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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน 

(ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562 
 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล    

ด้วยปัจจุบัน มักพบว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ระยะแรก ประชาชนส่วนใหญ่มักจะมีความหวาดกลัวและ
แตกตื่น  ไม่กล้าเข้าไประงับเหตุ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว  กว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งและ
ไปถึงที่เกิดเหตุท าให้เพลิงนั้นขยายกว้าง กลายเป็นเพลิงรายใหญ่ซึ่งยากแก่การระงับเหตุของเจ้าหน้าที่ และ
อาจสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐเป็นจ านวนมากได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาติ เป้าหมายที่ 11 เมืองปลอดภัย,เสาหลักประชาคมอาเซียน เสา
หลักที่ 1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ,ยุทธศาสตร์ระยะ 20ปี ข้อ 1 ด้านความมั่นคง, 
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 , ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, แผนพัฒนา
ท้องถิ่นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเศษฐกิจและสังคมสู่เศรษฐกิจที่ดีกว่า กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ภัยพิบัตให้มีประสิทธิภาพ โดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 
นั้น 

สภาพปัญหา/ความต้องการ เทศบาลเมืองทุ่งสง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 7.17 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเมือง
ศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งทางบกของภาคใต้ตอนบน ท าให้เมืองมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว                      
มีประชากร อาคารบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลและใกล้เคียง
เป็นจ านวนมาก อีกทั้งที่เป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ซึ่งล่อแหลมต่อการเกิดสาธารณภัย จึงจ าเป็นต้อง
จัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร)  เพ่ือให้มีความรู้และน าไป
ปฏิบัติและสามารถเข้าระงับเหตุในเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี 

ความเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้งเทศบาลเมือง   
ทุ่งสง ซึ่งเล็งเห็นความส าคัญของการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เห็นควรให้ความรู้และปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน                         
ได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
2. เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงขั้นตอนในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การดับการดับเพลิง  

อย่างถูกวิธี 
3. เพ่ือปลูกฝั่งจิตส านึกให้เยาวชนรู้จักเสียสละและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 
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3.เป้าหมาย  
- ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม 

จ านวน 100 คน 
 
4.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 
 
5.งบประมาณ/แหล่งท่ีมา  

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562  แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.)  เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- นักเรียนจ านวน 100 คน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์
ในการดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกวิธี และสามารถน าไปใช้ได้จริงหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น 

 
 

แผนการประเมินโครงการ 
 
7.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน 
(ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562 

 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562 ซึ่งในการ
ด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562  โดยได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 
100 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 79 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 79 
และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562  รายละเอียด
ขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงขั้นตอนในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การดับการดับเพลิงอย่างถูกวิธี
และเพ่ือปลูกฝั่งจิตส านึกให้เยาวชนรู้จักเสียสละและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเก่ียวกับโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562   คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร นักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 100 คน และผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562   

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562   ในครั้งนี้ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562             
ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองทุ่งสง  
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562   2.เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่
เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562    
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๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 100 คน  และผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562 จ านวน 100 คน 
และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด สามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 79 ชุดคิดเป็น    
ร้อยละ 79 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
แก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒  ด า เนินการออกแบบสอบถามและ เก็บข้ อมู ล  ตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

 
๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 
2562 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ 
ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
 
 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่ ง เป็นค าถามปลายเปิด  วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
  
 
 



๕ 
 

 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 

 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562 แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ มี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
 

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 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน 

(ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562 
  

 
การประเมินแบบท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 36 45.60 
         หญิง 43 54.40 

รวม 79 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง จ านวน           

43   คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 และเป็นเพศชาย จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 ตามล าดับ 
 
 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ   

ต่ ากว่า 13 ปี 79 100.00 
13 – 20 ปี   - - 
2๑ – 3๐ ปี - - 
๓๑ – ๔๐ ปี     - - 
4๑ – 5๐ ปี    - - 
51 ปี ขึ้นไป - - 

รวม 79 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ทุกคนระบุว่ามีอายุ ต่ ากว่า 13 ปี จ านวน           

79   คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม    

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล  - - 
เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล   - - 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง   

- - 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  - - 
นักเรียน  79 100.00 
อ่ืน ๆ - - 

รวม 79 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ทุกคนระบุว่าเป็นนักเรียนจ านวน 79  คน 

คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้นักเรียนที่
เข้าร่วมฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น เพียงใด 

4.67 0.55 93.40 มากที่สุด 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้นักเรียนที่
เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึงขั้นตอนในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การ
ดับการดับเพลิง อย่างถูกวิธีเพียงใด 

4.46 0.66 89.20 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถปลูกฝัง
จิตส านึกให้เยาวชนรู้จักเสียสละและมีความส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือสังคม เพียงใด 

