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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับต้น รุ่นท่ี 37 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรนกับริหารมหานคร ระดบัตน้ รุ่น
ท่ี 37 จ านวน 64 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลประกอบดว้ย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรมหลกัสูตรนกับริหารมหานคระดบัตน้
รุ่นท่ี 37 สถาบนัพฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (X = 4.46, S.D.700) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยพบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านคุณภาพการอบรม (X = 4.65, S.D.660) รองลงมาคือด้านความรู้ความ
เขา้ใจ (X = 4.54, S.D.670) ดา้นการประเมินผลการอบรม (X = 4.54, S.D.730) ดา้นวิทยากร (X = 
4.48, S.D.700) ด้านความพร้อม ( X = 4.46, S.D.670) ด้านอ านวยความสะดวก  ( X =  4.33, 
S.D.740) และดา้นกระบวนการขั้นตอนการฝึกอบรม (X = 4.32, S.D.690) ตามล าดบั           

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ ความพึงพอใจของผูเ้ขา้อบรม  
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Abstract 

   

 The objective of this research was to study the level satisfaction of trainees in the 
Bangkok Metropolitan Management Program Class 37 of BMA Training and Development 
Institute. The samples consisted of 64 people who participated in the Primary Metropolitan 
Administration Course Class 37. The data were collected by questionnaire and analyzed by using 
frequency, percentage, mean and standard deviation.  
 The results of this research found that the satisfaction of trainees in the Bangkok 
Metropolitan Management Program Class 37 of  BMA Training and Development Institute in 
overall was in highest level ( X  = 4.46, S.D. 700). When considering in each aspect, it was found 
that the most aspect was training quality ( X = 4.65, S.D.  660). Then the cognition ( X  = 4.54, 
S.D.670), training evaluation ( X = 4.54, S.D.730), speaker ( X  = 4.48, S.D.700), arrangement 
( X  = 4.46, S.D.670), convenience ( X  = 4.33, S.D.740), and the least was training process ( X  = 
4.32, S.D.690) were respectfully. 
 
Keyword : satisfaction, satisfaction of Trainees 
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ความสําคัญของเร่ืองท่ีวิจัย 
ก รุ ง เท พ ม ห าน ค รได้ ต ร ะห นั ก ถึ ง

ความส าคัญในการพัฒนาข้าราชการระดับนัก
บ ริห ารและการ เต รียมความพ ร้อมของกลุ่ ม
ขา้ราชการท่ีจะกา้วขึ้นสู่ต าแหน่งทางการบริหารให้
เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีดี มีคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณของขา้ราชการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  และความส าเร็จในการบริหารงาน
ตามต าแหน่งหน้าท่ีและภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบ   
จึงก าหนดให้ มีการพัฒนาข้าราชการระดับนัก
บ ริห ารอย่างต่ อ เน่ื อง เป็ นประจ าทุ ก ปี  ได้แ ก่ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร
ระดับสูง นักบริหารมหานครระดับกลาง  และนัก
บริหารมหานครระดบัตน้ 

 สถาบนัพฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
ส านักปลดักรุงเทพมหานครไดพ้ิจารณาเห็น
ว่าข้าราชการของกรุงเทพมหานคร ท่ีด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
และประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน เป็น
ทรัพยากรท่ีมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการและเป็นกลุ่ มบุคคลท่ีต้อง
เตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่ง
ทางการบริหาร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะและ
ประสบการณ์ดา้นการบริหารอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้สามารถเป็นผู ้บ ริหารงานราชการ
ต่ อ ไ ป ไ ด้ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ
ประสิทธิผลเหมาะสม  นับเป็นภารกิจส าคญั
ท่ีกรุงเทพมหานครต้องส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรในระดับน้ีให้มีศักยภาพและเป็น
ก าลังส าคัญขององค์กรต่อไป อันจะเป็นผล
ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลทุกข์สุขและการ

ให้บริการแก่ประชาชน ซ่ึงเป็นเป้าประสงค์
ห ลั ก ใน ก ารบ ริห าร ง าน ร าช ก ารข อ ง
กรุงเทพมหานคร 

 หลกัสูตรนักบริหารมหานครระดับ
ตน้ เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันานักบริหารของ
กรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และภาวะผูน้ าในการบริหารจดัการท่ี
ส อดคล้ อ งแล ะทัน ต่ อ เห ตุ ก าร ณ์  ก าร
เปล่ียนแปลง เป็นนักบริหารท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สามารถ
บูรณาการการท างานร่วมกนักบัภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานครให้เกิดผลอย่างเป็นธรรม 
เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่ง
เอเชีย โดยพัฒนาตามสมรรถนะทางการ
บ ริห าร  แล ะส ม รรถน ะ ท่ี พึ งป ระส งค ์
(BMAPro 21st Competency Model)  ภายใต้
แนวคิดข้าราชการไทยกับการเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0 โดยมีจุดเน้นการน านวตักรรมมา
พฒันาการบริการและการบริหารเมือง ภายใต้
แนวคิดการปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ตามกรอบการพัฒนาข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐในระยะ 5 ปี  ของรัฐบาล 
(พ.ศ. 2561 – 2565) โดยการสร้างผู ้น าเพื่อ
ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงและพัฒนาขีด
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และ
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลของ
ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  (พ .ศ . 2561 – 2565) 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2 พัฒนาศักยภาพของนัก
บริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผูน้ าใน
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การปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต โดย
เน้นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง การ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ 
และกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมของผูน้ าในการ
แลกเปล่ียนด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group 
Learning) การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา 
(Case Study) ก า ร อ ภิ ป ร าย ก ลุ่ ม  (Group 
Discussion) ก ารระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ
พัฒนางาน (Workshop) การฝึกปฏิบัติโดย
สถานการณ์จ าลอง (Simulation and Virtual 
Reality) และการถ่ายทอดหลักการแนวคิด 
ทฤษ ฎี โดยก ารบรรยาย  (Lecture) ซ่ึ งใน
ภาพรวมของหลกัสูตรใช้กลยุทธ์การเรียนรู้  
จากการเรียนรู้ร่วมกับผูท้รงคุณวุฒิและผู ้มี
ประสบการณ์  (Experiential Learning) การ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพฒันาทกัษะ
การตดัสินใจเชิงนโยบาย (Decision Agenda) 
การแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัหน่วยงานท่ี
ประสบความส าเร็จ (Best Practice Learning) 
และการสังเคราะห์และน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประยกุตใ์นการจดัท าผลงานการศึกษา (Study 
Project) (กรุงเทพมหานคร, 2563) 

ผูว้ิจยัในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ า
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหา
นคร ระดบัตน้ รุ่นท่ี 37  ท าให้มีความสนใจท่ี
จะศึกษา “ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรนักบริหารมหานครระดบั
ต้น  รุ่น ท่ี  37 ส ถ าบันพัฒ น าข้าราชก าร
ก รุง เทพมหานคร” เพื่ อ เป็ นข้อมู ลและ
แนวทางในการป รับป รุงหลัก สู ตรการ

ฝึกอบรมให้ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผู ้

เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรนักบริหารมหา
นคร ระดับต้น  รุ่น ท่ี  37 สถาบันพัฒนา
ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย  
การศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับ

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร
ระดับตน้ รุ่นท่ี 37 สถาบันพฒันาขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ี
ศึกษาปัจจัย ความพึงพอใจ 7 ด้าน ได้แก่  
1. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการฝึกอบรม 2. 
ดา้นวิทยากร 3. ดา้นการอ านวยความสะดวก  
4. ดา้นความพร้อม 5. ดา้นคุณภาพการอบรม 
6. ด้ าน ค วาม รู้ค ว าม เข้ า ใจ  7. ด้ าน ก าร
ประเมินผลการอบรม 

 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ี
ใช้ ในการศึกษ าค ร้ัง น้ี  คื อ  ผู ้ เข้ า รับก าร
ฝึกอบรมหลกัสูตรนักบริหารมหานครระดบั
ตน้ รุ่นท่ี 37 จ านวน 64 คน 

ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการท าวิจยั 
เร่ิมต้นเดือน ธันวาคม 2563 - เดือนมีนาคม 
2564  

 

  



6 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย  
1. ท าให้ทราบ ถึงระดับความพึ ง

พอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรนัก
บริหารมหานครระดับต้น รุ่นท่ี 37 สถาบัน
พฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 

2.  ผลการวิจยัจะแนวทางในการไป
ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการด าเนินการ
ฝึกอบรม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่ อให้ เกิดความ เข้าใจ ท่ีตรงกัน  
จึงขอนิยามศพัทข์องการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี 

ความพึงพอใจ คือ เป็นความรู้สึกรัก
ชอบยินดีเต็มใจ หรือมีเจตคติท่ีดีของบุคคล
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความพอใจจะเกิดเม่ือได้รับ
ตอบสนองความตอ้งการ ทั้ง ดา้นวตัถุและดา้น
จิตใจ ความพึงพอใจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ 
ค ว าม รู้ สึ ก  แล ะทั ศน ะขอ งบุ ค ค ล  อัน 
เน่ื องมาจาก ส่ิงเร้าและส่ิงจูงใจ โดยอาจ
เป็นไปในเชิงประเมินค่า ว่าความรู้สึกหรือ
ทัศนคติต่อ ส่ิงเหล่านั้ น เป็นไปในทางลบ
หรือบวก  

ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม คือ ขา้ราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ  ด ารงต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ หรือ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
(คุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการหลกัสูตรนัก
บริหารมหานครก าหนด) ไม่ เคยผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผูบ้ังคับบัญชาระดับต้น 

(ผบต.) หรือนักบริหารมหานครระดับต้น 
(บนต.) มาก่อน รุ่นละ 60 คน 

เ จ้ า ห น้ า ท่ี   คื อ  ข้ า ร า ช ก า ร
ก รุงเทพมหานครสั งกัดสถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส านักปลัด
กรุงเทพมหานคร 

นั ก บ ริห ารม ห าน ค รระดั บ ต้ น
หมายถึง  ขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญั 
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญ
การ ห รือต าแหน่งประเภททั่วไป  ระดับ
ช านาญงาน ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นกับริหารมหานครระดบัตน้ 

ส ถ า บั น พั ฒ น า ข้ า ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานคร  หมายถึง  ส่วนราชการใน
สังกัด  ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็น
หน่วยงานหลกัของก รุงเทพมหานครมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการพฒันาขา้ราชการ
และบุคลากรของกรุงเทพมหานครด ้วย
กระบวนการฝึกอบรม ให้ค  าปรึกษาแนะน า
วิธีด าเนินการฝึกอบรมและพฒันาให้กับ
หน่วยงานต่ าง ๆ  ของกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งส่งเสริมให้ขา้ราชการและบุคลากรมี
โอกาสพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาเพิ่มเติม 
ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณภาพชีวิต  ซ่ึงในการวิจัย
คร้ังน้ีใชอ้กัษรยอ่ “สพข.”  
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สภาพท่ัวไปและข้อมูลเกีย่วกบัสถาบันพฒันา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 การพฒันาขา้ราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครมีการจดัตั้ งส่วนราชการขึ้น 
รับผิดชอบด าเนินการตั้งแต่สมยัเทศบาลนคร
กรุงเทพ โดยตั้งเป็น “แผนกฝึกอบรม” สังกัด
กองการเจา้หนา้ท่ีเม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2509  
และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะ
ขึ้นเป็น กองฝึกอบรม  เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 
พ.ศ. 2516 ฉะนั้ น สถาบันฯ จึงถือเอาวนัท่ี 22 
มกราคม เป็นวนัก่อตั้งสถาบนัพฒันาขา้ราชการ
กรุงเทพมหานครดว้ย    
 การปฏิบัติงานของกองฝึกอบรมได้มี
วิว ัฒนาการขึ้ นตามล าดับ มีการปรับเปล่ียน
โครงสร้างและปรับหน้าท่ีความรับผิดชอบให้
ทันต่อภาระหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร และ
ตอบสนอง  นโยบายผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร 
จนเม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2539  คณะกรรมการ
ขา้ราชการ-กรุงเทพมหานคร  มีมติอนุมติัให้ยก
ฐานะกองฝึกอบรม ขึ้ นเป็น “สถาบันพัฒนา
ข้าราชการก รุงเทพมหานคร”  ส านักปลัด
ก รุงเทพมหานคร มีกรอบอัตราก าลัง  120 
ต าแหน่ง ตามโครงสร้าง ดงัน้ี 
 1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 2. ส่วนแผนงานและส่งเสริมความรู้ 
 3. ส่วนวิชาการ 
 4. ส่วนพฒันาการบริหาร 
 5. ส่วนจดัการฝึกอบรม 
 6. ศูนยฝึ์กอบรม 

  จากภารกิจในปัจจุบนัและปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ี เป ล่ียนแปลงไปท าให้สถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องปรับปรุง
รูปแบบการท างานและปรับบทบาทหน้าท่ี
ผูด้  าเนินการฝึกอบรมเป็นผูด้  าเนินการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นงาน ท่ี มีความยากซับซ้อน  โดยต้อง
สามารถส่งเสริมและพัฒนาบทบาทหน้าท่ี
ของหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ ให้
สามารถท าหน้าท่ี ในการพฒันาบุคลากรของ
ตนเองไดต้ามเส้นทางการพฒันาสายอาชีพท่ี
ก าหนดไว ้
 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข้ า ร า ช ก า ร
ก รุ ง เท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
กรุงเทพมหานครจึงได้มีมติ  คร้ังท่ี 9/2561 
เม่ือวัน ท่ี  21 กันยายน 2561 เห็นชอบให้
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ การ
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้เหมาะสมกับภาระ
งาน ท่ี รับ ผิ ด ช อบ  มี ก รอบ อัต ร าก าลั ง  
119 ต าแหน่ง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน 
ดงัน้ี 
 1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 2. ส่วนยทุธศาสตร์การพฒันา 
 3. ส่วนบริหารจดัการการฝึกอบรม 
 4. ส่วนนวตักรรมการเรียนรู้ 
 5. ศูนยก์ารเรียนรู้มหานคร 
 ส่วนราชการดังกล่าวมีอ านาจหน้าท่ี
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในหน่วยงานและการ
ก าหนดอ านาจหน้ าท่ี ของส่วนราชการ
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กรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี  108) ณ วันท่ี  9 
พฤศจิกายน 2561 และลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 322 ง วนัท่ี 
17 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

 ส ถ า บั น พั ฒ น า ข้ า ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) ก าหนดทิศทางและแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
วิสัยทศัน์ นโยบายของกรุงเทพมหานคร และ
การติดตามรายงานการประเมินผล 
 (2) พฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร
และบุ คลากรของก รุงเทพมหานครให้
เหมาะสม   กับบทบาทและภารกิจของ
กรุงเทพมหานครและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
กระบวนการฝึกอบรมพฒันา 
 (3) ศึกษา วิเคราะห์ นวตักรรมดา้นการ
บริหารและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการ
เผยแพร่ แนวคิดและพฒันาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการพัฒนา
นวตักรรมการเรียนรู้ 
 (4) ส่งเสริมใหข้า้ราชการพฒันาตนเอง
ดว้ยการศึกษา อบรมดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ และเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 (5 )  ศึ ก ษ า  ค้น ค ว้า  แ ล ะ เผ ยแพ ร่
วิทยาการบริหารสมัยใหม่และองค์ความรู้
ใหม่ เพื่อการพฒันาและน ามาประยุกตใ์ช้ใน
การบริหารงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
ผลิตและพัฒนานวตักรรม  การเรียนรู้ให้มี
ความทนัสมยั 

 (6) ออกแบบและเผยแพ ร่ส่ื อการ
เรียน รู้อิเล็กทรอนิกส์และเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูล ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครเพื่ อ เป็นข้อมูลล าห รับ
ผูบ้ริหารและการพฒันาคนในภาพรวม  
 (7) บ ริหารจัดการความ รู้ด้านการ
พฒันาคน พฒันางานท่ีไดจ้ากการศึกษา วิจยั 
และส่งเสริมการน าความรู้ไปพฒันางานอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 (8)  เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ค ว าม รู้ แ ล ะ
นวตักรรมดา้นการบริหารมหานคร  
 (9) ใหค้  าปรึกษาแนะน าการน า
นวตักรรมต่าง ๆ มาใชป้ระกอบการพฒันา  
 (10) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ไดรั้บมอบหมาย 
 ภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี  (พ .ศ.2556 – 2575) และแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุ คคล
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561 – 2565) สถาบัน
พฒันาข้าราชการกรุงเทพมหานครได้ด าเนิน
พนัธกิจตามแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2561 – 2565) เป็น
กรอบก าหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครในทุกด้านให้พร้อมเป็นมือ
อาชีพ ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วใน
ยุคดิจิตอล (Digital) โดยมีคุณลักษณะของ
ทรัพยากรบุคคลแบบ BMA Pro 21st  มุ่งสู่การ
เป็นมหานครแห่งเอเชีย ด้วยเป้าหมายหลัก
เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและ
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บุคลากรกรุงเทพมหานครให้สามารถ 1) 
ท างานได ้2) ท างานดี 3) มีผลงานโดดเด่น 4) 
พัฒนาผู ้อ่ืนได้ และ 5) พร้อมเป็นผูน้ าและ
สามารถบริหารเมืองให้ไดรั้บการยอมรับใน
ระดับสากลและ  มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์
ของคนในศตวรรษท่ี 21 ตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
4 ดา้น ไดแ้ก่  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1  พัฒนาท รัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ
พึงประสงค ์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของ
นกับริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผูน้ า
ในการปฏิบติัภารกิจของเมืองในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  3 เพิ่มประสิทธิภาพ
เคร่ืองมือและกลไกการขบัเคล่ือนการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
 ยุทธศาสต ร์ ท่ี  4  ส ร้างวัฒนธรรม
องคก์รสมยัใหม่ 
 โดยยดึภารกิจส าคญั ดงัน้ี 
 1. พฒันาองค์การและเสริมสร้างค่านิยม
มุ่งสู่วฒันธรรมองคก์รท่ีดี 
 2. จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะวิชาชีพ และตามระดบัอย่างเป็นระบบ
ต่อเน่ือง โดยเน้นการพัฒนาควบคู่ไปกับการ
พฒันาคุณภาพชีวิต และความภาคภูมิใจให้แก่
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
 3. สนับส นุน  ส่ งเส ริมกระบวนการ
ส่งเสริมความรู้ให้บุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม 

ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจยั ใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 4. เป็นท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาทรัพยากร
บุคคล และเน้นกระจายบทบาทการพัฒนา
บุคลากรของกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานใน
สังกดักรุงเทพมหานคร 
 5. พฒันาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพให้
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง/เตรียมความพร้อมใน
การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 ทั้ งน้ี เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
สถาบันพฒันาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  จึง
ไดก้ าหนดภารกิจหลกัท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1. การพัฒนาข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความสามารถ มี
ทกัษะเหมาะสมสอดคลอ้งกับกับภารกิจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 
 2. ก ารศึกษาและ เผยแพ ร่นวัตกรรม
ทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ
จดัการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 
 3. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยการด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ทั้งในรูปแบบของเอกสาร ไดแ้ก่ วารสารปัญญพฒัน์ 
หรือจดหมายข่าว รวมทั้งส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เช่น 
Training Variety หรือ e - learning เป็นตน้ 
 4. การให้ค  าปรึกษาแนะน าดา้นการพฒันา
บุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ และศึกษาและเผยแพร่
นวตักรรมและองค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร  
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 ส ถ า บั น พั ฒ น า ข้ า ร า ช ก า ร
กรุงเทพมหานครในบทบาทหุ้นส่วนดา้นกลยทุธ์ 
(Strategic partner) การพฒันาทรัพยากรบุคคล มี
ความมุ่งมั่นในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร  ให้มีความรู้ ความสามารถ 
และทกัษะท่ีเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
ทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน เพื่อเป็นกลไกหลกั
ในการขบัเคล่ือนภารกิจของกรุงเทพมหานครให้
บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระส งค์  (ก รุง เท พ มห าน ค ร , 
[ออนไลน]์, 2563) 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
ชนาภา  ประกากรธัญญกิจ (2557) 

ศึ กษ าเร่ือ ง  “ ศึ กษ าความพึ งพ อใจของ
ผูใ้ช้บริการในศาลแพ่งธนบุรี” การศึกษามี
วตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจประชากรศาสตร์ของ
ผูใ้ช้บริการในศาลแพ่งธนบุรี รวมทั้งศึกษา
พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการในศาลแพ่งธนบุรี
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ในศาลแพ่ งธนบุ รี  กลุ่มตัวอย่างท่ี ใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี  คือ ผู ้ใช้บ ริการศาลแพ่ง
ธนบุรี จ านวน 400 ตวัอย่าง เคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ใชแ้บบสอบถามสถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
การแจกแจงความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติไคว์
แสควร์ ผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีระดบั
ความพึงพอใจ โดยรวมของผูใ้ช้บริการใน
ศาลแพ่งธนบุรีอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ในดา้น
สถานท่ีให้บริการ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นราคา

ค่าบริการ และมีระดับความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด ในด้านบุคลากรและลกัษณะภายนอก 
ก า ร ท ด ส อ บ ส ม ม ติ ฐ าน ท่ี  1  พ บ ว่ า
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดต้่อเดือน มี
ความพึงพอใจการใช้บริการท่ีศาลแพ่งธนบุรี
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
และการทดสอบสมม ติฐาน ท่ี  2  พบว่ า
พฤติกรรมการใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีไป
ใช้ บ ริ ก ารจ าน วน ค ร้ั ง ท่ี ไป ใช้ บ ริ ก าร 
ระยะเวลาท่ีใช้บริการ สถานะในการติดต่อ 
แล ะวัตถุ ป ระส งค์ ใน ก ารใช้ บ ริก าร  มี
ค ว ามสั ม พัน ธ์ กั บ ค ว ามพึ งพ อ ใจขอ ง
ผูใ้ชบ้ริการศาลแพ่งธนบุรี 

อรรณพ  สนธิไชย และคณะ (2552) 
ศึกษาเร่ือง  “ประสิทธิผลของการฝึกอบรม
หลักสูตรการรักษาพยาบาลด้านการแพทย์
แ ผน ไท ย  ส าห รับ นั ก ศึ กษ าห ลัก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุข
ศาสตร์” โดยสนใจศึกษาติดตามประเมินผลผู ้
เข้ารับการฝึกอบรมใน เร่ือ งความ รู้ด้าน
การแพทยแ์ผนไทย สามารถรักษาพยาบาล
ตาม เกณฑ์ ของหลัก สู ตรการรักษาทาง
การแพทย์แผนไทยเป็นไปในแนวทางท่ี
ถูกต้อง ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ก่อนและหลัง
การอบรมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถน าความรู้
ท่ีไดจ้ากการอบรมไปปฏิบติัไดจ้ริงครบถว้น 

 



11 
 

ธ งชั ย  ดี ยิ่ ง  (2 5 60) ศึ ก ษ า เร่ื อ ง 
“ความรู้ความเข้าใจของผูเ้ขา้อบรมดับเพลิง
ขั้นต้นของบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าลาดบัว
ขาว กรุงเทพมหานคร” การวิจัยค ร้ังน้ี  มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของ
ผู ้เข้าอบรมดับ เพ ลิงขั้ นต้นของบุคลากร
โรงเรียนสุเหร่าลาดบวัขาว กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่า 1. บุคลากรโรงเรียนสุเหร่า
ลาดบวัขาว กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุ 36 – 40 ปี สถานภาพสมรส  
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อายรุาชการ 1-3 ปี 
และไม่เคยผ่านการอบรมขั้นต้น 2. ความรู้
ความเข้าใจของผูเ้ข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้น
ของบุคลากรโรงเรียนสุ เหร่าลาดบัวขาว 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า มีความรู้
ความเข้าใจของผูเ้ข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้น
ระดับมาก เม่ือแยกระดับความรู้ความเข้าใจ
ของผูเ้ข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้น เป็นรายได ้
โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมาไปหาน้อย ตามล าดบั
ดงัน้ี ด้านการป้องกัน ด้านการปฏิบติัตวัเม่ือ
เกิดเหตุ เพ ลิงไหม้ ด้านอัคคีภัย  และด้าน
อุปกรณ์ ตามล าดบั 

นิวฒัน์  ตุ่นบุตรเสลา (2556) ศึกษา
เร่ือง “การประเมินผลการฝึกอบรมหลกัสูตร
ผูต้รวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
องค์การ” เป็นการประเมินระบบการจัด
ฝึกอบรมอนัครอบคลุมถึงบริบท ปัจจยัน าเขา้
กระบวนการ และผลผลิตตามรูปแบบ CIPP 
และประเมินปฏิกิริยาและการเรียนรู้ตาม
รูปแบบของเคิร์กแพททริค ผลการวิจยัพบว่า 

ความคิดเห็นด้านบริบท ความพึงพอใจด้าน
ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิตอยู่ใน
ระดับสูงทุกด้าน โดยท่ีวิทยากรมีความรู้ใน
หวัขอ้ท่ีสอน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อท่ีสุด 
ส่วนผลการประเมินปฏิกิริยาพบว่า ด้าน
บริบทของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ เขา้
รับการฝึกอบรมเพราะเป็นไปตามกฎหมาย 
ส่วนด้านปัจจัยน าเข้าหลกัสูตร คู่มือมีความ
เหมาะสม 

เมทิกา  พ่วงแสง (2559) ศึกษาเร่ือง 
“ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม
ห ลัก สู ต รด้ าน ก ารวิ จั ย  ม ห าวิ ท ย าลั ย
เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” การวิจยัคร้ังน้ี 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาความพึงพอใจของผู ้
เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการให้บริการ 
หลักสูตรด้านการวิจัย  ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และเปรียบเทียบ
ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลกับระดับความพึง
พอใจของผู ้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการ
ให้ บ ริก าร  ห ลัก สู ต รด้ าน ก ารวิ จัยขอ ง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การวิจัยน้ี
เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็น เค ร่ือ งมื อการวิ จัย  จ านวน  282  ชุ ด 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
ม าตรฐาน  t- test และ  One-Way ANOVA 
ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัความพึงพอใจของ
ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการให้บริการ
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หลกัสูตรดา้นการวิจยั พบว่า ภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
วิทยากรและวิธีการถ่ายทอดความรู้ 2) ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมท่ีมีต่อการให้บริการ หลกัสูตรด้าน
การวิจยัจ าแนกตามเพศ พบว่าผูเ้ขา้ร่วมอบรม
เพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการ
เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรด้านการวิจัย
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 3) 
ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผู ้
เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการให้บริการ 
หลัก สู ตรด้านก ารวิ จัยจ าแนกตามอาย ุ
หน่วยงาน และประสบการณ์การท าวิจัย 
พบว่า ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม ท่ี มี ช่วงอายุ
แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
หลักสูตรด้านการวิจัยแตกต่างกัน ผูเ้ข้ารับ
การฝึกอบรมท่ีสังกดัหน่วยงานแตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ หลักสูตร
ดา้นการวิจยัไม่แตกต่างกัน และผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมท่ีมีประสบการณ์การท าวิจยัแตกต่าง
กัน  มี ความพึ งพ อใจต่ อก ารให้ บ ริก าร 
หลักสูตรด้านการวิจัยแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นงจฐศรมย์  วุวรรณพิมล  (2554) 
ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรม
การท าสมุนไพรของศูนยก์สิกรรมสมุนไพร
ไท เขาขุนอินทร์ ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวงั
จันท ร์ จังหวัดระยอง” การวิจัยค ร้ัง น้ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นบ้านของผู ้

