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การวิเคราะห์ผลโครงการ 
 
 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 10 
เมษายน 2562 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  1) ข้อมูลทั่วไป จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็นความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) โดยการอธิบายเชิงพรรณนา 
  2) ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ เป็นการวัดระดับความความพึงพอใจเป็นร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท าการวัดโดยใช้มาตรวัดของ Likert เข้ามาช่วย
ในการวิเคราะห์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
   ระดับความส าคัญ    คะแนน 
   มากที่สุด     5 
   มาก      4 
   ปานกลาง     3 
   น้อย      2 
   น้อยที่สุด     1  
 การวัดระดับความส าคัญของปัจจัยที่ให้ความรู้ความเข้าใจและความสามารน ามาใช้ประโยชน์ของ
โครงการ ใช้การค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย     ระดับความส าคัญ 
   4.50 – 5.00     มากที่สุด 
   3.50 – 4.49     มาก 
   2.50 – 3.49     ปานกลาง 
   1.50 – 2.49     น้อย 
   1.00 – 1.49     น้อยที่สุด 
 
การวิเคราะห์ผลโครงการ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีดังนี้ 
ตารางท่ี 1 เพศ  

 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

   ชาย 2   9.10 
   หญิง 20 90.90 

รวม 22 100.0 
 

  



 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 
10 เมษายน 2562 มีทั้งหมด 22 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 และเพศชาย 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 
 
ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
 

 ประเด็นการประเมิน          X     S.D.  แปลผล 

1. ความรู้ความเข้าใจวธิีการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณด์ับเพลิง "ก่อน" เข้าร่วมอบรม       2.91    0.75  ปานกลาง  
2. ความรู้ความเขา้ใจวธิีการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง "หลงั" เข้าร่วมอบรม   4.09    0.61  มาก 

                       รวม                    3.50   0.68           มาก  
  

 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 
10 เมษายน 2562 มีความรู้ความเข้าใจโดยรวม ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.50 คิดเป็นร้อยละ 70.0) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.91 คิดเป็นร้อยละ 
58.20) เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09 คิด
เป็นร้อยละ 81.80) 
 
ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจ 
 

 ประเด็นการประเมิน     X  S.D.  แปลผล 

1. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากร   4.09 0.61  มาก 
2. ความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม   4.00 0.69  มาก 
3. ระดับความพึงพอใจโดยรวมของท่านหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.00 0.62  มาก 

  รวม     4.03 0.64  มาก 
    

 จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 
10 เมษายน 2562 มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.60) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความพึงพอใจซึ่งสามารถเรียงล าดับข้อที่ได้
ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.09) ความพร้อมของ
สถานที่ในการจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.00) ระดับความพึงพอใจโดยรวมหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 
4.00)  
 
 



ตารางท่ี 4 ความรู้ความเข้าใจโดยรวม 
 

 ประเด็นการประเมิน     X  S.D.  แปลผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันอัคคีภัย  4.05 0.65  มาก 
2. มีความรู้การอพยพหนีไฟและวิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น  4.00 0.44  มาก 

  รวม     4.03 0.55  มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 
10 เมษายน 2562 มีความรู้ความเข้าใจโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03 คิดเป็นร้อยละ 80.60) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันอัคคีภัย 
(ค่าเฉลี่ย 4.05)  มีความรู้การอพยพหนีไฟและวิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 4.00)  

 
ตารางท่ี 5 การน าความรู้ไปใช้ 
 

 ประเด็นการประเมิน     X  S.D.  แปลผล 

1. สามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง 4.09 0.53  มาก 
2. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 4.09 0.43  มาก 
3. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดได้             4.09 0.68  มาก 

  รวม     4.09 0.55  มาก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 
10 เมษายน 2562 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09 คิดเป็นร้อยละ 
81.80) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดับเพลิงได้
อย่างถูกต้อง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่หรือ
ถ่ายทอดได ้(ค่าเฉลี่ย 4.09)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปการประเมินผลโครงการ 
 

 จากการจัดโครงการการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2562 
มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 22 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีประเด็นการประเมินโครงการ 
ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ ด้านความพึงพอใจ ด้านความรู้ความ
เข้าใจโดยรวม และด้านการน าความรู้ไปใช้ โดยสามารถสรุปประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 1. ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อม
และตอบสนองภาวะฉุกเฉิน มีความรู้ความเข้าใจโดยรวม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.0 โดยพบว่าก่อนเข้า
ร่วมโครงการ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.20 และเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง เพ่ิมข้ึนในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.80 
 2. ด้านความพึงพอใจ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน มี
ความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมาก
ไปน้อย ดังนี้ ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาของวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.09) ความพร้อมของสถานที่ในการจัด
กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.00) ระดับความพึงพอใจโดยรวมหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจโดยรวม บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมและตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉิน มีความรู้ความเข้าใจโดยรวมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.60 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันอัคคีภัย 
(ค่าเฉลี่ย 4.05) มีความรู้การอพยพหนีไฟและวิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย 4.00)  

4. ด้านการน าความรู้ไปใช้ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะ
ฉุกเฉิน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์โดยรวม ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.80  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 4.09) 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ (ค่าเฉลี่ย 4.09) สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่หรือ
ถ่ายทอดได ้(ค่าเฉลี่ย 4.09) 

 
 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม   

-  
  
  
 
 
 
 



ภาพโครงการ  
การเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 
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