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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

ประจ าปี 2562 
 
 รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น
และสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ใกล้เคียง
ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522  (มาตรา 26)  ก าหนดให้จัดตั้งหน่วย 
อาสาสมัครขึ้นทุกเขตในกรุงเทพมหานคร และทุกอ าเภอทั่วราชอาณาจักร  เพ่ือช่วยเหลือในการป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน  โดยปฏิบัติการตามค าสั่งของผู้อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและผู้ที่ผู้อ านวยการป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือนมอบหมายในการป้องกันภัยฝ่ายเรือน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบรรเทาอันตรายหรือความ 
เสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ  เช่น ภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระท าของบุคคล 
รวมถึงการก่อวินาศกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน   และเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักการ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย   
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาติ เป้าหมายที่ 11 เมืองปลอดภัย , เสาหลักประชาคมอาเซียน เสาหลักที่ 1 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน , ยุทธศาสตร์ระยะ 20ปี ข้อ 1 ด้านความมั่นคง , แผนพัฒนา
จังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 , ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่  1 
การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต , แผนพัฒนาท้องถิ่นยุทธศาสตร์  
ที ่3 พัฒนาเศษฐกิจและสังคมสู่เศรษฐกิจทีด่ีกว่า กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ภัยพิบัตให้มีประสิทธิภาพ โดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม    รวมถึงสามารถช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธี ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 
ไว้แล้ว  
 สภาพปัญหา/ความต้องการ  เทศบาลเมืองทุ่งสง  มีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๗.๑๗ ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็น
เมืองศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งทางบกของภาคใต้ตอนบน   ท าให้เมืองมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
มีประชากร อาคารบ้านเรือนและ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเป็นจ านวนมาก อีกทั้ง
เป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งล่อแหลมต่อการเกิดสาธารณภัย จึงจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และให้มีความพร้อมอยู่เสมอ เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานป้องกันและ
ระงับภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ  
 ความเร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้งและ
จ าเป็นต้องใช้ก าลัง อาสาสมัครฯ เข้าช่วยเหลือร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบกับระยะนี้ย่างเข้ามรสุมและอาจ
เกิดสาธารณภัยขั้นในพ้ืนที่ได้  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ตลอดถึง
การเฝ้าระวังติดตาม สถานการณ์ต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมก าลังไว้ให้พร้อมทั้งก าลังเจ้าหน้าที่รัฐและก าลัง
อาสาสมัครฯ  และเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และเทคนิคการปฏิบัติใหม่ ๆ แก่อาสาสมัครฯ เพ่ือรองรับ      
ภัยพิบัติต่าง ๆ  ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    
(อปพร.) ขึ้น  
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2.วัตถุประสงค์ของโครงการ   
 1. เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสมาชิก 
อปพร. 
 2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น 
 3. เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
 4. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านก าลังพลในการเข้าช่วยเหลือประชาชนเสริมก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
3.เป้าหมาย   
 สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงได้จัด ฝึกอบรมไว้แล้ว
จ านวน 80 คน 

ผลผลิต  ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) จ านวน 80 คน 

รายละเอียดแผนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี ที ่ รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
1. 
2. 
3. 
 

4. 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 
7. 
 

ประชุมวางแผน 
จัดท าหนังสือขออนุมัติโครงการฯ  
จัดท าหนังสือแจ้ง อปพร. เข้ารับ
การฝึกอบรมทบทวน 
จัดท าหนังสือขอสนุบสนุนวิทยากร 
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด าเนินการตามโครงการ 
ประเมินผลโครงการ/รายงานผล 

29 ส.ค.62 
2-3 ส.ค.62 
3-5 ส.ค.62 

 
3-5 ส.ค.62 
5 ส.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-11 ก.ย. 62 
16 ก.ย. 62 

- 
 
- 
- 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 

4. 
5. 
6. 
 
