
ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขารวม 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือความย่ังยืน จังหวัดปทุมธานี 

รุนท่ี1  6-7 เดือน มีนาคม พ.ศ 2564 

ณ กลุมเรียนรู และอนุรักษ ชุมชนหมู 14 เทศบาลเมืองทาโขลง 

 

ผลประเมินแบบสอบถามตอนท่ี 1 

ตารางท่ี 1: ตารางผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) รอยละ 

ชาย 7 14 

หญิง 43 86 

รวม 50 100 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ผูเขาอบรมเปนเพศหญิง จำนวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 86 รองลงมา

เพศชาย จำนวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 7  
 

ตารางท่ี 2: ตารางผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ  

อายุ จำนวน (คน) รอยละ 

ต่ำกวา 20 ป - - 

20-30 ป 5 10 

31-40 ป 

41-50 ป 

51-60 ป 

60 ปข้ึนไป 

10 

13 

19 

3 

20 

26 

38 

6 

รวม 50 100 
 

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ผูเขาอบรมสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 51-60 ป คิดเปนรอยละ 38 

รองลงมาคือชวงอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 262 ลำดับท่ีสามคือ ชวงอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอย

ละ 20 ลำดับท่ีสี่คือชวงอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 10 และลำดับท่ี 5 ชวงอายุระหวาง 60 ปข้ึนไป คิด

เปนรอยละ 6 
 

ตารางท่ี 3: ตารางแสดงจำนวนผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 

การศึกษา จำนวน (คน) รอยละ 

ต่ำกวาปริญญาตรี 48 96 

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 2 4 

สูงกวาปริญญาตรี - - 



รวม 50 100 

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นวา ผูเขาอบรมสวนใหญจบการศึกษาในระดับต่ำกวาปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 96 รองลงมาคือปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 4 คิดเปนรอยละ 4 

 

 

 

ตารางท่ี 4: ตารางแสดงจำนวนผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 3 6 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 14 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 25 50 

พนักงานบริษัทเอกชน 5 10 

ผลิตสินคาวิสาหกิจชุมชน หรอื 

OTOP 

- - 

ไมไดประกอบอาชีพ 10 20 

รวม 50 100 

จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวา ผูเขาอบรมสวนใหญเปนประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย คิดเปนรอยละ 50

รองลงมาคือ ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 14  ลำดับท่ี 3 คือไมไดประกอบอาชีพคิดเปน

รอยละ 20 ลำดับที่4 คือ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 14 และลำดับที่ 5 นักเรียน/นักศึกษา คิดเปน

รอยละ 6  
   

 

ผลประเมินแบบสอบถามตอนท่ี 2 

ทางผูประเมิน ไดกำหนดการแปลคาระดับคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามไวดังนี ้

ระดับคาเฉล่ียระหวาง 4.21-5.00    คาระดับคะแนน  มากท่ีสุด 

ระดับคาเฉล่ียระหวาง 3.41-4.20   คาระดับคะแนน  มาก 

ระดับคาเฉล่ียระหวาง 2.61-3.40   คาระดับคะแนน  ปานกลาง 

ระดับคาเฉล่ียระหวาง 1.81-2.60   คาระดับคะแนน  นอย 

ระดับคาเฉล่ียระหวาง 1.00-1.80   คาระดับคะแนน  นอยท่ีสุด 
 

 

ตารางท่ี 5: ตารางแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจดานวิทยากร  

ประเด็นความคิดเห็น คาระดับคะแนนเฉล่ีย การแปลคาระดับ

คะแนน 



การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน 4.23 มากท่ีสุด 

ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.24 มากท่ีสุด 

การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม 4.20 มาก 

ความครบถวนของเนื้อหาในการฝกอบรม 4.21 มาก 

การใชเวลาตามท่ีกำหนดไว 4.34 มากท่ีสุด 

การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 4.18 มาก 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.23 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวาผูเขารับการอบรมใหคาความพึงพอใจท่ีมีตอวิทยากรในประเด็น ใชเวลา

ตามที่กำหนดไว (ระดับคาเฉลี่ย 4.34) รองลงมาคือความสามารถในการอธิบายเนื้อหา (ระดับคาเฉลี่ย 4.24) 

และลำดับท่ีสาม คือ การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน (ระดับคาเฉลี่ย 4.23) 

และระดับคาคะแนนเฉล่ียดานวิทยากร คือ 4.23 คิดเปนรอยละ 84.6 

 

ตารางท่ี 6: ตารางแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจดานหลักสูตรและรูปแบบการอบรม 

ประเด็นความคิดเห็น คาระดับคะแนนเฉล่ีย การแปลคาระดับ

คะแนน 

หลักสูตรมีประโยชนตอการนำไปใช 4.72 มากท่ีสุด 

รูปแบบการฝกอบรมมีความเหมาะสม สามารถ

กอใหเกิดความเขาใจ และเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.50 มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอในเฉลี่ย 4.50 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวาผูเขารับการอบรมใหคาความพึงพอใจท่ีมีตอหลักสูตรและรูปแบบการ

อบรมในระดับมากท่ีสุด ท้ังสองประเด็น โดยในดานหลักสูตรมีประโยชนตอการนำไปใช มีระดับคาเฉลี่ยสูงถึง 

