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ค ำน ำ 
 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 10 ล าปาง เพ่ือด าเนินการโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ ตามแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองแผนและงบประมาณ           
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ล าปาง จึงได้ประสานกับประธานกลุ่มเย็บกระเป๋าผ้าต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน ออกตรวจประเมินศักยภาพความ
พร้อมของผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ล าปาง ปรากฏว่ามี                   
ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการเย็บกระเป๋าผ้า ระหว่างวันที่  19 – 21 สิงหาคม 
๒๕๖2 
             บัดนี้ การด าเนินโครงการฝึกอบรมการฝึกอาชีพการเย็บกระเป๋าผ้า ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการฉบับนี้
ขึ้นมา เพ่ือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับทราบถึงกระบวนการท างาน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ขออนุมัติ
โครงการ การติดต่อประสานงาน การด าเนินโครงการ การประเมินผลโครงการและการติดตามผลการด าเนินงาน 
ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป หากผิดพลาดประการใด 
ผู้เขียนจึงขออภัยมา ณ ที่นี้   
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บทท่ี  ๑   
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
         ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดล ำปำงได้จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดล ำปำง ไตรมำส4             

ปี 2561 (เดือนตุลำคม-ธันวำคม) เพ่ือประมวลผลสถำนกำรณ์แรงงำนจังหวัดและแจ้งประชำสัมพันธ์ในเดือน
กุมภำพันธ์ 2562 ให้กับประชำชนและหน่วยงำนต่ำงๆที่สนใจน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์พบว่ำ อัตรำกำรว่ำงงำน
ของจังหวัดล ำปำงแต่ละไตรมำสจะปรับตัวสูงขึ้นและลดลงตำมปัจจัยในเรื่องฤดูกำล เนื่องจำกจังหวัดล ำปำงเป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม แรงงำนจะมีกำรเคลื่อนย้ำยสู่ภำคเกษตรในไตรมำสที่เป็นฤดูกำลเพำะปลูก ส ำหรับอัตรำกำร
ว่ำงงำนในจังหวัดล ำปำง พบว่ำ ไตรมำส 4 ปี 2561 (ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต) มีอัตรำร้อยละ0.88 เพ่ิมขึ้นจำก               
ไตรมำส3 ปี 2561 ร้อยละ0.04 และจะลดลงเมื่อเสร็จสิ้นฤดูกำลเก็บเกี่ยวผลผลิต   
  ศูนย์บริหำรกำรทะเบียนภำค5 สำขำจังหวัดล ำปำง ได้รำยงำนข้อมูลของประชำกรจังหวัดล ำปำง 
ณ เดือนธันวำคม 2561 มีประชำกรทั้งสิ้น 742,883 คน พบว่ำภำคกำรเกษตรเป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่ออัตรำ
กำรว่ำงงำนที่เพ่ิมขึ้นและลดลงของแรงงำนจังหวัดล ำปำง อำจส่งผลให้จังหวัดล ำปำงได้รับผลกระทบจำกกำร
ว่ำงงำน หำกประชำชนยึดติดอยู่กับภำคกำรเกษตรเพียงอย่ำงเดียว โดยไม่ค ำนึงถึงช่วงที่ผลผลิตทำงกำรเกษตร
รำคำตกต่ ำ เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงรำยได้ ดังนั้น กำรปรับตัวจึงเป็น              
สิ่งส ำคญั โดยเฉพำะกำรรู้จักพ่ึงพำตนเอง รู้จักคิดสร้ำงสรรค์ผลงำน ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์และมองหำอำชีพ
เสริมเพ่ือเป็นทำงเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ประชำชนผ่ำนพ้นวิกฤติทำงเศรษฐกิจได้อย่ำงเข้มแข็ง ภำยใต้กำรส่งเสริม
และสนับสนุนจำกภำครัฐ  

  กำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมอำชีพให้แก่ประชำชนเป็นอีกภำรกิจหนึ่งของท้องถิ่นในกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยของรัฐบำลที่มุ่งเน้นกำรกระจำยรำยได้สู่ท้องถิ่น ลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเท่ำเทียมกันให้แก่
ประชำชน โดยกำรรู้จักพ่ึงพำตนเองและลดกำรพ่ึงพิงภำครัฐ น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง                 
รัชกำลที่ 9 มำปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้ประชำชนกินดีอยู่ดี มีงำนท ำ
ในท้องถิ่น เกิดกำรพัฒนำรำยได้และอำชีพที่ยั่งยืนต่อไป      
 พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๒ มำตรำ ๔๕ ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรภำยในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด คือ (๘) ท ำกิจกำรใดๆ อันเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด ตำมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑)ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดร่วมด ำเนินกำรหรือให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดท ำ (๑๗) กำรส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหำกำรประกอบอำชีพ พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 17 ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด มีอ ำนำจและหน้ำที่ (27) กำรสังคมสงเครำะห์
และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสและประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง 

 
                         /เรื่องหลักเกณฑ์... 



๒ 

 

เรื่อง หลักเกณฑ์กำรส่งเสริมอำชีพขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๕๖ 
ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรสนับสนุนและส่งเสริมอำชีพในรูปแบบกำรสนับสนุนทำงวิชำกำร  

  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง ได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับสถำบันพัฒนำ
ฝีมือแรงงำน 10 ล ำปำง เพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะอำชีพ ตำมแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ส่งเสริมพัฒนำอำชีพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง ชั้น 3 โดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง ได้รับหนังสือจำกกลุ่มเย็บกระเป๋ำผ้ำต ำบลล้อมแรด อ ำเภอ
เถิน ลงวันที่ 10 กันยำยน 2560 เรื่อง ขอรับกำรสนับสนุนกำรฝึกอบรมอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ แต่เนื่องจำก
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำและกำรจัดท ำงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป               
ตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร จึงได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 ประกอบกับได้รับหนังสือจำกกลุ่มเย็บกระเป๋ำผ้ำต ำบลล้อมแรด ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2562                
เรื่อง ติดตำมกำรขอรับกำรสนับสนุนกำรฝึกอบรมอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ โดยกลุ่มดังกล่ำวได้แจ้งยืนยันว่ำมีควำม
ต้องกำรและควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรที่ก ำหนด  

