




 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดอบรม  

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร “ทักษะในการปฏิบัตงิานและการบรหิารราชการยุคใหม่ขององค์การบรหิารส่วนจังหวดั

ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 

ณ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศกึษานอกที่ตั้งลำปาง 

 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง

ลำปาง  จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร “ทักษะในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการยุคใหม่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง” ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูป้ฏิบัติงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา

นอกที่ตั้งลำปาง โดยการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ลำปาง มหาวทิยาลัยสวนดุสิต บรรยายให้ความรูใ้นหัวขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่  

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นการบรรยายในหัวขอ้ การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานและ

การบริหารราชการยุคใหม่  และการพัฒนาผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมการทำกิจกรรม Workshop    

เพื่ อฝึกปฏิบัติในหัวข้อกระบวนการสร้างผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยากรประจำกลุ่มจาก

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ ลำปาง 

วันที่  26 กรกฎาคม 2562 เป็นการบรรยายในหัวข้อ การบริหารการเปลี่ยนแปลง  

Management of Change และการแก้ไขปัญหาและบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  พร้อมทั้งร่วมการ   

ทำกิจกรรม Workshop เพื่อฝึกปฏิบัติในหัวข้อกระบวนการแก้ไขปัญหาและการบริหารความขัดแยง้อย่างเป็น

ระบบ  ร่วมกับคณะวทิยากรประจำกลุ่มจากมหาวทิยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ ลำปาง 

 

 

 

 

 

 

 

/สรุปผล... 
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สรุปผลประเมนิความพึงพอใจ 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร “ทักษะในการปฏิบัตงิานและการบรหิารราชการยุคใหม่ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด

ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

 

  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางวิชาการในโครงการฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบรหิารส่วนจังหวัด  หลักสูตร “ทักษะในการปฏิบัติงานและการบริหาร

ราชการยุคใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”  วันที่                

25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดลำปาง  ซึ่งดำเนนิการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามและใช้เกณฑ์วัดแบบ Likert Scale          

แบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิต SPSS  

(Statistic Package for Social Science) และใช้การวิ เคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยงแบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

  โดยใชเ้กณฑ์ในการให้คะแนนและการคิดวเิคราะห์ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 

  มาก    แทน   4  คะแนน 

  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 

  นอ้ย    แทน   2 คะแนน 

  นอ้ยที่สุด   แทน   1 คะแนน 

การแปลความหมาย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   4.51 – 5.00  แปลความว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   3.51 – 4.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับมาก 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   2.51 – 3.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับปานกลาง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.51 – 2.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.01 – 1.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 

 

 

 

 

/ตารางที่ 1... 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

                

ประเด็นวัดความพึงพอใจ คา่เฉลี่ย 

( 𝑥  ) 

S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.24 0.77 ปานกลาง 

2. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.48 0.51 มาก 

3. คุณค่าของเนื้อหาต่อการปฎบิัติงาน 4.52 0.51 มากที่สุด 

4. สามารถนำความรูไ้ปใชใ้นการปฎิบัตงิาน 4.52 0.60 มากที่สุด 

5. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพรไ่ด้ 4.24 0.62 มาก 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 4.76 0.44 มากที่สุด 

7. ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เป็นที่น่าสนใจ 4.76 0.44 มากที่สุด 

8. การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 4.76 0.44 มากที่สุด 

9. การตอบคำถามของวทิยากร 4.81 0.40 มากที่สุด 

10. การใชเ้วลาใหเ้หมาะสมกับเน้ือหา 4.81 0.40 มากที่สุด 

11.  การตอ้นรับ/ชี้แจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 4.57 0.51 มากที่สุด 

12.  ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 4.76 0.44 มากที่สุด 

13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 4.76 0.44 มากที่สุด 

14.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.67 0.48 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.55 0.50 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพงึพอใจของอบรม จำนวน 21 คน โดยมีระดับความพงึ

พอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด ( 𝒙  = 4.55, S.D. = 0.50) สามารถสรปุคะแนนความพงึพอใจได้ดังนี้ 

  ลำดับคะแนนความพงึพอใจในแต่ละดา้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

   อันดับที่ 1   การตอบคำถามของวทิยากรและการใช้เวลาใหเ้หมาะสมกับเนื้อหา 

       ( 𝒙  = 4.81, S.D. = 0.40) 

                              อันดับที่ 2    ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ  

                          ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เป็นที่น่าสนใจ 

                                               การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 

                                               ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 

                                               ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 

         ( 𝒙  = 4.76, S.D. = 0.44) 

    อันดับที่ 3  ระยะเวลาในการจัดอบรม 

              ( 𝒙  = 4.67, S.D. = 0.48) 
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สรุปผลประเมนิความพึงพอใจ 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร “ทักษะในการปฏิบัตงิานและการบรหิารราชการยุคใหม่ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด

ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

 

  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางวิชาการในโครงการฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบรหิารส่วนจังหวัด  หลักสูตร “ทักษะในการปฏิบัติงานและการบริหาร

ราชการยุคใหม่ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” วันที่                 

26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ซึ่งดำเนินการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามและใช้เกณฑ์วัดแบบ Likert Scale 

แบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิต SPSS  

(Statistic Package for Social Science) และใช้การวิ เคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยงแบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

  โดยใชเ้กณฑ์ในการให้คะแนนและการคิดวเิคราะห์ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 

  มาก    แทน   4  คะแนน 

  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 

  นอ้ย    แทน   2 คะแนน 

  นอ้ยที่สุด   แทน   1 คะแนน 

การแปลความหมาย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   4.51 – 5.00  แปลความว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   3.51 – 4.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับมาก 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   2.51 – 3.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับปานกลาง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.51 – 2.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.01 – 1.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 

 

 

 

 

/ตารางที่ 1... 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

                

ประเด็นวัดความพึงพอใจ คา่เฉลี่ย 

( 𝑥  ) 

S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.20 0.62 ปานกลาง 

2. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.60 0.50 มากที่สุด 

3. คุณค่าของเนื้อหาต่อการปฎบิัติงาน 4.65 0.49 มากที่สุด 

4. สามารถนำความรูไ้ปใชใ้นการปฎิบัตงิาน 4.55 0.51 มากที่สุด 

5. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพรไ่ด้ 4.60 0.50 มากที่สุด 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 4.90 0.31 มากที่สุด 

7. ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เป็นที่น่าสนใจ 4.75 0.44 มากที่สุด 

8. การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 4.90 0.31 มากที่สุด 

9. การตอบคำถามของวทิยากร 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

10. การใชเ้วลาใหเ้หมาะสมกับเนื้อหา 4.75 0.44 มากที่สุด 

11.  การตอ้นรับ/ชี้แจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 4.75 0.44 มากที่สุด 

12.  ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 4.85 0.37 มากที่สุด 

13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 4.85 0.37 มากท่ีสุด 

14.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.75 0.44 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.60 0.44 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของอบรม จำนวน 20 คน โดยมรีะดับความพงึ

พอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด ( 𝒙  = 4.60, S.D. = 0.44) สามารถสรุปคะแนนความพงึพอใจไดด้ังนี้ 

  ลำดับคะแนนความพงึพอใจในแต่ละดา้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

   อันดับที่ 1   ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจ 

         การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 

       ( 𝒙  = 4.90, S.D. = 0.31) 

                              อันดับที่ 2    ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 

     ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารวา่ง 

         ( 𝒙  = 4.85, S.D. = 0.37) 

    อันดับที่ 3  การใชเ้วลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา 

     การต้อนรบั/ช้ีแจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 

     ระยะเวลาในการจัดอบรม 

              ( 𝒙  = 4.75, S.D. = 0.44) 



ประมวลภาพกจิกรรม 

การจัดอบรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

 

 

  
 

  
 

  
 

  



 

ประมวลภาพกจิกรรม 

การจัดอบรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

 

 

  
 

  
 

  
 



  
 







 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดอบรม  

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร “ทักษะในการปฏิบัตงิานและการบรหิารราชการยุคใหม่ขององค์การบรหิารส่วนจังหวดั

ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 

ณ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศกึษานอกที่ตั้งลำปาง 

 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง

ลำปาง  จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร “ทักษะในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการยุคใหม่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง” ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผูป้ฏิบัติงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา

นอกที่ตั้งลำปาง โดยการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการ

ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ลำปาง มหาวทิยาลัยสวนดุสิต บรรยายให้ความรูใ้นหัวขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่  

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นการบรรยายในหัวขอ้ การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานและ

การบริหารราชการยุคใหม่  และการพัฒนาผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมการทำกิจกรรม Workshop    

เพื่ อฝึกปฏิบัติในหัวข้อกระบวนการสร้างผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยากรประจำกลุ่มจาก

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ ลำปาง 

วันที่  26 กรกฎาคม 2562 เป็นการบรรยายในหัวข้อ การบริหารการเปลี่ยนแปลง  

Management of Change และการแก้ไขปัญหาและบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  พร้อมทั้งร่วมการ   

ทำกิจกรรม Workshop เพื่อฝึกปฏิบัติในหัวข้อกระบวนการแก้ไขปัญหาและการบริหารความขัดแยง้อย่างเป็น

ระบบ  ร่วมกับคณะวทิยากรประจำกลุ่มจากมหาวทิยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ ลำปาง 

 

 

 

 

 

 

 

/สรุปผล... 
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สรุปผลประเมนิความพึงพอใจ 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร “ทักษะในการปฏิบัตงิานและการบรหิารราชการยุคใหม่ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด

ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

 

  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางวิชาการในโครงการฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบรหิารส่วนจังหวัด  หลักสูตร “ทักษะในการปฏิบัติงานและการบริหาร

ราชการยุคใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”  วันที่                

25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดลำปาง  ซึ่งดำเนนิการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามและใช้เกณฑ์วัดแบบ Likert Scale          

แบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิต SPSS  

(Statistic Package for Social Science) และใช้การวิ เคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยงแบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

  โดยใชเ้กณฑ์ในการให้คะแนนและการคิดวเิคราะห์ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 

  มาก    แทน   4  คะแนน 

  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 

  นอ้ย    แทน   2 คะแนน 

  นอ้ยที่สุด   แทน   1 คะแนน 

การแปลความหมาย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   4.51 – 5.00  แปลความว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   3.51 – 4.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับมาก 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   2.51 – 3.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับปานกลาง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.51 – 2.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.01 – 1.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 

 

 

 

 

/ตารางที่ 1... 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

                

ประเด็นวัดความพึงพอใจ คา่เฉลี่ย 

( 𝑥  ) 

S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.24 0.77 ปานกลาง 

2. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.48 0.51 มาก 

3. คุณค่าของเนื้อหาต่อการปฎบิัติงาน 4.52 0.51 มากที่สุด 

4. สามารถนำความรูไ้ปใชใ้นการปฎิบัตงิาน 4.52 0.60 มากที่สุด 

5. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพรไ่ด้ 4.24 0.62 มาก 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 4.76 0.44 มากที่สุด 

7. ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เป็นที่น่าสนใจ 4.76 0.44 มากที่สุด 

8. การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 4.76 0.44 มากที่สุด 

9. การตอบคำถามของวทิยากร 4.81 0.40 มากที่สุด 

10. การใชเ้วลาใหเ้หมาะสมกับเน้ือหา 4.81 0.40 มากที่สุด 

11.  การตอ้นรับ/ชี้แจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 4.57 0.51 มากที่สุด 

12.  ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 4.76 0.44 มากที่สุด 

13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 4.76 0.44 มากที่สุด 

14.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.67 0.48 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.55 0.50 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพงึพอใจของอบรม จำนวน 21 คน โดยมีระดับความพงึ

พอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด ( 𝒙  = 4.55, S.D. = 0.50) สามารถสรปุคะแนนความพงึพอใจได้ดังนี้ 

  ลำดับคะแนนความพงึพอใจในแต่ละดา้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

   อันดับที่ 1   การตอบคำถามของวทิยากรและการใช้เวลาใหเ้หมาะสมกับเนื้อหา 

       ( 𝒙  = 4.81, S.D. = 0.40) 

