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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
(Executive Summary) 

 โครงการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

อนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ มีวัตถุประสงค คือ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและทักษะใน              

การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเบื้องตน และเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรู ความเขาใจเรื่อง

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกตใชในหนวยงานของตนเองได ดําเนินการฝกอบรม ระหวางวันท่ี 16 – 18 

มกราคม 2562 ณ ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 การติดตามประเมินผลโครงการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินการหลังการฝกอบรม วัตถุประสงคของ     
การติดตามประเมินผล                      
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลผู เขารับการฝกอบรมไดนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรม                   
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานรวมท้ังผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือเปนประโยชนตอการพิจารณา                
แนวทางการใหความรูไดอยางเหมาะสมตอไป  
 2. เพ่ือประเมินประสิทธิผลและความคุมคาของการฝกอบรม  
 3. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนดไว รวมท้ังทราบขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการฝกอบรมซ่ึงจะเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 สําหรับกลุมเปาหมายท่ีทําการติดตามประเมินผล คือ ผูบังคับบัญชาของผูผานการฝกอบรม จํานวน 
29 หนวยงาน และผูผานการฝกอบรมตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม จํานวน 44 คน การใช
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม ซ่ึงเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  แบบมาตราสวนประมาณคา และคําถามปลายเปด แลววิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือหาคาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ (Percentage) และเกณฑในการสรุปผล               
การประเมินนั้น ไดกําหนดเกณฑในการวัดตามระบบ Likert Scales แบงเปน 5 ระดับโดยกําหนดชวงคะแนนเปน
ดังนี้  

 คะแนน                     ชวงคะแนน ระดับความคิดเห็น 
  5 4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
  4 3.41 – 4.20 มาก 
  3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 
  2 1.81 – 2.60 นอย 
  1 1.00 – 1.80 นอยท่ีสุด  
 
สรุปสาระสําคัญผลการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม ดังนี้ 
 จากการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ               
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชแบบสอบถามใหผูบังคับบัญชาและ              
ผูผานการฝกอบรมแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ มีผูบังคับบัญชาจาก 29 หนวยงาน ท่ีผูใตบังคับบัญชา               
มาเขารับการฝกอบรมไดตอบแบบสอบถามมีผูท่ีผานการฝกอบรมไดตอบแบบสอบถาม จํานวน 44 คน จาก
จํานวนผูท่ีผานท้ังหมด 44 คน คิดเปนรอยละ 100 สรุปผลความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ ดังนี ้
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1. ความเห็นของผูบังคับบัญชาของผูท่ีผานการฝกอบรม มีระดับความคิดเห็นตอผลการฝกอบรมในหัวขอ  
ตาง ๆ ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตร ชวยใหผู ท่ีอยูใตบังคับบัญชา สามารถนําความรูไปใชปฏิบัติงานใหเกิดผลงาน              
ตอหนวยงานในภาพรวม ผูบังคับบัญชามีความเห็นวาผูท่ีผานการฝกอบรมสามารถนําความรูไปใชปฏิบัติงานให
เกิดผลงานตอหนวยงาน ในระดับมาก 
 1.2 ความคุมคา ในการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรมในภาพรวมผูบังคับบัญชา               
มีความคิดเห็นวา มีความคุมคาในการสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา มาเขารับการฝกอบรมมีความคุมคาใน                 
ระดับมาก 
 1.3 ความคิดเห็นในการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหเขารับการฝกอบรมครั้งตอไป ผูบังคับบัญชา                   
ท้ังหมดมีความยินดีท่ีจะสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมในครั้งตอไป 

ขอเสนอแนะผูบังคับบัญชา 
 - ควรใหมีการฝกอบรมอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาบุคลากรรุนใหมๆ อยางสมํ่าเสมอเนื่องจากผูผาน             

การฝกอบรมมีการเปลี่ยนสถานะจากพนักงานราชการ ไปเปนขาราชการ หรือไดรับการบรรจุแตงตั้งตางหนวยงาน 

ตางสังกัด ทําใหขาดแคลนบุคลากร 

 - ใหประยุกตหลักสูตรเพ่ือใชงาน ดานการบริหารจัดการดานปาไมและสัตวปาใหมากข้ึน 

 - ปจจุบันการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานมีความจําเปนอยางยิ่งจึงควร

จัดใหมีการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอตอไป 

 - เห็นควรเพ่ิมจํานวนการฝกอบรมใหครอบคลุมหนวยงานภาคสนามเพราะเปนพ้ืนฐานการทํางาน 

 - ไดมีการจัดอบรมหลักสูตรภายในอุทยานโดยจัดอบรมการใชโปรแกรม Oruxmap มาประยุกตใช 

เกิดประโยชน 

      - ไดเห็นการพัฒนาในดานตางๆ เก่ียวกับผลงานท่ีไดนํามาเสนอมาประยุกตใชเกิดผลประโยชนมาก 

2. ขอมูลพ้ืนฐานของผูท่ีผานการฝกอบรม 
 ผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายและเพศหญิงเทากัน คิดเปน 
รอยละ 50.0 อายุสวนใหญมีชวงอายุระหวาง 21 - 30 ป รอยละ 47.5 (19 คน) การศึกษาสูงสุดสวนใหญ               
มีระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 72.5 (29 คน) ตําแหนงสวนใหญตําแหนงพนักงานราชการ 
รอยละ 55.0 (22 คน) และสังกัดสวนใหญมาจากสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 (พิษณุโลก) รอยละ 15.0                  
(6 คน) 

3. ผูท่ีผานการฝกอบรมนําความรูไปใชประโยชน 
 3.1 การบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรม ผูท่ีผานการฝกอบรมในภาพรวม มีความสามารถนําความรู            
ไปใชประโยชนบรรลุตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม อยูในระดับมาก 
 3.2 ความสามารถ ทักษะ การนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ผูผานการฝกอบรมสามารถ               
นําความรูทักษะในดานตางๆ ท่ีฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 
 



3 

 

 3.3 การนําผลการปฏิบัติงานท่ีไดจากการประยุกตความรู ทักษะและประสบการณจากการฝกอบรม            
ไปใชประโยชนพบวาทําใหทราบถึงข้ันตอนและการใชขอมูลภูมิสารสนเทศเบื้องตน หลักการใชเครื่องมือตาง ๆ 
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบ พิกัด ตําแหนง การจัดทําแผนท่ี การตรวจสอบ ติดตามพ้ืนท่ีอนุรักษ ใชใน                     
การลาดตระเวนพ้ืนท่ี การใชโปรแกรมและ Application ตางๆ ท่ีเก่ียวของในงานท่ีปฏิบัติ นําไปใชในการเดิน
Track หรือตรวจหาคาพิกัดการทําแผนท่ีจาก QGIS เพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษและนํามาตรวจสอบพ้ืนท่ี
เปาหมายเพ่ือดําเนินงานในหนวยได และสามารถถายทอดใหกับเพ่ือนในหนวยงานได  

4. ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผูผานการฝกอบรมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

 4.1 ควรเพ่ิมระยะเวลาเพ่ือฝกปฏิบัติใหมากข้ึน 
 4.2 หนวยงานยังไมมีความพรอมท่ีรองรับระบบภูมิสารสนเทศไดเทาท่ีควรเชนอินเตอรเน็ทในการรับ-สง  

  ขอมูลในสวนกลาง   
 4.3 ขาดการฝกปฏิบัติอยางเปนประจํา 

 4.4 อุปกรณในการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 
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บทนํา 
โครงการฝกอบรม 

หลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานดานการปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ปจจุบันมีความ

เขมขนมากยิ่งข้ึน เนื่องดวยทรัพยากรธรรมชาติมีลดนอยลงแตความตองการใชกลับมีมากยิ่งข้ึน เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ี
ปาเพ่ิมมากข้ึน จากความตองการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการทํากิน และประกอบธุรกิจทองเท่ียวท่ีมีเพ่ิมมาก        
ในปจจุบัน เชน การสรางรีสอรท ท่ีพักตางอากาศ ลวนสงผลใหมีรูปแบบและวิธีการบุกรุกเพ่ิมมากยิ่งข้ึน แต
อัตรากําลังเจาหนาท่ีในการปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษปาท่ีมีอยูนอยกวาอัตรากําลังในการบุกรุก ตลอดจนอุปกรณ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานตางๆ ก็มีไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน อีกท้ังกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
มีหนาท่ีตองเพ่ิมพ้ืนท่ีปาอนุรักษใหไดรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีประเทศภายในป พ.ศ.2569 ดวยแลว จึงจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีตองพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ประกอบกับปจจุบันเทคโนโลย ี                    
ภูมิสารสนเทศไดมีการพัฒนาตลอดเวลา ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชสนับสนุนการดําเนินการอนุรักษและปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติได 
 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เล็งเห็นวาการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจาหนาท่ีให
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท่ีมีอยูมาประกอบการปฏิบัติหนาท่ีจะชวยเพ่ิมศักยภาพในการอนุรักษ
และปองกันทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู และท่ีจะเพ่ิมข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนในการดําเนิน             
การนําเสนอผลการปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบไดงาย รวดเร็ว แมนยํา จึงไดจัดทําโครงการ การประยุกตใช
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติข้ึน 

๒. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเบื้องตน 
 2.2 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรู ความเขาใจเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกตใชใน

หนวยงานของตนเองได 

๓. กลุมเปาหมาย 
  3.1 ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
  3.2 จํานวน 1 รุนๆ ละ 40 คน 
  3.3 สามารถนําเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอร Notebook โดยผูเขาอบรมนํามาเอง  

