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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง   
 อ าเภอหนองไผ่   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 



 

ค าน า  
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามแช่อ่ิม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้เป็นผลการดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง อําเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดทําข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพการทํามะขามแช่อ่ิม ให้แก่
แม่บ้านและสตรีในตําบลท่าด้วง สร้างโอกาสและทางเลือกในการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรเป็นการเพ่ิมรายได้
และลดรายจ่ายในครัวเรือน และส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในตําบลท่าด้วง 

รายงานสรุปผลการดําเนินการ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามแช่อ่ิม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลการดําเนินงานโดยมีการสรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่องค์กรอื่น หรือประชาชน ได้ทราบข้อมูลข่าวสารการดําเนินงาน  

 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง   
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บทน า 

 

1. ที่มาและความส าคัญ 
 ด้วยพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรในตําบลท่าด้วงพบว่า มีการปลูกมะขามจํานวนมากและราคาตกต่ําจึงเห็น
ควรมีการแปรรูปมะขามเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น การแช่อ่ิมมะขาม ซึ่งทางกลุ่มแม่บ้านได้มีแนวคิดที่จําทํา
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยอาศัยภูมิปัญญาของชาวบ้านเพ่ือสร้างอาชีพ เพ่ิมช่องทางการจําหน่าย และเป็นการเพ่ิม
มูลค่าให้กับมะขามที่มีเป็นจํานวนมากและราคาต่ํา รสชาติไม่มีมาตรฐานแน่นอน อายุการเก็บรักษาสั้น  ทําให้
สินค้าไม่น่าสนใจและไม่สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่มีอยู่ในท้องตลาดได้ นอกจากนี้ ทางกลุ่ม
แม่บ้านมีแนวคิดที่จะทําผลิตภัณฑ์ใหม่จากมะขาม โดยการทํามะขามแช่อ่ิมเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการหารายได้
เพ่ิมข้ึนในครอบครัว 
 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครอง
ดูแลพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของแม่บ้าน และสตรีและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม จึงได้
จัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพการทํามะขามแช่อ่ิมให้แก่ประชาชน ประจําปี 2563 โดยการเสริมสร้างทักษะ
ด้านอาชีพให้แกแ่ม่บ้าน สตรีและประชาชนที่สนใจขึ้น เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีคุณค่า  สร้าง
ความรักความสามัคคี  ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว โดยส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนตําบลท่า
ด้วงโดยการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรได้แก่มะขามจํานวนมาก และราคาตกต่ําให้มีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1.  เพ่ือใช้ผลผลิตทางการเกษตรได้แก่มะขามที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 
 2.2.  เพ่ือให้เกิดอาชีพเสริมซึ่งก่อให้เกิดรายได้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านในตําบล 
 2.3.  เพ่ือเป็นการถ่ายทอดข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีลงสู่ชุมชนและทําให้ชุมชน
         สามารถนําข้อมูลความรู้ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 2.4   เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
 2.4.  เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา 
                  เศรษฐกิจพอเพียง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.๑. กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร และประชาชนที่สนใจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง                 
                 จํานวน  40 คน 
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4. การด าเนินงาน 
 4.1 เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง 
 4.2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
 4.3 จัดทําแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ ์เอกสาร สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 
 4.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4.5 จัดทําโครงการฯ 

4.6 สรุปผลการดําเนินการ และรายงานต่อผู้บริหาร    

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างอาขีพเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
5.2 ประชาชนที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
5.3 ประชาชนพึ่งตนเอง และดําเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.4 เป็นการใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือทิ้งและมีมากเกินไป มาแปรรูปและก่อให้เกิดรายได้ใน 

                 ครอบครัวมากขึ้น 

6. งบประมาณการด าเนินการ 
6.๑. งบประมาณในการจัดทําโครงการฯ  เป็นเงิน 12,000 –บาท  รายละเอียดดังนี้ 