 
 
 

- 
 
- 
- 

 
ค่าอาหารเที่ยง ส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 80 คนๆ
ละ 40.-บาท/มื้อ จ านวน 3 
วัน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และเจ้าหน้าที่  ที่ เกี่ยวข้อง 
จ านวน 80 คนๆละ 25. -
บาท/มื้ อ  (เบรกเช้ า /บ่ าย )
จ านวน 3 วัน  
-ค่าเครื่องดับเพลิงเคมี จ านวน 
15 ถัง 
ค่าพิธีเปิด 
-ค่าแก๊สหุงต้ม จ านวน 6 ถัง 
-ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น 
(น้ ามันเบนซิน) ส าหรับการฝึก
ปฏิบัติและสาธิต จ านวน 40  
ลิตร 
 

- 
 

- 
- 

 
2,500.- 
 
 
 
 
5,000.- 
   

 
 
 

10,800.- 
 

1,200.- 
 

500.- 
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ที ่ กิจกรรม/แผนการด าเนินงาน วัน/เดือน/ปี ที ่ รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
7.  
 

8. 
9. 

-ค่าวัสดุส านักงาน (กระดาษ ,
สมุดปกอ่อน.ปากกา) 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร 
-ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ 

 

4.ระยะเวลาด าเนินโครงการ  วันที่ 9 - 11 กันยายน 2562 
 

5.สถานที่ด าเนินการ   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองทุ่งสง  
 

6.งบประมาณของโครงการ   
เงินในงบประมาณของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. 2562  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน

ภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เป็น
เงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. สมาชิก อปพร. ได้มีการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและสาธารณภัย  
2. การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีประสิทธ์ภาพยิ่งขึ้นไป 
3. สมาชิก อปพร. ได้มีประสบการณ์ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มข้ึน  
4. ท าให้มีความพร้อมด้านก าลังพลในการช่วยเหลือประชาชนและเสริมก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

แผนการประเมินโครงการ 
8.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

ประจ าปี 2562 
 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี 2562 ซึ่งในการด าเนินงานของ
ข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี 2562  โดยได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 100 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 100 และได้ด าเนินการ
ก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี 2562  รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดัง
ต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี 2562  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสมาชิก อปพร.      
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในด้านการป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านก าลังพลในการเข้าช่วยเหลือประชาชนเสริมก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

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

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี 2562   คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร นักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 100 คน และผู้เข้าร่วมโครงการฝึก
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี 2562   

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี 2562  ในครั้งนี้ ในวันที่ 9 - 11 กันยายน 2562 ณ อาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองทุ่งสง  
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี 2562  2.เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  ประจ าปี 2562  
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๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  นักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 100 คน  และผู้เข้าร่วมโครงการฝึก
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี 2562   และด าเนินการทอดแบบสอบถาม
ทั้งหมด 100 ชุด สามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 100 ชุดคิดเป็น ร้อยละ 100   
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(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
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี 2562   ในครั้ง
นี้ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และ
สรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
 
 
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 
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 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 

 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี 2562   แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น ๕ 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 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ าปี 2562    

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

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 97 97.00 
         หญิง 3 3.00 

รวม 100 100.00 
 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้ งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศชาย จ านวน           
97   คน คิดเป็นร้อยละ 97.00 และเป็นเพศหญิง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดับ 
 
 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ   
20 – 29 ปี   - - 
30 – 39 ปี 33 33.00 
40 – ๔9 ปี     46 46.00 
50 – 59 ปี    21 21.00 
60 ปี ขึ้นไป - - 

รวม 100 100.00 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ 40 – ๔9 ปี   จ านวน           
46  คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมาระบุว่ามีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน  33  คน คิดเป็นร้อยละ 33.00  
และล าดับสุดท้ายระบุว่าอายุ 50 – 59 ปี  จ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00    
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ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม    

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล  - - 
เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล   56 56.00 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง   