๔. วิธีการดําเนินงาน 

  ๔.1 วิธีการ  
  การบรรยาย ฝกปฏิบัติ  
  4.2 เนื้อหาวิชา  รวมจํานวน 21 ช่ัวโมง 

 ภาคบรรยาย (จํานวน  4.5 ช่ัวโมง) 
 1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ จํานวน  1.5  ชั่วโมง 
 2. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศปจจุบัน จํานวน  1.5  ชั่วโมง 
 3. การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จํานวน  1.5  ชั่วโมง 
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 ภาคปฏิบัติ (จํานวน  16.5 ช่ัวโมง) 
    4. ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จํานวน  16.5  ชัว่โมง 

           - GPS  

        - Appication ท่ีเก่ียวของ  

         - การนําเขา – สงออกขอมูล  

        - การใชขอมูล 
  4.3 วิทยากร 
  - คณะวิทยากรศูนยปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

  จํานวน  3 วัน ระหวางวันท่ี 16 – 18 มกราคม 2562 

6. สถานท่ีดําเนินการ 
  ณ ศูนยฝกอบรมท่ี ๔ (เชียงราย)  ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

7. งบประมาณ 
  แผนงานพ้ืนฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนผลผลิตท่ี 1 : พ้ืนท่ีปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม กิจกรรม
งานพัฒนาบุคลากร  

๘. ความสอดคลองตอยุทธศาสตรขององคการ 
  ๘.1  สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ระยะ           
5 ป  (พ.ศ. 2559 – 2563) ยุทธศาสตรท่ี 1 : สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ 
  ๘.2 สอดคลองกับยุทธศาสตร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)                  
ยุทธศาสตรท่ี 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองคการและการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

9. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ 
 ๙.๑ รอยละ ๘๐ ของผูผานการฝกอบรม มีระดับความรู และทักษะในการใชเครื่องมือเบื้องตน

เก่ียวกับภูมิสารสนเทศ และสามารถนําความรู ความเขาใจเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกตใชใน
หนวยงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก 
  ๙.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผู เขารับการฝกอบรมท่ีมีตอ หัวขอวิชาใน                 
การฝกอบรม วิทยากร วัตถุประสงคของโครงการ และภาพรวมของการฝกอบรม อยูในระดับมาก 

๑๐. การประเมินผลโครงการ 
  ๑๐.๑ กอนการฝกอบรม เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล คือแบบทดสอบความรูกอนการฝกอบรม (Pre-test) 
  ๑๐.๒ ระหวางการฝกอบรม เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล คือ แบบสังเกตการณ 
  ๑๐.๓ หลังการฝกอบรม 
    - ทันทีท่ีเสร็จสิ้นการฝกอบรม เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล คือแบบทดสอบความรูหลัง         
การฝกอบรม (Post –test) และแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม 
   - หลังจากท่ีเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวระยะหนึ่ง เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล คือแบบติดตาม
ประเมินผลหลังการฝกอบรม 
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๑1. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 11.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู และทักษะในการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเบื้องตน 
 11.2 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรู ความเขาใจเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไป

ประยุกตใชในหนวยงานของตนเองได 

๑2. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 ศูนยฝกอบรมท่ี ๔ (เชียงราย) สวนฝกอบรม สํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืชโทร. 0-5315-2588 โทรสาร0-5370-0427 E-mail:center4chiangrai@gmail.com 
 

………………………………… 
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วิธีการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 

 การติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม หลักสูตรการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจัดฝกอบรม ระหวางวันท่ี  16 – 18 มกราคม 
2562 หลังจากผูผานการฝกอบรมตามหลักสูตรแลว ไดเดินทางกลับเพ่ือไปปฏิบัติหนาท่ีตามหนวยงาน                 
ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) ไดดําเนินการติดตามประเมินผลอีกครั้งวา ผูท่ีผานการฝกอบรมสามารถนําความรู   
ท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงานไดในระดับใด และผูบังคับบัญชามองเห็นความคุมคาของการ สงเจาหนาท่ี
มาเขารับการฝกอบรมหรือไม โดยจัดทําแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมหลักสูตรการประยุกตใช
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ข้ึนโดยแบบประเมิน
ไดแบงออกเปน 2 สวนคือ 
 สวนท่ี 1 สําหรับผูบังคับบัญชา ในระดับท่ีเหนือกวาผูผานการฝกอบรมเปนผูอํานวยการ หรือหัวหนา
หนวยงาน หรือผู ซ่ึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีแทน คําถามตองการทราบระดับของความคิดเห็น                   
วาผูใตบังคับบัญชาท่ีผานการฝกอบรมนําความรูไปชวยทําใหปฏิบัติงาน และมีความคุมคาไดระดับใด ซ่ึงแบงเปน                
5 ระดับ คือ นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด และหากมีโครงการฝกอบรมในหลักสูตรนี้                             
อีกมีความยินดีสนับสนุนบุคลากรในสังกัดมาเขารวมการฝกอบรมหรือไม 
 สวนท่ี 2 สําหรับผูผานการฝกอบรมจะประกอบไดดวยขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล การนําความรูไปใช
ประโยชนและขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในสวนของการนําความรูไปใชประโยชนเปน                
การจัดระดับความคิดเห็นท่ีแบงออกเปน 5 ระดับตั้งแต นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด ในหัวขอ
การบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรม และความสามารถ ทักษะ การนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 
สอบถามถึงตัวอยางผลการปฏิบัติงาน ของผูผานการฝกอบรมท่ีไดจากการประยุกต ความรู ทักษะ และ
ประสบการณจากการฝกอบรมไปใชประโยชน 
 ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) ไดดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังหนวยงานของผู ท่ีผาน             
การฝกอบรม ในชวงเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และเก็บรวบรวมขอมูลแลวเสร็จในอีกเดือน 
มิถุนายน 2562 

วิธีการประเมินผล 
 ในการประเมินผล เปนการวิเคราะหรวบรวมขอมูลในรูปแบบของการบรรยายขอมูลเปนรอยละ            
ของผูตอบแบบสอบถาม แยกเปนแตละหัวขอแสดงผลในรูปของตาราง และแผนภูมิ และทําการวิเคราะห                    
หาความสัมพันธของปจจัยท่ีจะมีผลตอระดับการนําทักษะ ความรู ท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชประโยชน 
ไดแก ปจจัยของชวง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ระดับตําแหนง สังกัด และหัวขอวิชาตางๆ ของผูเขารับ                 
การฝกอบรมมีผลกระทบตอปจจัยของระดับความสามารถในการนํา ทักษะ ความรู ท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใช
ปฏิบัติงานอยางไร  
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ผลการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 

 การวิเคราะหขอมูลจากแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม หลักสูตรการประยุกตใชเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ จากผูผานการฝกอบรม สงตอบ
แบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูผานการฝกอบรม โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล และกําหนดเกณฑในการวัดตามระบบ Likert 
Scales แบงเปน 5 ระดับ โดยกําหนดชวงคะแนน สรุปผลการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม ดังนี้ 
 คะแนน   ชวงคะแนน  ระดับความคิดเห็น 
   5    4.21 – 5.00        มากท่ีสุด 
   4    3.41 – 4.20        มาก 
   3    2.61 – 3.40        ปานกลาง 
   2    1.81 – 2.60        นอย 
   1    1.00 – 1.80        นอยท่ีสุด 
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สวนท่ี ๑     ผลการวิเคราะหขอมูลดานความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 

1. ระดับความพึงพอใจตอหลักสูตรในการชวยใหผูท่ีอยูใตบังคับบัญชาสามารถนําความรูไปใชปฏิบัติงาน            
ใหเกิดผลงานตอหนวยงาน 
    ผูบังคับบัญชาของผูผานการฝกอบรมในหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ชวยทําใหผูใตบังคับบัญชาของทานสามารถ              
นําความรูไปใชปฏิบัติงานใหเกิดผลงานตอหนวยงานมากนอยเพียงใด พบวาความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 65.9 รองลงมาคืออยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.0  ตามลําดับ โดยมี                 
คาคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยูท่ี 4.14 ถือวา ระดับคะแนนความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาเห็นวา                
ผูท่ีผานการฝกอบรมสามารถนําความรูไปใชปฏิบัติงานใหเกิดผลงานตอหนวยงานระดับมาก รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1 
ตารางท่ี ๑  ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาสามารถนําความรู 
               ไปใชปฏิบัติงานใหเกิดผลงานตอหนวยงาน   

 

 

ภาพท่ี ๑     แผนภูมิคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาสามารถนําความรูไปใช  
                ปฏิบัติงานใหเกิดผลงานตอหนวยงาน 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น (%) 

มาก
ท่ีสุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปาน
กลาง 
(คน) 

นอย 
(คน) 

นอย
ท่ีสุด 
(คน) 

 
คาเฉล่ีย 

1.1 ทานคิดวาหลักสูตร การประยุกตใช
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ 
ชวยทําใหผูใตบังคับบัญชาของทาน สามารถนํา
ความรูไปใชปฏิบัติงานใหเกิดผลงานตอหนวยงาน
ของทานมากนอยเพียงใด 

25.0 
(11) 

65.9 
(29) 

6.8 
(3) 

2.3 
(1) 

0.0 
(0) 

4.14 

คาเฉล่ีย  X 
25.0 65.9 6.8 2.3 0.0 4.14 

X 
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2. ความคิดเห็นตอความคุมคาในการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม 
  ผูบงัคับบัญชาของผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ มีระดับความคิดเห็นตอความคุมคา ในการสนับสนุน
ผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม ผลการสํารวจพบวามีความคุมคาอยูในระดับมาก คิดเปน รอยละ 70.5 
รองลงมาคืออยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27.3 ตามลําดับ มีคาเฉลี่ยของคะแนนระดับ  ความคิดเห็นอยูท่ี 
4.25 ซ่ึงถือวาผูบังคับบัญชามีระดับความคิดเห็นตอความคุมคาในการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม
ในระดับท่ีมากท่ีสุด รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 2 และภาพท่ี 2  

