
รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะชายฝั่ง   
รุ่นที่  13  ประจ าปี  2560 

       
 1. จ ำนวนแบบสอบถำมแจกผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพำะชำยฝั่ง  รุ่นที่ 13  ประจ ำปี  2560   
จ ำนวน  60  ชุด   
 2. กำรวิเครำะห์หำค่ำร้อยละควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์
เฉพำะชำยฝั่ง  รุ่นที่ 13  ประจ ำปี  2560   
 3. เกณฑ์กำรแปลผลระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพำะ
ชำยฝั่ง  รุ่นที่ 13  ประจ ำปี  2560   มี 5 ระดับ คือ 
     ค่ำเฉลี่ย 4.21 – 5.00 คือ ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ       มำกที่สุด 
     ค่ำเฉลี่ย 3.41 – 4.20 คือ ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ      มำก 
     ค่ำเฉลี่ย 2.61 – 3.40 คือ ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ      ปำนกลำง 
     ค่ำเฉลี่ย 1.81 – 2.60 คือ ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ      น้อย 
     ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.80 คือ ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ      น้อยที่สุด 
 

 ตารางท่ี 1 แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 29 48.30 
หญิง 31 51.70 

รวม 60 100.00 
 

  จากตารางที่ 1 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70
รองลงมำคือเพศหญิง จ ำนวน  29  คน คิดเป็นร้อยละ   48.30 

 ตารางท่ี 2 แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม อายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20 ปี 3 5.00 
20 – 29 ปี 19 31.70 
30 – 39 ปี 22 36.70 
40 – 49 ปี 14 23.30 
50 – 59 ปี 1 1.7 
60 ปีขึ้นไป 1 1.7 

รวม 60 100.00 



- 2 - 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ 30 - 39 ปี จ ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 
รองลงมำ อำยุ 20 - 29 ปี จ ำนวน  19  คน คิดเป็นร้อยละ 31.70 และน้อยที่สุดอำยุ 40 – 49 ปี และอำยุ 60 ปีขึ้น
ไป จ ำนวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 
 

 ตารางท่ี 3 แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม ระดับการศึกษา 
การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 13 21.70 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 21 35.00 
ปริญญำตรี 11 18.30 
สูงกว่ำปริญญำตรี 15 25.00 

รวม 60 60.00 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ จ ำนวน     
21 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00  รองลงมำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี  จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และน้อย
ที่สุดระดับปริญญำตรี จ ำนวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 
   
 ตารางท่ี 4 แสดงค่ำร้อยละของควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพำะชำยฝั่ง  
รุ่นที่ 13  ประจ ำปี  2560 

 

ประเด็นค าถาม 

จ านวนและร้อยละความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 

(x̄)/SD 

 

แปลผล 
 

อันดับ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภำพ  มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ  และมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

24 
(40.00) 

28 
(46.70) 

8 
(13.30) 

(0) (0) 4.26 
.685 

มำกที่สุด 1 

มีมัคคุเทศก์เพียงพอกับกำรขยำยตัว
ของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของ
ภำคใต้ 

11 
(18.30) 

27 
(45.00) 

22 
(36.70) 

(0) (0) 3.81 
.724 

มำก 3 

มัคคุ เทศก์มีบัตรประกอบวิชำชีพ
มัคคุเทศก์อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 

22 
(36.70) 

17 
(28.30) 

12 
(20.00) 

9 
(15.00) 

(0) 3.86 
.809 

มำก 2 

รวม  (N = 60)  ร้อยละ  79.60 
3.98 
.687 

มาก  
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 จากตารางท่ี 4 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์

เฉพำะชำยฝั่ง  รุ่นที่ 13  ประจ ำปี  2560  ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 3.98 , SD = .687     

คิดเป็นร้อยละ 79.60   ในอันดับแรกมีควำมคิดเห็นว่ำกำรจัดโครงกำรนี้จะผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภำพ  มีควำมรู้  

ควำมสำมำรถ  และมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 4.26 , SD = .685  รองลงมำมัคคุเทศก์มี

บัตรประกอบวิชำชีพมัคคุเทศก์อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย อยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 3.86 , SD = .908      

และน้อยที่สุด มีมัคคุเทศก์เพียงพอกับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของภำคใต้  อยู่ในระดับมำก 

ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 3.81, SD = .724 

 ตารางท่ี 5 แสดงค่ำร้อยละของควำมพึงพอใจต่อกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพำะชำยฝั่ง  รุ่นที่ 
13  ประจ ำปี  2560 

 

ประเด็นค าถาม 
จ านวนและร้อยละความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

(x̄)/SD 

 

แปลผล 
 

อันดับ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อย
ที่สุด 

กำรประชำสัมพันธ์และกำร
ประสำนงำนโครงกำร 

17 
(28.30) 

22 
(36.70) 

17 
(28.30) 

4 
(6.70) 

(0) 3.86 
.910 

มำก 
5 

กำรบรรยำยให้ควำมรู้ของ
วิทยำกรในภำพรวม 

31 
(51.70) 

24 
(40.00) 

5 
(8.30) 

(0) (0) 4.43 
.647 

มำกที่สุด 1 

สำนที่ฝึกอบรม (ในสถำนที่/
นอกสถำนที่) 

24 
(40.00) 

28 
(46.70) 

8 
(13.30) 