ฝ่ำยพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม กองแผนและงบประมำณ มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดฝึกอบรม
และส่งเสริมอำชีพ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดล ำปำง จึงประสำนกับประธำนกลุ่มเย็บ
กระเป๋ำผ้ำ ต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง ออกตรวจประเมินศักยภำพควำมพร้อมของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่จำกสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 10 ล ำปำง ปรำกฏว่ำมีผู้ ประสงค์เข้ำรับกำรฝึกอบรม
จ ำนวน 50 คน ซึ่งมีควำมพร้อมในกำรฝึกอบรม เพื่อเป็นกำรสนับสนุนส่งเสริมอำชีพและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับ
กลุ่มเย็บกระเป๋ำผ้ำ จึงได้ก ำหนดจัดโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ ระหว่ำงวันที่ 19 -21 
สิงหำคม ๒๕๖2 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือเพ่ิมควำมรู้และทักษะอำชีพ กำรเย็บกระเป๋ำผ้ำให้กับกลุ่มประชำชนต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน               

ให้เกิดควำมช ำนำญมำกยิ่งข้ึน 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มประชำชนต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน ได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
๓. เพ่ือสนับสนุนให้กลุ่มประชำชนต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน มีอำชีพเสริม รู้จักพ่ึงพำตนเอง ใช้ควำมคิด

ริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์น ำไปต่อยอดสร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 

เป้ำหมำย 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
-  ฝึกอบรมให้กับกลุ่มประชำชนต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน จ ำนวน 50 คน 
 
 
              /เป้ำหมำย... 



๓ 

 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
- กลุ่มประชำชนต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน มีทักษะกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ สำมำรถพัฒนำเป็นอำชีพ

หลักหรืออำชีพเสริม ส่งผลให้เกิดรำยได้ที่ยั่งยืนในอนำคต 
 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
ณ  ศูนย์พัฒนำชีวิตบ้ำนดอนไชย ต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  

จ ำนวน 3 วัน ระหว่ำงวันที่ 19 – 21 สิงหำคม ๒๕๖2  
งบประมำณด ำเนินงำน  

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖2 หน้ำ ๒80 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 21/2562 อนุมัติเมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2562 และประกำศองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ประกำศ ณ วันที่ 30 กรกฎำคม 2562 รำยกำรที่ 5.5 โครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ ำ              
ต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง แก้ไขเป็น 5.5 โครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ 
จ ำนวน 80,000.- บำท (ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย) 

วิธีด ำเนินกำร 
ก่อนกำรฝึกอบรม  
(๑)  ประสำนงำนกับประธำนกลุ่มผู้ประสงค์เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือประเมินศักยภำพควำมพร้อม
ในกำรฝึกอบรมร่วมกับสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน10ล ำปำง 
(๒)  จัดท ำโครงกำรฯ         
(๓)  ประสำนงำนกับวิทยำกรผู้ให้ควำมรู้ 
(๔)  ประสำนเรื่องสถำนที่จัดฝึกอบรม 
(๕)  ประสำนงำนกับหน่วยรำชกำรในพื้นทีเ่พ่ือเชิญเข้ำร่วมโครงกำร 
(6)  ประสำนผู้รำยงำน ประธำนในพิธีเปิดและพิธีปิด   
ระหว่ำงกำรจัดฝึกอบรม 
(๑)  กำรฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคกำรบรรยำย  
(๒)  ฝึกปฏิบัติจริงโดยมีวิทยำกรชี้แนะให้ค ำปรึกษำอย่ำงใกล้ชิด  
หลังกำรจัดฝึกอบรม 
(๑) ประเมินผลโครงกำรฯ โดยใช้แบบสอบถำม   
(๒) กำรรำยงำนผลของกลุ่มที่ฝึกอบรม 

 

                     /ผู้รับผิดชอบ... 



๔ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองแผนและงบประมำณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
๑. กลุ่มประชำชนต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน มีควำมรู้และทักษะอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำและ

เกิดควำมช ำนำญมำกยิ่งข้ึน 
๒. กลุ่มประชำชนต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน ได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 

         ๓. กลุ่มประชำชนต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน มีอำชีพเสริม รู้จักพ่ึงพำตนเองและใช้ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เกิดกำรต่อยอดทำงอำชีพ ช่วยสร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

บทท่ี ๒ 
กำรด ำเนินโครงกำร 

  หลังจำกที่ได้รับอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ  จึงได้
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

 ๑. ประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรม  
  (๑) ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง www.lppao.go.th 
เพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดฝึกอบรมอำชีพให้แก่ประชำชน
จังหวัดล ำปำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง 
  (๒) ประชำสัมพันธ์ในรำยกำรท้องถิ่นก้ำวไกลทำงสถำนีวิทยุที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง
เช่ำเวลำ เพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดฝึกอบรมอำชีพให้แก่
ประชำชนจังหวัดล ำปำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง 

(๓) ประชำสัมพันธ์โครงกำรดังกล่ำวให้ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 
ทรำบข้อมูลข่ำวสำรกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดฝึกอบรมอำชีพขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง 

(4) จัดท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำรเพ่ือให้ประชำชนทรำบรำยละเอียดของกำรจัด
ฝึกอบรมอำชีพโครงกำรดังกล่ำวขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง 

 

 
 
                 /2.ประสำนงำน... 
 

http://www.lppao.go.th/


๖ 

 

 2. ประสำนงำนกำรฝึกอบรม 
(๑) ประสำนงำนเพ่ือบูรณำกำรด ำเนินกำรส่งเสริมอำชีพกับสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ๑๐ 

ล ำปำง โดยได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ในโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะอำชีพ ตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำอำชีพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2562                     
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง ชั้น 3  