เขา้รับการฝึกอบรมการท าสมุนไพรของศูนย์
กสิกรรมสมุนไพรไท เขาขุนจนัทร์ ต าบลป่า
ยุบใน อ าเภอวงัจนัทร์ จงัหวดัระยอง ความรู้
พื้นฐานของผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับ
สมุนไพรและการท าสมุนไพร ความพึงพอใจ
ของผู ้เข้ารับการฝึกอบรมการท าสมุนไพร 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยักบัความพึงพอใจ
ของผู ้เข้ารับการฝึกอบรมการท าสมุนไพร 
และปัญหาและข้อเสนอแนะ ผลการวิจัย
พบว่ า  1 ) ผู ้ เข้ า รับก ารฝึกอบ รมการท า
สมุนไพรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 
43.29 ปี การศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ประกอบอาชีพเกษตร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
12,469.51 บาท ประสบการณ์ในการท างาน
เฉล่ีย 19.01 ปี ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
ลูกค้า ธ.ก.ส. 2) โดยภาพรวมผู ้เข้าอบรมมี
คว าม รู้ป าน กล าง  ใน เร่ือ งก ารแป ร รูป
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (น ้ าหมักชีวภาพ
สมุนไพร) ส าหรับผูไ้ม่มีความรู้เลยมากท่ีสุด 
คือ เร่ืองความรู้เก่ียวกับสมุนไพร ได้แก่ 
อนัตรายจากการแพย้าสมุนไพร อาการท่ีเกิด
จาการแพย้าสมุนไพร และอาการเจ็บป่วยและ
โรคท่ีไม่ควรใช้สมุนไพร 3) โดยภาพรวมผู ้
เข้าอบรมมีความพึงพอใจระดับมาก ด้าน
พิ ธีกร คือ มีความรู้ ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ และมีความพึงพอใจระดับ
น้ อย  ในผ ลิตภัณฑ์ จากสมุ น ไพรท่ี วาง
จ าหน่าย คือ สบู่สมุนไพร 4) การทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัย พบว่า การศึกษา และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัความ
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พึงพอใจในการเข้าอบรมการท าสมุนไพร
และ 5) โดยภาพรวมผู ้เข้าอบรมมีปัญหา
ระดับน้อย ท่ี สุด  ในด้านการด าเนินการ
ฝึกอบรม คือ จ านวนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม
มากเกินไป ส่วนข้อ เสนอแนะ พบว่า ให้
ความคิดเห็นด้านกิจกรรมการฝึกอบรมมาก
ท่ีสุด ระบุว่าควรมีการสอนวิธีการนวดแผน
ไทย 

 นริศรา  บุญเท่ียง (2562) ศึกษาเร่ือง 
“ความพร้อมในการฝึกอบรม กระบวนการ
อบรม และความพร้อมในการฝึกอบรมท่ีมีผล
ต่อแรงจูงใจในการน าการฝึกอบรมไปพฒันา
ในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ในโซนถนนรัชดาภิเษก” การวิจัยคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมในการ
ฝึกอบรมท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการน าการ
ฝึกอบ รมไปพัฒ น าในการท างานของ
พ นั ก ง าน ธน าค ารพ า ณิ ช ย์  เพื่ อ ศึ ก ษ า
กระบวนการฝึกอบรมท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน
การน าการฝึกอบรมไปพฒันาในการท างาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย ์และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจในการฝึกอบรมท่ีมีผลต่อ
แรงจูงใจในการน าการฝึกอบรมไปพฒันาใน
การท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย ์
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับความพร้อมในการฝึกอบรมอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก กระบวนการฝึกอบรม อยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก ความพึงพอใจในการ
ฝึกอบรม อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก และ
แรงจูงใจในการน าการฝึกอบรมไปพฒันาใน

การท างานอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก 2) ความ
พร้อมในการฝึกอบรมด้านอุปกรณ์  ด้าน
สถานท่ี และดา้นเน้ือหามีผลต่อแรงจูงใจใน
การน าการฝึกอบรมไปพฒันาในการท างาน
ของพนั ก งาน ธน าค ารพ าณิ ช ย์  อ ย่ าง มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  สามารถ
พยากรณ์แรงจูงใจในการน าการฝึกอบรมไป
พัฒ น าในก ารท างาน ได้ ร้อยล ะ  33 .31                      
3) กระบวนการฝึกอบรมด้านการจดัท า ดา้น
การตรวจสอบ และด้านการประเมินผลมีผล
ต่อแรงจูงใจในการน าการฝึกอบรมไปพฒันา
ในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย ์
อย่ าง มี นั ยส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05 
สามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการน าการ
ฝึกอบรมไปพัฒนาในการท างานได้ร้อยละ 
58.40 และ 4) ความพึงพอใจในการฝึกอบรม
มีผลต่อแรงจูงใจในการน าการฝึกอบรมไป
พัฒนาในการท างานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 สามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการน าการ
ฝึกอบรมไปพัฒนาในการท างานได้ร้อยละ 
74.80 

 สุธีรา อมัพาผล และปฏิพทัธ์ จนัทร์
รุ่งเรือง (2558) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้อบรมท่ีมีต่อการให้บริการหลกัสูตร 
ข้าร าชก าร ท่ี ดี  : ก รณี ศึ กษ า  กระท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” การ
วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผู ้ เข้า รับการฝึกอบรมต่อการ
ให้บริการหลกัสูตร ข้าราชการท่ีดี ประจ าปี
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งบประมาณ  2558 และเพื่ อ เป รียบ เที ยบ
ปัจจยัพื้นฐานกับระดับความพึงพอใจของผู ้
เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการให้บริการ 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ผู ้ รับ บ ริก ารด้ านก ารให้ บ ริก ารต่ อก าร
ฝึกอบรมสัมมนา มีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมระดับมาก พบว่าเพศชายและเพศ
หญิ งมีความพึ งพอใจต่อการให้บ ริการ
ฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
ส ถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05  ด้าน เน้ื อห าและด้าน
วิทยากรและวิธีการสอน เพศชายและเพศ
หญิงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั และใน
แต่ละหน่วยงานมีความพึ งพอใจต่อการ
ให้บริการฝึกอบรมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05  แต่ด้าน
วิทยากรและวิธีการสอนและดา้นผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมแต่ละสังกัดหน่วยงานมีความพึง
พอใจแตกต่างกนั 

 สุมิตรา  นานักจนัทร์ (2556) ศึกษา
เร่ือ ง  “ความพึ งพ อใจของผู ้ เข้ า รับ ก าร
ฝึกอบรมต่อส่ือฝึกอบรมหลักสูตรผูบ้ริหาร
ท้องถ่ินกับประชาคมอาเซียนของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน” การวิจัยคร้ังน้ี มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมต่อส่ือฝึกอบรมหลกัสูตร
ผูบ้ริหารท้องถ่ินกับประชาคมอาเซียนของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ผลการวิจัย
พบว่ า  ความพึ งพ อใจของผู ้ เข้ า รับก าร
ฝึกอบรมต่อส่ือฝึกอบรมหลักสูตรผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินกบัประชาคมอาเซียนโดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยู่
ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประเภทส่ือ
ในการฝึกอบรม พบว่าอยู่ในระดับมาก คือ 
ส่ือบุคคลมีความรู้ในเร่ืองท่ีฝึกอบรมเป็น
อย่ าง ดี  ด้ าน ขั้ น ตอนก ารใช้ ส่ื อ ใน ก าร
ฝึกอบรมพบว่า อยู่ในระดับมาก คือ การใช้
ส่ือน าเขา้สู่การฝึกอบรม ดา้นคุณภาพของส่ือ
ในการฝึกอบรม พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ 
ส่ือมีความน่าสนใจ ดา้นประโยชน์ของส่ือใน
การฝึกอบรม พบว่า อยู่ในระดบัมาก คือ ส่ือ
ช่วยท าให้เข้าใจง่าย ส่วนอีก 1 ด้าน ได้แก่ 
ด้านปัญหาและอุปสรรคการใช้ส่ือในการ
ฝึกอบรม พบว่า อยู่ในระดบันอ้ย คือ ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม ไม่มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือการ
ฝึกอบรม 

วีระพันธ์   วาพันสุ  (2556)  ศึกษา
เร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ข้าราชการสถานีดับเพลิงห้วยขวาง กอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 2  ส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร” และ
เพื่อน าผลการศึกษาเสนอผูบ้งัคบับญัชาเป็น
แนวทางในการแก้ไขเป ล่ียนแปลงและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติัหน้าท่ีของ
ข้าราชการสถานีดับเพลิงห้วยขวาง กอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 2  ส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร ในดา้น
รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนด้าน
ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงานด้านลักษณะหน้าท่ีการท างานด้าน
ลักษณะหน้าท่ีการงาน ด้านความก้าวหน้า 



15 
 

และการยอมรับในการปฏิบติัหน้าท่ีและดา้น
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แ ก่  อายุ  ระดับ
การศึกษา รายได้เฉ ล่ียต่อเดือน และอายุ
ราชการ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ข้าราชการสถานีดับเพลิงห้วยขวาง กอง
ปฏิบัติการดับเพลิง 2  ส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานค จ านวน 
40 คน  เค ร่ือง มือ ท่ี ใช้ ในก าร ศึกษ า คื อ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ขอ้มูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความ
พึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการ
สถานีดับ เพลิงห้วยขวาง กองปฏิบัติการ
ดับเพลิง 2  ส านักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน
พบวา่ ดา้นท่ีมีความพึงพอใจอนัดบัท่ีหน่ึง คือ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน อนัดบั
ท่ีสอง คือ ดา้นลกัษณะหน้าท่ีการงาน อนัดบั
ท่ี ส า ม  คื อ  ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน อนัดับท่ีส่ี 
คือ ได้ความก้าวหน้าในการยอมรับในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และอบัดับสุดท้าย คือ รายได้
และผลประโยชน์ตอบแทนตามล าดบั 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั  เร่ือง “ความพึงพอใจของ

ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นท่ี 37 สถาบันพฒันาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร” คร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยปัจจยัความพึงพอใจ 7 ดา้น
ไดแ้ก่ 1. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการฝึกอบรม 2. ดา้นวิทยากร 3. ดา้นการอ านวยความสะดวก  4. 
ดา้นความพร้อม 5. ดา้นคุณภาพการอบรม 6. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ และ7. ดา้นการประเมินผลการ
อบรม ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้รับปรุงกรอบแนวคิดมาจากการศึกษาของ เมทิกา  พ่วงแสง (2559) ดงัน้ี   

ตัวแปรอสิระ                ตัวแปรตาม  
  (Independent Variable)      (Dependent Variable) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อายรุาชการ 
5. ระดบัปฏิบติังาน 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
7. จ านวนคร้ังท่ีเขา้อบรมกบัสพข. 

ปัจจัยเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
1.ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ฝึกอบรม 
2.ดา้นวิทยากร 
3.ดา้นการอ านวยความสะดวก 
4.ดา้นความพร้อม 
5.ดา้นคุณภาพการอบรม 
6. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
7. ดา้นการประเมินผลการอบรม 
  
 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรนกับริหาร

มหานครระดบัตน้ รุ่นท่ี 37  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ในการวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้รับการฝึกบอรมหลกัสูตรนกับริหารมหา
นครระดับต้น  รุ่น ท่ี  37 สถาบันพัฒ น า
ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเค ร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ เขา้
รับการฝึกอบรมหลกัสูตรนกับริหารมหานคร
ระดับต้น รุ่นท่ี 37 ในช่วงเดือนกรกฎาคม – 
ธนัวาคม 2563 จ านวน 64 คน  

กลุ่มตัวอย่างโดยมีการศึกษาจาก
ประชากรทั้งหมด จ านวน 64 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
พิจารณาจากโครงสร้างตวัแปรอิสระและตวั
แปรตาม  น ามาส ร้างเป็นแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ตอนดงัต่อไปน้ี 

 1. สอบถาม เก่ี ยวกับข้อมู ล ส่ วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ 1. เพศ  
2. อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. อายุราชการ 5. 
ระดับปฏิบัติงาน 6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 7. 
จ านวนคร้ังท่ีเขา้อบรมกบัสพข.โดยเป็นแบบ
ป ล า ย ปิ ด  ( Close ended Question) ใ ห้
เลือกตอบในช่องท่ีก าหนด 

 2. เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับ
ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม
หลกัสูตรนักบริหารมหานครระดับตน้ รุ่นท่ี 
37 สถาบนัพฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร
ใน 7 ด้าน รวมทั้งส้ิน 28 ขอ้ ลกัษณะค าถาม
จะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale)  

 3. เป็ น แบ บ ส อบ ถ าม เก่ี ย ว กั บ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยสร้าง
ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัใช้วิธีการขอความร่วมมือแจก

แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 64 
คน และน าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์และลงรหสัขอ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
โด ยก ารป ระม วลผ ลข้ อ มู ล ใช้

โปรแกรมส า เร็จรูปทางสั งคมศาสตร์มี
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบู รณ์ และ
ความถูกต้องของแบบสอบถามหลังจาก
ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บ
คืนมา 

2. บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นรหัสลงในแบบ
บัน ทึ กข้อมู ล แล ะ เค ร่ือ งคอมพิ ว เตอ ร์
ตามล าดบั 

3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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4. ประมวลข้อมูลตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาวิจยั 
 
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

 ตัวแปรต้น  (Independent Variable) 
ไดแ้ก่ 1. เพศ  2. อายุ  3. ระดบัการศึกษา 4.อายุ
ราชการ 5.ระดับปฏิบติังาน 6.รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 7. จ านวนคร้ังท่ีเขา้อบรมกบัสพข.  

 ปัจจยัความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมฯ  ได้แ ก่  1. ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการฝึกอบรม 2. ดา้นวิทยากร 3. ดา้น
อ านวยความสะดวก 4. ด้านความพร้อม 5. 
ด้านคุณภาพการอบรม 6. ด้านความรู้ความ
เขา้ใจ 7. ดา้นการประเมินผลการอบรม 

 ตัวแป รต าม  (Dependent Variable) 
ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม
หลกัสูตรนักบริหารมหานครระดับตน้ รุ่นท่ี 
37 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ก ารวิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  ใ ช้ ส ถิ ติ เชิ งพ ร รณ น า 
(Descriptive Statistics) หาค่ าส ถิ ติพื้ นฐาน 
ได้ แ ก่  ค ว าม ถ่ี  (Frequency) แล ะ ร้อยล ะ 
(Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูล ส่วนบุคคล 
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและหา
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อหาระดับความพึง

พอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรนัก
บริหารมหานครระดบัตน้ รุ่นท่ี 37 

 
อภิปรายผล 
 จากการวิจยัความพึงพอใจของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมหลกัสูตรนกับริหารมหานคร
ระดับตน้ รุ่นท่ี 37 สถาบันพฒันาขา้ราชการ
กรุงเทพมหานคร ผูศึ้กษามีประเด็นส าคญัท่ี
น ามาเสนออภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. ด้านกระบวนการขั้ นตอนการ
ฝึกอบรม ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ม าก  มี ค่ า เฉ ล่ี ย เท่ ากับ  4.32  มี ค่ า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .690 โดยเฉพาะ
ประเด็นความพึ งพอใจของผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัความพึงพอใจในความตรง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด รองลงมาประเด็น
ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม
เก่ียวกบัการพึงพอใจในการจดัล าดบัขั้นตอน
ของการฝึกอบรม ประเด็นความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัความเหมาะสม
ของระยะเวลาการฝึกอบรม และประเด็น
ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม
เ ก่ี ย ว กั บ ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ใ น ก า ร
ประชาสัมพนัธ์โครงการ   

 ทั้ ง น้ี อ า จ เป็ น เพ ร า ะ ว่ า  ด้ า น
กระบวนการขั้ น ตอนการฝึกอบรม ให้
ความส าคญัเก่ียวกับความพึงพอใจของผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมเก่ียวกับความพึงพอใจใน
ความตรงต ามวัตถุ ป ระส งค์ ท่ี ก าหนด 
จัดล าดับขั้นตอนของการฝึกอบรม ความ
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เหมาะสมของระยะเวลาการฝึกอบรม และ
ความ เหมาะสมในการประชาสั มพันธ์
โค รงก าร  ส อดคล้อ งกับ ง าน วิ จัยข อ ง  
นงจฐศรมย์  วุวรรณพิมล (2554)  วิจัยเร่ือง 
“ความพึ งพอใจของผู ้เข้าอบรมการท า
สมุนไพรของศูนยก์สิกรรมสมุนไพรไท เขา
ขุนอินทร์ ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง”  ผลการวิจัยพบว่า 1 โดย
ภาพรวมผูเ้ขา้อบรมมีความรู้มาก ในเร่ืองการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (น ้ าหมัก
ชีวภาพสมุนไพร) ส าหรับผูไ้ม่มีความรู้เลย
มากท่ีสุด คือ เร่ืองความรู้เก่ียวกับสมุนไพร 
ไดแ้ก่ อนัตรายจากการแพย้าสมุนไพร อาการ
ท่ี เกิ ดจาการแพ้ยาสมุนไพรและอาการ
เจ็บป่วยและโรคท่ีไม่ควรใชส้มุนไพร 3) โดย
ภาพรวมผูเ้ข้าอบรมมีความพึงพอใจระดับ
มาก ดา้นพิธีกร คือมีความรู้ ความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ และมีความพึงพอใจ
ระดับน้อย ในผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีวาง
จ าหน่าย คือ สบู่สมุนไพร   

 2. ด้านวิทยากร ในภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.48 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.700 โดยเฉพาะประเด็น ความพึงพอใจของ
ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับวิทยากรมีการ
สรุปเน้ือหาและประเด็นส าคัญ รองลงมา
ประเด็นความพึ งพอใจของผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับวิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ไดค้รอบคลุมตามขอบเขตเน้ือหาวิชา 
ประเด็นความพึ งพอใจของผู ้เข้ารับการ

