
๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและ 

สมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563 
 
รายละเอียดโครงการ   
๑.หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนในด้านต่างๆ มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างยิ่ง อีก
ทั้ง การพัฒนาชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืนนั้น ผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ อันจะน าการเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปสู่ความน่าอยู่ สมาชิกของชุมชนมี
คุณภาพของชีวิตที่ดีตามหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคีและการช่วยเหลือตนเองของชุมชน 

ดังนั้น งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น า
ชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรที่เกี่ยวข้องขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารและหลักการพัฒนาชุมชน โดย
เน้นหลักของศูนย์เรียนรู้ของชุมชนที่มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ และเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้และสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน เพ่ือผู้น าชุมชนและผู้เกี่ยวข้องน ามาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์   
 ๑. เพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาชุมชนให้กับผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ของชุมชนในด้านต่างๆ  

๓. เพ่ือส่งเสริมความรัก ความสามัคคีระหว่างชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 
๓. เป้าหมาย 
  จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชนและที่เกี่ยวข้อง จ านวน 220 คน 
จากชุมชน ๒๐ ชุมชน       
 
๔. วิธีด าเนินโครงการ 
  ๑. จัดท าโครงการฯ เพ่ือเสนอขอรับความเห็นชอบและอนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 
  ๒. จัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
  ๓.จัด เตรียมเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ในการเข้ าอบรม และ ติดต่อประสานงานสถานที่อบรม  
ผู้เข้าอบรม และสถานที่ทัศนศึกษาดูงาน  

4. จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามโครงการฯ 
5. ติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
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๕. แผนการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

 
 
รายละเอียดกิจกรรม  
 (ผลผลิต) 

 
งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนที ่
หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖2 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

            

โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน
และสมาชิกองค์กรชุมชน
และที่เกี่ยวข้อง 

- จัดท าโครงการฯ เพื่อเสนอ
ขอรับความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ภาคใต ้ กองสวัสดิ 
การสังคม  
(งานพัฒนา
ชุมชน) 

            

- จัดประชุมคณะท างานฯ 
เ พื่ อ ก า ห น ด แ ผ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

               

- จัด เตรียมเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์ในการเข้าอบรม และ 
ติดต่อประสานงานสถานที่
อบ รม  ผู้ เ ข้ า อบรม  และ
สถานท่ีทัศนศึกษาดูงาน 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานตามโครงการฯ 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

- ติดตามและประเมินผล
โครงการฯ 
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๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   
 ๑. ข้อมูลเชิงปริมาณ 

    - จ านวนสถานที่ไปทัศนศึกษาดูงาน  
    - จ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 

 ๒. ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
     - การน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเอง 
 ๓. ความพึงพอใจ 
     - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 - จัดฝึกอบรม ในวันที่  26  กุมภาพันธ์ 2563 
 - ทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่  1 – 6  มีนาคม  2563 
 
๘. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 จัดฝึกอบรม ณ อาคารส านักงานใหม่ อาคาร 2 ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง และทัศนศึกษา ดูงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคใต้  ประกอบด้วย จังหวัดระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, สตูล   
 
๙. งบประมาณ 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ า ยหมวด อ่ืนๆ   ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการฝึ กอบรม   แ ละทั ศนศึ กษาดู ง านของผู้ น า ชุ มชนและสมาชิ ก 
องค์กรชุมชนและที่เก่ียวข้อง  ตั้งไว้  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โอนเพิ่ม 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,025,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้ 
 1. ค่าวัสดุ – เครื่องเขียนและอุปกรณ ์      เป็นเงิน 3,๐๐๐  บาท 
 2. ค่าถ่ายเอกสาร         เป็นเงิน 1,5๐๐  บาท 
 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร  (จ านวน  ๒  ชั่วโมง  จ านวน ๑ คน )    เป็นเงิน 2,4๐0  บาท 
 4. ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่มวันอบรม (จ านวน 220 คนๆละ 25 บาท จ านวน 1 มื้อ) เป็นเงิน 5,500  บาท

