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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 

 
 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล      

 ตามนโยบายรัฐบาลเละสนองนโยบาย ด้านการพัมนาเศรษฐกิจและสังคม  ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาเมืองทุ่งสงให้เศรษฐกิจดี พัฒนาการท่องเที่ยว แก้ปัญหาหนี้สินเละความยากจน (เมืองเศรษฐกิจดี 
ชุมชนเข้มแข็ง สภาพปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่่า  ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย การสร้างอาชีพและเพ่ิม
รายได้ให้กับประชาชน เพ่ือลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  ทั้งยังป็นการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับตนเอง 
ครอบครัว ตลอดถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทัง้ยังมีการร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมแก้ปัญหา โดยการรวมกลุ่ม 
การบริหารจัดการ และการตลาดอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การบริหารจัดการหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะในรูปแบบของราชการ  รูปแบบสหกรณ์  การรวมกลุ่มและ
บริหารจัดการด้วยตัวประชาชนเอง ตลอดถึงการอบรมอาชีพที่หลากหลาย จึงได้จัดท่าโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง  
เช่น ส่านักงานเกษตร อุตสหกรรม พานิชย์ พัฒนาชุมชน อปท.ฯลฯ 
 2.เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายไดเ้รยีนรู้และเลือกวิธีการด่าเนินการ ให้เข้ากับบริบทของตนเองได้  
 
3.กลุ่มเป้าหมาย 
 จัดฝึกอบรมอาชีพ 2 กิจกรรม ให้ความรู้การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการและการตลาด  ให้แก่
ประชาชนที่สนใจและสามารถต่อยอดได้ จ่านวน 30 คน 
 ตัวชี้วัด   1. ด้านปริมาณ ฝึกอบรมประชาชนที่สนใจ จ่านวน 30 คน 
    2. ด้านคุณภาพ มีการรวมกลุ่มสามารถผลิตเละจ่าหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 10 คน 
 
4.วิธีด าเนินงาน  - ส่ารวจกลุ่มเป้าหมาย/รับสมัครผู้สนใจ 
  - ประสานกลุ่มป้าหมาย ทางไลน์ บอกต่อ เพ่ือประชุมร่วมกันเสนอกิจกรรม 
  - ประสาน/ติดต่อวิทยากร 
  - ด่าเนินงานตามโครงการ 
  - ติดตาม/ประเมินผล/การต่อยอด 
 
5.ระยะเวลาด าเนินการ 
 23 - 24 สิงหาคม 2562 ให้ความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการและการตลาด 
       อบรมการท่าผ้ามัดย้อมด้วยสีผ้าบาติก(ย้อมเย็น) 
 25 สิงหาคม 2522  อบรมการผลิตเดคพูาจ (เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์) 
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6.สถานที่ด าเนินการ 
 ที่ท่าการชุมชนท่าเพใต ้
 
7. งบประมาณ 
 จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2562 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
หมวดค่าใช้สอยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นคา่ 
 1. ค่าวัสดอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
กิจกรรมผ้ามัดย้อม 
1.ผ้ามัสลิน ขนาด 45 x 45 นิ้ว (พร้อมเย็บริม) จ่านวน 30 ผืนๆละ 50 บาท  เป็นเงิน 1,500 บาท 
2.ผ้าสะปนั ขนาด 70x200 นิ้ว (พร้อมเย็บริม)  จ่านวน 30 ผืนๆละ 80 บาท  เป็นเงิน 2,400 บาท 
3. สีบาติก จ่านวน 6 สีๆละ 2 ขีดๆ ละ 450 บาท (6x 2 x 450)    เป็นเงิน 5,400 บาท 
   (สีแดง เหลือง น้่าเงิน ฟ้า ชมพู ม่วง) 
4.ถุงมือ 2 กล่องๆ ละ 140 บาท       เป็นเงิน 280 บาท 
5.ยางวงเล็ก 2 ถุงๆละ 50 บาท       เป็นเงิน 100 บาท 
6.ขวดใส่สี 1 โหล ๆ ละ        เป็นเงิน 240 บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    9,920 บาท 
    (ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ตามความเป็นจริง) 
 
