
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ”  

ภายใต้กิจกรรมฝึกอบรมห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

วันอังคารที่  24 ธันวาคม  2562 

  เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ณ ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมกิจกรรมกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง            

“กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ภำยใต้โครงกำรห้องสมุดสีเขียวเพื่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคม  แบ่งตำมเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

หญิง 22 55 

ชำย 18 45 

รวม 40 100.0 

 

จำกตำรำงพบว่ำ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมกิจกรรมกำรกำรฝึกอบรม            

เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ภำยใต้โครงกำรห้องสมุด

สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแบ่งตำมเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน  22  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  55  รองลงมำเป็นเพศชำย จ ำนวน   18  คน  คิดเป็นร้อยละ  45  

 

1.2 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมกิจกรรมกำรกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง            

“กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ภำยใต้โครงกำรห้องสมุดสีเขียวเพื่อ

สิ่งแวดล้อมและสังคม  แบ่งตำมสถำนภำพ 

 

 

 

 

 
 



สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผูบ้ริหำร 3 7.5 

ข้ำรำชกำรพลเรือน 1 2.5 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 13 32.5 

พนักงำนรำชกำร 1 2.5 

เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำ 9 22.5 

แมบ่้ำน 8 20.0 

นักศึกษำ 5 12.5 

รวม 45 100.0 

 

จำกตำรำงพบว่ำ จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมกิจกรรมกำรกำรฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ภำยใต้โครงกำรห้องสมุด         

สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จ ำนวนทั้งสิ้น 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยแบ่งตำม

สถำนภำพ เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 3  คน  คิดเป็นร้อยละ 7.5  ข้ำรำชกำรพลเรอืน จ ำนวน 1 คน                         

คิด เป็นร้อยละ 2 . 5  พนักงำนมหำวิทยำลัย  จ ำนวน 13  คน คิด เป็นร้อยละ  32 .5                       

พนักงำนรำชกำร  จ ำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.5 เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำ จ ำนวน             

9 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.5 แม่บ้ำน จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และนักศึกษำ จ ำนวน              

5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.5  

 

ตอนที่ 2   ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ ต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

พบว่ำผู้ตอบแบบประเมินมีควำมพึงพอใจโดยรวม  อยู่ในระดับมำกที่สุด (x = 4.80 

หรอื คิดเป็นรอ้ยละ 96) ตำมล ำดับดังนี้  ระดับควำมคิดเห็นตำมหัวขอ้กำรประเมนิ 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

ด้านความรู้ความเข้าใจ และการน าไปปฏิบัติ     

1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

วิธีกำรป้องกันอัคคีภัย กำรอพยพหนีไฟ และ

วิธีกำรใชถ้ังดับเพลิงเบื้องต้น 4.73 .51 94.6 มำกที่สุด 



ข้อค าถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

(x) (S.D.) ร้อยละ แปลผล 

2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ และ

สำมำรถแกไ้ขสถำนกำรณ์ได้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์จริง

ต่อไป 4.75 .44 95 มำกที่สุด 

ด้านความพึงพอใจ     

3. สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ำยทอดแก่เพื่อน

รว่มงำนและผู้อื่นได้ 4.68 .53 93.6 มำกที่สุด 

4. ควำมรอบรู้ในเนื้อหำและควำมสำมำรถในกำร

ถำ่ยทอด 4.75 .44 95 มำกที่สุด 

5. ควำมชัดเจนในกำรบรรยำย 4.90 .30 98 มำกที่สุด 

6. ควำมพึงพอใจต่อกำรกำรสำธิตกำรใช้อุปกรณ์

ดับเพลิง และฝึกปฏิบัติ 4.87 .33 97.6 มำกที่สุด 

7. เอกสำร และสื่อที่ใชป้ระกอบกำรเรยีนรู้ 4.78 .42 95.6 มำกที่สุด 

8. ระยะเวลำในกำรจัดกจิกรรมมีควำมเหมำะสม 4.80 .41 96 มำกที่สุด 

9. ควำมเหมำะสมของสถำนที่  อำหำรและเครื่องดื่ม 4.90 .30 98 มำกที่สุด 

10. ภำพรวมของกำรจัดกจิกรรม 4.85 .36 97 มำกที่สุด 

ภาพรวมของการจัดกจิกรรม 4.80 .32 96 มากท่ีสุด 

 

วิเครำะหผ์ลกำรประเมิน ด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ยแล้วน ำมำเปรียบเทียบกับเกณฑด์ังนี้ 

1. ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  4.51 - 5.00  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สุด 

2. ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  3.51 – 4.50   หมำยถึง มีควำมพึงพอใจในระดับมำก 

3. ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  2.51 – 3.50  หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับปำนกลำง 

4. ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  1.51 – 2.50   หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับน้อย 

5. ค่ำเฉลี่ยระหว่ำง  1.00 – 1.50   หมำยถึง มีควำมพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

 

จำกตำรำง  พบว่ำ จ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมกิจกรรมกำรกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง            

“กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ภำยใต้โครงกำรห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคม ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (x= 4.80) หรอืคิดเป็นร้อยละ 96 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ

ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ควำมชัดเจนในกำรบรรยำย  และควำมเหมำะสมของสถำนที่ อำหำรและ

เครื่องดื่ม (X = 4.90)  คิดเป็นร้อยละ 98 และข้อที่มคี่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คอืสำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่/ 

ถ่ำยทอดแก่เพื่อนรว่มงำนและผูอ้ื่นได้   (X = 4.68)  คิดเป็นร้อยละ 93.6 