5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มวันอบรม  (จ านวน 220 คนๆละ 60 บาท จ านวน ๑ มื้อ)     เป็นเงิน 13,200 บาท 
 6. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน       เป็นเงิน 6,000  บาท 
 7. ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่มทัศนศึกษา  (จ านวน 220 คนๆละ ๕๐ บาท จ านวน ๖ วัน    
                   เป็นเงิน 66,000  บาท 
 8. ค่าอาหารทัศนศึกษาดูงาน  (จ านวน 220 คนๆละ 4๐๐ บาท จ านวน ๖ วัน)       เป็นเงิน 528,000  บาท 
 9. ค่าเช่าที่พัก (จ านวน 220 คนๆละ 5๐๐ บาท จ านวน ๕ คืน)      เป็นเงิน   550,000  บาท 
 10. ค่ายานพาหนะ  -รถบัส ๒ ชั้น ปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จ านวน 5 คันๆละ ๑๓,๐๐๐ บาท/ วัน  
  จ านวน 6 วัน)               เป็นเงิน 390,000  บาท 
 11. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง -รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 7 กฒ 4065 กทม  จ านวน 6 วัน เป็นเงิน  20,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,585,600  บาท 
(ทุกรายการสามารถถวัเฉลีย่จ่ายกันได้) 
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๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  ผู้น าชุมชน  และสมาชิกสภาองค์กรที่เกี่ยวข้องมีความรู้  และทักษะในการพัฒนาชุมชน 
 ๒.  ผู้ น าชุมชน  และสมาชิกสภาองค์กรที่ เ กี่ ยวข้อง  สามารถน าแนวคิดจากศูนย์ เรี ยนรู้ ชุ มชน  
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง 
 ๓.  เกิดความรัก  ความสามัคคี  ระหว่างผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
ก้าวหน้าต่อไป 
 
๑๒. การประเมินผล 
 ประเมินผล โดยใช้วิธีการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยงานวิจัยและประเมินผล  
กองวิชาการและแผนงาน 

 
 

13.วัตถุประสงค์การประเมิน 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

น าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสม 
 
14.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและ 

สมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563 
วันที ่26 กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563  
ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่ เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2663             
ซึ่งมีการทอดแบบสอบถาม ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 กิจกรรมการฝึกอบรม ได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 
200 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 173 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 86.50          
และในครั้งที่ 2 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ        
โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 182 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 91.00 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการ
ประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
ผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563 รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดัง
ต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 
2563  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความรู้และเพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาชุมชนให้กับผู้น าชุมชนและสมาชิกสภา
องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ของชุมชนในด้านต่างๆ และเพ่ือ
ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีระหว่างชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 2563 คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชน
และที่เกี่ยวข้อง จ านวน 220 คน จากชุมชน ๒๐ ชุมชน และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
ผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 2563 

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล   ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน 
และสมาชิกสภาองค์ กรชุมชนที่ เ กี่ ย วข้ อง  ประจ าปี  2563  ในครั้ งนี้ อบรมก่ อนทัศนศึ กษาดู งาน                         
ในวันที่  26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ณ อาคารส านักงานใหม่ อาคาร 2 ชั้น 2  และทัศนศึกษาดูงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคใต้  ประกอบด้วย จังหวัดระนอง, พังงา, ภูเก็ต, กระบี่, สตูล  ในวันที่ 1 - 6 มีนาคม ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น า
ชุมชน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 2563  2. เอกสารประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภู มิ  ใช้ เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน          
และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 2563 
 
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้น าชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชนและที่เกี่ยวข้อง จ านวน 220 คน จาก
ชุมชน ๒๐ ชุมชน  และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน  และสมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563  และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 กิจกรรม        
การฝึกอบรม ได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถาม
ได้ 173 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 86.50 และในครั้งที่ 2 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 200 
ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 182 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 91.00   
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน 
และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 2563 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒ ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือประกอบ                    
การประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง         
ประจ าปี 2563 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร  แล้วค านวณ 
ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
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 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้งต่อไป                 
ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่  และเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย 
  
 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯโดยใช้
เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 

 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
ผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563 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 
หมายถงึ 
หมายถึง 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง  
          ระดับน้อย  
          ระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน 

และสมาชิกสภาองค์กรชมุชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าป ี2563 
กิจกรรมฝึกอบรม 

วันที ่26 กุมภาพันธ์  ๒๕๖3 
 
การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 38 22.00 
         หญิง 135 78.00 

รวม 173 100.00 
 

 
 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง จ านวน  135 คน  

คิดเป็นร้อยละ 78.00 และระบุว่าเป็นเพศชาย จ านวน 38   คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
         15 – 19 ปี    - - 
         20 – 29 ปี    4 2.30 
         30 – 39 ป ี  2 1.20 
         40 – 49 ป ี  30 17.30 
         50 – 59 ป ี 62 35.80 
         60 ปี ขึ้นไป 75 43.40 