6.๑.1.  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ชั่วโมงละ 600.- บาท  รวม  5  ชัว่โมง   เป็นเงิน  3,000.-  บาท 
6.๑.2.  ค่าอาหาร 

   -  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จํานวน 40 คน    
   จํานวน  2  มื้อ ๆ ละ 25.- บาท         เป็นเงิน  2,000.-  บาท 
   -  ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 40 คน  
   จํานวน  1  มื้อ ๆ ละ 50.-บาท         เป็นเงิน  2,000.-  บาท 

6.๑.3.  ค่าวัสดุในการฝึกอบรมฯ           เป็นเงิน  4,000.-  บาท   
6.๑.4.  ค่าจ้างทําป้ายโครงการฯ           เป็นเงิน  1,000.-  บาท 

              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,๐๐๐.- บาท 
                                           

 
 
            
 
 

 
 
 



 
-3- 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 

1. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามแช่อิ่ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง     
3. ระยะเวลาการด าเนินการ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 
4. รายงานการปฏิบัติงาน  

4.1 สภาพทั่วไป  
        องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 

๑๖๔.๒๖ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม ้ ๖๒ ตารางกิโลเมตร เป็นภูเขาล้อมรอบ 90% มีที่ราบหุบเขา 10% 
คลองธรรมชาติ 1 สาย พ้ืนที่ทั่วไปเป็นเนินเขาสลับที่ราบเป็นส่วนน้อย มีประชากรทั้งหมด 5,755 คน มี
จํานวนหลังคาเรือน 2,032 ครัวเรือน รวมหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ดังนี้  

หมู่ที ่1 บ้านปางยาง จํานวนประชากรรวม    948 คน   จํานวนครัวเรือน 342 ครัวเรือน 
หมู่ที ่2 บ้านซับชมพู่ จํานวนประชากรรวม    445 คน   จํานวนครัวเรือน 168 ครัวเรือน 
หมู่ที ่3 บ้านไทรงาม จํานวนประชากรรวม    684 คน   จํานวนครัวเรือน 274 ครัวเรือน 
หมู่ที ่4 บ้านเฉลียงทอง จํานวนประชากรรวม    373 คน   จํานวนครัวเรือน 125 ครัวเรือน 
หมู่ที ่5 บ้านโป่งสะทอน จํานวนประชากรรวม    454 คน   จํานวนครัวเรือน 147 ครัวเรือน 
หมู่ที ่6 บ้านสันเจริญ จํานวนประชากรรวม 1,066 คน   จํานวนครัวเรือน 348 ครัวเรือน 
หมู่ที ่7 บ้านห้วยตลาด จํานวนประชากรรวม    551 คน   จํานวนครัวเรือน 197 ครัวเรือน 
หมู่ที ่8 บ้านท่าด้วง จํานวนประชากรรวม 1,234 คน   จํานวนครัวเรือน 431 ครัวเรือน 
4.2 การดําเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าด้วง ได้ดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามแช่
อ่ิม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยมีขั้นตอนและผลการ
ดําเนินโครงการ 

ขั้นตอนระยะเวลาและผลการดําเนินงาน  
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 เสนอโครงการต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าด้วง 

เดือน ต.ค. 2562  

2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

เดือน พ.ย. 2562 ดําเนินการตามเวลา 

3 จัดทําแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ ์
เอกสาร สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 

เดือน พ.ย. 2562 ดําเนินการตามเวลา 
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ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

4 ประชาสัมพันธ์โครงการ เดือน พ.ย. 2562 ดําเนินการตามเวลา 

5 จัดทําโครงการฯ 20 พ.ย. 2562 ดําเนินการตามเวลา 

6 สรุปผลการดําเนินการ และรายงาน
ต่อผู้บริหาร 

เดือน พ.ย. 2562 จัดทํารายงานสรุปผล
การ ดําเนินโครงการ
และ เผยแพร่ทาง

เว็บไซต์ 
 

4.3 ปัญหา/อุปสรรค 
- 
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ผลการประเมินโครงการ 

