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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี ประจ าปี 2562 

 
  รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 
 ความเป็นมาของโครงการ ในการจัดศาสนพิธี คือ การประกอบพิธีทางศาสนา จะต้องมีบุคคลผู้ด าเนิน
รายการเรื่องพิธี  ซึ่งนิยมเรียกกันหลากหลาย  เช่น มรรคนายก อุบาสก เจ้าหน้าที่ จะเรียกว่า ศาสนพิธีกร ซึ่ง
เรียกว่า ผู้ด าเนินการพิธีทางศาสนา มีหน้าที่ควบคุม  การปฏิบัติ การจัดการ รวมถึงการให้ค าแนะน าให้
ค าปรึกษาในการจัดพิธีทางศาสนา ศาสนพิธีกรที่ดี จะต้องประกอบด้วย คุณสมบัติหลายอย่าง เช่น มีความรอบ
รู้ในเรื่องพิธีทางศาสนาที่รอบคอบ  ในเรื่องอุปกรณ์  กริยามารยาทเรียบร้อย การแต่งกาย วางตนเหมาะสม                             
มีการตัดสินใจฉับไวและถูกต้อง แก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์ จึงถือว่าผู้น าทางศาสนาจะต้องมีผู้น าทางศาสนพิธีที่
มีความรู้ ประสบการณ์ สามารถน ามาปฏิบัติได้ถูกกับงาน เทศบาลจึงเล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดโครงการนี้
ขึ้น 

- สภาพหรือสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมเปลี่ยนแปลงจะต้องมีผู้รู้ในบทบาทของผู้น าทางศาสนา 
- สภาพปัญหาหรือความต้องการ ในการจัดพิธีต่างๆจะต้องมีศาสนพิธี ที่เข้าใจในการปฏิบัติงานแต่

ละชนิดของงานได้ถูกต้อง 
- โครงการนี้มีความส าคัญ มีต่อนโยบายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า 

 
2. วัตถุประสงค ์
 -  เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ องค์กร ชุมชน มีผู้น าทางศาสนาช่วยเหลือในการจัดงานที่เกี่ยวข้องในพี ธี
ทางศาสนา ด าเนินการได้ถูกต้อง 

 
3. เป้าหมาย 

- ผู้เข้าอบรมจ านวน 60 คน 
- ตัวแทนจากชุมชน หน่วยงาน องค์กร และโรงเรียน 

 
4. วิธีด าเนินงานกิจกรรมที่ด าเนินการ 

  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
- จัดอบรมผู้น าทางศาสนพิธี 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
- ประชุมวางแผนด าเนินการ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ 
- ประสานวิทยากร 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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- ประสาน หน่วยงาน องค์กร ชุมชน 
- บออนุมัติโครงการ 
- จักซื้อจัดจ้าง 
- จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ 
- ด าเนินการตามโครงการ 
- สรุปผลการด าเนินการ 

 
5. ระยะเวลาโครงการ 

  วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2562 
 
6. สถานที่โครงการ 

ณ ห้องประชุมเทศบาลมืองทุ่งสง ต าบลปากกแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

7. งบประมาณ 
จ่ายจากงบประมาณเทศบาล ประจ าปี 2562 เบิกจ่ายจากงบประมาณเทศบาลเมืองทุ่งสง กอง

การศึกษา ประจ าปี 2562 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2557 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลเมืองทุ่งสง  (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที่ 343 ล าดับที่ 3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี ตั้งไว้ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี ตั้งไว้ 
50,000 บาท  

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 หน่วยงานต่างๆ องค์กร ชุมชน มีผู้น าทางศาสนาช่วยเหลอในการจัดงานที่เกี่ยวข้องในพิธีทางพุทธ
ศาสนา จะได้ช่วยเหลือสังคมต่อไป 

 
แผนการประเมินโครงการ 
9.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายน าผล
ที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสม 

 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลสามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าการประเมินไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี ประจ าปี 2562  

  

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยบันทึกภาพการด าเนิน
โครงการและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี ประจ าปี 2562  ซึ่งในการด าเนินงาน
ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสน
พิธี ประจ าปี 2562  ซึ่งข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม จ ำนวน 60 ชุด ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
โดยข้ำพเจ้ำสำมำรถเก็บแบบสอบถำมได้ 47 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78.33  และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอน
การประเมินผล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี 
ประจ าปี 2562  รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้   
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี ประจ าปี 2562  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ องค์กร 
ชุมชน มีผู้น าทางศาสนาช่วยเหลือในการจัดงานที่เกี่ยวข้องในพิธีทางศาสนา ด าเนินการได้ถูกต้อง 