รวม 173 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 75 คน  

คิดเป็นร้อยละ 43.40 รองลงมาอายุ  50 – 59 ปี จ านวน 62  คน คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมา               
อายุ 40 – 49 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 รองลงมาอายุ  20 – 29 ปี   จ านวน 4 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 2.30 และล าดับสุดท้ายอายุ  30 – 39 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม   
         คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล - - 
         เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล 15 8.70 
         คณะกรรมการองค์การบริหารชุมชน 115 66.50 
         สมาชิกสภาองค์การบริหารชุมชน   43 24.90 
          อื่นๆ  - - 

รวม 173 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นคณะกรรมการองค์การบริหาร

ชุมชน จ านวน 115  คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมาระบุว่าเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารชุมชน  จ านวน 
43  คน คิดเป็นร้อยละ 24.90 และอันดับสุดท้ายระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.70 ตามล าดับ 
 
 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตารางท่ี 4 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นด้านเนื้อหาวิชาการ 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริม
ความรู้และเพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาชุมชนให้กับผู้น าชุมชนและ
สมาชิกสภาองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพียงใด 

4.23 0.64 84.60 มาก 

2.จากการเข้ าร่ วม โครงการฯในครั้ งนี้  ท่ านคิดว่ า เป็น         
การส่งเสริมประสบการณ์  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศูนย์
เรียนรู้ของชุมชนด้านต่างๆ เพียงใด 

4.19 0.68 83.80 มาก 

3.จากการเข้ าร่ วมโครงการฯในครั้ งนี้  ท่ านคิดว่ า เป็น          
การส่งเสริมความรัก  ความสามัคคีระหว่างชุมชนและองค์กร    
ที่เก่ียวข้อง  เพียงใด 

4.27 0.62 85.40 มาก 

4.จากการที่ท่านเข้ ารับฟังการบรรยาย ท่านมีความรู้         
ความเข้าใจในหัวข้อ บทบาทของผู้น าในการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เพียงใด 

4.28 0.65 85.60 มาก 

รวม 4.24 0.65 84.85 มาก 



๑๐ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจ

ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. จากการที่ท่านเข้ารับฟังการบรรยาย ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ บทบาทของผู้น าในการสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก 
2. จากการเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมความรัก  ความสามัคคีระหว่างชุมชน

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก 
3. จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมความรู้และเพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาชุมชน

ให้กับผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก 
4. จากการเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมประสบการณ์  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากศูนย์เรียนรู้ของชุมชนด้านต่างๆ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.18 อยูใ่นระดับมาก 
 

 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นด้านวิทยากร 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม  ค่าเฉลี่ย  4.29 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 
2. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการบรรยาย  ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับ

มาก 
3. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง 

ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 
4. ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสมเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก 
5. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 4.12 อยู่ในระดับมาก 

  
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย 4.43 0.65 88.60 มาก 
2.วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจใน
การบรรยาย 

4.34 0.65 86.80 มาก 

3.วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น 4.12 0.70 82.40 มาก 
4.วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
และแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง 

4.32 0.61 86.40 มาก 

5.ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.22 0.69 84.40 มาก 
รวม 4.29 0.66 85.72 มาก 



๑๑ 
 

การประเมนิแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ 
ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ 
ตารางท่ี 6 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ 
 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่  ในครั้งนี้         

มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย       
ได้ดังนี ้

1. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าระยะเวลาในการจัดอบรม มีความเหมาะสมเพียงใด  ค่าเฉลี่ย 
4.28 อยู่ในระดับมาก 

2. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความพึงพอใจในการอ านวยความสะดวก และการประสานงานของ
เจ้าหน้าที ่เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความพึงพอใจในสถานที่  จอดรถ ห้องน้ าและสถานที่ท ากิจกรรม
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก 

4. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความพึงพอใจในการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มของเจ้าหน้าที่
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก 

5. จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าระยะเวลาในการจัดอบรม มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 
4.17 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้ าร่ วมโครงการ ท่านมีความพึงพอใจใน          
การอ านวยความสะดวก และการประสานงานของเจ้าหน้าที่ 
เพียงใด 

4.27 0.65 85.40 มาก 

2.จากการเข้ าร่ วมโครงการ ท่านมีความพึงพอใจใน             
การบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มของเจ้าหน้าที่เพียงใด 