 (๒) ประสำนงำนกับประธำนกลุ่มเย็บกระเป๋ำผ้ำต ำบลล้อมแรด เพ่ือออกตรวจประเมินศักยภำพ         
ควำมพร้อมของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมร่วมกับเจ้ำหน้ำที่จำกสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 10 ล ำปำง เมื่อวันที่                       
31 พฤษภำคม 2562 ปรำกฏว่ำมีผู้ประสงค์เข้ำรับกำรฝึกอบรมจ ำนวน 50 คน ซึ่งมีควำมพร้อมในกำรฝึกอบรม 
ระหว่ำงวันที่ 19 – 21 สิงหำคม ๒๕๖2 

 (๓) ฝ่ำยพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม กองแผนและงบประมำณ ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง            
ค ำชี้แจงงบประมำณ รำยกำรที่ 5.5 โครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ ต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน 
จังหวัดล ำปำง แก้ไขเป็น 5.5 โครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ ตำมบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลง               
ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 21/2562 อนุมัติเมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 
2562 และประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ประกำศ ณ วันที่ 30 กรกฎำคม 2562 เรียบร้อยแล้ว 

(4) ฝ่ำยพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม กองแผนและงบประมำณ ได้ประสำนนำยชัยรัตน์ ศรีวันใจ 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนช ำนำญกำร สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ๑๐ ล ำปำง เพ่ือจัดท ำเอกสำร
หลักสูตรกำรฝึกอบรมอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ และได้คัดเลือกวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรเย็บ
กระเป๋ำผ้ำ จ ำนวน ๒ รำย ดังนี้   

  4.๑ นำงพัชรินทร์  พรหมวงศ์  เป็นผู้มีควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ 
  4.๒ นำงเนตรนภำ  สีดำแจ่ม   เป็นผู้มีควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ  

๓. กำรสนับสนุนกำรอบรมดังนี้ 
    ๓.๑ วัสดุในกำรฝึกอบรม 

   1. ไหมประดิษฐ์เบอร์ 30/2 คละสี (หัวละ 5 ใจ)  จ ำนวน    8     หัว 
   2. เข็มเนำผ้ำเบอร์ 6                จ ำนวน  5    ห่อ 
   3. เข็มเนำผ้ำเบอร์ 7        จ ำนวน  5    ห่อ 
   4. เข็มก้นทอง      จ ำนวน  5    ห่อ 
   5. สะดึงพลำสติกขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 8 นิ้ว      จ ำนวน  50  อัน 
   6. ปำกกำเขียนผ้ำ     จ ำนวน  20  ด้ำม 
   7. ผ้ำเยื่อไผ่      จ ำนวน  70  เมตร   
   8. ใยโพลี่เอสเตอร์ 200 กรัม    จ ำนวน  38  เมตร 
   9. ผ้ำซับในผ้ำฝ้ำย     จ ำนวน  38  เมตร 
 
                         /10.กุ๊นคอตตอล... 



๗ 

 

   10. กุ๊นคอตตอล คละสี (ม้วนละ 10 เมตร)  จ ำนวน  50  เมตร   
   11. ด้ำยเย็บผ้ำคละสี           จ ำนวน    2  โหล 
   12. เข็มหมุดหัวโต (กล่อง400ตัว)   จ ำนวน    3  กล่อง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

๓.๒ อำหำรกลำงวัน จ ำนวน 3 วัน จ ำนวน 50 คน 
  ๓.๓ อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 3 วัน วันละ ๒ มื้อ จ ำนวน 50 คน 

๓.๔ จัดหำวิทยำกรผู้มีควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ จำกสถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน ๑๐ ล ำปำง จ ำนวน ๒ ท่ำน  ได้แก่   

     - นำงพัชรินทร์  พรหมวงศ์   เป็นผู้มีควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ 
     - นำงเนตรนภำ  สีดำแจ่ม   เป็นผู้มีควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ 

 ๔. วิธีกำรฝึกอบรม 

(๑) ฝึกภำคทฤษฎี  

              วันที่ 19 สิงหำคม ๒๕๖2 เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.ฟังกำรบรรยำยให้ควำมรู้เรื่อง             
กำรเลือกใช้วัสดุและเครื่องมือ อุปกรณ์ ส ำหรับกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคนิคกำรเย็บกระเป๋ำ
ผ้ำรูปแบบต่ำงๆและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน จ ำนวน 2 ชั่วโมง โดย วิทยำกร นำงพัชรินทร์  พรหมวงศ์  

 



๘ 

 

(๒) ฝึกภำคปฏิบัติ รำยละเอียดดังนี้ 

วันที่ 19 สิงหำคม ๒๕๖2 (ภำคเช้ำ) 

เวลำ ๑1.1๕ – ๑๒.๐๐ น. :  ฝึกกำรสร้ำงรูปแบบกระเป๋ำ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

วันที่ 19 สิงหำคม ๒๕๖2 (ภำคบ่ำย) 

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. :  ฝึกกำรสร้ำงรูปแบบกระเป๋ำ (ต่อ) 
เวลำ ๑4.45 – ๑6.๓๐ น. :  ฝึกกำรเย็บกระเป๋ำแบบควิลท์มือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

วันที่ 20 สิงหำคม ๒๕๖2 (ภำคเช้ำ) 

เวลำ 09.00 – 10.3๐น. :  ฝึกกำรเย็บกระเป๋ำแบบควิลท์มือ (ต่อ) 
เวลำ 10.45 – 12.0๐น. :  ฝึกกำรเย็บกระเป๋ำแบบควิลท์มือ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วันที่ 20 สิงหำคม ๒๕๖2 (ภำคบ่ำย) 

เวลำ 13.00 – 14.3๐ น. :  ฝึกกำรเย็บกระเป๋ำแบบควิลท์มือ (ต่อ) 
เวลำ 14.45 – 16.3๐ น. :  ฝึกตกแต่งกระเป๋ำ 

 



๑๐ 

 

วันที่ 21 สิงหำคม ๒๕๖2 (ภำคเช้ำ) 