ในครั้งนี้ นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ
จากการด าเนินโครงการดังกล่าว จึงด าเนินการก าหนดเนื้อหาการประเมิน ดังนี้ 

 
1. ขอบเขตการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมผู้น า
ทางศาสนพิธี ประจ าปี 2562  มีขอบเขตการประเมิน คือ 

๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการประเมินผลแบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ด้านความรู้ความเข้าใจ  ด้านวิทยากร ด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 

๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร  ผู้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี  ประจ าปี 2562          
ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2562 ทั้งหมด 60 คน 

๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี ประจ าปี 2562   
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้  ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการศึกษาจากเอกสารโครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี ประจ าปี 2562   
ประกอบด้วย ส าเนาโครงการฯ และก าหนดการโครงการฯ 
 ๒.๒ ข้อมูลปฐมภูม ิ เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
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๓. ประชากร  
ประชากรผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี ประจ าปี 2562  ทั้งหมด ในวันที่ 28 - 29 

มิถุนายน 2562   จากการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 60 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 47
ชุด 
 

 
๔. เครื่องมือในการประเมิน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตอบแบบสอบถาม และการสุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม 
 

 
๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว 
๕.๒ ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพ่ือประกอบการ

ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

 
๖. การประมวลผลข้อมูล 

คือ การประมวลผลประเด็นความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ด้านความรู้ความเข้าใจ   ด้านวิทยากร ด้านการบริหาร
จัดการและสถานที่ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ในครั้งนี้ ส าหรับค าถามปลายปิดใช้
เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับ
ความคิดเห็น 
 
๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้น ต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูล ด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่

แล้วหาค่าเฉลี่ย  ̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ตารางและการบรรยาย 

๗.๒ หาค่าเฉลี่ย  ̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
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 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี ประจ าปี 
2562   ทั้งหมด แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

    
                        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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี ประจ าปี 2562 

 
การประเมินแบบท่ี 1  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 18 38.30 
หญิง 29 61.70 

รวม 47 100.00 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง จ านวน 29 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.70  และระบุว่าเป็นเพศชาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 38.30 ตามล าดับ 
 

     ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ   

ต่ ากว่า  12 ปี 27 57.40 
12 – 20 ปี  6 12.80 
21 – 30 ปี 1 2.10 
31 – 40 ปี  1 2.10 
41 – 50 ปี  7 14.90 
มากกว่า 51 ปีขึ้นไป 5 10.60 

รวม 47 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ ต่ ากว่า  12 ป ี 

จ านวน  27  คน คิดเป็นร้อยละ  57.40  รองลงมาระบุว่ามีอายุ  41 – 50 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.90 ระบุว่ามีอายุ 12 – 20 ปี  จ านวน 6  คน  คิดเป็นร้อยละ 12.80 ระบุว่ามีอายุ มากกว่า 51 ปีขึ้น
ไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ   10.60   และล าดับสุดท้ายอายุ 21 – 30 ปี และอายุ 31 – 40 ปี
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  2.10  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา    

ประถมศึกษา  30 63.80 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  5 10.60 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  - - 
ปริญญาตรี   7 14.90 
ปริญญาโท   5 10.60 
อ่ืน ๆ   - - 

รวม 47 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่  3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้  ส่วนใหญ่ระบุว่ามี ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา จ านวน  30 คน คิดเป็นร้อยละ  63.80  รองลงมาระบุว่ามีระดับการศึกษาปริญญาตรี      
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14.90 และล าดับสุดท้ายระบุว่ามีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
และปริญญาโท  จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.60 ตามล าดับ 
 
 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามระดับความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ   
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ 
ตารางที่ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 

 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท า
ให้หน่วยงานต่างๆ องค์กร ชุมชน มีผู้น าทางศาสนา
ช่วยเหลือในการจัดงานที่เกี่ยวข้องในพิธีทางศาสนา 
ด าเนินการได้ถูกต้อง เพียงใด 

4.62 0.53 92.40 มากที่สุด 

          2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในศาสนพิธีเบื้องต้นเพียงใด 

4.55 0.50 91.00 มากที่สุด 

          3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ศาสนพิธีในงานมงคล และการฝึก
ปฏิบัติเพียงใด 

4.51 0.55 90.20 มากที่สุด 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ศาสนพิธีในงานอวมงคล และการฝึก
ปฏิบัติเพียงใด 