กิจกรรมเดคูพาจ 
 1 กระดาษลายแน็ปกิ้น จ่านวน 80 แผ่นๆละ 40 บาท    เป็นเงิน 3,200 บาท 
 2.กาวเดคูพาจ สูตร 1 ขนาด 2 ลิตร 4 แกลลอน ๆละ 250 บาท  เป็นเงิน 1,000 บาท 
 3.วานิชเคลือบเงา ขนาด 2 ลิตร 4 แกลลอน ๆ ละ 700 บาท   เป็นเงิน 2,800 บาท 
 4.สีขาวเดคูพาจ ขนาด 2 ลิตร 4 แกลลอนๆละ 450 บาท    เป็นเงิน 1,800 บาท 
 5.กระเป๋าหนังเที่ยม ขนาดขาว 7x4 นิ้ว 2 ชิป ใบละ 70บาท 30 ใบ  เป็นเงิน 2,100 บาท 
 6.พวงกุญแจหนังทียม จ่านวน 30 ชิ้นๆละ 25 บาท 30 ชิ้น   เป็นเงิน 750 บาท 
 7.หมวกใยสังเคระห์ จ่านวน 30 ใบๆละ 20 บาท    เป็นเงิน 600 บาท 
 8.ตะกร้า (ผักตบชวาคละแบบ) จ่านวน 15 ใบๆละ 250 บาท   เป็นเงิน 3,750 บาท 
 9.แปรงใช้ทาสี ทากาว ทาวานิช จ่านวน 15 อันๆละ 75 บาท   เป็นเงิน 1,125 บาท 
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  17,125 บาท 
      (ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ตามความเป็นจริง) 
 2.ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าตอบแทนวิทยากร  จ่านวน 3 คน ชม.ๆ ละ 600 บาท/คน   เป็นเงิน 30,000 บาท 
   (แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 10 คน) 
 3. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
ค่าอาหารกลางวัน จ่านวน 3 มื้อๆละ 75 บาทคน จ่านวน 30 คน    เป็นเงิน 6,750 บาท 
ค่าอาหารว่าง จ่านวน 6 มื้อๆละ 25 บาทคน จ่านวน 30 คน บาท    เป็นเงิน 4,500 บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   68,295 บาท 
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8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ โดยการรวมกลุ่มผลิตและจ่าหน่าย  
 2. สามารถลดปัญหาการว่างงานและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 3. เพ่ิมช่องทางในการตลาดและการจ่าหน่ายมากข้ึน  
 4. จดัการบริหารจัดการหลายรูปแบบและน่ามาปรับใช้ได้ 
 
แผนการประเมินโครงการ 
 
9.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน่าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน่าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน่าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน่าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส่ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด่าเนิน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ซึ่งในการด่าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด่าเนินการทอด
แบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน  โดยได้ทอด
แบบสอบถามจ านวน 30 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 30 ชุด 
คิดเป็น ร้อยละ 100 และได้ด่าเนินการก่าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและ
อภิปรายผลการด่าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมิน
มีดังต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  เช่น ส่านักงานเกษตร อุตสหกรรม พานิชย์ พัฒนา
ชุมชน อปท.ฯลฯ และเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้และเลือกวิธีการด่าเนินการ ให้เข้ากับบริบทของตนเองได้ 
  ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการด่าเนิน
โครงการดังกล่าว  จึงด่าเนินการก่าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพแก่ประชาชน  คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชาชนที่สนใจและสามารถต่อยอดได้ จ่านวน 30 คน และ
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน  

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
ประชาชน  ในครั้งนี้ ในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 ณ ที่ท่าการชุมชนท่าแพใต้ อ.ทุ่งสง                     
จ.นครศรีธรรมราช  
 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท่าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท่าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
ประชาชน 2.เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด่าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 
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๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนที่สนใจและสามารถต่อยอดได้ จ่านวน 30 คน และผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน  และผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 
และด่าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 30 ชุด สามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ่านวน 30 ชุดคิดเป็น ร้อย
ละ 100   
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส่ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒  ด่ า เนินการออกแบบสอบถามและ เก็บข้ อมู ล  ตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

 
๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น  ใ น ค รั้ ง นี้  
ซึ่งเป็นค่าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส่าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค่านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการ
ประมวลระดับความคิดเห็น 
 
 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด่าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน่าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน่าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน่าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่ ง เป็นค่าถามปลายเปิด วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล่าดับจากมากไปหาน้อย 
  
 
 



๖ 
 

 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่
ประชาชน แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
                       ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 

 2.51 – 3.50 
 1.51 – 2.50 
 1.00  – 1.50 

 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง  
          ระดับน้อย  
          ระดับน้อยที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

 
การประเมินแบบท่ี ๑ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1  แสดงจ่านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามเพศ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

  ชาย 1 3.30 
  หญิง 29 96.70 

รวม 30 100.00 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่า เป็นเพศหญิง จ่านวน 29  
คน คิดเป็นร้อยละ 96.70 และระบุว่าเป็นเพศชาย จ่านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ตามล่าดับ 

 
ตารางที่ 2  แสดงจ่านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ่าแนกตามอายุ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อายุ   

      15 – 19 ปี    -      - 
          20 – 29 ป ี 1 3.30 
          30 – 39 ป ี - - 
          40 – 49 ป ี 3 10.00 