44 44.00 

อ่ืน ๆ - - 
รวม 100 100.00 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่/พนักงาน
เทศบาล จ านวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 รองลงมาระบุว่าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 44  คน คิดเป็นร้อยละ 44.00   
 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ  ท่านได้รับการทบทวนความรู้
ความเข้าใจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
สมาชิกอปพร. เพียงใด 

4.33 0.80 86.60 มาก 

2. จากการเข้าร่วมโครงการฯ  ท่านคิดว่าเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพียงใด 

4.40 0.85 88.00 มาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเป็นการเพ่ิม
ประสบการณ์ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพียงใด 

4.37 0.76 87.40 มาก 

4. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเป็นการเตรียมความ
พร้อมด้านก าลังพล ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนเสริมก าลัง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพียงใด 

4.47 0.73 89.40 มาก 

5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
หัวข้อ หลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน เพียงใด 

4.38 0.74 87.60 มาก 

6.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
หัวข้อ การจัดการภัยพิบัติจากการก่อวินาศกรรม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย เพียงใด 

4.35 0.93 87.00  



๙ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
7. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมใน การฝึก
ปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เพียงใด 

4.44 0.78 88.80 มาก 

8.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
หัวข้อ การพัฒนาศูนย์ อปพร. ภารกิจและอุดมการณ์ อป
พร. เพียงใด 

4.38 0.81 87.60 มาก 

รวม 4.39 0.80 87.80 มาก 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ในครั้งนี้ มีความพึง
พอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเป็นการเตรียมความพร้อมด้านก าลังพล ในการเข้า
ช่วยเหลือประชาชนเสริมก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

2. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมใน การฝึกปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการฯ  ท่านคิดว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก  

4. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ หลักการป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน เพียงใด และจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การพัฒนาศูนย์ อปพร. ภารกิจและอุดมการณ์ อปพร. 
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก 

5. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 

6. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การจัดการภัยพิบัติจากการก่อ
วินาศกรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก 

7. จากการเข้าร่วมโครงการฯ  ท่านได้รับการทบทวนความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้กับสมาชิกอปพร. เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.41 0.74 88.20 มาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.29 0.86 85.80 มาก 
3. มีความครบถ้วนของเนื้อหา 4.43 0.76 88.60 มาก 
4. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.42 0.68 88.40 มาก 
5. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.45 0.72 89.00 มาก 

รวม 4.40 0.75 88.00 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที ่5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 
2. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก 
3. มีความครบถ้วนของเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 
4. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้  ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก 
5. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก  

 
 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 6 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ 4.47 0.69 89.40 มาก 
2.อาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
เหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่ 

4.54 0.67 90.80 มากที่สุด 

3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ม
ความเหมาะสมหรือไม ่

4.40 0.70 88.00 มาก 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม
หรือไม ่

4.31 0.81 86.20 มาก 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม
หรือไม ่

4.33 0.82 86.60 มาก 

รวม 4.41 0.74 88.20 มาก 

 



๑๑ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ใน

ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี ้

1. อาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
หรือไม ่ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก  
3. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ใน

ระดับมาก 
4. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
5. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรมหรือไม่ ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของภาพรวมโครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี 2562    
 

ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  ประจ าปี 2562   ทั้ง 3 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ด้านเนื้อหาวิชาการ 4.39 0.80 87.80 มาก 
ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  4.40 0.75 88.00 มาก 
ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและสถานที่  4.41 0.74 88.20 มาก 

รวม 4.40 0.76 88.00 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าปี 2562    ทั้ง 3 ตอน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   
ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและสถานที่  ค่าเฉลี่ย  4. 41 อยู่ในระดับมาก 
๒. ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย  4.40  อยู่ในระดับมาก 
๓. ตอนที่ 1 ด้านเนื้อหาวิชาการ ค่าเฉลี่ย  4.39 อยู่ในระดับมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  ในครัง้นี้  
คิดเป็นร้อยละ  88.00 

ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
 