 

ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามแช่อ่ิม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 40 คน 

ตัวอย่างแบบประเมิน 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท ามะขามแช่อิ่ม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

คณะผู้ประเมินได้ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพการทํามะขามแช่อ่ิม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบ่งออกเป็น 17 ข้อ ระดับความพึง
พอใจ 5 ระดับ โดยประเมินจากผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จํานวน 40 คน สามารถนําเสนอผลการประเมินความพึง
พอใจตามหัวข้อการประเมิน ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจในกิจกรรม 
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/สัมมนา มีความคิดเห็นในระดับ

มากที่สุด จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.5 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย 
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

1.2 ปริมาณเวลาทั้งหมดของการประชุม/สัมมนา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 ความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 
คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
2. ความพึงพอใจในวิทยากร 

2.1 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2.2 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 
คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2.3 เอกสารประกอบการนําเสนอของวิทยากร มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด จํานวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.5 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อย

ละ 22.5 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
3. ความพึงพอใจในบริการ 

3.1 ห้องประชุม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ความ
คิดเห็นในระดับมาก จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นใน
ระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.2 โสตทัศนูปกรณ์ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5
ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็น
ในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.3 อาหารและเครื่องดื่ม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.5 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ความ
คิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.4 การบริการ/อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55 
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 
คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 ความคิดเห็น
ในระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
4. ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/สัมมนา 

4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
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4.2 ท่านคาดว่าจะนําความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ความคิดเห็นใน
ระดับมาก จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

4.3 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.5 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ความคิดเห็นในระดับน้อย จํานวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

4.4 ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร มีความคิดเห็นในระดับมาก
ที่สุด จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 ความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
55 ความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ความคิดเห็นในระดับน้อย 
จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด จํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

 

สรุปผลการประเมิน  
             ผู้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทํามะขามแช่อ่ิม ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จํานวน  4๐  คน มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ประชุม/สัมมนา อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.63) ส่วนที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ โสตทัศนูปกรณ์ อยู่
ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย = 3.95)  
 

 

 
หัวข้อประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ค่า Std. ความคิดเห็น 

1. ความพึงพอใจในกิจกรรม 

1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/
สัมมนา 

4.63 .62 มาก 

1.2 ปริมาณเวลาทั้งหมดของการประชุม/สัมมนา 4.13 .68 มาก 

1.3 เนื้อหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ 4.10 .54 มาก 

2.  ความพึงพอใจในวิทยากร 
2.1 เทคนิคการนําเสนอของวิทยากร 4.35 .58 มาก 

2.2 วิทยากรนําเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 4.18 .5 มาก 

2.3 เอกสารประกอบการนําเสนอของวิทยากร 4.10 .9 มาก 

2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร 4.08 .61 มาก 
2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 4.35 .66 มาก 
3.  ความพึงพอใจในบริการ 
3.1 ห้องประชุม 4.32 .69 มาก 

3.2 โสตทัศนูปกรณ์ 3.95 .71 ปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ   

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
หัวข้อประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ค่า Std. ความคิดเห็น 

3.3 อาหารและเครื่องดื่ม 4.30 .72 มาก 

3.4 การบริการ/อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ 4.15 .66 มาก 

3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม 4.47 .60 มาก 

4.  ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/สัมมนา 
4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา 4.43 .63 มาก 

4.2 ท่านคาดว่าจะนําความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งนี้ 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.35 .62 มาก 

4.3 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 4.08 .61 มาก 

4.4  ระยะเวลาการอบรม/สัมมนา สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร 4.20 .64 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.25  มาก 
ร้อยละ 85   



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 

 



 

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท ามะขามแช่อิ่ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 

 
 



 

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท ามะขามแช่อิ่ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 

 
 



 

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท ามะขามแช่อิ่ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 

 
 



 

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท ามะขามแช่อิ่ม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 

 


