
แบบสอบถาม 
โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ ( Little  Guide )  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

       
 

  1. จ ำนวนแบบสอบถำมแจกผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมยุวมัคคุเทศก์ ( Little  Guide )  ประจ ำปีงบประมำณ  
2559  จ ำนวน  32  ชุด  
 2. กำรวิเครำะห์หำค่ำร้อยละควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมยุวมัคคุเทศก์ ( Little  
Guide )  ประจ ำปีงบประมำณ  2559  
 3. เกณฑ์กำรแปลผลระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมยุวมัคคุเทศก์ ( Little  
Guide )  ประจ ำปีงบประมำณ  2559  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 5 15.60 
หญิง 27 84.40 

รวม 32 100.00 
 

  จากตารางที่ 1 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 84.40
รองลงมำคือ เพศชำย จ ำนวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ   15.60 
 ตารางท่ี 2 แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม อายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
10 – 15 ปี 31 96.90 
15 ปีขึ้นไป 1 3.10 

รวม 32 100.00 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ  10 – 15 ปี จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 96.90 
และอำยุ 15 ปีขึ้นไป จ ำนวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 3.10  
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  ตารางท่ี 3 แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม ระดับการศึกษา 
การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำ 4 12.50 
มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 28 87.50 

รวม 32 100.00 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ จ ำนวน        
28  คน คิดเป็นร้อยละ 87.50  และมีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  
 ตารางที่ 4 แสดงค่ำร้อยละของควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท ำโครงกำรอบรมยุวมัคคุเทศก์ ( Little  Guide )  
ประจ ำปีงบประมำณ  2559 

 

ประเด็นค าถาม 

จ านวนและร้อยละความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 

(x̄)/SD 

 

แปลผล 
 

อันดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก/เยำวชน 
มีเจตคติท่ีดี เกิดกำรเรียนรู้ 
และเข้ำใจบทบำท และ
ควำมส ำคัญของวิชำชีพ
มัคคุเทศก์ 

25 
(78.10) 

7 
(21.90) 

(0) (0) (0) 4.78 
.420 

มำกที่สุด 2 

เด็ก/เยำวชน สำมำรถน ำ
ประสบกำรณ์ จำกกำร
เรียนรู้ในกำรทัศนศึกษำดู
งำนมำปรับใช้ในกำรเป็นผู้
ต้อนรับนักท่องเที่ยวใน
อนำคตได้ 

28 
(87.50) 

3 
(9.40) 

1 
(3.10) 

(0) (0) 4.84 
.448 

มำกที่สุด 1 

เด็ก/เยำวชน  เป็นส่วน
หนึ่งในกลไกลขับเคลื่อน
กำรส่งเสริม  สนับสนุน 
เผยแพร่กำรท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตูล 

20 
(62.50) 

12 
(37.50) 

(0) (0) (0) 4.63 
.492 

มำกที่สุด 3 

รวม  (N = 32) 4.75 มากที่สุด  



.329 
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 จากตารางที่ 4 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำโครงกำรอบรมยุวมัคคุเทศก์    

( Little  Guide )  ประจ ำปีงบประมำณ  2559   ในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 4.75, SD = .329        
ในอันดับแรกมีควำมคิดเห็นว่ำเด็ก/เยำวชน สำมำรถน ำประสบกำรณ์จำกกำรเรียนรู้ในกำรทัศนศึกษำดูงำนมำปรับใช้ใน

กำรเป็นผู้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนำคตได้ อยู่ในระดับ มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 4.84 , SD = .448  รองลงมำเป็น        
เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก/เยำวชน มีเจตคติท่ีดี เกิดกำรเรียนรู้ และเข้ำใจบทบำท และควำมส ำคัญของวิชำชีพมัคคุเทศก์ อยู่ใน

ระดับมำกที่สุด  ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 4.78 , SD = .420 และน้อยที่สุด คือ เด็ก/เยำวชน  เป็นส่วนหนึ่งในกลไกลขับเคลื่อน

กำรส่งเสริม  สนับสนุน เผยแพร่กำรท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 4.63, SD = .492      
 ตารางที่ 5 แสดงค่ำร้อยละของควำมพึงพอใจต่อกำรจัดท ำโครงกำรอบรมยุวมัคคุเทศก์ ( Little  Guide )  
ประจ ำปีงบประมำณ  2559 

 