                              อันดับที่ 2    ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ  

                          ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เป็นที่น่าสนใจ 

                                               การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 

                                               ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 

                                               ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 

         ( 𝒙  = 4.76, S.D. = 0.44) 

    อันดับที่ 3  ระยะเวลาในการจัดอบรม 

              ( 𝒙  = 4.67, S.D. = 0.48) 



-3- 

สรุปผลประเมนิความพึงพอใจ 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร “ทักษะในการปฏิบัตงิานและการบรหิารราชการยุคใหม่ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด

ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

 

  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางวิชาการในโครงการฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบรหิารส่วนจังหวัด  หลักสูตร “ทักษะในการปฏิบัติงานและการบริหาร

ราชการยุคใหม่ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” วันที่                 

26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ซึ่งดำเนินการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามและใช้เกณฑ์วัดแบบ Likert Scale 

แบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิต SPSS  

(Statistic Package for Social Science) และใช้การวิ เคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยงแบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

  โดยใชเ้กณฑ์ในการให้คะแนนและการคิดวเิคราะห์ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 

  มาก    แทน   4  คะแนน 

  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 

  นอ้ย    แทน   2 คะแนน 

  นอ้ยที่สุด   แทน   1 คะแนน 

การแปลความหมาย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   4.51 – 5.00  แปลความว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   3.51 – 4.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับมาก 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   2.51 – 3.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับปานกลาง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.51 – 2.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.01 – 1.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 

 

 

 

 

/ตารางที่ 1... 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

                

ประเด็นวัดความพึงพอใจ คา่เฉลี่ย 

( 𝑥  ) 

S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.20 0.62 ปานกลาง 

2. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.60 0.50 มากที่สุด 

3. คุณค่าของเนื้อหาต่อการปฎบิัติงาน 4.65 0.49 มากที่สุด 

4. สามารถนำความรูไ้ปใชใ้นการปฎิบัตงิาน 4.55 0.51 มากที่สุด 

5. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพรไ่ด้ 4.60 0.50 มากที่สุด 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 4.90 0.31 มากที่สุด 

7. ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เป็นที่น่าสนใจ 4.75 0.44 มากที่สุด 

8. การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 4.90 0.31 มากที่สุด 

9. การตอบคำถามของวทิยากร 4.70 0.47 มากท่ีสุด 

10. การใชเ้วลาใหเ้หมาะสมกับเนื้อหา 4.75 0.44 มากที่สุด 

11.  การตอ้นรับ/ชี้แจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 4.75 0.44 มากที่สุด 

12.  ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 4.85 0.37 มากที่สุด 

13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 4.85 0.37 มากท่ีสุด 

14.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.75 0.44 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.60 0.44 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของอบรม จำนวน 20 คน โดยมรีะดับความพงึ

พอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด ( 𝒙  = 4.60, S.D. = 0.44) สามารถสรุปคะแนนความพงึพอใจไดด้ังนี้ 

  ลำดับคะแนนความพงึพอใจในแต่ละดา้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

   อันดับที่ 1   ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจ 

         การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 

       ( 𝒙  = 4.90, S.D. = 0.31) 

                              อันดับที่ 2    ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 

     ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารวา่ง 

         ( 𝒙  = 4.85, S.D. = 0.37) 

    อันดับที่ 3  การใชเ้วลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา 

     การต้อนรบั/ช้ีแจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 

     ระยะเวลาในการจัดอบรม 

              ( 𝒙  = 4.75, S.D. = 0.44) 



ประมวลภาพกจิกรรม 

การจัดอบรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

 

 

  
 

  
 

  
 

  



 

ประมวลภาพกจิกรรม 

การจัดอบรม วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

 

 

  
 

  
 

  
 



  
 







สรุปผลการดำเนินงานการจัดอบรม 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม ผู้ปฏบิัตงิานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัลำปาง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ณ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศกึษานอกที่ตั้งลำปาง 

 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง

ลำปาง จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผู้ปฏบิัติงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ

ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันท่ี  22 - 23 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม

มหาวทิยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังลำปาง โดยการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก

วทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิดังนี้  

 วัน ท่ี  22  สิ งหาคม 2562 เป็นการบรรยายในหัวข้อ  การบริหารองค์กรและทีม              

เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในองค์กรและสามารถนำนโยบายและกลไกภาครัฐในการส่งเสริมและ    

การจัดการปัญหาเชิงคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร  และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) โดยได้รับเกียรติจาก 

ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยาย   

ให้ความรูใ้นหัวขอ้ดังกล่าว พรอ้มทั้งร่วมการทำกิจกรรม Workshop เพื่อฝึกปฏิบัติในหัวข้อกรอบการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – 

ITA) ร่วมกับคณะวทิยากรประจำกลุ่มจากมหาวทิยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ ลำปาง 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นการบรรยายในหัวข้อ หลักการ แนวคิดคุณธรรมจริยธรรม

และกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรม 

จริยธรรมในองค์กร  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วันชาติ นภาศรี ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ ้พรอ้มทั้งร่วมการทำกิจกรรม Workshop เพื่อฝึกปฏิบัติในหัวข้อการวิเคราะห์

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร  ร่วมกับคณะวิทยากรประจำกลุ่มจาก

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต  ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ลำปาง 

 

 

 

 

/สรุปผล... 
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สรุปผลประเมนิความพึงพอใจ 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม ผู้ปฏบิัตงิานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัลำปาง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 22 สงิหาคม พ.ศ.2562 

 

 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางวิชาการในโครงการฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 22 สิงหาคม 

พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ซ่ึงดำเนินการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต     

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามและใช้เกณฑ์วัดแบบ Likert Scale แบ่ง   

ความต้องการออกเป็น 5 ระดับ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิต SPSS  

(Statistic Package for Social Science) และใช้การวิ เคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยงแบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

  โดยใชเ้กณฑ์ในการให้คะแนนและการคิดวเิคราะห์ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 

  มาก    แทน   4  คะแนน 

  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 

  นอ้ย    แทน   2 คะแนน 

  นอ้ยที่สุด   แทน   1 คะแนน 

การแปลความหมาย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   4.51 – 5.00  แปลความว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   3.51 – 4.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับมาก 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   2.51 – 3.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับปานกลาง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.51 – 2.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.01 – 1.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 