ฝึกอบรมเก่ียวกับวิทยากรใช้เทคนิค ส่ือการ
สอนเหมาะสมและน่าสนใจ และประเด็น
ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม
เก่ียวกบัวิทยากรสามารถถ่ายทอดเน้ือหาและ
น าเสนอไดน่้าสนใจ  
 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ด้านวิทยากร
ให้ความส าคัญเก่ียวกับ ฝึกอบรมเก่ียวกับ
วิทยากรมีการสรุปเน้ือหาและประเด็นส าคญั
วิ ท ย าก รส าม ารถ ถ่ า ย ท อ ดค ว าม รู้ ไ ด้
ครอบคลุมตามขอบเขตเน้ือหาใช้เทคนิค ส่ือ
การสอนเหมาะสมและน่าสนใจ สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ เมทิกา  พ่วงแสง (2559) วิจยั
เร่ือ ง  “ความพึ งพ อใจของผู ้ เข้ า รับ ก าร
ฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นการวิจยั มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ผลการวิจัย
พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับ
การฝึกอบรมท่ีมีต่อการให้บริการหลักสูตร
ดา้นการวิจยั พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ วิทยากรและ
วิธีการถ่ายทอดความรู้ 2) ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมี
ต่อการให้บ ริการ หลักสูตรด้านการวิจัย
จ าแนกตามเพศ พบว่า ผูเ้ข้าร่วมอบรมเพศ
ชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการเขา้
รับการฝึกอบรม หลักสูตรด้านการวิจัย
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 3) 
ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผู ้
เข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีต่อการให้บริการ 
หลัก สู ตรด้านก ารวิ จัยจ าแนกตามอาย ุ
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หน่วยงาน และประสบการณ์การท าวิจัย 
พบว่า ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม ท่ี มี ช่วงอายุ
แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
หลักสูตรด้านการวิจัยแตกต่างกัน ผูเ้ข้ารับ
การฝึกอบรมท่ีสังกดัหน่วยงานแตกต่างกนั มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ หลักสูตร
ดา้นการวิจยัไม่แตกต่างกัน และผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมท่ีมีประสบการณ์การท าวิจยัแตกต่าง
กัน  มี ความพึ งพ อใจต่ อก ารให้ บ ริก าร 
หลักสูตรด้านการวิจัยแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ด้านอ านวยความสะดวก ใน
ภาพรวมระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  .740 โดยเฉพาะประเด็น
ความพึงพอใจเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีรองลงมา
ประเด็นความพึงพอใจเก่ียวกบัสถานท่ีใชใ้น
การฝึกอบรม  ประเด็นความพึงพอใจเก่ียวกบั
โสตทศันูปกรณ์และประเด็นความพึงพอใจ
เก่ียวกบัเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ด้านอ านวย
ความสะดวกให้ความส าคัญกับความพึง
พอใจเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ีสถานท่ีใช้ในการ
ฝึกอบรม และโสตทัศนูปกรณ์  เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ  น ริศรา  บุญ เท่ี ยง  (2562) วิจัย เร่ือ ง 
“ความพร้อมในการฝึกอบรม กระบวนการ
อบรม และความพร้อมในการฝึกอบรมท่ีมีผล
ต่อแรงจูงใจในการน าการฝึกอบรมไปพฒันา

ในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ในโซนถนนรัชดาภิเษก”  ผลการวิจยัพบว่า 
1) ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมใน
การฝึกอบรมอยู่ ใน ระดับ เห็ นด้วยม าก 
กระบวนการฝึกอบรม อยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก ความพึงพอใจในการฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก และแรงจูงใจในการน า
การฝึกอบรมไปพัฒนาในการท างานอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก 2) ความพร้อมในการ
ฝึกอบรมดา้นอุปกรณ์ ด้านสถานท่ี และดา้น
เน้ื อห ามี ผล ต่อแรงจูงใจในการน าก าร
ฝึกอบ รมไปพัฒ น าในการท างานของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05 สามารถพยากรณ์
แรงจูงใจในการน าการฝึกอบรมไปพฒันาใน
การท างานได้ร้อยละ 33.31 3) กระบวนการ
ฝึกอบรมด้านการจดัท า ด้านการตรวจสอบ 
และด้านการประเมินผลมีผลต่อแรงจูงใจใน
การน าการฝึกอบรมไปพฒันาในการท างาน
ของพนั ก งาน ธน าค ารพ าณิ ช ย์  อ ย่ าง มี
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 สามารถ
พยากรณ์แรงจูงใจในการน าการฝึกอบรมไป
พฒันาในการท างานไดร้้อยละ 58.40 และ 4) 
ความพึ งพอใจในการฝึกอบรมมีผลต่อ
แรงจูงใจในการน าการฝึกอบรมไปพฒันาใน
การท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย ์
อย่ าง มี นั ยส าคัญ ท างส ถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05 
สามารถพยากรณ์แรงจูงใจในการน าการ
ฝึกอบรมไปพัฒนาในการท างานได้ร้อยละ 
74.80 
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 4. ด้านความพร้อม ในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ .670 โดยเฉพาะประเด็นความพึ ง
พอใจของผู ้เข้าอบรมเก่ี ยวกับ เจ้าหน้ า ท่ี 
รองลงมาประเด็นความพึงพอใจเก่ียวกับ
สถานท่ีฝึกอบรม ประเด็นความพึงพอใจของ
ผู ้ เข้ า รับ การฝึกอบ รม เก่ี ยวกับ อุป กรณ์
ประกอบการฝึกอบรม ประเด็น ความพึง
พอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการ
ได้มีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของคณะท างาน ตามแผนพฒันา
ชุมชนท่ีก าหนดไว ้  

 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ด้านความ
พร้อม ให้ความส าคญักบัความพึงพอใจของผู ้
เขา้อบรมเก่ียวกบัเจา้หน้าท่ีสถานท่ีฝึกอบรม 
อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ สุมิตรา  นานักจันทร์ (2556) 
วิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมต่อส่ือฝึกอบรมหลักสูตรผูบ้ริหาร
ท้องถ่ินกับประชาคมอาเซียนของสถาบัน
พฒันาบุคลากรท้องถ่ิน”  ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมต่อ
ส่ือฝึกอบรมหลักสูตรผู ้บริหารท้องถ่ินกับ
ประชาคมอาเซียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั
มาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประเภทส่ือในการ
ฝึกอบรม พบวา่อยูใ่นระดบัมาก คือ ส่ือบุคคล
มีความรู้ในเร่ืองท่ีฝึกอบรมเป็นอย่างดี ด้าน
ขั้นตอนการใช้ส่ือในการฝึกอบรมพบว่า อยู่

ในระดับมาก คือ การใช้ ส่ื อน าเข้าสู่การ
ฝึกอบ รม  ด้ าน คุณ ภ าพ ของ ส่ื อ ใน ก าร
ฝึกอบรม พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ส่ือมี
ความน่าสนใจ ดา้นประโยชน์ของส่ือในการ
ฝึกอบรม พบว่า อยู่ในระดบัมาก คือ ส่ือช่วย
ท าให้เข้าใจง่าย ส่วนอีก 1 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ปัญห าและ อุปส รรคการใช้ ส่ื อ ใน การ
ฝึกอบรม พบว่า อยู่ในระดบันอ้ย คือ ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรม ไม่มีส่วนร่วมในการใช้ส่ือการ
ฝึกอบรม 

 5.  ด้ าน คุณ ภ าพ ก ารอบ รม  ใน
ภาพรวมระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .660 โดยเฉพาะประเด็น
ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม
เก่ียวกับการไดรั้บความรู้ แนวคิดใหม่ๆ จาก
การอบรม  รองลงมาประเด็นความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการได้รับ
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ 
จากการฝึกอบรม ประเด็นความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัสามารถน าส่ิงท่ี
ได้ รับ จาก โครงก ารไปป รับ ใช้ ใน ก าร
ปฏิบติังานได้  ประเด็นความพึงพอใจของผู ้
เข้า รับการฝึกอบรม เก่ี ยวกับ โครงการ /
กิจกรรมในหลกัสูตรเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้
และพฒันาความสามารถ 

 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ด้านคุณภาพ
การอบรม ให้ความส าคญักบั ความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการได้รับ
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ความรู้ แนวคิดใหม่ ๆ การพฒันาทกัษะและ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ และสามารถน าส่ิงท่ี
ได้ รับ จาก โครงก ารไปป รับ ใช้ ใน ก าร
ปฏิบติังานได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

 6.  ด้ าน ความ รู้ค วาม เข้ า ใจ  ใน
ภาพรวมระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .670  โดยเฉพาะประเด็น
ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม
เก่ียวกบัสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใช้
ในการปฏิบติังานได ้รองลงมาประเด็นความ
พึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับ
เน้ื อห าวิชาท่ี เรียนตรงตาม ท่ี ระบุ ไว้ใน
หลกัสูตรประเด็นความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมเก่ียวกับสาระการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวแ้ละประเด็นความ
พึงพอใจของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับ
สามารถเขา้ใจในเน้ือหาวิชาท่ีเรียน   

 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่าด้านความรู้
ความเขา้ใจ ให้ความส าคญัเก่ียวกบัเขา้รับการ
ฝึกอบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้ เน้ือหาวิชาท่ีเรียนตรง
ตามท่ีระบุไวใ้นหลักสูตร สาระการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงค ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สุธีรา อัมพาผล และปฏิพทัธ์ จนัทร์รุ่งเรือง 
(2558) วิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผู ้เข้า
อบ รม ท่ี มี ต่ อ ก ารให้ บ ริก ารห ลัก สู ต ร 
ข้ าร าชก าร ท่ี ดี  : ก รณี ศึ กษ า  กระท รวง
ท รัพยากรธรรมชาติและ ส่ิ งแวดล้อม ”  
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของ

ผู ้ รับ บ ริก ารด้ านก ารให้ บ ริก ารต่ อก าร
ฝึกอบรมสัมมนา มีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมระดับมาก พบว่า เพศชายและเพศ
หญิ งมีความพึ งพอใจต่อการให้บ ริการ
ฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
ส ถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05 ด้ าน เน้ื อห าและด้าน
วิทยากรและวิธีการสอน เพศชายและเพศ
หญิงมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั และใน
แต่ละหน่วยงานมีความพึ งพอใจต่อการ
ให้บริการฝึกอบรมไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางส ถิ ติ ท่ี ระดับ  0.05 แต่ด้าน
วิทยากรและวิธีการสอนและดา้นผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมแต่ละสังกัดหน่วยงานมีความพึง
พอใจแตกต่างกนั  

 7.  ด้านประเมินผลการอบรม ใน
ภาพรวมระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48  มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .730 โดยเฉพาะประเด็น
ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการฝึกอบรม
เก่ียวกับความพึงพอใจโดยรวมเก่ียวกับการ
จดัฝึกอบรม รองลงมาประเด็นความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัเน้ือหาวิชา
ของหลักสูตรทันสมัยและเหมาะสมกับ           
ผูอ้บรม ประเด็นความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมเก่ียวกับเน้ือหาหลักสูตรเขา้ใจ
ง่ายและเป็นท่ีน่าสนใจ และประเด็น ความพึง
พอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัความ
เหมาะสมของกิจกรรมในหลกัสูตร  
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 ทั้ ง น้ี อ า จ เ ป็ น เพ ร า ะ ว่ า ด้ า น
ประเมินผลการอบรมให้ความส าคญัเก่ียวกบั
ความพึ งพอใจโดยรวม เก่ี ยวกับการจัด
ฝึกอบรม เน้ือหาวิชาของหลักสูตรทันสมัย
และเหมาะสมกบัผูอ้บรม  หลักสูตรทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรรณพ สนธิไชย 
และคณะ (2552) วิจยัเร่ือง  “ประสิทธิผลของ
การฝึกอบรมหลกัสูตรการรักษาพยาบาลดา้น
การแพทย์แผนไทย  ส าห รับนั ก ศึ กษ า
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง
สาธารณสุขศาสตร์” โดยสนใจศึกษาติดตาม
ประเมินผลผู ้เข้ารับการฝึกอบรมในเร่ือง
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย สามารถ
รักษาพยาบาลตามเกณฑ์ของหลักสูตรการ
รักษาทางการแพทย์แผนไทยเป็นไปใน
แนวทางท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ก่อน
และหลงัการอบรมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสามารถ
น าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปปฏิบติัได้จริง
ครบถว้น 

สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารมหานครระดับต้น รุ่นท่ี 37 สถาบัน
พฒันาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรนกับริหาร
มหานครระดับต้น รุ่นท่ี 37 สถาบันพัฒนา
ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี   

 1. ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.2 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.8  
 2. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มี
อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.1 และมีอายุ 51 ปี ขึ้ นไป จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.9  
 3. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 33 คน คิด
เป็ น ร้อยละ  56.9 รองลงม ามี ก ารศึกษ า
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.9  และมีการศึกษาระดับต ่า
กว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.2  
 4. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มี
อายุราชการสูงกว่า 10 ปี จ านวน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.6 และมีอายุราชการ 6 – 10 ปี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4  
 5. ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่
ด ารงต าแห น่ งอยู่ ใน ระดับ ช าน าญ การ 
ประเภทวิชาการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 69.0 และด ารงต าแห น่ งอยู่ ในระดับ
ปฏิบติังาน ประเภททัว่ไป จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.0  
 6. ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท 
จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 สูงกว่า 
40,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
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22.4 และ 20,000 – 30,000 บาท จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.5  
 7. ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่ 
อบรมกบัสพข. ไม่เกิน 2 คร้ัง จ านวน 23 คน                  
คิ ด เป็ น ร้อ ยล ะ  39.7 จ าน วน  3 – 5 ค ร้ั ง 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และ สูง
กวา่ 5 คร้ัง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6  

ส่วน ท่ี  2 ผลการวิ เค ราะห์ ข้อมู ล
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตร
นักบริหารมหานคระดับต้น รุ่นท่ี 37 สถาบัน
พฒันาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดับความพึง
พอใจของผู ้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนัก
บริหารมหานครระดับต้น รุ่นท่ี  37 สถาบัน
พฒันาขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
ทั้ง 7 ดา้น ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ทั้ ง 7 ด้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 มีค่า
เ บ่ี ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น เท่ า กั บ  .700  
เม่ือพิจารณารายดา้นโดยเรียงค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ยตามล าดบัดงัน้ี   

1. ด้านคุณภาพการอบรม   มีระดับ
ความพึ งพอใจ อยู่ ในระดับ มาก ท่ี สุด  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .660  

2. ด้านความรู้ความเข้าใจ  มีระดับ
ความพึ งพอใจ อยู่ ในระดับมาก ท่ี สุด  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .670 

3. ด้านวิทยากร มีระดับความพึ ง
พอใจ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.48  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .700  

4. ด้านการประเมินผลการอบรม  มี
ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด               
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .730 

5. ดา้นความพร้อม มีระดบัความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.46    มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .670 

6. ด้านอ านวยความสะดวก มีระดับ
ความพึ งพอใจ อยู่ ในระดับมาก ท่ี สุด  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .740  

7. ด้านกระบวนการขั้ นตอนการ
ฝึกอบรม มีระดบัความพึงพอใจ อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .690   

2.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ฝึกอบรม ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32  มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .690   

เม่ือพิจารณารายขอ้โดยเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ยตามล าดบั  ดงัน้ี   

1.   ความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัความพึงพอใจในความตรง
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.60 มีค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ  .647 
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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2.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบ รม เก่ี ยวกับ ก ารพึ งพ อใจในการ
จดัล าดบัขั้นตอนของการฝึกอบรม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.40 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.699 การมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

3.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม เก่ี ยวกับ ความ เหม าะสมของ
ระยะเวลาการฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 
มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .768 ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก   

4.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับความเหมาะสมในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.10 มีค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ  .640 
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 2.2 ด้านวิทยากร ในภาพรวมระดับ
ความพึ งพอใจ อยู่ ในระดับมาก ท่ี สุด  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .700   

เม่ือพิจารณา รายขอ้โดยเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี 

1.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับวิทยากรใช้เทคนิค ส่ือการ
สอนเหมาะสมและน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.52 มีค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ  .755 
ความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับวิทยากรมีการสรุปเน้ือหา

และประเด็นส าคัญ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 มี
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .655 ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

3.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับวิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ไดค้รอบคลุมตามขอบเขตเน้ือหาวิชา 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .706 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด   

4.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับวิทยากรสามารถถ่ายทอด
เน้ือหาและน าเสนอได้น่าสนใจ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.45 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.680 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   

2.3 ด้านอ านวยความสะดวก  ใน
ภาพรวมระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.33 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .740   

เม่ือพิจารณารายขอ้โดยเรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหานอ้ยตามล าดบัดงัน้ี  

1.  ความพึงพอใจเก่ียวกบัเจา้หน้าท่ี 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .667 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  

2.  ความพึงพอใจเก่ียวกับสถานท่ี
ใชใ้นการฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ .730 การมีส่วน
ร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
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3.  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ
โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.24 มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .709  ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

4.  ความพึงพอใจเก่ียวกับเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 
มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .831 ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก 

2.4 ด้านความพร้อม ในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .670 เม่ือพิจารณารายข้อโดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี 

1.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรม
เก่ียวกบัเจา้หน้าท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62  มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน   เท่ากับ .616 ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

2.  ความพึงพอใจเก่ียวกับวิทยากร 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ .647 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 

3.  ความพึงพอใจเก่ียวกับอุปกรณ์
ในการอบรม มีค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  4.31 มีค่ า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .706 ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

4.  ความพึงพอใจเก่ียวกับสถานท่ี
ฝึกอบรม  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .706 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด    

2.5 ด้ าน คุณ ภ าพ ก ารอบ รม  ใน
ภาพรวมระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .660  เม่ือพิจารณา  รายข้อ
โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั 
ดงัน้ี  

1.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับการได้รับความรู้ แนวคิด
ใหม่ ๆ จากการอบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 มี
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .659 ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

2.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัการไดรั้บการพฒันาทกัษะ
และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการฝึกอบรม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .659 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด   

3.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับสามารถน าส่ิงท่ีได้รับจาก
โครงการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .641 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด  

4.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรมใน
หลกัสูตรเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และพฒันา
ความสามารถ มีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 4.59 มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน     เท่ากับ .676 ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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2.6 ด้ าน ความ รู้ค วาม เข้ าใจ  ใน
ภาพรวมระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .670 เม่ือพิจารณา  รายข้อ
โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั 
ดงัน้ี  

1.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ มีค่ าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.60 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.674 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัเน้ือหาวิชาท่ีเรียนตรงตามท่ี
ระบุไวใ้นหลกัสูตร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.59 มี
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .622 ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

3.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม เก่ี ยวกับส าระก ารเรียน รู้ต าม
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.48 มีค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ  .655 
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

4.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัสามารถเขา้ใจในเน้ือหาวิชา
ท่ีเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .706 การมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 

2.7 ด้านประเมินผลการอบรม ใน
ภาพรวมระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.48 มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .730 เม่ือพิจารณา  รายข้อ

โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั 
ดงัน้ี 

1.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับความพึงพอใจโดยรวม
เก่ียวกับการจัดฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.59 มีค่ าเบ่ี ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ  .726 
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

2.  ความพึงพอใจของผู ้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับเน้ือหาวิชาของหลักสูตร
ทนัสมยัและเหมาะสมกับผูอ้บรม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.48 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.731 ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

3.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับเน้ือหาหลกัสูตรเข้าใจง่าย
และเป็นท่ีน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 มี
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .681 ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 4.  ความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม เก่ี ยวกับ ความ เหม าะสมของ
กิจกรรมในหลกัสูตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.36 มี
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .765 ความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    
 ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหลกัสูตรนักบริหารมหานคร
ระดับต้น รุ่นท่ี 37 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร (จากผู้ตอบแบบสอบถาม)  

 ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารมหานครระดับต้น รุ่นท่ี  37 ได้ให้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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 1. ด้านกระบวนการขั้ นตอนการ
ฝึกอบรม 

    1.1 มีการปรับแกไ้ขโปรแกรม
การอบรมให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้
เป็นอยา่งดี 
  1.2 การท าผลงานทางวิชาการ
มีประโยชน์ ในการพัฒนาคนและสร้าง
ความสัมพนัธ์ในรุ่นดี แต่ก็สร้างความเครียด
ให้แก่ผูอ้บรมในบางคร้ัง เน่ืองจากเน้ือหาใน
เวลาเรียนเขม้ขน้  
 2. ดา้นวิทยากร 

2.1 วิ ท ย า ก ร มี ค ว า ม รู้
ความสามารถมากตามวิชาของหลกัสูตรและ
มีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ 

2.2 . ในภ าพ รวม วิท ยาก ร
ส ร้างแนวคิดมุมมองท่ี ดีแ ก่ผู ้เข้ารับการ
ฝึ ก อบ รม  ส าม ารถ อ ธิ บ าย แล ะ แส ด ง
กระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม
เขา้ใจเป็นอยา่งดี  
 3. ดา้นอ านวยความสะดวก 

3.1 สถาบนัมีการอ านวยความ
สะดวกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีทั้งใน
เร่ืองของข้อมูล สถานท่ี และการตอบข้อ
สงสัย 

3.2 ส่ิ งอ านวยความสะดวก
เหมาะสมตามความจ าเป็นท่ีต้องใช้ในการ
ฝึกอบรมตลอดหลกัสูตร 

 4. ดา้นความพร้อม 
4.1 ร ะ ย ะ เ ว ล า จ า กั ด 

สถานการณ์โควิดท าให้ต้องงดกิจกรรม

บางอย่างลงอาจท าให้หลักสูตรขาดความ
สมบูรณ์ 

4.2 มีขลุกขลิกบ้าง เน่ืองจาก
สถานการ covid-19 
 5. ดา้นคุณภาพการอบรม 

5.1 ช่ ว ย ใ ห้ ผู ้ เข้ า รั บ ก า ร
ฝึกอบรมน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานไดจ้ริง 

5.2 สร้างแนวคิด ทัศนคติใน
การท างานเป็นอยา่งดี มีหลกัการท างาน สร้าง
แรงจูงใจเพิ่มเติมกิจกรรมกระตุน้ความรู้ความ
เขา้ใจใหม้ากขึ้น 
 6. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

6.1 ได้รับความรู้ความเข้าใจ
ตามหลกัสูตรท่ีเขา้อบรมสามารถน าไปปรับ
ใชใ้นชีวิตประจ าวนัและการท างานได ้

6.2 ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเกิด
ความรู้ความเขา้ใจในภาพรวมของการบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร 
 7. ดา้นการประเมินผลการอบรม 

7.1 การฝึกอบรมในคร้ังน้ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองอย่างมากท่ีสุด พร้อมทั้ง
ได้เครือข่าย ได้พัฒนาตนเอง พร้อมทั้ งน า
ค ว าม รู้ ท่ี ไ ด้ ม าพั ฒ น าง าน  ท า ใ ห้ ไ ด้
แนวความคิดใหม่  ๆ  ในการปฏิบั ติงาน
เพิ่มขึ้ น  อยากให้มีการจัดฝึกอบรมในรุ่น
ต่อๆไป 

7.2 บุคลากรสพข.ทุกท่านท่ี
เก่ี ยวข้อง วิทยากร อาจารย์ท่ีป รึกษา ให้
ความรู้การดูแลเป็นอย่างดี สถานท่ี อาหาร 
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บรรยากาศในการอบรมดี เน่ืองจากมีขอ้จ ากดั
ดา้นเวลาจึงตอ้งท าให้เน้ือหาวิชาบางวิชาอดั
แ น่ น จ น เ กิ น ไ ป  กิ จ ก ร ร ม ก ร ะ ตุ้ น
ความสัมพนัธ์มีนอ้ย 
  7.7  เพิ่มความรู้ได้หลากหลาย 
กวา่ตอนท่ีไม่ไดเ้ขา้รับอบรม 

  7.8 สามารถน าความรู้ไปประ
ยุคใช้และต่อยอดในชีวิตประจ าวนัและงาน
ได ้

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรนักบริหารมหา
นครรุ่น ท่ี  37 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร  มีขอ้ เสนอแนะ    ดงัน้ี 
 1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ฝึกอบรม  ควรด าเนินการปรับปรุง  และ
พฒันาเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ การฝึกอบรม 
โดย เน้น วิ ธี แจกแผ่นพับ ติดบอ ร์ด  ก าร
ประชาสัมพนัธ์การฝึกอบรม โดยวิธีแจ้งให้
ทราบทาง Intranet ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้ขา้ฝึกอบรม
ทราบล่วงหน้าว่ามีการฝึกอบรมหลักสูตร
อะไร วนัเวลาใด สถานท่ีใด มีวตัถุประสงค์
เพื่ออะไรโดยวิธีต่างๆ ใหท้ัว่ถึง  
 2.  ดา้นวิทยากร  ค ว รด า เนิ น ก าร
สรรหา ห รือพัฒนาวิทยากรให้ มีความ รู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ในหลกัสูตรท่ี
ฝึ ก อบ รม  โด ย เน้ น ให้ วิ ท ย าก ร  มี ก าร
ยกตวัอย่างประกอบเน้ือหา และสามารถตอบ

ปัญหาข้อซักถาม ได้ถูกตอ้งชัดเจนและตรง
ประเด็น 
 3.  ด้านอ านวยความสะดวก ควร
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาเร่ืองสถานท่ี
อบรม ให้มีอากาศถ่ายเทเย็นสบาย และโต๊ะ 
เก้าอ้ี ภายในสถานท่ีฝึกอบรม  ควรจัดให้มี
ขนาดเหมาะสมกับสภาพร่างกายไม่ท าให้
เม่ือยลา้  
 4.  ดา้นความพร้อม ควรด าเนินการ
ปรับปรุง และพฒันาเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ 
ใน เร่ื อ งก ารค วบ คุ ม เว ล าให้ ต ร งต าม
ก าหนดการท่ีตั้งไว ้และจดัเวลาให้เหมาะสม
และพอเพียงกบัเน้ือหาของหลกัสูตร 
 5.  ด้านคุณภาพการอบรม  ควร
ด าเนินการปรับปรุงและพฒันาในเร่ืองวิธีการ
ฝึกอบรม โดยวิธีใชก้รณีศึกษา เพื่อใหผู้อ้บรม
สามารถแกปั้ญหาไดไ้ม่เฉพาะแต่ท่องจ าอยา่ง
เดียว 
 6.  ด้านความรู้ความเข้าใจ   ควรมี
การรับฟังความคิดเห็นและช่วยแกปั้ญหาให้ผู ้
เขา้รับการอบรมดว้ยความเต็มใจ เตรียมความ
พร้อมด้านต่างๆ  ในการอบรมเป็นไปด้วยดี 
ดูแล อ านวยความสะดวกให้ผูอ้บรม และควร
หาวิธีการจูงใจให้ผูเ้ข้ารับการอบรมสนใจ
อยา่งต่อเน่ือง 
 7.  ด้านการประเมินผลการอบรม 
ค ว รด า เนิ น ก ารป รับ ป รุ งแ ล ะพั ฒ น า 
แบบฟอร์มการประเมินผลงาน  ควรเป็น
แบบฟอร์มท่ีมีความละเอียดชดัเจนท าให้ผูเ้ขา้
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รับการฝึก  อบรม  สามารถให้ ข้อมู ลได้
ครบถว้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ในการวิจัยค ร้ังต่อไป  ควรมี
การศึกษาเป รียบเทียบการฝึกอบรมของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน  เพื่อ
เป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการ
ฝึกอบรมต่อไป 

 2.  ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษา
เจาะจงองค์ประกอบตวัแปรในการฝึกอบรม 
ในแต่ละดา้นในระดบัลึก เพื่อให้การศึกษามี
ความละเอียดมากขึ้ น  สามารถท่ีจะน ามา
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 3.  ในการวิจัยคร้ังต่อไป  ควรท า
ก า ร วิ เค ร าะ ห์ ด้ าน งบ ป ร ะ ม าณ  แ ล ะ
ผลตอบแทนจากการฝึกอบรม  เพื่อแสดงถึง
ความคุ ้มค่าในการจัดการฝึกอบรม  และน า
ผ ล ก า ร วิ จั ย ท่ี ไ ด้ ไ ป พั ฒ น า ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูง 
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