ประเด็นค าถาม 
จ านวนและร้อยละความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

(x̄)/SD 

 

แปลผล 
 

อันดับ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อย
ที่สุด 

ประชำสัมพันธ์/             
กำรประสำนงำน 

9 
(28.10) 

23 
(71.90) 

(0) (0) (0) 4.28 
.457 

มำกที่สุด 5 

กำรบรรยำยให้ควำมรู้ของ
วิทยำกรในภำพรวม 

24 
(75.00) 

7 
(21.90) 

1 
(3.10) 

(0) (0) 4.71 
.529 

มำกที่สุด 3 

สถำนที่อบรม/ทัศนศึกษำ    
ดูงำน 

26 
(81.30) 

6 
(18.80) 

(0) (0) (0) 4.81 
.397 

มำกที่สุด 1 

ระยะเวลำในกำรอบรม 8 
(25.00) 

23 
(71.90) 

1 
(3.10) 

(0) (0) 4.22 
.491 

มำกที่สุด 6 

กระบวนกำรและขั้นตอนกำร
จัดอบรม 

10 
(31.30) 

22 
(68.80) 

(0) (0) (0) 4.31 
.471 

มำกที่สุด 4 

กำรให้บริกำรและกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที ่

24 
(75.00) 

7 
(21.90) 

1 
(3.10) 

(0) (0) 4.72 
.523 

มำกที่สุด 2 

รวม  (N = 32) 
4.50 
.304 

มากที่สุด 
 

  
 



 
 

- 5 - 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดท ำโครงกำรอบรมยุวมัคคุเทศก์    

( Little  Guide )  ประจ ำปีงบประมำณ  2559    ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 4.50 , SD = .304  

ในอันดับแรกมีควำมพึงพอใจต่อสถำนที่อบรม/ทัศนศึกษำ อยู่ในระดับ มำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 4.81 , SD = .397 

รองลงมำพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่  อยู่ในระดับ มำกที่สุด  ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 

4.72, SD = .523 และน้อยที่สุด คือ ระยะเวลำในกำรอบรม อยู่ในระดับมำกที่สุด ค่ำเฉลี่ย (x̄) = 3.67 , SD = .911 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  ประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำรอย่ำงท่ัวถึง 
 2.  ควรมีที่จอดรถให้มำกกว่ำนี้ 
 3.  ควรจัดโครงกำรต่อเนื่องทุกปี 
    
อภิปรายผล 
 จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในโครงกำรอบรมยุวมัคคุเทศก์ ( Little  Guide )  ประจ ำปีงบประมำณ  2559    
มีประเด็นอภิปรำยผลดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุ  10 - 15 ปี และมีกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำหรือ
เทียบเท่ำ 
 2. ประเด็นวัดควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำโครงกำรอบรมยุวมัคคุเทศก์ ( Little  Guide )  ประจ ำปีงบประมำณ  
2559  ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยกับกำรจัดโครงกำรฯ ดังกล่ำวอยู่ในระดับมำกที่สุด เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
ข้อพบว่ำ เด็ก / เยำวชน สำมำรถน ำประสบกำรณ์จำกกำรเรียนรู้ในกำรทัศนศึกษำดูงำนมำปรับใช้ในกำรต้อนรับ
นักท่องเที่ยวในอนำคตได้  เพ่ือปลูกฝังเจตคติเกิดกำรกำรเรียนรู้  และเข้ำใจบทบำท  และควำมส ำคัญของวิชำชีพ
มัคคุเทศก์  และเป็นส่วนหนึ่งในกลไกลขับเคลื่อนกำรส่งเสริม  สนับสนุน  เผยแพร่กำรท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล 
 3. ประเด็นวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดท ำโครงกำรอบรมยุวมัคคุเทศก์ ( Little  Guide )  ประจ ำปีงบประมำณ  
2559  ในภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยกับกำรจัดโครงกำรฯ ดังกล่ำวอยู่ในระดับมำกที่สุด  เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยข้อพบว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อสถำนที่อบรม / ทัศนศึกษำดูงำน  กำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่  
กำรบรรยำยให้ควำมรู้ของวิทยำกรในภำพรวม  กระบวนกำรและขั้นตอนกำรอบรม  กำรประชำสัมพันธ์/กำร
ประสำนงำนโครงกำร  และระยะเวลำในกำรอบรม 
 



**************************************************************** 
 
 
 
 
 
 