เวลำ 09.00 – 10.3๐ น. :  ฝึกตกแต่งกระเป๋ำ (ต่อ) 
เวลำ 10.45 – 12.0๐ น. :  ฝึกตกแต่งกระเป๋ำ (ต่อ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         วันที่ 21 สิงหำคม ๒๕๖2 (ภำคบ่ำย) 

เวลำ 13.00 – 14.3๐ น. :  ฝึกตกแต่งกระเป๋ำ (ต่อ) 
เวลำ 14.45 – 16.3๐ น. : เก็บรำยละเอียดกระเป๋ำให้เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

เวลำ 16.3๐ น. : สรุปผลกำรฝึกอบรม / พิธีปิดกำรฝึกอบรม 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



๑๒ 

 

 ๕.ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
        กลุ่มเย็บกระเป๋ำผ้ำต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง  ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมำ            
เพ่ือพูดคุยปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำรส่งเสริมอำชีพและสร้ำงรำยได้ให้แก่สมำชิก  พัฒนำเศรษฐกิจระดับชุมชนให้
เข้มแข็งและแก้ปัญหำกำรว่ำงงำนของสมำชิกกลุ่ม ซึ่งทำงกลุ่มได้ลงควำมเห็นว่ำมีควำมสนใจในกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ 
แต่จำกกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจพบว่ำสมำชิกกลุ่มยังขำดควำมรู้และงบประมำณสนับสนุนในกำรฝึกอำชีพดังกล่ำว 

๖.วิธีกำรแก้ปัญหำ 
      องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำปำงและสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 10 ล ำปำง ได้ลงนำมบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะอำชีพ ตำมแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำ
อำชีพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ล ำปำง ชั้น 3 โดยได้รับควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำกสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ๑๐ ล ำปำง เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้
ให้สำมำรถพัฒนำรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของตลำด ท ำให้กลุ่มสำมำรถริเริ่ม
สร้ำงสรรค์รูปแบบกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำและก ำหนดรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรฝึกอบรม โดยก ำหนด
จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ ระหว่ำงวันที่ 19 – 21 สิงหำคม ๒๕๖2 ณ ศูนย์พัฒนำ
ชีวิตบ้ำนดอนไชย ต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

บทท่ี ๓ 

กำรประเมินผลโครงกำร 
  กำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ มีดังนี้ 
  ๓.๑ วธิีกำรศึกษำ 
  ๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๔ วธิีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๕ กำรวิเครำะห์และสรุปผลข้อมูล  

 ๑.วิธีกำรศึกษำ   
  จำกกำรด ำเนินกำรที่ได้กล่ำวไว้ในบทที่ ๒ กำรประเมินควำมพึงพอใจในโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึก
อำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจ ำนวน 50 คน จำกกำรศึกษำและเลือกประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
ของ ศำสตรำจำรย์ ดร. มนัส สุวรรณ ได้เขียนไว้ในหนังสือระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมศำสตร์และมนุษย์ศำสตร์                  
บทที่ ๘ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงหัวข้อกำรเลือกกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive sampling) เป็นกำร
เลือกกกลุ่มตัวอย่ำงโดยพิจำรณำจำกลักษณะของกลุ่มที่ เลือกเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน                     
ดังนั้น ผู้ประเมินจึงเลือกใช้กำรประเมินเชิงปริมำณ ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลและใช้กำรเลือก
กลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นจ ำนวนทั้งหมดของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในครั้งนี้ 

 ๒.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชำชนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ ระหว่ำงวันที่ 19 – 21 
สิงหำคม ๒๕๖2 จ ำนวน 50 คน ณ ศูนย์พัฒนำชีวิตบ้ำนดอนไชย ต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง 

 ๓.เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๑ เป็นกำรตอบแบบสอบถำมที่ผู้ประเมินสร้ำงขึ้นเอง โดยเป็นค ำถำมลักษณะแบบปลำยปิด 
(Close – ended Question) และเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมแบ่งเป็น ๖ ส่วน  
ได้แก่ 
  ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ส่วนที่ ๒  ควำมรู้ ทักษะ เทคนิควิธี ก่อนกำรฝึกอบรม 
  ส่วนที่ ๓  ควำมรู้ ทักษะ เทคนิควิธี หลังกำรฝึกอบรม 

ส่วนที่ ๔  ควำมพึงพอใจที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีต่อวิทยำกร 
  ส่วนที่ ๕  ควำมพึงพอใจที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีต่อกำรจัดฝึกอบรม 
  ส่วนที่ ๖  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 



๑๔ 

 

  โดยใช้มำตรวัดควำมคิดเห็นและควำมร่วมมือแบบ Rating Scale ตำมมำตรวัดของเร็นซิส       
ไลเคิร์ต (Likert Scale) แบ่งเป็น ระดับควำมพึงพอใจออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
      ระดับ ควำมพึงพอใจ   มำกที่สุด           ๕       คะแนน 
      ระดับ ควำมพึงพอใจ   มำก                ๔      คะแนน 
      ระดับ ควำมพึงพอใจ   ปำนกลำง         ๓      คะแนน 
      ระดับ ควำมพึงพอใจ   น้อย               ๒        คะแนน 
      ระดับ ควำมพึงพอใจ   น้อยที่สุด        ๑        คะแนน 
 
 ๔.วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.๑ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม ที่ก ำหนดขึ้นมำด้วยตนเอง  โดยเก็บข้อมูลจำก
ผู้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมในโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ ระหว่ำงวันที่ 19–21 สิงหำคม ๒๕๖2 
จ ำนวน 50 คน ณ ศูนย์พัฒนำชีวิตบ้ำนดอนไชย ต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง  จ ำนวน  50  ชุด   
  4.๒ ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของค ำตอบในแบบสอบถำม และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพ่ือท ำกำร
วิเครำะห์ข้อมูลต่อไป 

 ๕.กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูล 
  กำรประเมินนี้จะใช้กำรประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำร
วิจัยทำงสถิติเป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ๑. กำรน ำเสนอข้อมูล ส่วนที่ ๑ ใช้สถิติเชิงพรรณนำ ประกอบกำรแจกแจงควำมถี่และกำร
กระจำยค่ำร้อยละ 

