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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : 
 กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
 รายละเอียดโครงการ 
1. ข้อมูลทั่วไปโครงการ 

ก. หน่วยงาน  ฝ่ายอ านวยการ  ส านักปลัดเทศบาล 
ข. ปีงบประมาณ  ที่ด าเนินการ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 

 ค. สนองนโยบาย  ด้านการพัฒนาปรับปรุงการจัดการองค์กรรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล
อัจฉริยะ โดยสร้างระบบและพัฒนาการจัดการความรู้ของบุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ปรับปรุงการท างานในหน้าที่ให้มีมาตรฐานสูง และตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีรวมทั้งสามารถ
ปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่อวิทยาการและสังคม 

 ง. ยุทธศาสตร์ที่  4   ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชน 
สู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและ
ท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล
ผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี 
 จ. แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  ส านักปลัดเทศบาล 

 ฉ. ลักษณะโครงการด้าน    เศรษฐกิจ  สังคมและคุณภาพชีวิต 
         บริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
                 อ่ืน ๆ ระบุ............................................................. 
 ช. สถานภาพโครงการ     ใหม่        ต่อเนื่อง 
 ญ. ประเภทโครงการ     พัฒนา   ด าเนินการตามปกติ 

 
 

2. ที่ตั้งโครงการ   ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และศึกษาดูงาน  
                         ณ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 
 

3. เหตุผล/ความจ าเป็น 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญต่อการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรสู่ความส าเร็จและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กร 4.0 โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดค่านิยม 
ทัศนคติ และกระบวนการท างานให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  พัฒนาสมรรถนะ
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และทักษะที่จ าเป็นอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ขององค์กร เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถก าหนดกรอบ
ในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และอ านาจหน้าที่ของตนเอง ส่งผลให้มีบทบาทอ านาจ
หน้าที่โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ ่นเท่านั ้น แต่ยังขยาย
บทบาทหน้าที่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การดูแลรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประกอบกับประกาศ ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 25 
พฤศจิกายน  2545  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี อันจะท า
ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0207.5/ว 
3246 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559 แจ้งให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2559 
เห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ ข้อ 3 การศึกษาดูงาน 
ควรเน้นการดูงานภายในประเทศ เช่น  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง และ ข้อ 4 หน้าที่ของ
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรเนื้อหาของหลักสูตรควรพิจารณาสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ตามสมควร  

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ การน าองค์กรไปสู่องค์กรต้นแบบและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน เพื่อน าทุ ่งสงไปสู ่ “ทุ ่งสง ทุ ่งสวรรค์” และเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่จะต้องได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ สร้างภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม มี
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากองค์กรต้นแบบที่
ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งการศึกษาดูงานเป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้เห็น การท างานขององค์กรภายนอกที่มีการปฏิบัติงานเป็นเลิศ โดยอาจเปรียบได้ว่าเป็นการเรียนรู้ทาง
ลัด คือ เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง สามารถน ามาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาและเป็นการเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจ กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  จึง ได้จ ัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื ่อ เพ่ิม
ประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสงขึ้น 
 

4. จุดมุ่งหมายของโครงการ 

เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการท างาน 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลประโยชน์เบื้องต้น    
- ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น า ท างานเป็นทีม 

ก้าวทันเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่ม มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถ
สร้างสรรคผ์ลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กร 4.0 
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- ผลประโยชน์ชั้นกลาง 
- ผู้เข้ารับการอบรม สามารถก าหนดกรอบ แนวทางในการพัฒนาตนเอง และใช้เป็นบรรทัด

ฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเทศบาล  
 ผลประโยชน์ระยะยาว 

- องค์กรจะมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ จะมีภาพลักษณ์ที่ดีได้รับความนิยมชมชอบ 
      จากผู้รับบริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะมีส่วนท าให้บุคลากรได้รับการส่งเสริม 
      และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ 

 กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 บุคลากรของเทศบาล และผู้รับบริการรวมถึงองค์กร 
 

5. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือให้บุคลากรได้ พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ สร้างภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม  
ก้าวทันเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างสรรคผ์ลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กร 4.0 
 2. เพ่ือให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้าน 
การพัฒนาเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ 

3. เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ แนวคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ร่วมกัน สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน และพัฒนาสู่ การเป็นองค์กรแห่ง
เรียนรู้ 
 

6. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ  เป้าหมาย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จ านวน 40 คน 

 เชิงคุณภาพ  เป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ ทักษะ และมุมมองต่อตนเอง  และ
ต่อการพัฒนาในองค์กร 
 เชิงความพึงพอใจ  เป้าหมาย  ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ระดับมาก 
 

 
7. ระยะเวลา  
ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 - จัดอบรม ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 - และศึ กษ าดู ง าน ร ะห ว่ า ง วั น ที่  4  – 6  พฤศ จิ ก า ยน  2562  ณ   จั ง ห วั ด ช ลบุ รี แ ล ะ 
             จังหวัดระยอง 
 

 
 
 



๔ 

 

8. งบประมาณด าเนินงาน 
 งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่ งสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : กิจกรรม
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณตั้งไว้ 
จ านวน 200,000 บาท 
 
9.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 

 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : 
 กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยบันทึกภาพการด าเนิน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่
บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาล
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบสอบถามและจัดเก็บ
แบบสอบถามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่
พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง   ซึ่งข้าพเจ้าได้ทอดแบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด ซึ่งในครั้งที่ 1 
กิจกรรมฝึกอบรมฯ โดยสุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม  จ านวน 40 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดย
ข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 27 ชุด คิดเป็นร้อยละ 67.50 และครั้งที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ 
จังหวัดชลบุรีและระยอง  โดยสุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม  จ านวน 40 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดย
ข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 28 ชุด คิดเป็นร้อยละ 70 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการ
ประเมินผล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : กิจกรรม
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง   รายละเอียด
ขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้   
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาล
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ สร้างภาวะผู้น า 
การท างานเป็นทีม ก้าวทันเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสู่
การเป็นองค์กร 4.0 เพ่ือให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านการพัฒนาเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตาม 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ และ เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ แนวคิด ทัศนคติ และประสบการณ์ร่ วมกัน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงาน และพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งเรียนรู้ 

ในครั้งนี้  ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว   ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการจากการด าเนินโครงการดังกล่าว จึงด าเนินการก าหนดเนื้อหาการประเมิน ดังนี้ 
 
 
 
 



๖ 

 

1. ขอบเขตการประเมิน 
การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
มีขอบเขตการประเมิน คือ 

๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการประเมินผลแบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม  ด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านวิทยากร ด้านการบริหารจัดการและ
สถานที่   ความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน ระดับความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศน
ศึกษาดูงานและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 

๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร  พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จ านวน 40 คน และผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่
บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาล
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง    

๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง และ  
ณ จังหวัดระยองและชลบุรี 
๒. แหล่งข้อมูล 

 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้  ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 
๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการศึกษาจากเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง   ประกอบด้วย ส าเนาโครงการฯ และ
ก าหนดการ 
           ๒.๒ ข้อมูลปฐมภูม ิ เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 

๓. ประชากร  
ประชากรพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จ านวน 40 คน  และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่ง
สง : กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง       
ณ จังหวัดระยองและชลบุรี จากการทอดแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 80 ชุด โดยในครั้งที่ 1 กิจกรรม
ฝึกอบรมฯ ได้ทอดแบบสอบถาม  จ านวน 40 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 27 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
67.50 และในครั้งที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง  ได้ทอดแบบสอบถาม  จ านวน 40 
ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 28 ชุด คิดเป็นร้อยละ 70 

 
๔. เครื่องมือในการประเมิน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตอบแบบสอบถาม และการสุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม 

 

 



๗ 

 

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

 

 
๖. การประมวลผลข้อมูล 

คือ การประมวลผลประเด็นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ด าเนินงาน ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ในครั้งนี้ ส าหรับค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูล ซึ่งใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ 
ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
 
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 

 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง :  กิจกรรมฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง  แบ่งหัวข้อการประเมิน
ออกเป็น 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 

 
 
 
 
 



๘ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : 
 กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

(ครั้งที่ 1 กิจกรรมฝึกอบรมฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง) 
 
การประเมินแบบท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         หญิง 25 89.28 
         ชาย 3 10.71 

รวม 28 100.00 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ระบุเพศหญิง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.28 ระบุเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ   