     50 – 59 ปี   10 33.30 
          60 ปีขึ้นไป 16 53.30 

รวม 71 100.00 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ่านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 รองลงมาอายุ 50 – 59 ปี จ่านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  
อายุ 40 – 49 ปี จ่านวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และล่าดับสุดท้าย อายุ 20 – 29 ปี จ่านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.30 ตามล่าดับ  

 
 

 
 



๘ 
 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านได้รับความรู้จากการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส่านักงานเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์พัฒนาชุมชน 
อปท. เพียงใด 

4.33 0.61 86.60 มาก 

2.จากการเข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ ท่านได้เรียนรู้และเลือก
วิธีการด่าเนินการให้เข้ากับบริบทของตนเอง เพียงใด 

4.17 0.65 83.40 มาก 

3.จากการเข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
ในหัวข้อ ประวัติความเป็นมาของการท าผ้ามัดย้อม 
เพียงใด 

4.27 0.70 85.40 มาก 

4.จากการเข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ ท่านมีส่วนร่วมใน การ
ท าผ้ามัดย้อมด้วยสีผ้าบาติก เพียงใด 

4.37 0.61 87.40 มาก 

5.จากการเข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
ในหัวข้อ การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเดคูพาจ  
เพียงใด 

4.27 0.64 85.40 มาก 

6.จากการเข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ ท่านมีส่วนร่วมใน การ
ผลิตเดคูพาจ เพียงใด 

4.37 0.61 87.40 มาก 

รวม 4.30 0.64 85.93 มาก 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ในครั้งนี้ มีความพึง
พอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล่าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ ท่านมีส่วนร่วมใน การท าผ้ามัดย้อมด้วยสีผ้าบาติก เพียงใด
และจากการเข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ ท่านมีส่วนร่วมใน การผลิตเดคูพาจ เพียงใด  ค่าเฉลี่ย 
4.37 อยู่ในระดับมาก 

2. จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านได้รับความรู้จากการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่านักงานเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์พัฒนาชุมชน อปท. 
เพียงใด  ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ประวัติความเป็นมาของ
การท่าผ้ามัดย้อม เพียงใด และจากการเข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
หัวข้อ การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยเดคูพาจ  เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก 

 
 



๙ 
 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย 4.24 0.46 84.80 มาก 
2.วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความ
เข้าใจในการบรรยาย 

4.38 0.64 87.60 มาก 

3.วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น 4.48 0.62 89.60 มาก 
4.วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง 

4.49 0.66 89.80 มาก 

5.ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ 4.33 0.52 86.60 มาก 
รวม 4.38 0.58 87.68 มาก 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล่าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก 
2. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 
3. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก 
4. การใช้เวลาตามที่ก่าหนดไว้ เฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก 
6. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านมีความพึงพอใจ
ในการอ่านวยความสะดวก และการประสานงานของ
เจ้าหน้าที ่เพียงใด 

4.58 0.55 91.60 มากที่สุด 

2.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านมีความพึงพอใจ
ในอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการของเจ้าหน้าที่
เพียงใด 

4.56 0.55 91.20 มากที่สุด 

3.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านมีความพึงพอใจ 4.29 0.53 85.80 มาก 



๑๐ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ในสถานที่ท่ากิจกรรมสถานที่จอดรถ และห้องน้่า
เพียงใด 
4.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านคิดว่าระยะเวลา
ในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด 

4.46 0.53 89.20 มาก 

รวม 4.47 0.54 89.45 มาก 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ ในครั้ง
นี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล่าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ท่านมีความพึงพอใจในการอ่านวยความสะดวก และการ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านมีความพึงพอใจในอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการของ
เจ้าหน้าที่เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านคิดว่าระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสมเพียงใด
ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 

4. จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านมีความพึงพอใจในสถานที่ท่ากิจกรรมสถานที่จอดรถ และ
ห้องน้่าเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวมของโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 
ตอนที่ 5 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 
ตารางที่ 6  สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ทั้ง 3 
ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ด้านเนื้อหาวิชาการ 4.30 0.64 85.93 มาก 
ด้านวิทยากร  4.38 0.58 87.68 มาก 
ด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ 4.47 0.54 89.45 มาก 

รวม 4.38 0.59 87.69 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพแก่ประชาชน  ทั้ง 3 ด้าน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก โดย
สามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 



๑๑ 
 

๑. ด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่  ค่าเฉลี่ย  4.47 อยู่ในระดับมาก 
๒. ด้านวิทยากร  ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก 
๓. ด้านเนื้อหาวิชาการ ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ในครั้งน้ี  
คิดเป็นร้อยละ  87.69 