  ๒. กำรน ำเสนอข้อมูล ส่วนที่ ๒ ใช้ในกำรหำค่ำเฉลี่ยเลขคณิต ใช้เกณฑ์กำรแปลผล โดยแบ่ง
ช่วงคะแนนระดับควำมพึงพอใจออกเป็น ๕ ชั้น มีเกณฑ์กำรแปลผล ดังนี้   
  คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐   มำกทีสุ่ด 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  มำก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  ปำนกลำง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  น้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  น้อยที่สุด 
  ๓. กำรน ำเสนอข้อมูล ส่วนที่ ๓ เป็นข้อเสนอแนะเป็นกำรเขียนบรรยำย 
 
 
 
 
 
  

X



๑๕ 

 

บทท่ี ๔   
ผลกำรประเมินโครงกำร 

กำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมพัฒนำทักษะโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ              
ซึ่งได้กล่ำวไว้ในบทที่ ๓ แล้วนั้น เมื่อมีกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรวัดผลและประเมินผล
กำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ทรำบถึงควำมพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรในครั้งต่อไป โดยจะได้เสนอตำมล ำดับ ดังนี้   

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ส่วนที่  ๒  ข้อมูลด้ำนควำมรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีก่อนกำรฝึกอบรม 
ส่วนที่  ๓  ข้อมูลด้ำนควำมรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีหลังกำรฝึกอบรม 
ส่วนที่  ๔  ควำมพึงพอใจที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีต่อวิทยำกร 

  ส่วนที่  ๕  ควำมพึงพอใจที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีต่อกำรจัดฝึกอบรม 

  ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
     เป็นกำรสรุปผลกำรประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 50 คน  ได้แก่  
เพศ  อำยุ  อำชีพ  ระดับกำรศึกษำ  ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 แสดงสรุปผลกำรประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ที ่ หัวข้อ รำยกำร จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑ เพศ ชำย 0 0.00 
หญิง 50 100.00 

 

๒ อำยุ อำยุต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี 0 0.00 
๒๑ – ๓๐ ป ี 0 0.00 
๓๑ – ๔๐ ป ี 2 4.00 
๔๑ – ๕๐ ป ี 4 8.00 
๕๑ – ๖๐ ป ี 25 50.00 
๖๑ ปีขึ้นไป 19 38.00 

 
๓ อำชีพ รับรำชกำร 1 2.00 

พนักงำนบริษัท 0 0.00 

เกษตรกร 18 36.00 
รับจ้ำงทั่วไป 9 22.00 



๑๖ 

 

อ่ืนๆ 22 44.00 

ที ่ หัวข้อ รำยกำร จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๔ ระดับกำรศึกษำ ประถมศึกษำ 22 44.00 

มัธยมศึกษำ 17 34.00 
ปวช. 1 2.00 
ปวส. 5 10.00 

ปริญญำตรี 5 10.00 

สูงกว่ำปริญญำตรี 0 0.00 
 

 ส่วนที่  ๒  ข้อมูลด้ำนควำมรู้ ทักษะ และเทคนิควิธี ก่อน กำรฝึกอบรม 
  จำกกำรแจกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ ำนวน 50 คน สำมำรถสรุปผล
ข้อมูลด้ำนควำมรู้ ทักษะ และเทคนิควิธี ก่อน กำรฝึกอบรม ได้ดังนี้ 

ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลควำมรู้ ทักษะ เทคนิควิธี ก่อน กำรฝึกอบรมของผู้ตอบแบบสอบถำม 

  
  

ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม 

จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

๑. ท่ำนมีควำมรู้และทักษะใน

กำรประกอบอำชีพฯ 
0 0.00 0 0.00 16 32.00 17 34.00 17 34.00 50 ๑๐๐.๐๐ 

๒. ท่ำนมีเทคนิควิธีใหม่ๆ  

ในกำรพัฒนำทักษะฝีมือฯ 
0 0.00 0 0.00 16 32.00 22 44.00 12 24.00 50 ๑๐๐.๐๐ 

๓. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ 

ทักษะ และเทคนิคท่ีมีอยู่ไป

ยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนได้ 

0 0.00 0 0.00 18 36.00 21 42.00 11 22.00 50 ๑๐๐.๐๐ 

๔. ท่ำนสำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของ
ตนได้ 

0 0.00 0 0.00 13 26.00 24 48.00 13 26.00 50 ๑๐๐.๐๐ 

๕. ท่ำนสำมำรถสร้ำงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีสำมำรถ
ขำยได้ดีเป็นท่ีต้องกำรของ 
ผู้ซ้ือได้ 

0 0.00 0 0.00 13 26.00 19 38.00 18 36.00 50 ๑๐๐.๐๐ 



๑๗ 

 

 ส่วนที่ ๓ ข้อมูลควำมรู้ ทักษะ เทคนิควิธี หลัง กำรฝึกอบรม 
  เป็นกำรแสดงผลควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 50 คน ที่ได้รับควำมรู้ ทักษะ 
และเทคนิควิธี หลัง กำรฝึกอบรม โดยสำมำรถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ตำรำงที่ 3 แสดงข้อมูลควำมรู้ ทักษะ เทคนิควิธี หลัง กำรฝึกอบรมของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ส่วนที่ ๔ ควำมพึงพอใจที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีต่อวิทยำกร 
  เป็นกำรแสดงผลควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 50 คน ที่มีต่อวิทยำกร ในด้ำน
ควำมเชี่ยวชำญ กำรถ่ำยทอดควำมรู้และกำรเตรียมควำมพร้อมของวิทยำกร สำมำรถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ตำรำงที่ 4 แสดงข้อมูลกำรประเมินด้ำนวิทยำกร 

ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม 

จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

๑. ท่ำนได้รับควำมรู้และทักษะ

ในกำรประกอบอำชีพจำกกำร

ฝึกอบรม 

31 62.00 19 38.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 50 100.00 

๒. ท่ำนได้รับเทคนิควิธีใหม่ๆ 

ในกำรพัฒนำทักษะฝีมือจำก

กำรฝึกอบรม 

31 62.00 19 38.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 50 100.00 

๓. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ 

ทักษะ และเทคนิคท่ีได้รับจำก

กำรจัดฝึกอบรมไปยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ของตนได้ 

27 54.00 21 42.00 2 4.00 0 0.00 0.00 0.00 50 100.00 

๔. ท่ำนสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนได้ 22 45.00 25 50.00 3 5.00 0 0.00 0.00 0.00 50 100.00 

๕. ท่ำนสำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ท่ีสำมำรถขำยได้ดีเป็นท่ี
ต้องกำรของผู้ซ้ือได้ 

21 43.00 26 52.00 3 5.00 0 0.00 0.00 0.00 50 100.00 

ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม 

จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

๑. ควำมเชี่ยวชำญและรอบรู้

ของวิทยำกร 
32 64.00 17 34.00 1 2.00 0 0.00 0 0.00 50 100.00 

๒. เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้

ของวิทยำกร 
31 62.00 19 38.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 100.00 

๓. กำรเตรียมควำมพร้อมของ

วิทยำกร 
27 54.00 23 46.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 100.00 



๑๘ 

 

 ส่วนที่  ๕  ควำมพึงพอใจที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีต่อกำรจัดฝึกอบรม 
  เป็นกำรแสดงผลควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 50 คน ที่มีต่อกำรจัดฝึกอบรม
ในภำพรวม ได้แก่ ควำมเหมำะสมของหลักสูตร ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรฝึกอบรม ควำมเหมำะสมของ
สถำนที่ กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ และกำรฝึกอบรมในรุ่นต่อไป สำมำรถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 5 แสดงข้อมูลกำรจัดฝึกอบรมในภำพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นควำมคิดเห็น 

ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด รวม 

จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ จ ำนวน 

(คน) 

ร้อยละ 

๑. ควำมเหมำะสมของ

หลักสูตรในกำรจัดอบรม 
21 42.00 24 49.00 5 9.00 0 0.00 0 0.00 50 100.00 

๒. ควำมเหมำะสมกับ

ระยะเวลำในกำรจัดอบรม 

14 

 

28.00 

 

24 

 

50.00 

 

10 

 

18.00 

 

2 4.00 

 

0 0.00 50 100.00 

๓. ควำมเหมำะสมของสถำนท่ี 10 21.00 28 56.00 12 23.00 0 0.00 0 0.00 50  100.00 
๔. ควำมเหมำะสมของกำร

ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 17 35.00 30 60.00 3 5.00 0 0.00 0 0.00 50 100.00 

๕. ต้องกำรท่ีจะให้มีกำรจัด
ฝึกอบรมในรุ่นต่อไป 26 52.00 22 44.00 2 4.00 0 0.00 0 0.00 50 100.00 



๑๙ 

 

บทท่ี ๕  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลกำรประเมินโครงกำร 
  กำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจ ำนวน               
50 คน เก็บข้อมูล หลังสิ้นสุดกำรฝึกอบรม ในวันที่ 21 สิงหำคม ๒๕๖2 ณ ศูนย์พัฒนำชีวิตบ้ำนดอนไชย            
ต ำบลล้อมแรด อ ำเภอเถิน จังหวัดล ำปำง สำมำรถสรุปผลได้ ดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป   
  เป็นกำรวิเครำะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ ประกอบด้วยกำรแจกแจงควำมถี่และกำรกระจำย     
ค่ำร้อยละ ซึ่งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 50 คน  ได้แก่  เพศ  อำยุ  อำชีพ  ระดับกำรศึกษำ  
ดังนี้ 

  ตำรำงท่ี ๕.๑ แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 เพศ     จ ำนวน (คน)    ร้อยละ 

  หญิง          50     ๑๐๐.๐๐ 
  ชำย          ๐                 ๐.00 

 รวม          50     ๑๐๐.00 

  จำกตำรำง ๕.๑ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นเพศหญิง  มีจ ำนวน  50 คน  คิดเป็นร้อยละ   
๑๐๐ ไม่มีเพศชำยในกำรฝึกอบรมครั้งนี้   

  ตำรำงท่ี ๕.๒  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 อำยุ       จ ำนวน (คน)           ร้อยละ 

    อำยุต่ ำกว่ำ ๒๐ ปี    0    0.00 
   อำยุ ๒๐ – ๓๐ ป ี    0    0.00 
    อำยุ ๓๑ – ๔๐ ป ี    2    4.00    
 อำยุ ๔๑ – ๕๐ ป ี    4    8.0๐ 
    อำยุ ๕๑ – ๖๐ ป ี    25    50.0๐ 
    อำยุ ๖๑ ปีขึ้นไป     19    38.๐๐ 

 รวม      50             ๑๐๐.00 

  จำกตำรำง ๕.๒ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม  จ ำนวนมำกอำยุระหว่ำง ๕๑ – ๖๐ ปี มีจ ำนวน             
25 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมำมีอำยุ 61 ปีขึ้นไป  มีจ ำนวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.๐๐ และอำยุ
ระหว่ำง 41 – 50 ปี มีจ ำนวน  4 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.0๐   



๒๐ 

 

  ตำรำงท่ี ๕.๓  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 อำชีพ     จ ำนวน (คน)    ร้อยละ 

        รับรำชกำร         1      2.๐๐ 
        พนักงำนบริษัท         0      0.๐๐ 
       เกษตรกร        18      36.๐๐ 
        รับจ้ำงทั่วไป         9      18.0๐ 
        อ่ืนๆ         22      44.0๐  

 รวม              50       ๑๐๐.00 

  จำกตำรำง ๕.๓ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม  จ ำนวนมำกประกอบอำชีพ อ่ืนๆ มีจ ำนวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมำอำชีพเกษตรกร มีจ ำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และอำชีพรับจ้ำงทั่วไป 
จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00   
หมำยเหตุ : อำชีพอ่ืนๆจำกทั้งหมด 22 คน แบ่งเป็น แม่บ้ำน จ ำนวน 15 คน ธุรกิจส่วนตัว 3 คน และข้ำรำชกำร
บ ำนำญ 4 คน 