4.72 และดานรูปแบบการฝกอบรมมีความเหมาะสม มีระดับคาเฉลี่ย 4.61 

และระดับคาคะแนนเฉล่ียดานหลักสูตรและรูปแบบการอบรม คือ 4.50 คิดเปนรอยละ 92.2 
 

ตารางท่ี 7: ตารางแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจดานสถานท่ี/ ระยะเวลา / อาหาร 

ประเด็นความคิดเห็น คาระดับคะแนนเฉล่ีย การแปลคาระดับ

คะแนน 

สถานท่ีมีความเหมาะสม 3.25 มากท่ีสุด 

ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.00 มากท่ีสุด 

ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.50 มากท่ีสุด 



อาหารมีความเหมาะสม 4.30 มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย  4.35 มาก 

จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวาผูเขารับการอบรมใหคาความพึงพอใจที่มีตอระยะเวลาในการอบรมมี

ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  (คาระดับคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.50) รองลงมาคือความพึงพอใจที่มีตอ

อาหารมีความเหมาะสม (คาระดับคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.30) ลำดับที่ 3 คือความพึงพอใจที่มีตอความพรอม

ของโสตทัศนูปกรณ (คาระดับคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.00) และลำดับที่ 4 คือความพึงพอใจที่มีตอสถานที่มี

ความเหมาะสม  (คาระดับคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.25) 

และระดับคาคะแนนเฉลี่ยของผูเขารับการอบรมตอกระบวนการใหบริการจัดอบรม คือ 4.35  

คิดเปนรอยละ 80.25 
 

ตารางท่ี 8: ตารางแสดงระดับคะแนนความพึงพอใจดานความรูความเขาใจ 

ประเด็นความคิดเห็น คาระดับคะแนนเฉล่ีย การแปลคาระดับคะแนน 

ความรู ความเขาใจ กอนการอบรม 3.62 ปานกลาง 

ความรู ความเขาใจ หลังการอบรม 4.45 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 8 แสดงใหเห็นวาผูเขารับการอบรมสามารถมีความรูความเขาใจ ในการอบรมเพ่ิมมากข้ึน 

จากระดับปานกลาง (ระดับคาเฉลี่ย 3.62) เปนระดับมากท่ีสุด (ระดับคาเฉลี่ย 4.45) 

และระดับคาคะแนนเฉล่ียของผูเขารับการอบรมตอกระบวนการใหบริการจัดอบรม คือ 4.39 คิด

เปนรอยละ 87.8 

ตารางท่ี 9: ตารางแสดงระดับคะแนนดานประโยชนท่ีไดรับ 

ประเด็นความคิดเห็น คาระดับคะแนนเฉล่ีย การแปลคาระดับ

คะแนน 

สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานได 

4.50 มากท่ีสุด 

มีความม่ันใจและสามารถนำความรูท่ีไดรับไป

ใชได 

4.60 มากท่ีสุด 

สามารถนำความรูไปเผยแพร/ ถายทอดได 4.41 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 มากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาผูเขารับการอบรมมีความมั่นใจและสามารถนำความรูที่ไดรับไปใชได  

มีระดับคาคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.60 

และระดับคาคะแนนเฉล่ียดานประโยชนท่ีไดรับจากการเขารับการอบรม คือ 4.52 คิดเปนรอยละ 90 
 



 

ผลประเมินแบบสอบถามตอนท่ี 3 

 

ตารางท่ี 10: ความพึงพอใจของชุมชนเปาหมายตอการจัดบริการทางวิชาการครั้งนี้ในภาพรวม  

ประเด็นความคิดเห็น คาระดับคะแนนเฉล่ีย การแปลคาระดับ

คะแนน 

กลุมเรียนรู และอนุรักษ ชุมชนหมู 14 เทศบาล

เมืองทาโขลง 

4.62 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.62 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 10 แสดงใหเห็นวาผูเขารับการอบรมในแตละชุมชนเปาหมายมีความพึงพอใจตอการ

จัดบริการทางวิชาการในครั้งนี้ในระดับมากท่ีสุด  

และระดับคาคะแนนเฉล่ียดานประโยชนท่ีไดรับจากการเขารับการอบรม คือ 4.62 คิดเปนรอยละ 92.5 

 

ตารางท่ี 11: ความตองการใหคณะบริหารธุรกิจ จัดการอบรมในลักษณะเชนนี้อีก 

ความตองการ จำนวน (คน) รอยละ 

ตองการ 50 100 

ไมตองการ 0 0 

รวม 50 100 

จากตารางท่ี 10 แสดงใหเห็นวาผูเขาอบรม ตองการใหคณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการจัดอบรมในลักษณะนี้อีก 

สรุปประโยชนท่ีผูเขาอบรมไดรับจากการฝกอบรม (แบบสอบถามปลายเปด) 

- ไดพัฒนาตัวเอง  

- ไดรับความรูเพ่ิมมากข้ึน 

หลักสูตรท่ีตองการใหทางคณะบริหารธุรกิจจัดอบรมในครั้งตอไป (แบบสอบถามปลายเปด) 

- งานฝมือเนื่องจากมีวัสดุในพ้ืนท่ี 

- การทำการตลาด/ชองทางการจัดจำหนาย 