15 – 19 ปี   - - 
20 – 29 ปี 1 3.57 
๓0 – 39 ปี     2 7.14 
40 – 49 ปี    16 57.14 
50 – 59 ปี 9 32.14 
60 ปี ขึ้นไป - - 

รวม 28 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ 40 – 49 ปี  จ านวน           

79   คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงระบุว่าอายุ 50 – 59 ปี จ านวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 32.14 ระบุ
ว่าอายุ ๓0 – 39 ปี   จ านวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และล าดับสุดท้ายระบุว่าอายุ  20 – 29 ป ี
จ านวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 3.57 ตามล าดับ 

 
 
 



๙ 

 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม   

     คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล   1 3.57 
เจ้าหน้าที่ /พนักงานเทศบาล   27 96.43 

     อ่ืน ๆ      - - 
รวม   28 100.00 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ /พนักงานเทศบาล 

จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 รองลงมาคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.57 ตามล าดับ 
  
 
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านคิดว่าสามารถท าให้บุคลากร
ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ สร้างภาวะผู้น า การท างาน
เป็นทีมก้าวทันเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างสรรค์
ผลงานและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กร 4.0 เพียงใด 

4.49 0.66 89.80 มาก 

2.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้   ท่านคิดว่าสามารถท าให้
บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ เพียงใด 

4.33 0.52 86.60 มาก 

3.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านคิดว่าสามารถท าให้บุคลากร
ได้แลกเปลี่ ยนความรู้   วิสั ยทัศน์   แนวคิด  ทัศนคติ   และ
ประสบการณ์ร่วมกัน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอด
และถ่ายทอดความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงาน  และพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งเรียนรู้ เพียงใด 

4.49 0.66 89.80 มาก 

4.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาเมืองยุคใหม่ เพียงใด 
 

4.33 0.52 86.60 มาก 



๑๐ 

 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
5.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
บรรยายในหัวข้อ การคัดแยกขยะและกระบวนการจัดเก็บของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพียงใด 

4.49 0.66 89.80 มาก 

รวม 4.33 0.52 86.60 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ในครั้งนี้ มีความพึง
พอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านคิดว่าสามารถท าให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถ สร้างภาวะผู้น า การท างานเป็นทีมก้าวทันเทคโนโลยี มีความคิดริเริ่ม สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กร 4.0 เพียงใด  จากการเข้าร่วม
อบรมในครั้งนี้ ท่านคิดว่าสามารถท าให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้  วิสัยทัศน์  แนวคิด  
ทัศนคติ  และประสบการณ์ร่วมกัน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเพ่ือนร่วมงาน  และพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้ เพียงใด และ จากการ
เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการบรรยายในหัวข้อ การคัดแยกขยะ
และกระบวนการจัดเก็บของเทศบาลเมืองทุ่งสง เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก 

2. จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้   ท่านคิดว่าสามารถท าให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมือง การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ เพียงใด และจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาเมืองยุคใหม่ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย 4.24 0.46 84.80 มาก 
2.วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการ
บรรยาย 

4.38 0.64 87.60 มาก 

3.วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น 4.48 0.62 89.60 มาก 
4.วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและ
แสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง 

4.49 0.66 89.80 มาก 

5.ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ 4.33 0.52 86.60 มาก 
รวม 4.36 0.59 87.23 มาก 



๑๑ 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที ่5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. วิทยากรสามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและแสดงมุมมองได้อย่างกว้างขวาง  

ค่าเฉลี่ย 4.49  อยู่ในระดับมาก 
2. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 
3. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจในการบรรยาย  ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ใน

ระดับมาก 
4. ระยะเวลาในการบรรยายมีความเหมาะสม เพียงพอ เฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
5. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่บรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ 
ตารางท่ี 6 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านมีความพึงพอใจในการ
อ านวยความสะดวก และการประสานงานของเจ้าหน้าที่ เพียงใด 

4.58 0.55 91.60 มากที่สุด 

2.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านมีความพึงพอใจในการ
บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มของเจ้าหน้าที่เพียงใด 

4.56 0.55 91.20 มากที่สุด 

3.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ท่านคิดว่าโสตทัศนูปกรณ์มี
ความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรมเพียงใด 