4.46 0.66 89.20 มาก 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
อบรมภาคทฤษฏีเรื่อง การแบ่งประเภทของเพลิง เพียงใด 

4.16 0.72 83.20 มาก 

5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
อบรมภาคทฤษฏีเรื่อง ทฤษฏี การเกิดเพลิงไหม้ เพียงใด 

4.25 0.71 85.00 มาก 

 
 
 

    



๘ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
6.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
อบรมภาคปฏิบัติเรื่อง เทคนิคการเข้าดับเพลิงโดยใช้ถัง

ดับเพลิง เพียงใด 

4.29 0.75 85.80 มาก 

7.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
อบรมภาคปฏิบัติเรื่อง เทคนิค การดับเพลิงที่เกิดจาก น้ ามัน 
แก๊ส เพียงใด 

4.27 0.76 85.40 มาก 

8.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ซักซ้อมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพียงใด 

4.33 0.71 86.60 มาก 

9.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการจ าลอง
สถานการณ์ การเกิดเพลิงไหม้  การค้นหาผู้ประสบภัย การ
อพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาล เพียงใด 

4.37 0.74 87.40 มาก 

รวม 4.36 0.70 87.24 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ในครั้งนี้ มีความพึง

พอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมให้มีความรู้

ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

2. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถท าให้นักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรมทราบถึง
ขั้นตอนในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การดับการดับเพลิง อย่างถูกวิธีเพียงใด และจากการเข้า
ร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถปลูกฝังจิตส านึกให้เยาวชนรู้จักเสียสละและมีความส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการจ าลองสถานการณ์ การเกิดเพลิงไหม้  การ
ค้นหาผู้ประสบภัย การอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาล เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ใน
ระดับมาก  

4. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการซักซ้อมการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 

5. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการอบรมภาคปฏิบัติเรื่อง เทคนิคการ
เขา้ดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิง เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 

6. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการอบรมภาคปฏิบัติเรื่อง เทคนิค 
การดับเพลิงท่ีเกิดจาก น้ ามัน แก๊ส เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก 

7. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการอบรมภาคทฤษฏีเรื่อง ทฤษฏี การ
เกิดเพลิงไหม้ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก 



๙ 
 

8. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการอบรมภาคทฤษฏีเรื่อง การแบ่ง
ประเภทของเพลิง เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก 

 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย 4.67 0.55 93.40 มากที่สุด 
2.วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความ
เข้าใจในการบรรยาย 

4.63 0.55 92.60 มากที่สุด 

3.วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น 4.30 0.70 86.00 มาก 
4.วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง 

4.37 0.37 87.40 มาก 

5.ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ 4.43 0.76 88.60 มาก 
รวม 4.48 0.59 89.60 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที ่5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 
4. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง  

ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 
5. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก  

 
 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 6 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ 4.61 0.65 92.20 มากที่สุด 
2.อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
มีเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ 

4.44 0.76 88.80 มาก 



๑๐ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มี
ความเหมาะสมหรือไม ่

4.38 0.74 87.60 มาก 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม
หรือไม ่

4.49 0.55 89.80 มาก 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม
หรือไม ่

4.60 0.61 92.00 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.66 90.08 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ใน

ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี ้

1. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด  
3. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก 
4. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

หรือไม ่ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก 
5. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ใน

ระดับมาก 
 
 
การประเมินแบบท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของภาพรวมโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562  
 

ตารางท่ี 7 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
แก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562 ทั้ง 3 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ด้านเนื้อหาวิชาการ 4.36 0.70 87.24 มาก 
ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  4.48 0.59 89.60 มาก 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและสถานที่  4.50 0.66 90.08 มาก 

รวม 4.45 0.65 88.97 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562  ทั้ง 3 ด้าน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและสถานที่  ค่าเฉลี่ย  4.50 อยู่ในระดับมาก 



๑๑ 
 

๒. ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย  4.48 อยู่ในระดับมาก 
๓. ตอนที่ 1 ด้านเนื้อหาวิชาการ ค่าเฉลี่ย  4.36 อยู่ในระดับมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  ในครัง้นี้  
คิดเป็นร้อยละ  88.97 

ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
 



๑๒ 
 

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภยัเบื้องต้นแก่เยาวชน 
 (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นายธนคม เจริญฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

แก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562   
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองทุ่งสง  

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
แก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562   

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองทุ่งสง  

 



๑๓ 
 

 

วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับหัวข้อ 
 การแบ่งประเภทของเพลิง ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองทุ่งสง  

 

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 
แก่เยาวชน (ยุว อปพร.) ประจ าปี 2562 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองทุ่งสง  

 



๑๔ 
 

 
ภาพการล าลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ 

ฝึกซ้อมวิธีการดับเพลิง 
  