4.49 0.59 89.80 มาก 

          5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ 
ความเข้าใจในลักษณะของศาสนพิธีกรที่ดีเพียงใด 

4.64 0.53 92.80 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.54 91.24 มากที่สุด 



๘ 

 
 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้  มีความ

พึงพอใจ  ในภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ 

๑. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของศาสนพิธีกรที่ดีเพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด  

๒. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้หน่วยงานต่างๆ องค์กร ชุมชน มีผู้น าทาง
ศาสนาช่วยเหลือในการจัดงานที่เกี่ยวข้องในพิธีทางศาสนา ด าเนินการได้ถูกต้อง เพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด 

๓. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในศาสนพิธีเบื้องต้นเพียงใด เพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ ศาสนพิธีในงานมงคล และการฝึก
ปฏิบัติเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด  

๕. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ ศาสนพิธีในงานอวมงคล และการฝึก
ปฏิบัติเพียงใด  ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามระดับความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางที่ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร  ในครั้งนี้  มีความพึงพอใจ  

ในภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.85 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่
บรรยาย 

4.85 0.36 97.00 มากที่สุด 

2.วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความ
เข้าใจในการบรรยาย 

4.64 0.53 92.80 มากที่สุด 

3.วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น 4.68 0.52 93.60 มากที่สุด 

4.วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง 

4.66 0.48 93.20 มากที่สุด 

          5.ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม
เพียงพอ 

4.70 0.59 94.00 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.50 94.12 มากที่สุด 



๙ 

 

2. ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสมเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด 
4. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง  

ค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด 
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการบรรยาย  ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด 
 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามระดับความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ/สถานที่ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการ/สถานที่ 
ตารางที่ 6 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ/สถานที่  สามารถสรุปผลได้
ดังนี้ 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ/สถานที่ ในครั้งนี้  

มีความพึงพอใจ  ในภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ 

1. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม  ค่าเฉลี่ย 4.79 อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯมีเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

ค่าเฉลี่ย 4.77 อยู่ในระดับมากที่สุด 
4. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด 
5. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับ

มากที่สุด 
 

 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.79 0.46 95.80 มากที่สุด 

2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้ เข้าร่วม
โครงการฯมี เหมาะสมเ พียง พอแก่ ผู้ เ ข้ า ร่ วม
โครงการฯ  

4.77 0.48 95.40 มากที่สุด 

3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่
มีความเหมาะสม 

4.64 0.53 92.80 มากที่สุด 

          4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการ
อบรม 

4.66 0.48 93.20 มากที่สุด 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.81 0.40 96.20 มากที่สุด 

รวม 4.73 0.47 94.68 มากที่สุด 



๑๐ 

 

การประเมินแบบที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามระดับความพึงพอใจภาพรวมโครงการจัด
ฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี ประจ าปี 2562 
ตารางท่ี 7  สรุปภาพรวมความพึงพอใจภาพรวมโครงการจัดฝึกอบรมผู้น าทางศาสนพิธี ประจ าปี 2562 ทั้ง 
3 ตอน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ต อน ที่  2  แ บ บ ส อบ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ภ า พ ร ว ม          
ด้านความรู้ความเข้าใจ 

4.56 0.54 91.24 มากที่สุด 

ต อน ที่  3  แ บ บ ส อบ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ภ า พ ร ว ม          
ด้านวิทยากร 

4.71 0.50 94.12 มากที่สุด 

ต อน ที่  4  แ บ บ ส อบ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ภ า พ ร ว ม                
ด้านการบริหารจัดการ/สถานที่ 

4.73 0.47 94.68 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.50 93.35 มากที่สุด 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมผู้น า
ทางศาสนพิธี ประจ าปี 2562 ทั้ง 3 ด้าน มีความคิดเห็น ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้     

1. ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการ/สถานที่  ค่าเฉลี่ย 4.73 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

2. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร  ค่าเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับ

มากที่สุด   
   
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   จากผู้ตอบแบบสอบถามโครงการฯ 

1. อยากให้มีโครงการนี้อีก อบรมต่อๆไปเรื่อยๆทุกปี 
2. อยากให้พัฒนามากยิ่งขึ้น 
3. การอบรมดีมาก อบอุ่น ตื่นเต้นมาก  
4. อาหาร/ อาหารว่างอร่อยมาก อ่ิมมาก 
5. ควรเชิญให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะคนที่ต้องการที่จะได้น าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  ในครัง้นี้   
คิดเป็นร้อยละ  93.35 