4.29 0.53 85.80 มาก 

4.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านมีความพึงพอใจในสถานที่
จอดรถ  ห้องน้ าและสถานที่ท าการอบรมเพียงใด 

4.46 0.53 89.20 มาก 

5.จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านคิดว่าระยะเวลาในการ
จัดการอบรม มีความเหมาะสมเพียงใด 

4.48 0.62 89.60 มาก 

รวม 4.47 0.54 89.45 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ ในครั้ง

นี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ท่านมีความพึงพอใจในการอ านวยความสะดวก และการ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านมีความพึงพอใจในการบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มของ
เจ้าหน้าที่เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านคิดว่าระยะเวลาในการจัดการอบรม มีความเหมาะสมเพียงใด
ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 



๑๒ 

 

4. จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ท่านมีความพึงพอใจในสถานที่จอดรถ  ห้องน้ าและสถานที่ท าการ
อบรมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 

5. จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ท่านคิดว่าโสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 
 

 

การประเมินแบบท่ี 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการฯ 
ตารางท่ี 7 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ ทั้ง 4 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 2 ด้านเนื้อหาวิชาการ 4.33 0.52 86.60 มาก 
ตอนที่ 3 ด้านวิทยากร  4.36 0.59 87.23 มาก 
ตอนที่ 4 ด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ 4.47 0.54 89.45 มาก 

รวม 4.39 0.55 87.76 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 7 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการฯ ทั้ง 3 ด้าน ในครั้งนี้ 

มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
๑. ตอนที่ 4 ด้านกระบวนการจัดการ/สถานที่ ค่าเฉลี่ย  4.47 อยู่ในระดับมาก 
๒. ตอนที่ 3 ด้านวิทยากร  ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก 
๓. ตอนที่ 2 ด้านเนื้อหาวิชาการ ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
กิจกรรมอบรมฯ ในครัง้นี้  
 คิดเป็นร้อยละ  87.76 

 



๑๓ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : 
 กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

(ครั้งที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ) 
 
การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน  สามารถ
สรุปผลได้ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านกระบวนการด าเนินงาน 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การชี้แจงรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนการไปทัศน
ศึกษาดูงาน 

4.51 0.64 90.20 มากที่สุด 

2. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ 4.33 0.68 86.60 มาก 

3. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถาม 
หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถานที่ที่เข้าไปทัศนศึกษา
ดูงาน 

4.41 0.50 88.20 มาก 

4. ก าหนดการ และระยะเวลาในการทัศนศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้ มีความเหมาะสม 

4.26 0.59 85.20 มาก 

5. ความเรียบร้อยโดยทั่วไปในการเดินทางทัศนศึกษาดู
งาน 

4.59 0.50 91.80 มากที่สุด 

6. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 4.56 0.51 91.20 มากที่สุด 
รวม 4.44 0.57 88.87 มาก 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน ในครั้งนี้ มี

ความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ 

1. ความเรียบร้อยโดยทั่วไปในการเดินทางทัศนศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด  
3. การชี้แจงรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนการไปทัศนศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมาก

ที่สุด 
4. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถาม หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถานที่ที่เข้าไป

ทัศนศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก 
5. การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
6. ก าหนดการ และระยะเวลาในการทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่

ในระดับมาก 



๑๔ 

 

การประเมินแบบที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศน
ศึกษาดูงาน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 
ตารางท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. เรื่อง การดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน (ป่ากลาง
เมือง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน       

4.48 0.51 89.60 มาก 

2. เรื่อง คลินิกชุมชนอบอุ่น และการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
(Home health care) 

4.44 0.58 88.80 มาก 

3. เรื่อง การจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนสาธิต
เทศบาลนครระยอง และ ห้องสมุดประชาชน (E-Library) 

4.59 0.50 91.80 มากที่สุด 

4. เรื่อง การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 4.41 0.50 88.20 มาก 

5. เรื่อง เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 4.44 0.50 88.80 มาก 

รวม 4.47 0.52 89.44 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษา

ดูงานในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. เรื่อง การจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง และ ห้องสมุดประชาชน 

(E-Library) ค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. เรื่อง การดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน (ป่ากลางเมือง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน       

ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 
3. เรื่อง คลินิกชุมชนอบอุ่น และการดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Home health care) และเรื่อง เมืองน่า