 

 

/ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของผูเ้ขา้รว่มอบรม 

                

ประเด็นวัดความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย 

( 𝑥  ) 

S.D. ระ ดับ ความ

พงึพอใจ 

1. ความรู ้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 2.93 1.01 ปานกลาง 

2. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.41 0.67 มาก 

3. คุณค่าของเนื้อหาต่อการปฎิบัติงาน 4.49 0.60 มาก 

4. สามารถนำความรูไ้ปใชใ้นการปฎบิัติงาน 4.46 0.60 มาก 

5. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพร่ได้ 4.46 0.60 มาก 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจ 4.73 0.45 มากที่สุด 

7. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ 4.61 0.54 มากที่สุด 

8. การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 4.71 0.51 มากที่สุด 

9. การตอบคำถามของวทิยากร 4.63 0.58 มากท่ีสุด 

10. การใชเ้วลาใหเ้หมาะสมกับเนื้อหา 4.61 0.54 มากที่สุด 

11.  การตอ้นรบั/ช้ีแจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้ารว่มการอบรม 4.46 0.67 มาก 

12.  ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 4.66 0.48 มากที่สุด 

13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 4.59 0.59 มากที่สุด 

14.  ระยะเวลาในการจดัอบรม 4.54 0.60 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.45 0.60 มาก 

  

 จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของอบรม จำนวน 41 คน โดยมรีะดับความพงึพอใจอยู่

ในระดับ  มาก ( 𝒙  = 4.45, S.D. = 0.60) สามารถสรปุคะแนนความพงึพอใจไดด้ังน้ี 

  ลำดับคะแนนความพงึพอใจในแต่ละดา้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

   อันดับที่ 1  ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 

         ( 𝒙  = 4.73, S.D. = 0.45) 

                               อันดับที่ 2   การตอ้นรบั/ชี้แจงรายละเอยีดต่อผูเ้ขา้ร่วมการอบรม 

            ( 𝒙  = 4.66, S.D. = 0.48) 

   อันดับที่ 3   ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ 

การใช้เวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา 

     ( 𝒙  = 4.61, S.D. = 0.54) 

/สรุปผล... 
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สรุปผลประเมนิความพึงพอใจ 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม ผู้ปฏบิัตงิานขององค์การบริหารส่วนจังหวดัลำปาง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 

 

  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางวิชาการในโครงการฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ ป ฏิบัติ งานขององค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดลำป าง ประจำปี งบป ระมาณ  พ .ศ . 25 62 วันที่                     

23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ซึ่งดำเนินการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามและใช้เกณฑ์วัดแบบ Likert Scale 

แบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิต SPSS  

(Statistic Package for Social Science) และใช้การวิ เคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยงแบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

  โดยใชเ้กณฑ์ในการให้คะแนนและการคิดวเิคราะห์ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 

  มาก    แทน   4  คะแนน 

  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 

  นอ้ย    แทน   2 คะแนน 

  นอ้ยที่สุด   แทน   1 คะแนน 

การแปลความหมาย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   4.51 – 5.00  แปลความว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   3.51 – 4.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับมาก 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   2.51 – 3.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับปานกลาง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.51 – 2.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.01 – 1.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

                

ประเด็นวัดความพงึพอใจ ค่าเฉลี่ย 

( 𝑥  ) 

S.D. ระดับความ

พงึพอใจ 

1. ความรู ้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 2.96 0.69 ปานกลาง 

2. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.38 0.58 มาก 

3. คุณค่าของเนื้อหาต่อการปฎิบัติงาน 4.46 0.59 มาก 

4. สามารถนำความรูไ้ปใชใ้นการปฎบิัติงาน 4.42 0.58 มาก 

5. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพร่ได้ 4.38 0.58 มาก 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

7. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ 4.63 0.49 มากที่สุด 

8. การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 4.67 0.48 มากที่สุด 

9. การตอบคำถามของวทิยากร 4.63 0.49 มากที่สุด 

10. การใชเ้วลาใหเ้หมาะสมกับเนื้อหา 4.63 0.49 มากที่สุด 

11. การตอ้นรบั/ชี้แจงรายละเอยีดต่อผู้เขา้รว่มการอบรม 4.63 0.58 มากที่สุด 

12. ความพงึพอใจต่อสถานท่ีอบรม 4.67 0.56 มากที่สุด 

13. ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารวา่ง 4.79 0.41 มากที่สุด 

14. ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.71 0.46 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.47 0.53 มาก 

  

 จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพงึพอใจของอบรม จำนวน 24 คน โดยมรีะดับความพงึพอใจอยู่

ในระดับ  มาก ( 𝒙  = 4.47, S.D. = 0.53) สามารถสรุปคะแนนความพงึพอใจได้ดังนี้ 

  ลำดับคะแนนความพงึพอใจในแต่ละดา้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

   อันดับที่ 1  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 

         ( 𝒙  = 4.79, S.D. = 0.41) 

                               อันดับที่ 2   ระยะเวลาในการจัดอบรม 

            ( 𝒙  = 4.71, S.D. = 0.46) 

   อันดับที่ 3   ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 

     ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 

     ( 𝒙  = 4.67, S.D. = 0.56) 

 



ประมวลภาพกจิกรรม 

การจัดอบรม วันที่ 22 สิงหาคม 2562 

 

 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 

 

  



ประมวลภาพกจิกรรม 

การจัดอบรม วันที่ 23 สงิหาคม 2562 

 

 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 



 







สรุปผลการดำเนินงานการจัดอบรม  

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธิภาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทมีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ณ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศกึษานอกที่ตั้งลำปาง 

 

  องค์การบรหิารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

ลำปางจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทีมขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ

ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่  27 - 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม

มหาวทิยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ลำปาง โดยการจัดอบรมทัง้ 2 วัน ประกอบดว้ย 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวชิาธุรกิจการบิน มหาวทิยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังลำปาง ได้แก่ อาจารย์เสาวธาร สมานิตย์ อาจารย์ทรัพสิริ เสนีย์วงค์       