  ตำรำงท่ี ๕.๔  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระดับกำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ระดับกำรศึกษำ    จ ำนวน (คน)    ร้อยละ 

 ประถมศึกษำ           22    44.๐๐ 
 มัธยมศึกษำตอนต้น          17    17.๐๐ 
 มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.         1       1.๐๐ 
 ปวส./อนุปริญญำ           5       5.๐๐ 
 ปริญญำตรี           5       5.๐0 
 สูงกว่ำปริญญำตรี          0       0.00 

  รวม          50     ๑๐๐.00 

 
  จำกตำรำง ๕.๔ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  มีจ ำนวน 
22 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.๐๐ รองลงมำจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.00 
 
 ส่วนที่ ๒  กำรประเมินควำมรู้ ทักษะและเทคนิควิธีของผู้เข้ำรับกำรอบรม ก่อน กำรฝึกอบรม 
  รำยกำรค ำถำมในส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำรทรำบถึงควำมพึงพอใจในเรื่องของควำมรู้ 
ทักษะและเทคนิควิธี ก่อนกำรฝึกอบรม ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังตำรำง ดังต่อไปนี้ 

   



๒๑ 

 

ตำรำงท่ี ๕.๕  ควำมรู้ ทักษะ เทคนิควิธี ก่อน กำรฝึกอบรม 

  ประเด็นกำรประเมิน   ค่ำเฉลี่ย ( )   กำรแปลผล 

๑. ท่ำนมีควำมรู้และทักษะในกรประกอบอำชีพฯ  1.98    น้อย 

๒. ท่ำนมีเทคนิคใหม่ๆในกำรพัฒนำทักษะฝีมือฯ  ๒.08         น้อย 

๓. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะและเทคนิควิธี  ๒.14    น้อย 
    ที่มีอยู่ไปยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนได้   

๔. ท่ำนสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนได้ ๒.00    น้อย 

๕. ท่ำนสำมำรถสร้ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีสำมำรถ 1.90    น้อย 
    ขำยได้ดีเป็นที่ต้องกำรของผู้ซื้อได้  

        รวม    ๒.02    น้อย 

  จำกตำรำง ๕.๕  แสดงให้เห็นว่ำผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บ
กระเป๋ำผ้ำ มีควำมรู้ ทักษะและเทคนิควิธี ก่อนกำรฝึกอบรมอยู่ในระดับ น้อย ( (  = ๒.02) 

 ส่วนที่ ๓  กำรประเมินควำมรู้ ทักษะและเทคนิควิธีของผู้เข้ำรับกำรอบรม หลัง กำรฝึกอบรม 
  รำยกำรค ำถำมในส่วนนี้  มีวัตถุประสงค์  เพ่ือต้องกำรทรำบถึงควำมพึงพอใจในเรื่องของควำมรู้ 
ทักษะและเทคนิควิธี หลังกำรฝึกอบรม ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังตำรำง  ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี ๕.๖  ควำมรู้ ทักษะ เทคนิควิธี หลัง กำรฝึกอบรม 

  ประเด็นกำรประเมิน   ค่ำเฉลี่ย ( )   กำรแปลผล 

๑. ท่ำนมีควำมรู้และทักษะในกรประกอบอำชีพ  ๔.62    มำกที่สุด 
    จำกกำรฝึกอบรม 

๒. ท่ำนมีเทคนิคใหม่ๆในกำรพัฒนำทักษะฝีมือ  ๔.62         มำกที่สุด 
    จำกกำรฝึกอบรม 

๓. ท่ำนสำมำรถน ำควำมรู้ ทักษะและเทคนิควิธีที่ได้รับ ๔.50    มำกที่สุด 
    จำกกำรจัดฝึกอบรมไปยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนได้ 

๔. ท่ำนสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนได้ ๔.38    มำกที่สุด 

๕. ท่ำนสำมำรถสร้ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีสำมำรถ ๔.36    มำกที่สุด 
    ขำยได้ดีเป็นที่ต้องกำรของผู้ซื้อได้  

        รวม    ๔.51    มำกที่สุด 



๒๒ 

 

  จำกตำรำง ๕.๖  แสดงให้เห็นว่ำผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บ
กระเป๋ำผ้ำ ได้รับควำมรู้ ทักษะและเทคนิควิธี หลังจำกกำรฝึกอบรมอยู่ในระดับ มำกที่สุด (    = ๔.51) 

ส่วนที่ ๔  กำรประเมินด้ำนวิทยำกร 
  รำยกำรค ำถำมในส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำรทรำบถึงควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม
ที่มีต่อวิทยำกร ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังตำรำง ดังต่อไปนี้ 

  ตำรำงท่ี ๕.๗ กำรประเมินด้ำนวิทยำกร  

  ประเด็นกำรประเมิน   ค่ำเฉลี่ย ( )   กำรแปลผล 

๑. ควำมเชี่ยวชำญและควำมรอบรู้ของวิทยำกร      4.62   มำกที่สุด 

๒. เทคนิคกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร       4.66   มำกที่สุด 

๓. กำรเตรียมควำมพร้อมของวิทยำกร       4.54   มำกท่ีสุด 

   รวม        4.61   มำกที่สุด 

  จำกตำรำง ๕.๗  แสดงให้เห็นว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บ
กระเป๋ำผ้ำ มีควำมพึงพอใจต่อวิทยำกรอยู่ในระดับ มำกที่สุด  ( (  = 4.61) 

ส่วนที่ ๕  กำรประเมินกำรจัดงำนในภำพรวม 
  รำยกำรค ำถำมในส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องกำรทรำบถึงควำมพึงพอใจในกำรจัดงำนใน
ภำพรวม ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังตำรำง ดังต่อไปนี้   