อยู่อย่างยั่งยืน  ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก 
4. เรื่อง การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก  

 
การประเมินแบบที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงานและด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน 
ตารางท่ี 3 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ  ทั้ง 2 ตอน 

 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่  1 ระดับความพึงพอใจด้ านกระบวน การ
ด าเนินงาน 

4.44 0.57 88.87 มาก 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การทัศนศึกษาดูงาน 

4.47 0.52 89.44 มาก 

รวม 4.46 0.55 89.16 มาก 
 



๑๕ 

 

อภิปรายผล 
จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 2 ตอน ในการด าเนินโครงการปรากฏว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

มีความคิดเห็นในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้     
1. ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาดูงาน ค่าเฉลี่ย ๔.47 อยู่

ในระดับมาก 
2. ตอนที่ 1 ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย ๔.44 อยู่ในระดับมาก 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จากผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 1.ควรมีเวลาในการทัศนศึกษาดูงานให้นานกว่านี้ เพ่ือที่จะได้เจาะประเด็นเรื่องต่างๆให้ลึกกว่านี้ 
 2.เป็นโครงการที่ดี การศึกษาดูงานท าให้ไความรู้เพ่ิมเติม สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้ 
  

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ทั้ง 2 ช่วงเวลา 
ตารางท่ี 4 สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและสมาชิก
สภาองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 2562 

 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. การฝึกอบรม ในวันที่ 30 ตุลาคม  2562  4.39 0.55 87.76 มาก 
2. การทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัด
ระยอง ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 

4.46 0.55 89.16 มาก 

รวม 4.43 0.55 88.46 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 2 ช่วงเวลา ในการด าเนินโครงการฯ ปรากฏว่าผู้เข้าร่วม

โครงการ ฯ มีความคิดเห็นในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับ มาก  โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อยได้ดังนี้     
 1. การทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 มี
ค่าเฉลี่ย ๔.46 อยู่ในระดับมาก 

2.  การฝึกอบรม ในวันที่ 30 ตุลาคม  2562  มีค่าเฉลี่ย  4.39 อยู่ในระดับมาก 
 

 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562  
ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 
ในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 89.16  

 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 ในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ 88.46 

 



๑๖ 

 

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : 

 กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลเมืงทุ่งสง 
 ให้เกียรติเป็ฯวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาเมืองยุคใหม่ 
 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง   

นายกษิดิศ แสงจันทร์ รักษาการ ผอ. กองช่างสุขาภิบาล  
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  

การคัดแยกขยะและกระบวนการจัดเก็บของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง   
 

  ครั้งท่ี 1 การอบรมฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง   

 



๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง : 

 กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562  

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  (ครั้งที่ 1 การอบรมฯ) 
 



๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองทุ่งสง 
ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่

บุคลากร เทศบาลเมืองทุ่งสง 
:กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพแก่พนักงานเทศบาลของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

น าโดยนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง 
นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้น าคณะศึกษา

ดูงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ศึกษาดูงาน ณ 
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยเดินทาง

ไปยัง เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
เทศบาลต าบลปากน้ าประแส 
อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
โดยมีก าหนดการในการทัศนศึกษาดูงาน   

ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 
 

  ครั้งท่ี 2 ศึกษาดูงาน ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562  
ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 

 



๑๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลเมืองทุ่งสง  เข้าศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
ศึกษาดูงานในเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน (ป่ากลางเมือง) 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   คลินิกชุมชนอบอุ่น และการดูแลผู้ป่วยติดเตียง (Home health care) 
และการจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง และ ห้องสมุดประชาชน (E-Library) 

โดยมีนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
 



๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรรยากาศการเข้าศึกษาดูงาน  
ณ ส านักงานเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 

 



๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรรยากาศการเข้าศึกษาดูงาน  
ณ  เทศบาลต าบลปากน้ าประแส อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

เรื่อง การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน 
ได้แก่ บ้านแสมผู้ ทุ่งโปรงทอง 

 



๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บรรรยากาศการเข้าศึกษาดูงาน  
ณ  ส านักงานเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม 

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน น าโดยนายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นอย่างดี  
ซี่งได้ศึกษาดูงานเรื่อง เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนย่อยที่ 10 
 