ณ อยุธยา  และอาจารย์สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการสร้างทีมและทีมประสิทธิภาพ

ภาษาและมารยาทในการเข้าสังคม พรอ้มทัง้รว่มการทำกิจกรรม Workshop เพื่อฝกึปฏิบัติการทำงานเป็นทีม

เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ภาษาและมารยาทในการเขา้สังคม   

 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจาก ดร.ศศิธร รณะบุตร ครูใหญ่โรงเรียนสาธิต

ละอออุทิศ ลำปาง และผูช้่วยผูอ้ำนวยการศูนย์การศกึษานอกท่ีตั้งลำปาง มหาวทิยาลัยสวนดุสติ บรรยายให้

ความรู้ในหัวข้อ การปรับทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงาน และหัวข้อ EQ กับการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำงาน พร้อมทั้งการทำกิจกรรม Workshop ในประเด็นการปรับทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  ซึ่งในกระบวนการนี้ได้รับเกียรตจิากคณาอาจารย์สาขาวิชาการศึกษา

ประถมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ได้แก่ อาจารย์ปิยนัยน์ ภู่เจริญ อาจารย์

สุดารัตน์ พงษ์พันธ์ อาจารย์วิไลวรรณ ปันวัง และอาจารย์อินสอน จันต๊ะ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มร่วม

ดำเนนิการ 
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สรุปผลประเมนิความพึงพอใจ 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธิภาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทมีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 27 มถิุนายม พ.ศ.2562 

 

 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อการให้บรกิารทางวชิาการในโครงการฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนา

ตนเองและทีมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 วันที่                

27 มิถุนายน พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ซ่ึงดำเนินการจัดอบรมโดยมหาวทิยาลัย

สวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยใช้เครื่องมอืคือแบบสอบถามและใช้เกณฑ์วัดแบบ Likert Scale 

แบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ และนำข้อมูลที่ได้มาวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิต SPSS  

(Statistic Package for Social Science) และใช้การวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงแบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

  โดยใชเ้กณฑ์ในการให้คะแนนและการคิดวเิคราะห์ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 

  มาก    แทน   4  คะแนน 

  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 

  นอ้ย    แทน   2 คะแนน 

  นอ้ยที่สุด   แทน   1 คะแนน 

การแปลความหมาย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   4.51 – 5.00  แปลความว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   3.51 – 4.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับมาก 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   2.51 – 3.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับปานกลาง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.51 – 2.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.01 – 1.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

                

ประเด็นวัดความพงึพอใจ คา่เฉลี่ย 

( 𝑥  ) 

S.D. ระดับความ

พงึพอใจ 

1. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 2.77 1.07 ปานกลาง 

2. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.41 0.67 มาก 

3. คุณค่าของเนื้อหาต่อการปฎบิัติงาน 4.05 0.90 มาก 

4. สามารถนำความรูไ้ปใชใ้นการปฎิบัตงิาน 4.14 0.83 มาก 

5. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพรไ่ด้ 4.09 0.92 มาก 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

7. ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เป็นที่น่าสนใจ 4.73 0.46 มากที่สุด 

8. การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 4.86 0.35 มากที่สุด 

9. การตอบคำถามของวทิยากร 4.82 0.39 มากที่สุด 

10. การใชเ้วลาใหเ้หมาะสมกับเนื้อหา 4.82 0.39 มากที่สุด 

11.  การตอ้นรับ/ชี้แจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 4.59 0.59 มากท่ีสุด 

12.  ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 4.73 0.46 มากที่สุด 

13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 4.77 0.43 มากที่สุด 

14.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.50 0.74 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.43 0.62 มาก 

  จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของอบรม จำนวน 22  คน โดยมีระดับ  

ความพงึพอใจอยู่ในระดับ  มาก ( 𝒙  = 4.43, S.D. = 0.62) สามารถสรุปคะแนนความพงึพอใจได้ดังนี้ 

  ลำดับคะแนนความพงึพอใจในแต่ละดา้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

   อันดับที่ 1     การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร    

    ( 𝒙  = 4.86, S.D. = 0.35) 

   อันดับที่ 2     การตอบคำถามของวทิยากร 

       การใชเ้วลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา 

        ( 𝒙  = 4.82, S.D. = 0.39) 

    อันดับที่ 3    ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจ   

              ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 

 ( 𝒙  = 4.77, S.D. = 0.43) 
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สรุปผลประเมนิความพึงพอใจ 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธิภาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทมีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 28 มถิุนายม พ.ศ.2562 

 

  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อการให้บรกิารทางวชิาการในโครงการฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนา

ตนเองและทีมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  วันที่                

28 มิถุนายน พ.ศ.2562 ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดลำปาง  ซ่ึงดำเนินการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัย

สวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยใช้เครื่องมอืคือแบบสอบถามและใช้เกณฑ์วัดแบบ Likert Scale 

แบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ และนำข้อมูลที่ได้มาวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิต SPSS  

(Statistic Package for Social Science) และใช้การวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงแบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

  โดยใชเ้กณฑ์ในการให้คะแนนและการคิดวเิคราะห์ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 

  มาก    แทน   4  คะแนน 

  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 

  นอ้ย    แทน   2 คะแนน 

  นอ้ยที่สุด   แทน   1 คะแนน 

การแปลความหมาย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   4.51 – 5.00  แปลความว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   3.51 – 4.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับมาก 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   2.51 – 3.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับปานกลาง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.51 – 2.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.01 – 1.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

ประเด็นวัดความพงึพอใจ คา่เฉลี่ย 

( 𝑥  ) 

S.D. ระดับความ

พงึพอใจ 

1. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.24 0.70 ปานกลาง 

2. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

3. คุณค่าของเนื้อหาต่อการปฎบิัติงาน 4.86 0.36 มากที่สุด 

4. สามารถนำความรูไ้ปใชใ้นการปฎิบัตงิาน 4.76 0.44 มากที่สุด 

5. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพรไ่ด้ 4.57 0.81 มากที่สุด 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 4.86 0.36 มากที่สุด 

7. ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เป็นที่น่าสนใจ 4.90 0.30 มากท่ีสุด 

8. การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 4.90 0.30 มากที่สุด 

9. การตอบคำถามของวทิยากร 4.86 0.36 มากที่สุด 

10. การใชเ้วลาใหเ้หมาะสมกับเนื้อหา 4.86 0.48 มากที่สุด 

11.  การตอ้นรับ/ชี้แจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 4.71 0.46 มากที่สุด 

12.  ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 4.81 0.40 มากท่ีสุด 

13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 4.71 0.46 มากที่สุด 

14.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.67 0.48 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.67 0.46 มากที่สุด 

  จากตารางที่  1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของอบรม จำนวน 11 คน โดยมีระดับ    

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด ( 𝒙  = 4.67, S.D. = 0.46) สามารถสรุปคะแนนความพึงพอใจได้

ดังนี้ 

  ลำดับคะแนนความพงึพอใจในแต่ละดา้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

   อันดับที่ 1   ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ 

     และการเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 

       ( 𝒙  = 4.90, S.D. = 0.30) 

   อันดับที่ 2     คุณค่าของเนื้อหาต่อการปฎบิัตงิาน 

                                                 ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ  

                                                 การตอบคำถามของวทิยากร และการใชเ้วลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา 

         ( 𝒙  = 4.86, S.D. = 0.36) 

    อันดับที่ 3    ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 

              ( 𝒙  = 4.81, S.D. = 0.40) 



 

ประมวลภาพกจิกรรม 

การจัดอบรม วันที่ 27 มถินุายน 2562 

 

 
 

 

  
 

 

  



  
 

  
 

  
 

  
 

 

 



 

 

 

ประมวลภาพกจิกรรม 

การจัดอบรม วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

 

 
 

  
 

  



 

 

  
 

  
 

  
 

  
 



 







สรุปผลการดำเนินงานการจัดอบรม  

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร การเสริมสร้างความคดิและกระบวนการปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ณ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศกึษานอกที่ตั้งลำปาง 

 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง

ลำปาง จัดอบรมพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร “การเสริมสร้างความคิดและกระบวนการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ภายใต้โครงการฝึกอบรม             

เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบั ติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่  4 – 5 กรกฎาคม 2562                     

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

ได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

บรรยายให้ความรูใ้นหัวขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่  

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เป็นการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการในยุคดิจิตอล และ

เทคนิคการบริหารและการทำงานร่วมกับภาคประชาชนในยุคดิจิตอล การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ใน           

ยุคดิจติอล ซ่ึงประกอบดว้ยหลักการคดิ วเิคราะห์ การบรหิารเชงิยุทธศาสตร์ และการวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ 

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นการบรรยายเพื่อเชื่อมโยงหลักคิดท่ีเกี่ยวกับการบริหารเชิง

ยุทธศาสตร์ ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่เชงิบูรณาการ และการบรหิารโครงการเชงิยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/สรุปผลประเมิน... 
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สรุปผลประเมนิความพึงพอใจ 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร การเสริมสร้างความคิดและกระบวนการปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางวิชาการในโครงการฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพผูป้ฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร  การเสริมสรา้งความคิดและกระบวนการ

ป ฏิบั ติ งาน ขอ งองค์ ก ารบ ริหารส่ วนจั งหวัด ลำป าง ป ระจำปี งบป ระม าณ  พ .ศ . 2 5 62  วัน ที่                          

4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ซึ่งดำเนินการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยใช้ เครื่องมือ คือแบบสอบถามและใช้เกณฑ์วัดแบบ  

Likert Scale แบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 

ท างส ถิ ต  SPSS (Statistic Package for Social Science) แล ะใช้ก ารวิ เค ราะห์ โด ย ใช้ ค่ า เฉ ล่ี ย  (Mean)  

และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  โดยใชเ้กณฑ์ในการให้คะแนนและการคิดวเิคราะห์ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 

  มาก    แทน   4  คะแนน 

  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 

  นอ้ย    แทน   2 คะแนน 

  นอ้ยที่สุด   แทน   1 คะแนน 

การแปลความหมาย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   4.51 – 5.00  แปลความว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   3.51 – 4.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับมาก 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   2.51 – 3.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับปานกลาง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.51 – 2.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.01 – 1.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 

 

 

 

 

/ตารางที่ 1… 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  
                

ประเด็นวัดความพึงพอใจ คา่เฉลี่ย 
( 𝑥  ) 

S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.06 0.93 ปานกลาง 

2. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.26 0.58 มาก 

3. คุณค่าของเนื้อหาต่อการปฎบิัติงาน 4.23 0.67 มาก 

4. สามารถนำความรูไ้ปใชใ้นการปฎิบัตงิาน 4.29 0.59 มาก 

5. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพรไ่ด้ 4.23 0.62 มาก 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 4.68 0.48 มากที่สุด 

7. ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เป็นที่น่าสนใจ 4.77 0.43 มากที่สุด 

8. การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 4.81 0.40 มากที่สุด 

9. การตอบคำถามของวทิยากร 4.65 0.49 มากที่สุด 

10. การใชเ้วลาใหเ้หมาะสมกับเน้ือหา 4.55 0.57 มากที่สุด 

11.  การตอ้นรับ/ชี้แจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 4.52 0.57 มากที่สุด 

12.  ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 4.68 0.48 มากที่สุด 

13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 4.68 0.48 มากที่สุด 

14.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.61 0.50 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.43 0.55 มาก 

  จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพงึพอใจของอบรม จำนวน 31 คน โดยมีระดับความพึง

พอใจอยู่ในระดับ  มาก ( 𝒙  = 4.43, S.D. = 0.55) สามารถสรุปคะแนนความพงึพอใจไดด้ังนี้ 

  ลำดับคะแนนความพงึพอใจในแต่ละดา้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

   อันดับที่ 1   การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 

       ( 𝒙  = 4.81, S.D. = 0.40) 

   อันดับที่ 2   ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ   

         ( 𝒙  = 4.77, S.D. = 0.43) 

    อันดับที่ 3  ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 

           ความพึงพอใจต่อสถานที่อบรม 

     ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารวา่ง 

              ( 𝒙  = 4.68, S.D. = 0.48) 

/สรุปผลการ... 
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สรุปผลประเมนิความพึงพอใจ 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร การเสริมสร้างความคดิและกระบวนการปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 