ตารางท่ี 2   ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอโครงการฝกอบรม หลักสูตรการประยุกต                  
                     ใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ             
                มีประโยชนและคุมคาตอหนวยงานและบุคลากร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 2    แผนภูมิคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาเก่ียวกับหลักสูตรนี้มีความคุมคาในการสนับสนุน                          
           ผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม 
 

 

หัวขอ 

ระดับความคิดเห็น (%) 

มาก
ท่ีสุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปานกลาง 
(คน) 

นอย 
(คน) 

นอย
ท่ีสุด 
(คน) 

 
คาเฉล่ีย 

1.2 ทานคิดวาหลักสูตรนี้ มีความคุมคา
ในการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาเขารับ
การฝกอบรมมากนอยเพียงใด 

27.2 
(12) 

70.5 
(31) 

2.3 
(1) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

4.25 

คาเฉล่ีย  X 
27.2 70.5 2.3 0.0 0.0 4.25 

X 
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3. ความคิดเห็นตอการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหเขารวมการฝกอบรมในครั้งตอไป 

  ผูบงัคับบัญชาของผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ มีระดับความคิดเห็นตอการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให             
เขารวมการฝกอบรมในครั้งตอไป ผูบังคับบัญชาจากท้ัง 29 หนวยงาน ท่ีตอบแบบสอบถามมีความยินดีสนับสนุน            
ใหผูใตบังคับบัญชาเขารวมการฝกอบรมในครั้งตอไป  รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3 และภาพท่ี 3  
ตารางท่ี 3    ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็น ผูบังคับบัญชาดานการสนับสนุนบคุลากรในสังกัดใหเขารวม                                     
                การฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ   
                และปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งตอไป                           
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ภาพท่ี 3   แผนภูมิคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาดานการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหเขารวม 
              การฝกอบรมในครั้งตอไป ผูบังคับบัญชาท้ังหมดยินดีสนับสนุน 

4. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูบังคับบัญชา 
 4.1 ควรใหมีการฝกอบรมอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาบุคลากรรุนใหม  ๆอยางสมํ่าเสมอเนื่องจากผูผาน                     
            การฝกอบรม มีการเปลี่ยนสถานะจากพนักงานราชการ ไปเปนขาราชการ หรือไดรับการบรรจุ 
            แตงตั้งตางหนวยงานตางสังกัดทําใหขาดแคลนบุคลากร 

 4.2 ใหประยุกตหลักสูตรเพ่ือใชงานดานการบริหารจัดการดานปาไมและสัตวปาใหมากข้ึน 
 4.3 ปจจุบันการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานมีความจําเปนอยางยิ่ง                   
            จึงเห็นควรใหมีการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอตอไป 
 4.4 เห็นควรเพ่ิมจํานวนการฝกอบรมใหครอบคลุมหนวยงานภาคสนามเพราะเปนพ้ืนฐานการทํางาน 
 4.5 ไดเห็นการพัฒนาในดานตางๆ เก่ียวกับผลงานท่ีไดนํามาเสนอมาประยุกตใชเกิดผลประโยชนมาก 

 

ระดับความคิดเห็น 
ผูบังคับบัญชา/หัวหนางาน  

(หนวยงาน) 
รอยละ 

ยินดีสนับสนุน 29 100 

ไมยินดี - - 

รวมท้ังหมด 29 100 
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สวนท่ี 2     ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานผูผานการฝกอบรม 

 1.1 เพศ 
    ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ และไดตอบกลับการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม สวนใหญเปน             
เพศชาย คิดเปนรอยละ 59.1 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 4 และภาพท่ี 4 

ตารางท่ี 4   ผลการวิเคราะหเพศของผูผานการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม  
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ภาพท่ี ๔    เพศของผูผานการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 26 59.1 

หญิง 18 40.9 

รวม 44 100 
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 1.2 อายุ 
       ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ และไดตอบกลับการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม สวนใหญ             
อายุระหวาง 21 - 30 ป รอยละ 45.5 (20 คน) รองลงมาอายุระหวาง 31 - 40 ป รอยละ 38.6 (17 คน)  
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 5 และภาพท่ี 5 

ตารางท่ี 5   ผลการวิเคราะหอายุของผูผานการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม 
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ภาพท่ี 5    อายุของผูผานการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

21 – 30 ป 20 45.5 

31 – 40 ป  17 38.6 

41 – 50 ป 5 11.4 

51 - 60 2 4.5 

รวม 44 100 
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 1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

       ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ และไดตอบกลับการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม สวนใหญระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 72.7 (32 คน) รองลงมาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี รอยละ 27.3 (12 คน) 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 6 และภาพท่ี 6 

ตารางท่ี 6   ผลการวิเคราะหระดับการศึกษาสูงสุดของผูผานการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6   ระดับการศึกษาสูงสุดของผูผานการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 12 27.3 

ปริญญาตรี 32 72.7 

รวม 44 100 
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 1.4 ตําแหนง 

       ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ และไดตอบกลับการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม สวนใหญตําแหนง
พนักงานราชการ รองลงมาตําแหนงนักวิชาการปาไม รอยละ 40.0 (16 คน) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 7 
และภาพท่ี 7 

ตารางท่ี 7   ผลการวิเคราะหตําแหนงของผูผานการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 7    ตําแหนงของผูผานการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 

นักวิชาการปาไม 16 40.0 

พนักงานพัสด ุส 4 1 2.5 

พนักงานพิทักษปา ส 3 1 2.5 

พนักงานราชการ 22 55.0 

รวม 44 100 
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 1.5 ระดับตําแหนง 

       ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ และไดตอบกลับการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม สวนใหญระดับ
ตําแหนงพนักงานราชการ รอยละ 56.8 (25 คน) รองลงมาระดับตําแหนงระดับปฏิบัติการ รอยละ 34.1         
(15 คน) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 8 และภาพท่ี 8 

ตารางท่ี 8   ผลการวิเคราะหระดับตําแหนงของผูผานการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม 
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ภาพท่ี 8      ระดับตําแหนงของผูผานการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

ระดับตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับชํานาญการพิเศษ 2 4.5 

ระดับปฏิบัติการ 15 34.1 

พนักงานพิทักษปา ระดับ ส 3 1 2.3 

พนักงานพัสดุ ระดับ ส 4 1 2.3 

พนักงานราชการ 25 56.8 

รวม 44 100 
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 1.6 สังกัด 

       ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ และไดตอบกลับการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม สวนใหญสังกัด
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 (พิษณุโลก) รอยละ 13.6 (6 คน) รองลงมาสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 7 
(นครราชสีมา) รอยละ 11.4 (5 คน) สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม) รอยละ 11.4 (5 คน) และ            
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 สาขาลําปาง รอยละ 11.4 (5 คน) ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 9 
และภาพท่ี 9 

ตารางท่ี 9   ผลการวิเคราะหสังกัดของผูผานการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สังกัด จํานวน (คน) รอยละ 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 2 (ศรีราชา) 2 4.5 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 3 (บานโปง) 2 4.5 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 4 (สุราษฏรธานี) 1 2.3 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 6 (สงขลา) 1 2.3 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 7 (นครราชสีมา) 5 11.4 

สํานกับริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 (พิษณุโลก) 6 13.6 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 12 (นครสวรรค) 2 4.5 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 (แพร) 2 4.5 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 4 9.1 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) 3 6.8 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม) 5 11.4 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 สาขาสระบุรี 2 4.5 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 สาขาลําปาง 5 11.4 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 สาขาแมสะเรียง 4 9.1 

รวม 44 100 
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ภาพท่ี 9   สังกัดของผูผานการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม 

 

สวนท่ี 3  การนําความรูไปใชประโยชน 

1. การบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

    1. ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ และไดตอบกลับ การติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม มีระดับความ
คิดเห็นตอการบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรมดังนี้  
   1.1 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม มีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเบื้องตน 

ผูผานการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอการบรรลุวัตถุประสงคในหัวขอนี้สวนใหญอยูในระดับระดับมาก รอยละ 75.0 
(33 คน) รองลงมาระดับปานกลาง รอยละ 20.5 (9 คน) ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 10 และ 
ภาพท่ี 10 
  1.2 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรู ความเขาใจเรื่องเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ                 
ไปประยุกตใชในหนวยงานของตนเองได ผูผานการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอการบรรลุวัตถุประสงคในหัวขอนี้                 
อยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยู ท่ีระดับ 3.89 กลาวคือ ระดับมากท่ีสุด รอยละ 9.1 (4 คน) ระดับมาก                
รอยละ 72.7 (32 คน)  ระดับปานกลาง รอยละ 15.9 (7 คน) และระดับนอย รอยละ 2.3 (1 คน) รายละเอียด
ปรากฏตามตารางท่ี 10 และภาพท่ี 10 
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ตารางท่ี 10   ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมท่ีมีตอการบรรลุวัตถุประสงคของ                     
                  การฝกอบรมอยูในระดับมาก  

 
 

 

ภาพท่ี 10   คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมท่ีมีตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม
หลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ             
สวนใหญอยูในระดับมาก 

 

 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น (%) 

มากท่ีสุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปานกลาง 
(คน) 

นอย 
(คน) 

นอย
ท่ีสุด 
(คน) 