ตำรำงท่ี ๕.๘ กำรประเมินด้ำนกำรจัดฝึกอบรม 

  ประเด็นกำรประเมิน   ค่ำเฉลี่ย ( )   กำรแปลผล 

๑. หลักสูตรในกำรจัดฝึกอบรมมีควำมเหมำะสม      4.32        มำก 

๒. ระยะเวลำในกำรจัดฝึกอบรมมีควำมเหมำะสม      4.00        มำก 

๓. สถำนที่ในกำรจัดฝึกอบรมมีควำมเหมำะสม      3.96        มำก 

๔. กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่มีควำมเหมำะสม      ๔.28        มำก 

๕. กำรจัดฝึกอบรมในรุ่นหรือหลักสูตรอื่นๆ       4.48        มำก 

   รวม        4.21        มำก 

   



๒๓ 

 

          จำกตำรำง ๕.๘  แสดงให้เห็นว่ำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บ
กระเป๋ำผ้ำ มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดฝึกอบรมในภำพรวมอยู่ในระดับมำก (  = 4.21) 

 ส่วนที่ ๖ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบสอบถำม มีข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรด ำเนินกำรในครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 
  ๖.๑ เห็นควรจัดฝึกอบรมโครงกำรเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพูนทักษะฝีมือและรูปแบบ
กำรตัดเย็บให้มำกขึ้น 
  ๖.๒ ควรส่งเสริมให้สมำชิกได้รับกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในกำรผลิต ก่อให้เกิดควำมช ำนำญใน
กำรผลิต ควรมีกำรดูแลติดตำมเอำใจใส่และให้ควำมรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับกำรผลิตให้ดียิ่งขึ้น 
   6.3 ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรจัดฝึกอบรมให้มำกขึ้น เนื่องจำกระยะเวลำฝึกอบรมไม่เพียงพอ 
  ๖.4 เห็นควรให้วิทยำกรคอยติดตำมและให้ควำมรู้นอกรอบแก่ผู้อบรม 
  6.5 ควรเพิ่มเติมหลักสูตรด้ำนกำรตลำดเข้ำมำในกำรอบรมเพ่ือส่งเสริมกำรขำยผลิตภัณฑ์ 

สรุปค่ำใช้จ่ำยท่ีใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร 

              กำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชีพกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ  ได้ขออนุมัติด ำเนินกำรในวงเงิน 
จ ำนวน 78,107.- บำท (เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบำทถ้วน)ใช้จ่ำยจริง จ ำนวน 73,307.-บำท (เจ็ดหมื่น
สำมพันสำมร้อยเจ็ดบำทถ้วน) โดยมีค่ำใช้จ่ำยจริง ดังนี้  

ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมกำรฝึกอำชพีกำรเย็บกระเป๋ำผ้ำ  
ล ำดับ 

ที ่
รำยกำร จ ำนวน หน่วยละ 

(บำท) 
รวมเป็นเงิน 

(บำท) 
หมำยเหตุ 

๑. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ มดีังนี ้     
 ๑.๑ ไหมประดิษฐ์เบอร์ 30/2 คละสี (หัวละ 5 ใจ) 8 หัว 150 1,200  

 ๑.๒ เข็มเนำผ้ำเบอร์ 6  5 ห่อ 20 100  

 ๑.๓ เข็มเนำผ้ำเบอร์ 7 5 ห่อ 20 100  
 ๑.๔ เข็มก้นทอง 5 ห่อ 35 175  
 ๑.๕ สะดึงพลำสติกขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8 นิ้ว 50 อัน 49 2,450  
 ๑.6 ปำกกำเขียนผ้ำ 20 ดำ้ม 65 1,300  
 ๑.7 ผ้ำเยื้อไผ ่ 70 เมตร 130 9,100  
 1.8 ใยโพลี่เอสเตอร์ 200 กรมั 38 เมตร 160 6,080  
 1.9 ผ้ำซับในผ้ำฝ้ำย 38 เมตร 39 1,482  
 1.10 กุ๊นคอตตอล คละสี (ม้วนละ 10 เมตร) 50 เมตร 30 1,500  
 1.11 ด้ำยเย็บผ้ำคละสี  2 โหล 125 250  
 1.12 เข็มหมุดหัวโต (กล่อง400ตัว) 3 กล่อง 90 270  
 1.13 หัวซิบไนลอนเบอร์ 5 สีทอง (ยำว 3 ซม.) 5 โหล 70 350  
 1.14 รำงซิบไนลอนเบอร์ 5  38 เมตร 30 1,140  
  รวมค่ำวัสดุ   25,497  



๒๔ 

 

2. ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 3 วันๆ ละ ๑ มื้อ 50 คน 75 ๑1,250  
3. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม จ ำนวน 3 วันๆ ละ ๒ มื้อ 50 คน ๒๕ 7,500  
4. ค่ำสมนำคณุวิทยำกร ๒ ท่ำน 

4.๑ ภำคบรรยำยทฤษฎี จ ำนวน ๑ คน 
 
4.๒ ภำคปฏิบตัิ จ ำนวน ๒ คน 

 
2 ช่ัวโมง 
๓๐ นำที 

32 ช่ัวโมง 

 
๖๐๐ 

 
๖๐๐ 

20,4๐๐ 
1,2๐๐ 

 
19,2๐๐ 

 

5. ค่ำป้ำยไวนลิ ขนำดกว้ำง ๒ เมตร ยำว ๔ เมตร ตรม.ละ ๑๒๐ บำท ๑ ป้ำย ๙๖๐ ๙๖๐  
6. ค่ำวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ ์  50 ชุด  40 2,000  
7. ค่ำกระเปำ๋เอกสำรหรือวสัดุใสเ่อกสำร 50 ใบ 95 4,750  
8. ค่ำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเลม่  50 เล่ม 19 950  

 รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น   73,307.-  

 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  จ ำนวน 78,107.-บำท 
ค่ำใช้จ่ำยจริง   จ ำนวน 73,307.-บำท 
ประหยัดไป  จ ำนวน 4,800.- บำท 
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเฉลี่ย : ๑ คน : วัน = 73,307 บำท/ 50 คน / วัน  =  คนละ 488.71 บำท 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