  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางวิชาการในโครงการฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพผูป้ฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร  การเสริมสรา้งความคิดและกระบวนการ

ปฏิบั ติ งานขององค์การบ ริห ารส่ วนจั งหวัดลำป าง ป ระจำปี งบ ป ระมาณ  พ .ศ . 2 5 62   วันที่                        

5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ซึ่งดำเนินการจัดอบรมโดยมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามและใช้เกณฑ์วัดแบบ Likert Scale 

แบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิต SPSS  

(Statistic Package for Social Science) และใช้การวิ เคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยงแบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

  โดยใชเ้กณฑ์ในการให้คะแนนและการคิดวเิคราะห์ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 

  มาก    แทน   4  คะแนน 

  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 

  นอ้ย    แทน   2 คะแนน 

  นอ้ยที่สุด   แทน   1 คะแนน 

การแปลความหมาย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   4.51 – 5.00  แปลความว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   3.51 – 4.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับมาก 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   2.51 – 3.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับปานกลาง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.51 – 2.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.01 – 1.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 

 

 

 

 

/ตารางที่ 1... 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  
                

ประเด็นวัดความพึงพอใจ คา่เฉลี่ย 
( 𝑥  ) 

S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.18 0.94 ปานกลาง 

2. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.50 0.58 มาก 

3. คุณค่าของเนื้อหาต่อการปฎบิัติงาน 4.50 0.69 มาก 

4. สามารถนำความรูไ้ปใชใ้นการปฎิบัตงิาน 4.39 0.69 ปานกลาง 

5. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพรไ่ด้ 4.36 0.73 ปานกลาง 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 4.75 0.44 มากที่สุด 

7. ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เป็นที่น่าสนใจ 4.79 0.42 มากที่สุด 

8. การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 4.82 0.39 มากที่สุด 

9. การตอบคำถามของวทิยากร 4.75 0.44 มากที่สุด 

10. การใชเ้วลาใหเ้หมาะสมกับเน้ือหา 4.79 0.42 มากท่ีสุด 

11.  การตอ้นรับ/ชี้แจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 4.86 0.36 มากที่สุด 

12.  ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 4.93 0.26 มากที่สุด 

13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 4.93 0.26 มากที่สุด 

14.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.89 0.31 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.60 0.50 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของอบรม จำนวน 28 คน โดยมีระดับความพึงพอใจ

อยู่ในระดับ  มากที่สุด ( 𝒙  = 4.60, S.D. = 0.50) สามารถสรุปคะแนนความพงึพอใจได้ดังนี้ 

  ลำดับคะแนนความพงึพอใจในแต่ละดา้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

   อันดับที่ 1   ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 

     และความเหมาะสมของอาหาร - อาหารวา่ง 

       ( 𝒙  = 4.93, S.D. = 0.26) 

   อันดับที่ 2   ระยะเวลาในการจัดอบรม 

         ( 𝒙  = 4.89, S.D. = 0.31) 

    อันดับที่ 3  การต้อนรับ/ชี้แจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 

              ( 𝒙  = 4.86, S.D. = 0.36) 

/ประมวลภาพ... 
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ประมวลภาพกจิกรรม 

การจัดอบรม วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 
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สรุปผลการดำเนินงานการจัดอบรม 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร การบรหิารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวดัลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ณ มหาวทิยาลัยสวนดุสติ ศนูย์การศกึษานอกที่ตั้งลำปาง 

 

  องค์การบรหิารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับมหาวทิยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศกึษานอก

ที่ตั้งลำปางจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ในหลักสูตร “การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 

Management) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ภายใต้

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบั ติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ระหว่างวันที่                 

8 – 9 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง       

โดยการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ไดร้บัเกียรติจากวทิยากรผูท้รงคุณวุฒ ิดังนี้  

 วันที่  8  สิ งหาคม  25 62  เป็ นการบรรยาย ในหั วข้อ  กระบวนการ ข้ันตอน               

การจัดการความรู้เพื่อความสำเร็จขององค์กร และปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการจัดการ

ความรู้  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมการทำกิจกรรม Workshop 

เพื่อฝกึปฏิบัติในหัวข้อการประเมนิความพรอ้มขององค์กรในการพัฒนาระบบการจัดการความรู ้และ

การจัดการองค์ความรู้สำคัญขององค์กร ร่วมกับคณะวิทยากรประจำกลุ่มจากมหาวทิยาลัยสวนดุสิต 

ศูนย์การศกึษานอกที่ตัง้ ลำปาง 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นการบรรยายในหัวข้อ กระบวนการจัดทำแผนการจัดการ

ความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรภัทร  อินทรวรพัฒน์         

รองผูอ้ำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มหาวทิยาลัยสวนดุสติ พรอ้มทั้งร่วมการทำกิจกรรม Workshop 

เพื่อฝึกปฏิบัติในหัวข้อการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ร่วมกับ   

คณะวทิยากรประจำกลุ่มจากมหาวทิยาลัยสวนดุสติศูนย์การศกึษานอกท่ีตัง้ ลำปาง 

 

 

 

 

/สรุปผล... 
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สรุปผลประเมนิความพึงพอใจ 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร การบรหิารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวดัลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 8 สงิหาคม พ.ศ.2562 

 

  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางวิชาการในโครงการ

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การบริหารจัดการ      

องค์ความรู้ (Knowledge Management) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ซ่ึงดำเนินการจัด

อบรมโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศกึษานอกที่ตั้งลำปาง โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามและ

ใช้เกณฑ์วัดแบบ Likert Scale แบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์     

โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิต SPSS  (Statistic Package for Social Science) และใช้การวิเคราะห์

โดยใชค้่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  โดยใชเ้กณฑ์ในการให้คะแนนและการคิดวเิคราะห์ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 

  มาก    แทน   4  คะแนน 

  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 

  นอ้ย    แทน   2 คะแนน 

  นอ้ยที่สุด   แทน   1 คะแนน 

การแปลความหมาย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   4.51 – 5.00  แปลความว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   3.51 – 4.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับมาก 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   2.51 – 3.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับปานกลาง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.51 – 2.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.01 – 1.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 