คาเฉล่ีย 

1. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู 
และทักษะในการใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเบื้องตน 

4.5 
(2) 

75.0 
(33) 

20.5 
(9) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

3.84 

2. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนํา
ความรู ความเขาใจเรื่องเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศไปประยุกตใชในหนวยงานของ
ตนเองได 

9.1 
(4) 

72.7 
(32) 

15.9 
(7) 

2.3 
(1) 

0.0 
(0) 

3.89 

คาเฉล่ีย  X 
6.80 73.85 18.20 1.15 0.0 3.87 

X 
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2. ความสามารถ ทักษะ การนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 
 2. ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

อนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ และไดตอบกลับการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม มีระดับ            
ความคิดเห็นตอความสามารถ ทักษะการนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 2.1 หัวขอ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ ผูผานการฝกอบรมมีระดับความคิดเห็นในหัวขอนี ้ 
สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 56.8 (25 คน) รองลงมาระดับปานกลาง รอยละ 31.8 (14 คน) ตามลําดับ 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพท่ี 11 
 2.2 หัวขอ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศปจจุบัน ผูผานการฝกอบรม มีระดับความคิดเห็นในหัวขอนี ้          
สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 59.1 (26 คน) รองลงมาระดับปานกลาง รอยละ 27.3 (12 คน) ตามลําดับ 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพท่ี 11 
 2.3 หัวขอ การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ผูผานการฝกอบรม มีระดับความคิดเห็นใน             
หัวขอนี้สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 63.6 (28 คน)  รองลงมาระดับปานกลาง รอยละ 27.3 (12 คน) 
ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพท่ี 11 
 2.4.1 หัวขอ ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ GPS ผูผานการฝกอบรม มีระดับความคิดเห็น
ในหัวขอนี้สวนใหญอยูในระดับมากรอยละ 52.3 (23 คน) รองลงมาระดับปานกลาง รอยละ 38.6 (17 คน) 
ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพท่ี 11 
 2.4.2 หัวขอ ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ Application ท่ีเก่ียวของ ผูผานการฝกอบรม 
มีระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 47.7 (21 คน) รองลงมาระดับปานกลาง รอยละ 
36.4 (16 คน) ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพท่ี 11 
 2.4.3 หัวขอ ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การนําเขา – สงออกขอมูลผูผานการฝกอบรม 
มีระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 56.8 (25 คน) รองลงมาระดับปานกลาง รอยละ 
34.1 (15 คน) ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพท่ี 11 
 2.4.4 หัวขอ ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การใชขอมูล ผูผานการฝกอบรม มีระดับความ
คิดเห็นในหัวขอนี้สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 59.1 (26 คน) รองลงมาระดับปานกลาง รอยละ 34.1                
(15 คน) ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพท่ี 11 
 2.5 หัวขอ หลักสูตรนี้  โดยภาพรวมสามารถนําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชนใน                     
การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ               
ผูผานการฝกอบรม มีระดับความคิดเห็นในหัวขอนี้สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 59.1 (26 คน) รองลงมาระดับ
ปานกลาง รอยละ 25.0 (11 คน) รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 11 และภาพท่ี 11 
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ตารางท่ี 11   ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมท่ีมีตอความสามารถ ทักษะ และ               
                  การนําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก               

การนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น (%) 

มากท่ีสุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปาน
กลาง 
(คน) 

นอย 
(คน) 

นอย
ท่ีสุด 
(คน) 

 
 คาเฉล่ีย 

2.1 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ 
 9.1 

(4) 
56.8 
(25) 

31.8 
(14) 

2.3 
(1) 

0.0 
(0) 3.73 

2.2 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศปจจุบัน 13.6 
(6) 

59.1 
(26) 

27.3 
(12) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 3.86 

2.3 การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  6.8 
(3) 

63.6 
(28) 

27.3 
(12) 

2.3 
(1) 

0.0 
(0) 3.75 

2.4.1 ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
GPS 4.5 

(2) 
52.3 
(23) 

38.6 
(17) 

4.5 
(2) 

0.0 
(0) 3.57 

2.4.2 ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
Application 6.8 

(3) 
47.7 
(21) 

36.4 
(16) 

9.1 
(4) 

0.0 
(0) 3.52 

2.4.3 ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
การนําเขา – สงออกขอมูล 4.5 

(2) 
56.8 
(25) 

34.1 
(15) 

4.5 
(2) 

0.0 
(0) 3.61 

2.4.4 ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
การใชขอมูล 4.5 

(2) 
59.1 
(26) 

34.1 
(15) 

2.3 
(1) 

0.0 
(0) 3.66 

2.5 หลักสูตรนี้ โดยภาพรวมสามารถนําความรู
จากการฝกอบรมไปใชประโยชนใน การประยุกต          
ใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาต ิ               

13.6 
(6) 

59.1 
(26) 

25.0 
(11) 

2.3 
(1) 

0.0 
(0) 3.84 

                                                      

คาเฉล่ีย X 7.93 56.81 31.83 3.41 0.0 3.69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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.  

ภาพท่ี 11   คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมท่ีมีตอความสามารถ ทักษะ และการนําความรู 
                ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน สวนใหญอยูในระดับมาก 

3. ผลการปฏิบัติงานท่ีไดจากการประยุกตความรู ทักษะ และประสบการณจากการฝกอบรมไปใชประโยชน 
  3.1 ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ
และปองกันทรัพยากรธรรมชาติ และไดตอบกลับการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม ความคิดเห็นของผูผาน
การฝกอบรมเก่ียวกับสิ่งท่ีไดรับและนําไปสูการประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง  

(1) สามารถนําความรูเทคนิควิธีการประยุกตใชกับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพและตาราง 
                           แผนการจัดการดานการอนุรักษ เขาใจการทํางานของ Application และโปรแกรม  
                           QGIS มากข้ึน 

(2) ใชในงานตรวจสอบพ้ืนท่ีจัดทําแผนท่ี 
(3) ไดความรูความเขาใจเบื้องตนในทักษะการใชเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
(4) ไดนํา Application เชน โปรแกรม QGIS ไปประยุกตใชกับหนวยงานไดมาก 
(5) เกิดความรู ความเขาใจเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
(6) สามารถนําไปปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบติดตามพ้ืนท่ีอนุรักษ 
(7) ไดรับความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 
(8) นําไปปฏิบัติใชหนวยงานภาคสนามไดเปนอยางดี 
(9) การฝกอบรมทําใหเกิดการใชโปรแกรมไดคลองข้ึนเขาใจเครื่องมือมากข้ึน 
(10)  เขาใจและนําความรูเทคนิควิธีการประยุกตใชกับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพและตาราง

แผนการจัดการดานการอนุรักษ 
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  3.2 ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ และไดตอบกลับการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม ความคิดเห็นของ  
ผูผานการฝกอบรมเก่ียวกับกิจกรรมท่ีพบทําใหทราบถึงข้ันตอนในหลักการใชขอมูลภูมิสารสนเทศเบื้องตน                  
เขาใจหลักการใชเครื่องมือสะดวกในการทํางานมากข้ึน สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบติดตามพ้ืนท่ีอนุรักษปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการระบุพิกัดตําแหนง การจัดทําแผนท่ี การตรวจสอบ ติดตามพ้ืนท่ี ติดตามการเปลี่ยนแปลงใชใน           
การปฏิบัติงาน การลาดตระเวนพ้ืนท่ี การใชโปรแกรมและ Application ตางๆ ท่ีเก่ียวของในงานท่ีปฏิบัติ นําไปใช
ในการเดินTrack หรือตรวจหาคาพิกัดการทําแผนท่ีจาก QGIS เพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษและนํามาตรวจสอบพ้ืนท่ี
เปาหมายเพ่ือดําเนินงานในหนวยได  

4. ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรผูผานการฝกอบรมมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะใน             
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
 4.1 ควรเพ่ิมระยะเวลาเพ่ือฝกปฏิบัติใหมากข้ึน 
 4.2 หนวยงานยังไมมีความพรอมท่ีรองรับระบบภูมิสารสนเทศไดเทาท่ีควรเชนอินเตอรเน็ท                                 

  ในการรับ-สง ขอมูลในสวนกลาง   
 4.3 ขาดการฝกปฏิบัติอยางเปนประจํา 

 4.4 อุปกรณในการปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการประเมิน 
 

 จากการติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ            
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชแบบสอบถามใหผูบังคับบัญชา                  
และผูผานการฝกอบรม แสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ มีผูบังคับบัญชาจาก  29 หนวยงาน ท่ีผูใตบังคับบัญชา             
มาเขารับการฝกอบรมไดตอบแบบสอบถาม มีผู ท่ีผานการฝกอบรมไดตอบแบบสอบถาม จํานวน 44 คน                  
จากจํานวนผูท่ีผานท้ังหมด 44 คน คิดเปนรอยละ 100 สรุปผลความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ ดังนี้ 
1. ความเห็นของผูบังคับบัญชาของผูท่ีผานการฝกอบรม มีระดับความคิดเห็นตอผลการฝกอบรมในหัวขอตาง ๆ 
ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรชวยใหผูท่ีอยูใตบังคับบัญชา สามารถนําความรูไปใชปฏิบัติงานใหเกิดผลงานตอหนวยงาน           
ในภาพรวม ผูบังคับบัญชามีความเห็นวาผูท่ีผานการฝกอบรมสามารถนําความรูไปใชปฏิบัติงาน ใหเกิดผลงาน         
ตอหนวยงานในระดับท่ีมาก 
 1.2 ความคุมคาในการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรมในภาพรวมผูบังคับบัญชา                    
มีความคิดเห็นวามีความคุมคาในการสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามาเขารับการฝกอบรมมีความคุมคาในระดับมาก 
 1.3 ความคิดเห็นในการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหเขารับการฝกอบรมครั้งตอไป ผูบังคับบัญชา                
ท้ังหมดมีความยินดีท่ีจะสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเขารับการฝกอบรมในครั้งตอไป 

ผูบังคับบัญชาไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
- ควรใหมีการฝกอบรมอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาบุคลากรรุนใหมๆ อยางสมํ่าเสมอเนื่องจากผูผาน 

การฝกอบรมมีการเปลี่ยนสถานะจากพนักงานราชการไปเปนขาราชการ หรือไดรับการบรรจุแตงตั้งตางหนวยงาน
ตางสังกัดทําใหขาดแคลนบุคลากร 

 -   ใหประยุกตหลักสูตรเพ่ือใชงานดานการบริหารจัดการดานปาไมและสัตวปาใหมากข้ึน 
      -   ปจจุบันการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานมีความจําเปนอยางยิ่งจึง 

ควรจัดใหมีการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอตอไป 
- เห็นควร เพ่ิมจํานวนการฝกอบรมใหครอบคลุมหนวยงานภาคสนามเพราะเปนพ้ืนฐานการทํางาน 
- ไดมีการจัดอบรมหลักสูตรภายในอุทยานโดยจัดอบรมการใชโปรแกรม Oruxmap มา 

ประยุกตใชเกิดประโยชน 
- ไดเห็นการพัฒนาในดานตางๆ เก่ียวกับผลงานท่ีไดนํามาเสนอมาประยุกตใชเกิดผลประโยชน 

มากขอมูลพ้ืนฐานของผูท่ีผานการฝกอบรม 

2. ผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
อนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 59.1 (26 คน) 
สวนใหญชวงอายุระหวาง 21 - 30 ป รอยละ 45.5 (20 คน) มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 72.7 
(32 คน)  ตําแหนงพนักงานราชการ รอยละ 55.0 (22 คน) ระดับตําแหนงปฏิบัติการ รอยละ 34.1 (15 คน) 
และสวนใหญมาจากสังกัดสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 (พิษณุโลก) รอยละ 13.6 (6 คน) 
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3. ผูท่ีผานการฝกอบรมนําความรูไปใชประโยชน 
 3.1 การบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรม ผูท่ีผานการฝกอบรมในภาพรวมมีความสามารถ นําความรู 
ความสามารถ ไปใชประโยชนบรรลุตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม อยูในระดับมาก 
 3.2 ความสามารถ ทักษะ การนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ผูผานการฝกอบรมสามารถ             
นําความรู ทักษะในดานตางๆ ท่ีฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก 
  3.3 การนําผลการปฏิบัติงานท่ีไดจากการประยุกตความรู ทักษะ และประสบการณจากการฝกอบรม              
ไปใชประโยชน พบวาผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน                
การปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหทราบถึงข้ันตอนในหลักการใชขอมูลภูมิสารสนเทศ
เบื้องตน เขาใจหลักการใชเครื่องมือสะดวกในการทํางานมากข้ึน สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบติดตามพ้ืนท่ีอนุรักษ 
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการระบุพิกัดตําแหนง การจัดทําแผนท่ีการตรวจสอบ ติดตามพ้ืนท่ี ติดตามการเปลี่ยนแปลง  
ใชในการปฏิบัติงาน การลาดตระเวนพ้ืนท่ี การใชโปรแกรมและ Application ตางๆ ท่ีเก่ียวของในงานท่ีปฏิบัติ 
นําไปใชในการเดิน Track หรือตรวจหาคาพิกัดการทําแผนท่ีจาก QGIS เพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษและนํามา
ตรวจสอบพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือดําเนินงานในหนวยได  
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การวิเคราะหและวิจารณผล 

การวิเคราะหหาความสัมพันธของผูผานการฝกอบรมกับการนําไปใชประโยชน 

 เปนการวิเคราะหเพ่ือหาความสัมพันธวาผูท่ีผานการฝกอบรมไดนําความรู หรือทักษะท่ีไดรับ                 

จากการฝกอบรม หลักสูตรการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและ

ปองกันทรัพยากรธรรมชาติ แตละกลุมชวงอายุ ระดับการศึกษา และประเภทของตําแหนง ของผู ท่ีผาน                

การฝกอบรมแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม และแตละกลุมมีการนําความรู            

ในดานตาง ๆ ไปใชประโยชนไดมากนอยอยางไรโดยมีสมติฐานในการวิเคราะห คือ 

 1.  แตละกลุมชวงเพศ สามารถนําทักษะ และความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชน 

ในระดับใด และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติแลวแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม 

 2. แตละกลุมชวงอายุ สามารถนําทักษะ และความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชน 

ในระดับใด และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติแลวแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม 

 3. แตละดับการศึกษาสูงสุด ของผูท่ีผานการฝกอบรม สามารถนําทักษะและความรูท่ีได        

จากการฝกอบรมไปใชประโยชนในระดับใด และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติแลว แตกตางอยาง                      

มีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม 

 4. ประเภทของตําแหนงหนาท่ีของผูผานการฝกอบรมสามารถนําทักษะและความรูท่ีได 

จากการฝกอบรมไปใชประโยชนในระดับใด และเม่ือเปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติแลว แตกตางอยาง                 

มีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม  

  การทดสอบไดรวบรวมคะแนนท่ีไดจากความคิดเห็นของผูผานการฝกอบรมและตอบแบบสอบถาม               

ในสวนความสามารถ ทักษะ การนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานในแตละหัวขอมารวมกันแลวจัดระดับ               

การนําไปใชประโยชนออกเปน 5 ชวง คือ 

- ไดคะแนนนอยกวา 10 ถือวามีระดับการนําไปใชประโยชนนอยท่ีสุด 

- ไดคะแนนมากกวา 10 ถึง 15 ถือวามีระดับการนําไปใชประโยชนนอย 

- ไดคะแนนมากกวา 15 ถึง 20 ถือวามีระดับการนําไปใชประโยชนปานกลาง 

- ไดคะแนนมากกวา 20 ถึง 25 ถือวามีระดับการนําไปใชประโยชนมาก 

- ไดคะแนนตั้งแต 25 ข้ึนไป ถือวามีระดับการนําไปใชประโยชนมากท่ีสุด 

จากนําขอมูลท่ีไดมาหาความสัมพันธตามสมติฐานท่ีกําหนดไวโดยใชโปรแกรมวิเคราะหทาง 

สถิติ SPSS 22 ในการวิเคราะหขอมูลผลปรากฏดังนี้ 
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ผลการวิเคราะหความสัมพันธ 

1. ความสัมพันธระหวางชวงเพศของผูท่ีผานการฝกอบรมกับระดับความสามารถในการนําทักษะความรูท่ีได

จากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

  ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ แบงออกได 2 ชวงดวยกันคือ เพศชาย และเพศหญิง โดยผูท่ี

ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 26 คน รองลงมาเพศหญิง จํานวน 18 คน สวนใหญสามารถ                      

นําทักษะความรูไปใชปฏิบัติงานในระดับท่ีมาก เม่ือทดสอบหาความสัมพันธของท้ังสองปจจัยเพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกตางทางสถิติโดยใช Chi- Square พบวามีคา Peason Chi – Square เทากับ 2.411 คา df เทากับ 

3 คาAsymp Sig เทากับ .492 ทําใหทราบวาชวงเพศท่ีแตกตางกันมีผลทําใหผูท่ีผานการฝกอบรม สามารถ     

นําทักษะความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงานไดในระดับท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ             

ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 12 

ตารางท่ี 12     ความสัมพันธระหวางชวงเพศของผูท่ีผานการฝกอบรมกับระดับความตองการนําทักษะความรูท่ี   
                    ไดรับจากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัตงิาน 
 

 
ชวงเพศ 

ระดับการนําทักษะความรูไปใชประโยชน 
 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
ชาย 0 5 18 3 26 
หญิง 1 2 14 1 18 
รวม 1 7 32 4 44 

 

  ความแตกตางของชวงเพศไมมีผลตอระดับความสามารถในการนําทักษะ ความรู ท่ีไดรับ           

จากการฝกอบรมทุกชวงเพศชายและเพศหญิงสวนใหญ มีความสามารถนําความรู ไปประยุกตใช ใน                         

การปฏิบัติงานไดในระดับมาก  
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2. ความสัมพันธระหวางกลุมชวงอายุของผูท่ีผานการฝกอบรมกับระดับความสามารถในการนําทักษะความรู

ท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

  ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ แบงออกได 4 ชวงอายุดวยกันคือ อายุระหวาง 21 ถึง 30 ป 

ชวงอายุ 31 ถึง 40 ป ชวงอายุ 41 ถึง 50 ป และชวงอายุ 51 ถึง 60 ป โดยผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ             

อายรุะหวาง 21 ถึง 30 รองลงมาอายุระหวาง 31 ถึง 40 ป สวนใหญสามารถนําทักษะความรูไปใชปฏิบัติงาน

ในระดับท่ีมาก เม่ือทดสอบหาความสัมพันธของท้ังสองปจจัยเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง ทางสถิติโดยใช            

Chi- Square พบวามีคา Pearson Chi –Square เทากับ 7.051 คา df เทากับ 9 คา Asymp Sig เทากับ  

.632 ทําใหทราบวาชวงอายุท่ีแตกตางกันมีผลทําใหผูท่ีผานการฝกอบรมสามารถนําทักษะความรูท่ีไดรับจาก 

การฝกอบรมไปใชปฏิบัติงานไดในระดับท่ีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความคลาดเคลื่อน    