(0) (0) 4.31 
.833 

มำกที่สุด 
2 

ระยะเวลำในกำรอบรม 22 
(36.70) 

29 
(48.30) 

7 
(11.70) 

2 
(3.30) 

(0) 4.18 
.770 

มำก 
4 

กระบวนกำรและขั้นตอนกำร
จัดอบรม 

20 
(33.30) 

32 
(53.30) 

8 
(13.30) 

(0) (0) 4.20 
.658 

มำก 3 

กำรให้บริกำรและกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที ่

30 
(50.00) 

26 
(43.30) 

4 
(6.70) 

(0) (0) 4.43 
.620 

มำกที่สุด 1 

รวม  (N = 60)  ร้อยละ  84.60 
4.23 
.562 

มาก  
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    จากตารางที่ 5 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดท ำ โครงกำรฝึกอบรม

มัคคุเทศก์เฉพำะชำยฝั่ง  รุ่นที่ 13  ประจ ำปี  2560  ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 4.23 , SD = 

.562 คิดเป็นร้อยละ  84.60  ในอันดับแรกมีควำมพึงพอใจต่อกำรบรรยำยให้ควำมรู้ของวิทยำกรในภำพรวมและกำร

ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่  อยู่ในระดับมำกที่สุด  ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 4.43 , SD = .647,.620 

รองลงมำมีควำมพึงพอใจต่อสถำนที่อบรมทั้งในสถำนที่และนอกสถำนที ่ อยู่ในระดับมำกที่สุด  ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 4.31, 

SD = .833 และมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ กำรประชำสัมพันธ์และกำรประสำนงำนโครงกำร อยู่ในระดับ มำก 

ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 3.86 , SD = .910 

  ข้อเสนอแนะ 

 1. อยำกให้มีโครงกำรแบบนี้ทุกปี และน ำมัคคุเทศก์ท่ีจบหลักสูตรมำอบรม 2 ปี/ครั้ง  
2. กฎระเบียบวินัยผู้เข้ำฝึกควรเข้มงวดมำกกว่ำนี้ และผลิตบุคคลำกรที่มีคุณภำพ 

 
 อภิปรายผล 
 จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในโครงกำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพำะชำยฝั่ง  รุ่นที่ 13  ประจ ำปี  2560      
มีประเด็นอภิปรำยผลดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ  30 - 39  ปี และมีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย / ปวช. 
 2. ประเด็นวัดควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพำะชำยฝั่ง  รุ่นที่ 13  ประจ ำปี  
2560  ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยกับกำรจัดโครงกำรฯ ดังกล่ำวอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ข้อพบว่ำ เป็นกำรผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภำพ  มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ และมีคุณธรรม จริยธรรม  รองลงมำ
มัคคุเทศก์ก็มีบัตรประกอบวิชำชีพมัคคุเทศก์อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย  และมีมัคคุเทศก์เพียงพอกับกำรขยำยตัว
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของภำคใต้ 
 3. ประเด็นวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพำะชำยฝั่ง  รุ่นที่ 13  ประจ ำปี  
2560 ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยกับกำรจัดโครงกำรฯ ดังกล่ำวอยู่ในระดับมำกที่สุด   เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยข้อพบว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรบรรยำยให้ควำมรู้ของวิทยำกรในภำพรวม  สถำนที่อบรมในสถำนที่และนอก
สถำนที่  กระบวนกำรและขั้นตอนกำรจัดอบรม  ระยะเวลำในกำรอบรม  และสุดท้ำยมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 



สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะชายฝั่ง   
รุ่นที่  13  ประจ าปี  2560 

(ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) 
********************************* 

    
 อภิปรายผล 
 จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในโครงกำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพำะชำยฝั่ง  รุ่นที่ 13  ประจ ำปี  2560      
มีประเด็นอภิปรำยผลดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ  30 - 39  ปี และมีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย / ปวช. 
 2. ประเด็นวัดควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพำะชำยฝั่ง  รุ่นที่ 13  ประจ ำปี  
2560  ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยกับกำรจัดโครงกำรฯ ดังกล่ำวอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ข้อพบว่ำ เป็นกำรผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภำพ  มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ และมีคุณธรรม จริยธรรม  รองลงมำ
มัคคุเทศก์ก็มีบัตรประกอบวิชำชีพมัคคุเทศก์อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย  และมีมัคคุเทศก์เพียงพอกับกำรขยำยตัว
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของภำคใต้ 
 3. ประเด็นวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพำะชำยฝั่ง  รุ่นที่ 13  ประจ ำปี  
2560 ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยกับกำรจัดโครงกำรฯ ดังกล่ำวอยู่ในระดับมำกที่สุด   เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยข้อพบว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรบรรยำยให้ควำมรู้ของวิทยำกรในภำพรวม  สถำนที่อบรมในสถำนที่และนอก
สถำนที่  กระบวนกำรและขั้นตอนกำรจัดอบรม  ระยะเวลำในกำรอบรม  และสุดท้ำยมีควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที ่
 
  ข้อเสนอแนะ 

 1. อยำกให้มีโครงกำรแบบนี้ทุกปี และน ำมัคคุเทศก์ท่ีจบหลักสูตรมำอบรม 2 ปี/ครั้ง  
2. กฎระเบียบวินัยผู้เข้ำฝึกควรเข้มงวดมำกกว่ำนี้ และผลิตบุคคลำกรที่มีคุณภำพ 

  