 

 

 

 

/ตาราง... 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

                

ประเด็นวัดความพึงพอใจ คา่เฉลี่ย 

( 𝑥  ) 

S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 2.71 0.86 ปานกลาง 

2. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.17 0.56 มาก 

3. คุณค่าของเนื้อหาต่อการปฎบิัติงาน 4.29 0.69 มาก 

4. สามารถนำความรูไ้ปใชใ้นการปฎิบัตงิาน 4.38 0.49 มาก 

5. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพรไ่ด้ 4.08 0.65 มาก 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 4.83 0.38 มากที่สุด 

7. ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เป็นที่น่าสนใจ 4.83 0.38 มากที่สุด 

8. การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 4.75 0.44 มากที่สุด 

9. การตอบคำถามของวทิยากร 4.75 0.44 มากที่สุด 

10. การใชเ้วลาใหเ้หมาะสมกับเน้ือหา 4.71 0.46 มากที่สุด 

11.  การตอ้นรับ/ชี้แจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 4.67 0.48 มากที่สุด 

12.  ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 4.67 0.48 มากที่สุด 

13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 4.67 0.48 มากที่สุด 

14.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.67 0.48 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.44 0.52 มาก 

  จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของอบรม จำนวน 24 คน โดยมีระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก ( 𝒙  = 4.44, S.D. = 0.52) สามารถสรุปคะแนนความพงึพอใจได้

ดังนี้ 

  ลำดับคะแนนความพงึพอใจในแต่ละดา้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

   อันดับที่ 1 ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 

       ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ 

         ( 𝒙  = 4.83, S.D. = 0.38) 

                              อันดับที่ 2  การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 

   การตอบคำถามของวทิยากร 

         ( 𝒙  = 4.75, S.D. = 0.44) 

    อันดับที่ 3  การใชเ้วลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา 

              ( 𝒙  = 4.71, S.D. = 0.46) 
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สรุปผลประเมนิความพึงพอใจ 

โครงการฝกึอบรมเพิ่มประสทิธภิาพผู้ปฏบิัตงิานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หลักสูตร การบรหิารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวดัลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 9 สงิหาคม พ.ศ.2562 

 

  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางวิชาการในโครงการ

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การบริหารจัดการ      

องค์ความรู้ (Knowledge Management) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ซ่ึงดำเนินการจัด

อบรมโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศกึษานอกที่ตั้งลำปาง โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามและ

ใช้เกณฑ์วัดแบบ Likert Scale แบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์     

โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิต SPSS  (Statistic Package for Social Science) และใช้การวิเคราะห์

โดยใชค้่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  โดยใชเ้กณฑ์ในการให้คะแนนและการคิดวเิคราะห์ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  มากที่สุด   แทน   5 คะแนน 

  มาก    แทน   4  คะแนน 

  ปานกลาง   แทน   3  คะแนน 

  นอ้ย    แทน   2 คะแนน 

  นอ้ยที่สุด   แทน   1 คะแนน 

การแปลความหมาย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   4.51 – 5.00  แปลความว่า   อยู่ในระดับมากที่สุด 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   3.51 – 4.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับมาก 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   2.51 – 3.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับปานกลาง 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.51 – 2.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ย 

ถ้าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง   1.01 – 1.50  แปลความว่า   อยู่ในระดับนอ้ยที่สุด 

 

 

 

 

/ตารางที่ 1... 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย และระดับความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  

                

ประเด็นวัดความพึงพอใจ คา่เฉลี่ย 

( 𝑥  ) 

S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 2.89 1.37 ปานกลาง 

2. ความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.79 0.42 มากที่สุด 

3. คุณค่าของเนื้อหาต่อการปฎบิัติงาน 4.95 0.23 มากที่สุด 

4. สามารถนำความรูไ้ปใชใ้นการปฎิบัตงิาน 4.95 0.23 มากที่สุด 

5. สามารถนำความรูไ้ปเผยแพรไ่ด้ 4.89 0.46 มากที่สุด 

6. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 5.00 0.00 มากที่สุด 

7. ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้เป็นที่น่าสนใจ 5.00 0.00 มากที่สุด 

8. การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 5.00 0.00 มากที่สุด 

9. การตอบคำถามของวทิยากร 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. การใชเ้วลาใหเ้หมาะสมกับเน้ือหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

11.  การตอ้นรับ/ชี้แจงรายละเอยีดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 4.95 0.23 มากที่สุด 

12.  ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 4.95 0.23 มากที่สุด 

13.  ความเหมาะสมของอาหาร - อาหารว่าง 4.79 0.54 มากที่สุด 

14.  ระยะเวลาในการจัดอบรม 4.89 0.32 มากที่สุด 

สรุปภาพรวม 4.79 0.29 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของอบรม จำนวน 19 คน โดยมีระดับความพึง

พอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด ( 𝒙  = 4.79, S.D. = 0.29) สามารถสรุปคะแนนความพงึพอใจได้ดังนี้ 

  ลำดับคะแนนความพงึพอใจในแต่ละดา้นสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

   อันดับที่ 1  ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 

ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ 

การเตรยีมความพรอ้มของวทิยากร 

การตอบคำถามของวทิยากร 

การใช้เวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา 

         ( 𝒙  = 5.00, S.D. = 0.00) 

 

/อันดับที่ 2 ... 
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                               อันดับที่ 2   คุณค่าของเน้ือหาต่อการปฎบิัตงิาน 

สามารถนำความรูไ้ปใช้ในการปฎบิัติงาน 

การตอ้นรับ/ชี้แจงรายละเอียดต่อผูเ้ข้าร่วมการอบรม 

ความพงึพอใจต่อสถานที่อบรม 

         ( 𝒙  = 4.95, S.D. = 0.23) 

   อันดับที่ 3   สามารถนำความรูไ้ปเผยแพร่ได้ 

     ระยะเวลาในการจัดอบรม 

              ( 𝒙  = 4.89, S.D. = 0.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกจิกรรม 

การจัดอบรม วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

 

 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 



  
ประมวลภาพกจิกรรม 

การจัดอบรม วันที่ 9 สงิหาคม 2562 
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