รอยละ 5 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13    ความสัมพันธระหวางชวงอายุของผูท่ีผานการฝกอบรมกับระดับความตองการนําทักษะความรูท่ี          

                   จากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

 
ชวงอายุ 

ระดับการนําทักษะความรูไปใชประโยชน 
 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
21 – 30 ป 0 1 17 2 20 
31 – 40 ป 1 4 10 2 17 
41 – 50 ป 0 1 4 0 5 
51 – 60 ป 0 1 1 0 2 

รวม 1 7 32 4 44 

  ความแตกตางของชวงอายุไมมีผลตอระดับความสามารถในการนําทักษะความรู ท่ีไดรับ            

จากการฝกอบรมทุกชวงอายุสวนใหญ มีความสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได ในระดับมาก  
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3. ความสัมพันธระหวางชวงระดับการศึกษาของผูตอบคําถามกับระดับความสามารถในการนําทักษะความรู

ความสามารถท่ีไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชปฏิบัติงาน 

  ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ มี 2 กลุมระดับความรูดวยกันคือ ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด 

รองลงมาระดับต่ํากวาปริญญาตรีตามลําดับ เม่ือทดสอบหาความสัมพันธของท้ังสองปจจัยเพ่ือเปรียบเทียบความ

แตกตางทางสถิติโดยใช Chi-Square ทดสอบพบวามีคา Pearsom Chi-Square เทากับ .403  คา df เทากับ 3        

คา Asymp Sig เทากับ .940 สรุปไดวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีผลทําใหผูท่ีผานการฝกอบรมสามารถ 

นําทักษะความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชปฏิบัติงานไดในระดับท่ีใกลกันอยางไมมีนัยลําดับทางสถิติท่ี

ระดับความคาดเคลื่อนรอยละ 5 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 14 

ตารางท่ี 14    ความสัมพันธระหวางชวงระดับการศึกษาของผูผานการฝกอบรมกับระดับความสามารถในการ 

 นําทักษะความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมประยุกตใชปฏิบัติงาน 

 

 
ชวงระดับการศึกษา

สูงสุด 

ระดับการนําทักษะความรูไปใชประโยชน 
 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
ต่ํากวาปริญญาตรี 0 2 9 1 12 

ปริญญาตรี 1 5 23 3 32 
รวม 1 7 32 4 44 

  

  ระดับการศึกษาสูงสุด ของผูผานการฝกอบรมท่ีแตกตางกันและไมมีผลตอความสามารถใน              

การนําทักษะความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชงาน โดยสวนใหญของทุกระดับการศึกษาสูงสุด มีความสามารถ                      

ในการประยุกตใชทักษะความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงานไดในระดับมาก ในการพิจารณาผูท่ีจะ              

เขารับการฝกอบรมครั้งตอไป ถาเปนไปไดควรสนับสนุนคัดเลือกผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตร ี                 

เพ่ือพัฒนาทักษะในการนําไปใชประโยชนมากกวา 
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4. ความสัมพันธระหวางชวงตําแหนงของผูผานการฝกอบรมกับระดับความสามารถในการประยุกตใชทักษะ

ความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงาน 

  ผูท่ีผานการฝกอบรมในหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ มีอยู  3 ระดับไดแกตําแหนงขาราชการ ตําแหนง

ลูกจางประจํา และตําแหนงพนักงานราชการ ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนตําแหนงพนักงานราชการ รองลงมาเปน 

ตําแหนงขาราชการตามลําดับ เม่ือทดสอบหาความสัมพันธของท้ังสองปจจัยเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ

ระดับความสามารถในการนําทักษะความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชปฏิบัติงาน ของแตละกลุม

ประเภทตําแหนง โดยใช Chi-Square พบวา มีคา Peason Chi-Square เทากับ 4.898  คา df เทากับ 6และ

คา Asymp Sig  เทากับ .557  สรุปไดวาประเภทตําแหนงท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับความสามารถใน การนํา

ทักษะความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยลําดับทางสถิติท่ีระดับความ

คาดเคลื่อนรอยละ 5 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 15 

ตารางท่ี 15     ความสัมพันธระหวางชวงตําแหนงกับระดับความสามารถนําทักษะความรูไปประยุกตใช    

                    ในการปฏิบัติงาน 

 

 
ชวงตําแหนง 

ระดับการนําทักษะความรูไปใชประโยชน 
 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
ขาราชการ 1 1 13 1 16 

ลูกจางประจํา 0 0 2 0 2 
พนักงานราชการ 0 6 17 3 26 

รวม 1 7 32 4 44 
 

  ประเภทตําแหนงของผูผานการฝกอบรมท่ีแตกตางกันไมมีผลตอระดับความสามารถใน                   

การนําทักษะความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยสวนใหญมีระดับความสามารถ

ในการนําทักษะความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก รองลงมาเปนระดับ

ปานกลาง ตามลําดับ 
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5. ความสัมพันธระหวางชวงระดับตําแหนงของผูผานการฝกอบรมกับระดับความสามารถในการประยุกตใชทักษะ

ความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงาน 

  ผูท่ีผานการฝกอบรมในหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน                

การปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ มีอยู 9 ระดับไดแกระดับชํานาญการพิเศษ ระดับปฏิบัติการ 

ระดับ ส 3 ระดับ ส 4 นักวิชาการปาไม(พรก.) พนักงานพิทักษปา(พรก.) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ(พรก.) 

เจาหนาท่ีระบบคอมพิวเตอร(พรก.) คนงาน(พรก.) ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนระดับตําแหนงปฏิบัติการ รองลงมา

เปนระดับตําแหนงพนักงานพิทักษปา(พรก.) ตามลําดับ เม่ือทดสอบหาความสัมพันธของท้ังสองปจจัยเพ่ือ

เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความสามารถในการนําทักษะความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใช

ปฏิบัติงาน ของแตละชวงระดับตําแหนง โดยใช Chi-Square พบวา มีคา Pearson Chi-Square เทากับ 9.498 

คา df เทากับ 24 และคา Asymp Sig  เทากับ .996  สรุปไดวาระดับตําแหนง ท่ีแตกตางกันมีผลทําใหระดับ

ความสามารถในการนําทักษะความรูท่ีไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยลําดับ

ทางสถิติท่ีระดับความคาดเคลื่อนรอยละ 5 รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 16 

ตารางท่ี 16     ความสัมพันธระหวางชวงระดับตําแหนงกับระดับความสามารถนําทักษะความรูไปประยุกตใช    

                    ในการปฏิบัติงาน 

 

 
ชวงระดับตําแหนง 

ระดับการนําทักษะความรูไปใชประโยชน 
 

 
รวม 

นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
ชํานาญการพิเศษ 0 0 1 0 1 
ปฏิบัติการ 1 1 12 1 15 
ระดับ ส 3 0 0 1 0 1 
ระดับ ส 4 0 0 1 0 1 
นักวิชาการปาไม (พรก.) 0 2 6 2 10 
พนักงานพิทักษปา (พรก.) 0 3 7 1 11 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ (พรก.) 0 0 2 0 2 
เจาหนาท่ีระบบคอมพิวเตอร (พรก.) 0 0 1 0 1 
คนงาน (พรก.) 0 1 1 0 2 

รวม 1 7 32 4 44 
 

  ประเภทระดับตําแหนงของผูผานการฝกอบรมท่ีแตกตางกันไมมีผลตอระดับความสามารถ                 

ในการนําทักษะความรู ท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยสวนใหญมีระดับ

ความสามารถในการนําทักษะความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก 

รองลงมาเปนระดับปานกลาง ตามลําดับ 
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ภาคผนวก 

ก. 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก 

ข. 

กําหนดการฝกอบรม                                                         
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ภาคผนวก 

ค. 

รายชื่อผูผานการฝกอบรมและผูบังคับบัญชาตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม   



 
 

 

แบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 
หลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ  

ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) สวนฝกอบรม สํานักบริหารงานกลาง 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

สวนท่ี 1 สําหรับผูบังคับบัญชา 

(ผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงาน หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีแทน) 
1. ดานประสิทธิผล/ความคุมคา 

1.1 ทานคิดวาหลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและ
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติชวยทําใหผูใตบังคับบัญชาของทาน(ผูผานการฝกอบรม) สามารถนําความรูไปใช
ปฏิบัติงานใหเกิดผลงานตอหนวยงานของทานมากนอยเพียงใด 

               มากท่ีสุด               มาก                 ปานกลาง               นอย               นอยท่ีสุด 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
1.2 ทานคิดวาหลักสูตรนี้ มีความคุมคาในการสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาเขารับการฝกอบรม มากนอยเพียงใด 

               มากท่ีสุด                มาก                 ปานกลาง                 นอย                  นอยท่ีสุด 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
๑.๓ หากวามีโครงการฝกอบรม การประยุกตใชเทคโนโลยีภมิูสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ

และปองกันทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งตอไป ทานยินดีสนับสนุนบุคลากรในสังกัดของทานใหเขารวมการฝกอบรม
หรือไม เพราะเหตุใด 

               ยินดี                     ไมยินดี         

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 
 

ลงช่ือ..............................................................ผูบังคับบัญชา 

(                                              ) 
                                                         วันท่ี............../.........................../..................... 
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สวนท่ี 2 สําหรับผูผานการฝกอบรม 

1.ขอมูลพ้ืนฐานผูผานการฝกอบรม 

1.1  เพศ      ชาย   หญิง 

1.2  อายุ      21-30 ป    31-40 ป    41-50 ป    51-60 ป 
1.3  ระดับการศึกษาสูงสุด  ต่ํากวาปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก  

                                                   อ่ืนๆระบุ……………………………………………………………………………………………… 

1.4  ตําแหนง   นักวิชาการปาไม   พนักงานพัสดุ    พนักงานพิทักษปา    พนักงานราชการ 

     1.5 ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ    ปฏิบัติการ     ระดับ ส 3    ระดับ ส 4  
                                      อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................ 