4.21 0.68 84.20 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าโสตทัศนูปกรณ์มีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับการจัดอบรม เพียงใด 

4.18 0.73 83.60 มาก 

4.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านมีความพึงพอใจในสถานที่ 
จอดรถ ห้องน้ าและสถานที่ท ากิจกรรมเพียงใด 

4.22 0.73 84.40 มาก 

5.จากการเข้าร่วมโครงการ ท่านคิดว่าระยะเวลาในการจัด
อบรม มีความเหมาะสมเพียงใด 

4.28 0.62 85.60 มาก 

รวม 4.23 0.68 84.64 มาก 



๑๒ 
 

การประเมินแบบที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวมโครงการฝึกอบรมและ          
ทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563 
ตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและ
สมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 2563 ทั้ง 3 ตอน 

 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่  2แบบสอบถามเกี่ ยวกับภาพรวมด้านเนื้ อหา       
วิชาการ 

4.24 0.65 84.85 มาก 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 4.29 0.66 85.72 มาก 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านกระบวนการ
จัดการ/สถานที ่

4.23 0.68 84.64 มาก 

รวม 4.25 0.66 85.07 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู

งานของผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 2563  ทั้ง 3 ตอน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

1. ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร มีค่าเฉลี่ย ๔.29 อยู่ในระดับมาก 
2. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ มีค่าเฉลี่ย ๔.24 อยู่ในระดับมาก 
3. ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่  มีค่าเฉลี่ย ๔.23 อยู่

ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  จากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

1. เป็นโครงการที่ดี  วิทยากรมีความรู้ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมฝึกอบรม  
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

ในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ  85.07 
อยู่ในระดับมาก 

 



๑๓ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและ 

สมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563 
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 

วันที่ 1  -   6 มีนาคม  ๒๕๖3 
 
การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านกระบวนการด าเนินงาน 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านกระบวนการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นด้านกระบวนการด าเนินงาน 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การชี้แจงรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนการไป      
ทัศนศึกษาดูงาน 

4.63 0.68 92.60 มากที่สุด 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ 4.51 0.78 90.20 มากที่สุด 

3. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถาม 
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถานที่ที่เข้าไปทัศนศึกษา
ดูงาน 

4.57 0.75 91.40 มากที่สุด 

4. ก าหนดการ และระยะเวลาในการทัศนศึกษาดูงาน     
ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม 

4.58 0.76 91.60 มากที่สุด 

5. ความเรียบร้อยโดยทั่วไปในการเดินทางทัศนศึกษา      
ดูงาน 

4.57 0.77 91.40 มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมของที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม 4.57 0.77 91.40 มากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 4.52 0.78 90.40 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.76 91.29 มากที่สุด 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน ในครั้งนี้              

มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ 

1. การชี้แจงรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนการไปทัศนศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. ก าหนดการ และระยะเวลาในการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด 
3. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถาม หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถานที่ที่เข้าไปทัศน

ศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด 
4. ความเรียบร้อยโดยทั่วไปในการเดินทางทัศนศึกษาดูงาน และความเหมาะสมของที่พัก อาหารและ

เครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด 
5. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด 
6. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ  ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
 



๑๔ 
 

การประเมินแบบที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษา    
ดูงาน 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 
ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  อ.กระบุรี  จ.ระนอง    

4.51 0.80 90.20 มากที่สุด 

2. การทัศนศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะ 
เทศบาลเมืองระนอง 

4.49 0.79 89.80 มาก 

3. การทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม 
และประเพณีแห่งอันดามัน ต.เกาะปันหยี  อ.เมือง           
จ.พังงา 

4.46 0.81 89.20 มาก 

4. การทัศนศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการ โดยชุม
ชมพึ่งพาตนเอง (ชุมชนย่านเมืองเก่า) เทศบาลนครภูเก็ต   

4.46 0.82 89.20 มาก 

5. การทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านเขากลม อ.เมือง จ.กระบี่ 

4.49 0.79 89.80 มาก 

6.การทัศนศึกษาดูงาน เรื่อง  การบริหารจัดการชุมชน 
เทศบาลเมืองสตูล   

4.50 0.81 90.00 มาก 

รวม 4.49 0.80 89.70 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 

ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไป
หาน้อย ได้ดังนี ้

1. การทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  อ.กระบุรี      
จ.ระนอง  ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. การทัศนศึกษาดูงาน เรื่อง  การบริหารจัดการชุมชน เทศบาลเมืองสตูล  ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับ
มาก 

3. การทัศนศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการขยะ เทศบาลเมืองระนอง และการทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม อ.เมือง จ.กระบี่ ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก 

4. การทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน ต.เกาะปันหยี         
อ.เมือง จ.พังงา และการทัศนศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการ โดยชุมชมพึ่งพาตนเอง (ชุมชน
ย่านเมืองเก่า) เทศบาลนครภูเก็ต   ค่าเฉลี่ย 4.46 อยูใ่นระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

การประเมินแบบที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวมโครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของผู้น าชุมชน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและ 
สมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 2563 ทั้ง 2 ตอน 

 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่  1  แบบ สอบถาม เ กี่ ย ว กั บภ าพร วม ด้ า น
กระบวนการด าเนินงาน 

4.56 0.76 91.29 มากที่สุด 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 

4.49 0.80 89.70 มาก 

รวม 4.53 0.78 90.50 มากที่สุด 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานของผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 2563  ทั้ง 2 ตอน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้     

1. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านกระบวนการด าเนินงาน  มีค่าเฉลี่ย ๔.32 อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

2. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน  มีค่าเฉลี่ย     
๔.49 อยู่ในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  จากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

1. อยากให้จัดโครงการต่อไปเรื่อยๆ 
2. ได้ความรู้มากมายจากการดูงาน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมทศันศึกษาดูงาน 
ในวันที่ 1 – 6 มีนาคม  2563 
ในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ  90.50 

อยู่ในระดับมากที่สุด   
 



๑๖ 
 

การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ทั้ง 2 ช่วงเวลา 
ตารางที่ 4 สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและสมาชิกสภา
องค์กรชุมชนที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 2563 

 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. กิจกรรมการฝึกอบรม ในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562  4.25 0.66 85.07 มาก 
2. กิจกรรมการทัศนศึกษาดูงาน  ในวันที่ 1 – 6 มีนาคม  
2563 

4.53 0.78 90.50 มากที่สุด 

รวม 4.39 0.72 87.79 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา      

ดูงานของผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563  ทั้ง 2 ช่วงเวลา  ในครั้งนี้  มีความ    
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้     
 1. กิจกรรมการทัศนศึกษาดูงาน  ในวันที่  1 – 6 มีนาคม  2563  ค่าเฉลี่ย ๔.53  อยู่ในระดับมากที่สุด 

2.  กิจกรรมการฝึกอบรม ในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562  มีค่าเฉลี่ย  4.25 อยู่ในระดับมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและ 

ทัศนศกึษาดูงานของผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชน 
ที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563  โดยรวม ทั้ง 2 ช่วงเวลา  

คิดเป็นร้อยละ 87.79 

อยู่ในระดับมาก 
 



๑๗ 
 

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและ 
สมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าว
รายงานวัตถปุระสงค์ในการจัดท าโครงการฯ ต่อประธานในพิธีเปิด 

 และผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2 

นายสมใจ จิตวิรัตน์นุกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมก่อนไปทัศนศึกษาดูงานของผู้น า

ชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 2563  
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2 

การฝึกอบรมก่อนไปทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2 
 



๑๘ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.อาภรณ์ อ่อนคง ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะปราง ใหเ้กียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ  
“บทบาทของผูน้ าในการสร้างความเข้มแข็งของชมุชน” 

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2 

 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมก่อนไปทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและ 
สมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2563 

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

การทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
อ.กระบุรี  จ.ระนอง    

ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 
 



๒๑ 
 

 

  

การทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)   
อ.กระบุรี  จ.ระนอง    

ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 
 



๒๒ 
 

 

   

การทัศนศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะ เทศบาลเมืองระนอง 
ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 

 



๒๓ 
 

 

   

การทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน  
ต.เกาะปันหยี  อ.เมือง  จ.พังงา 

ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 
 



๒๔ 
 

 

  

การทัศนศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการ โดยชุมชมพึ่งพาตนเอง          
(ชุมชนย่านเมืองเก่า) เทศบาลนครภูเก็ต   

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 
 



๒๕ 
 

 

    

การทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม            
  อ.เมือง จ.กระบี่ 

ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 
 



๒๖ 
 

  

  

การทัศนศึกษาดูงาน การบริหารจัดการชุมชน เทศบาลเมืองสตูล   
ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 

 