1.6  สังกัด   สบอ. 2 (ศรีราชา)              สบอ. 3 (บานโปง)           สบอ. 4 (สุราษฎรธานี)  
              สบอ. 6 (สงขลา)               สบอ. 7 (นครราชสีมา)    สบอ. 11 (พิษณุโลก) 
              สบอ. 12 (นครสวรรค)    สบอ. 13 (แพร)              สบอ. 14 (ตาก)     
              สบอ. 15 (เชียงราย)        สบอ. 16 (เชียงใหม)       สบอ. 1 สาขาสระบุรี  
             สบอ. 13 สาขาลาํปาง     สบอ. 16 สาขาแมสะเรียง      
              

2. การนําความรูไปใชประโยชน 
2.1 การบรรลุวัตถุประสงคของการฝกอบรม 

คําอธิบาย ทานคิดวาการฝกอบรมครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร “การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ” แตละขอมากนอยเพียงใด      
(โดยทําเครื่องหมาย √ ในชองระดับความคิดเห็น) 

 

วัตถุประสงคของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 

(1) 

กรุณาระบุเหตผุลประกอบ
ในการบรรลุวัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู
และทักษะในการใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเบื้องตน 

     
.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

2.เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
นําความรู ความเขาใจเรื่องเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศไปประยุกตใชใน
หนวยงานของตนเองได 

     
.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 
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สวนท่ี 2 สําหรับผูผานการฝกอบรม 

   2.2 ความสามารถ ทักษะ การนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบาย ทานสามารถนําความรูจากการฝกอบรม ท้ังจากการเรียน หรือจากกิจกรรมตางๆ ไปประยุกตใช 
ในการปฏิบัติงานในหนวยงานมากนอยเพียงใด (โดยทําเครื่องหมาย √ ในชองระดับความคิดเห็น) 

การนําความรูจากการฝกอบรมไปใชประโยชน 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 

(5) 
มาก 

 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 

(1) 
1.ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ      

2.เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศปจจุบัน      

3.การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ      

4.ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ      

- GPS      

- Appication ท่ีเก่ียวของ      

- การนําเขา – สงออกขอมูล      

- การใชขอมูล      

5.หลักสูตรนี้ โดยภาพรวมสามารถนําความรูจากการ
ฝกอบรมไปใชประโยชนในการประยุกตใชเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและ
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติ 

     

 

2.3 ผลการปฏิบัติงานของทานท่ีไดจากการประยุกตความรู ทักษะ และประสบการณจากการฝกอบรมไป 

ใชประโยชน 
คําอธิบาย โปรดระบุตัวอยางผลการปฏิบัติงานท่ีทานไดนําความรูไปประยุกตใช พรอมท้ังปญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 

(1) ความรู/ทักษะที่ไดจากการ
ฝกอบรม 

(2) การนําความรู/ทักษะจากขอ 
(1) 

ไปใชในการปฏิบตัิงานอยางไร 

(3) ปญหา/อุปสรรคในการนําความรู
จากขอ (1) ไปใชในการปฏิบัตงิาน 

1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภูมิ
สารสนเทศ 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

 

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………….. 

2.เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศปจจุบัน 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

………………………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………… 
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สวนท่ี 2 สําหรับผูผานการฝกอบรม 

2.3 ผลการปฏิบัติงานของทานท่ีไดจากการประยุกตความรู ทักษะ และประสบการณจากการฝกอบรมไป 

ใชประโยชน 
คําอธิบาย โปรดระบุตัวอยางผลการปฏิบัติงานท่ีทานไดนําความรูไปประยุกตใช พรอมท้ังปญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 

(1) ความรู/ทักษะที่ไดจากการฝกอบรม (2) การนําความรู/ทักษะจากขอ (1) 
ไปใชในการปฏิบตัิงานอยางไร 

(3) ปญหา/อุปสรรคในการนําความรู
จากขอ (1) ไปใชในการปฏิบัตงิาน 

3. การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

……………………………………………………..…….. 

…………………………………………………..………. 

………………………………………………………..… 

………………………………………………….……… 

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………… 

 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………….. 

……………………………………………..…… 

 

4.ฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  

- GIS , Appicationท่ีเก่ียวของ , การนําเขา-
สงออกขอมูล , การใชขอมูล 

…………..……………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

…………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

………………………………………………… 

5.หลักสูตรนี้ โดยภาพรวมสามารถนําความรู
จากการฝกอบรมไปใชประโยชนในการ
ประยุกตใชเทคโนโลย ีภูมิสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

.......................................................................... 

......................................................................... 

.......................................................................... 

......................................................................... 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………….. 

………………………………………………… 
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สวนท่ี 2 สําหรับผูผานการฝกอบรม 

3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
หัวขอวิชา................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลา.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
วิทยากร..................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
รูปแบบ/วิธกีารท่ีใชในการฝกอบรม (เชน บรรยาย, ฝกปฏิบัติ, ศึกษาดูงาน ฯลฯ)…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………                                                                    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
ดานอ่ืนๆ.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................................ผูผานการฝกอบรม 

(                                          ) 
                                                       วันท่ี............./........................./................... 

 

 
 
 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมอืในการตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรมในครั้งน้ี 

และสงคืนกลับศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 
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กําหนดการ 
หลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษ                         

และปองกันทรัพยากรธรรมชาติ รุนท่ี 1 
ระหวางวันท่ี 16 – 18 มกราคม 2562 

ณ ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 
......................................... 

 
วันอังคารท่ี 15 มกราคม 2562 
เวลา 15.00 – 17.00 น.   ลงทะเบียนรายงานตัว   เจาหนาท่ีศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 
เวลา 18.00 – 19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น    

วันพุธท่ี 16 มกราคม 2562 
เวลา 07.00 – 18.00 น.  รับประทานอาหารเชา 
       ลงทะเบียนรายงานตัว   เจาหนาท่ีศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 
เวลา 08.00 – 08.30 น.  แนะนําหลักสูตร และแนะนําสถานท่ี เจาหนาท่ีศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  พิธีเปดการฝกอบรม ผูอํานวยการสํานักบรหิารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15  
  (เชียงราย) 
เวลา 09.00 – 10.30 น.  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ คณะวิทยากรศูนยปฏิบัติการ 
                       ภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศปจจุบัน คณะวิทยากรศูนยปฏิบัติการ 
                       ภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยากรศูนยปฏิบัติการ 
                       ภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) 
เวลา 14.30 – 17.30 น.  ฝกปฏิบัติการใช GPS จากอุปกรณตางๆ คณะวิทยากรศูนยปฏิบัติการ 
                       ภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) 
เวลา 18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 มกราคม 2562 
เวลา 07.00 – 08.00 น.  รับประทานอาหารเชา    
เวลา 08.30 – 12.00 น.  ฝกปฏิบัติการใช Appication คณะวิทยากรศูนยปฏิบัติการ 
  ท่ีเก่ียวของ ภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 17.30 น.  ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม QGIS คณะวิทยากรศูนยปฏิบัติการ 
                       ภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) 
เวลา 18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น  
 
 

/วันศุกรท่ี... 
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วันศุกรท่ี 18 มกราคม 2562 
เวลา 07.00 – 08.00 น.  รับประทานอาหารเชา  
เวลา 08.30 – 12.00 น.  ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรม QGIS คณะวิทยากรศูนยปฏิบัติการ 
                       ภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  การใชและนําเสนอขอมูลจาก QGIS คณะวิทยากรศูนยปฏิบัติการ 
                       ภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) 
เวลา 16.00 – 17.00 น.  ประเมินผล คณะวิทยากรศูนยปฏิบัติการ 
                       ภูมิสารสนเทศ (เชียงราย) 
เวลา 17.00 – 17.30 น. พิธีปดการฝกอบรม 
 

.......................................... 
 

หมายเหตุ ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
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รายช่ือผูผานการฝกอบรมและผูบังคับบัญชาตอบแบบติดตามประเมินผลหลังการฝกอบรม 

หลักสูตร การประยุกตใชเทคโนโลยีภูสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอนุรักษและปองกันทรัพยากรธรรมชาติ  

ระหวางวันท่ี 16 - 18  มกราคม  2562 

ณ ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) จังหวัดเชียงราย 

...................................... 

ลํา
ดับ
ท่ี 

รายช่ือผูผานการฝกอบรม รายช่ือผูบังคับบัญชา สังกัด 

1 นางสาวฑิฆัมพร  ประพันธ 
พนักงานราชการ 

นายอยู  เสนาธรรม 
ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ
ท่ี 2 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 2          
(ศรีราชา) 
 

2 นายอดิเรก  ใจชวย 
พนักงานราชการ 

นายอยู  เสนาธรรม 
ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ
ท่ี 2 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 2           
(ศรีราชา) 
 

3 นางสาวสุวรรณี  มะลิวงศ 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

นายปรยุษณ  ไววอง 
หัวหนาอุทยานแหงชาติเอราวัณ 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 3             
(บานโปง) 
 

4 นางสาวสาวิตรี  เชื้อพงษ 
พนักงานราชการ 

นายปรยุษณ  ไววอง 
หัวหนาอุทยานแหงชาติเอราวัณ 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 3             
(บานโปง) 
 

5 นางสาวรักสุดา  มามะ 
พนักงานราชการ 

นายขจรศักดิ์  ยวงทอง 
เจาพนักงานปาไมอาวุโส 
ทําหนาท่ีหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปา 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 4             
(สุราษฎรธานี) 
 

6 นางสาวอังศนา  สลามเตะ 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

นายวิโรจน  ขวัญแกว 
เจาพนักงานปาไมอาวุโส 
ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 6           
(สงขลา) 
 

7 นายอภิรัฐ  ทัดกลาง 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

จ.ส.ต.สมพงษ  เข็มทอง 
เจาพนักงานปาไมอาวุโส 
ทําหนาท่ี ผูอํานวยการอนุรักษสัตวปา 
                                                                                                                                                                                                              

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 7 
(นครราชสีมา)        
 

8 นายสมใจ  สวดสม 
พนักงานพิทักษปา ระดับ ส 3 

นายอภิรัฐ  ทัดกลาง 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 
หัวหนาศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตว
ปาหวยกุม 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 7 
(นครราชสีมา)        
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ลํา
ดับ
ท่ี 

รายช่ือผูผานการฝกอบรม รายช่ือผูบังคับบัญชา สังกัด 

9 นายชัพวิชญ  ปญโย 
พนักงานราชการ 

นายนพวงศ  พฤกษชาติ 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 
ทําหนาท่ีหัวหนาอุทยานแหงชาติตาดโตน 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 7 
(นครราชสีมา)        
 

10 นายอังคาร  โคงอาภาส 
พนักงานราชการ 

นายอภิรัฐ  ทัดกลาง 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 
หัวหนาศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาหวยกุม 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 7 
(นครราชสีมา)        
 

11 นายสังวรณ  จุลนันท 
พนักงานราชการ 
 

นายนพวงศ  พฤกษชาติ 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 
ทําหนาท่ีหัวหนาอุทยานแหงชาติตาดโตน 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 7  
(นครราชสีมา) 

12 นายปรีชา  ทาวฐิติวรกุล 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

นายบพิศร  ปงโสภา 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษทําหนาท่ี
ผูอํานวยการสวนฟนฟูและพัฒนาพ้ืนท่ีอนุรักษ 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 
(พิษณุโลก)        
 

13 นายศุภกร  อินทรประสิทธิ์ 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

นายณรงค  ปวงรักษ 
ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 
(พิษณุโลก)        
 

14 นางศิริลักษณ  เกศดี 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 
 

นายไพรัช  มณีงาม 
เจาพนักงานปาไมอาวุโส รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 
(พิษณุโลก)        
 

15 นางสาวมยุรา  ศรีสมบูรณ 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

นายไพรัช  มณีงาม 
เจาพนักงานปาไมอาวุโส รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 
(พิษณุโลก)        
 

16 นางสาวสุภัชญา  เวชวิฐาน 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

นายวัชรพงศ  ลภัสมนพงศ 
ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกันทรัพยากร 
 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 
(พิษณุโลก)        
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ลํา
ดับ
ท่ี 

รายช่ือผูผานการฝกอบรม รายช่ือผูบังคับบัญชา สังกัด 

17 นางสาวญาณินท  เลิกนอก 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

นายอุดม  ใบศิริ 
เจาพนักงานปาไมอาวุโส 
ทําหนาท่ีแทนผูอํานวยการสวนอุทยาน
แหงชาติ 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 11 
(พิษณุโลก)        
  

18 นายพงษสิทธิ์  ศรีคุณเมือง 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

นายสมชาย  วิเชียรกัลยารัตน 
หัวหนาอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 12 
(นครสวรรค)        
 

19 นางสาวอรพรรณ  จันทรแกว 
พนักงานราชการ 

นายอํานาจ  ฟองชัย 
หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสนามเพรียง 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 12 
(นครสวรรค)        
 

20 นายพีรพงษ  ทิพวิไชย 
พนักงานราชการ 
 

นางนัฐพร  เพชรชมทรัพย 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ รักษาในตําแหนง
ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 
(แพร)        
 

21 นายกาญจนพงษ  กลิ่นพะยอม 
พนักงานราชการ 

นายวิสุทธิ์  ใสสะอาด 
เจาพนักงานปาไมอาวุโส 
หัวหนาอุทยานแหงชาติขุนนาน 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 
(แพร) 
 

22 นายเชวงชัย  วังพุทรง 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

นายสุรพล  เกวี 
เจาพนักงานปาไมอาวุโส 
ผูอํานวยการสวนประสานโครงการ
พระราชดําริและกิจการพิเศษ 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 
(ตาก) 
 

23 นายสาววิภารัตน  นุมนิ่ม 
พนักงานราชการ 
 

นายสุรพล  เกวี 
เจาพนักงานปาไมอาวุโส 
ผูอํานวยการสวนประสานโครงการ
พระราชดําริและกิจการพิเศษ 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 
(ตาก) 
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ลํา
ดับ
ท่ี 

รายช่ือผูผานการฝกอบรม รายช่ือผูบังคับบัญชา สังกัด 

24 นางสาวรักษสิตา  กองเพชร 
พนักงานราชการ        
                                                                                                                                                                                                                                              

นายบัลลังก  บินลอย 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 (ตาก) 
 

25 นางสาวพรนภา   สาธิตภาณุรัตน 
พนักงานราชการ                                                                                                                                                                                                                

นายบัลลังก  บินลอย 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14    
(ตาก) 
 

26 นางออมฤทัย  ชวงแกว 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

นายพรเทพ  ศิระวงษ 
ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกัน
ทรัพยากร 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

27 นางสาวหฤทัย  หงสทอง 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

นายพรเทพ  ศิระวงษ 
ผูอํานวยการสวนอนุรักษและปองกัน
ทรัพยากร 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

28 นางสาวเบญจลักษณ  ชื่นเจริญ 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

นายพรเทพ  เทศทอง 
นักวิชาการปาไมชํานาญการ 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 15 
(เชียงราย) 
 

29 นายตะวัน  เทพเสาร 
พนักงานราชการ 

นายบัญชา  รามศิริ 
หัวหนาอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 
(เชียงใหม) 
 

30 นายสุรพงศ  แกวขาว 
พนักงานราชการ 

นายสิทธิ์  วิมาลา 
หัวหนาอุทยานแหงชาติดอยเวียงผา 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 
(เชียงใหม) 
 

31 นายคนอง  จอมแสง 
พนักงานราชการ 

นายศรัญวิทย  ทอดเสียง 
หัวหนาอุทยานแหงชาติผาแดง 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 
(เชียงใหม) 
 

32 นายพิทยา  ทองพิเศษนพคุณ 
พนักงานราชการ 

นายศรัญวิทย  ทอดเสียง 
หัวหนาอุทยานแหงชาติผาแดง 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 
(เชียงใหม) 
 

33 นายวิชาญ  คําศรี 
พนักงานราชการ 

นายศรัญวิทย  ทอดเสียง 
หัวหนาอุทยานแหงชาติผาแดง 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 
(เชียงใหม) 
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ลํา
ดับ
ท่ี 

รายช่ือผูผานการฝกอบรม รายช่ือผูบังคับบัญชา สังกัด 

34 นายณรงคพร  ดูดดื่ม 
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ 

นายนิธิ  อาจสมรรถ 
ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 
สาขาสระบุรี 
 

สํานักบรหิารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1                   
(สาขาสระบุรี) 
 

35 นายภาณุทัศน  ดีผิว 
พนักงานราชการ 

นายณรงคพร  ดูดดื่ม 
ผอ.สวนอนุรักษสัตวปา  
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 สาขา
สระบุรี 
 

สํานักบรหิารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1                   
(สาขาสระบุรี) 
 

36 นางสาวกรองทอง  ใจแกวแดง 
นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 

นายชนนภูมิ  จอมทัน 
ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13  
(สาขาลําปาง) 
 

37 นายพงศกร  เครือสาร 
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 4 

นายชนนภูมิ  จอมทัน 
ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13  
(สาขาลําปาง) 
 

38 นางสาวชุติมา  อิทธโยภาสสกุล 
พนักงานราชการ 

นายชนนภูมิ  จอมทัน 
ผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตวปา 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13  
(สาขาลําปาง) 
 

39 นายธนวินท  ทาวี 
พนักงานราชการ 
 

วาท่ีรอยตรีฐนพงษ  ปุรินทราภิบาล 
หัวหนาเขตรักษาพันธุดอยผาเมือง 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13  
(สาขาลําปาง) 
 

40 นายสนม  เชียงแขก 
พนักงานราชการ 
 

วาท่ีรอยตรีฐนพงษ  ปุรินทราภิบาล 
หัวหนาเขตรักษาพันธุดอยผาเมือง 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13  
(สาขาลําปาง) 
 

41 นายคนอง  จอมแสง 
พนักงานราชการ 

นายยุทธนา  ศรีเงินงาม 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 
หัวหนาอุทยานแหงชาติสาละวิน 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16  
(สาขาแมสะเรียง) 
 

42 วาท่ี ร.ต.หญิงรุงนภา  รวมครบุร ี
พนักงานราชการ 
 

นายยุทธนา  ศรีเงินงาม 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 
หัวหนาอุทยานแหงชาติสาละวิน 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16  
(สาขาแมสะเรียง) 
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ลํา
ดับ
ท่ี 

รายช่ือผูผานการฝกอบรม รายช่ือผูบังคับบัญชา สังกัด 

43 นายแสนสุข   ทักขิณาบถ 
พนักงานราชการ 
 

นายกฤษฏา  แกวบุตร 
หัวหนาอุทยานแหงชาติถํ้าปลา-
น้ําตกผาเสื่อ 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16  
(สาขาแมสะเรียง) 
 

44 นายนที  พ้ืนอินตะศรี 
พนักงานราชการ 
 

นายยุทธนา  ศรีเงินงาม 
เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน 
หัวหนาอุทยานแหงชาติสาละวิน 
 

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16  
(สาขาแมสะเรียง) 
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