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องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 



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 จึงได้ประสานกับประธานกลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง ออกตรวจ
ประเมินศักยภาพความพร้อมของผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 
ล าปาง ปรากฏว่ามีผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก กลุ่มสตรีชุมชน
บ้านกอกชุม อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 55 คน ซึ่งมีความพร้อมในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่            
8 – 10 กรกฎาคม ๒๕๖2   
 บัดนี้ การด าเนินโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดฝึกอบรมโครงการ
ดังกล่าว จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการฉบับนี้ขึ้นมา เพ่ือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับทราบ           
ถึงกระบวนการท างาน ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน ขออนุมัติโครงการ การติดต่อประสานงาน การด าเนินโครงการ 
การประเมินผลโครงการและการติดตามผลการด าเนินงาน ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมครั้งต่อไป หากผิดพลาดประการใด ผู้เขียนจึงขออภัยมา ณ ที่นี้   
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บทท่ี  ๑   
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
ผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากรไทยในปัจจุบัน เดือน พฤษภาคม พ .ศ.2562                

จากส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีอัตราการว่างงานสูงถึง 4.26 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน              
ร้อยละ 1.1 และเมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จ านวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพ่ิมขึ้น  
2.4 หมื่นคน ส่งผลท าให้การว่างงานกลายเป็นปัญหาส าคัญอีกปัญหาหนึ่งของไทย เนื่องจากจ านวนประชากรที่
เพ่ิมสูงขึ้น สวนทางกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยกระทบถึงเศรษฐกิจภายในประเทศไทย ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม รวมถึงเทคโนโลยีที่น ามาใช้แทนแรงงานคน จึงท าให้การจ้างงานลดลง
และเป็นเหตุให้มีจ านวนคนว่างงานเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามการปรับตัวจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะการรู้จัก
พ่ึงพาตนเอง รู้จักคิดสร้างสรรค์ผลงาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมองหาอาชีพเสริมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางอาชีพในอนาคต         
  ส านักงานแรงงานจังหวัดล าปางได้จัดท ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดล าปาง ไตรมาส4 ปี 
2561 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม) เพ่ือประมวลผลสถานการณ์แรงงานจังหวัดและแจ้งประชาสัมพันธ์ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่สนใจน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เมื่อศึกษาอัตราการ
ว่างงานในปีที่ผ่านมาจะพบว่า อัตราการว่างงานของจังหวัดล าปางแต่ละไตรมาสจะปรับตัวสูงขึ้นและลดลงตาม
ปัจจัยในเรื่องฤดูกาล เนื่องจากจังหวัดล าปางเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ด้านแรงงานจะมีการเคลื่อนย้ายสู่ภาคเกษตรใน
ไตรมาสที่เป็นฤดูกาลเพาะปลูก ส าหรับอัตราการว่างงานในจังหวัดล าปาง พบว่า ไตรมาส 4 ปี 2561 (ช่วงเก็บ
เกี่ยวผลผลิต) มีอัตราร้อยละ0.88 เพิ่มข้ึนจากไตรมาส3 ปี 2561 ร้อยละ0.04 และจะลดลงเมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาล
เก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ ข้อมูลของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดล าปางพบว่า ณ เดือน
ธันวาคม 2561 จังหวัดล าปางมีประชากรทั้งสิ้น 742 ,883 คน อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมือง 
228,112 คน (คิดเป็นร้อยละ30.71 ของจ านวนประชากรทั้งหมด)เมื่อภาคเกษตรกลายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและลดลงของแรงงานจังหวัดล าปาง อาจส่งผลให้อ าเภอเมืองซึ่งมีประชากรมากที่สุดใน
จังหวัดล าปาง ได้รับผลกระทบจากการว่างงานหากประชาชนยึดติดอยู่กับภาคเกษตรเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้
ค านึงถึงช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางรายได้และ
เกิดการพึ่งพิงภาครัฐ ดังนั้น การมองหาอาชีพเสริมของประชาชน นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนผ่านพ้น
วิกฤติทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยการพ่ึงพาตนเองเป็นหลักภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
  การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนเป็นอีกภารกิจหนึ่งของท้องถิ่นในการด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเท่าเทียมกันให้ประชาชนได้รู้จัก
พ่ึงพาตนเองและลดการพ่ึงพิงภาครัฐ โดยการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีงานท าในท้องถิ่นและเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

                         /องค์การบริหาร... 



๒ 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 10 ล าปาง เพ่ือด าเนินการโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพตามแผนการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าปาง ชั้น 3 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๕๒ มาตรา ๔๕ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คือ (๘) ท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑)ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า (๑๗) การส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาการประกอบอาชีพ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่  (27) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสและประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๖ ก าหนดแนวทางในการด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในรูปแบบการสนับสนุนทางวิชาการ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ได้รับหนังสือจากกลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม ลงวันที่              
8 กันยายน 2560 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก  แต่เนื่องจาก
กระบวนการและขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาและการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ประกอบกับได้รับหนังสือจากกลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ติดตามการ
ขอรับการสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก โดยกลุ่มดังกล่าวได้แจ้งยืนยันว่ามีความต้องการ
และความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด  

ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองแผนและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดล าปาง จึงประสานกับประธานกลุ่ม
สตรีชุมชนบ้านกอกชุม ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง ออกตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ล าปาง ปรากฏว่ามีผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 55 คน ซึ่งมีความพร้อมในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม ๒๕๖2 เพ่ือเป็นการสนับสนุน
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มสตรีจังหวัดล าปางจึงได้ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์
ตะกร้าพลาสติก กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  

วัตถุประสงค ์
๑.เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะอาชีพ การประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติกให้กับกลุ่มประชาชนชุมชน              

บ้านกอกชุม ให้เกิดความช านาญมากยิ่งข้ึน 
 

          /2.เพ่ือส่งเสริม... 
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๒.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มประชาชนชุมชนบ้านกอกชุมได้ท ากิจกรรมร่วมกันภายในชุมชนก่อให้เกิด
ความรักความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๓.เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมให้ประชาชนรู้จักพ่ึงพาตนเอง ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และน าไปต่อยอด สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนและลดการพ่ึงพิงรัฐ 

เป้ำหมำย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-  ฝึกอบรมให้กับกลุ่มประชาชนชุมชนบ้านกอกชุม อ าเภอเมืองล าปาง จ านวน 55 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-  กลุ่มประชาชนชุมชนบ้านกอกชุม มีทักษะการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก สามารถพัฒนาเป็น

อาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ส่งผลให้เกิดรายได้ทีย่ั่งยืนในอนาคต 
 

สถำนที่ด ำเนินกำร 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านกอกชุม ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  

จ านวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม ๒๕๖2 

งบประมำณด ำเนินงำน  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 หน้า ๒79 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ข้อ๕.1 โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก 
กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 80,00๐.-บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)                
(ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

วิธีด ำเนินกำร 
ก่อนการฝึกอบรม  
(๑)  ประสานงานกับประธานกลุ่มผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือประเมินศักยภาพความพร้อม
ในการฝึกอบรมร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ล าปาง 
(๒)  จัดท าโครงการฯ         
(๓)  ประสานงานกับวิทยากรผู้ให้ความรู้ 
(๔)  ประสานเรื่องสถานที่จัดฝึกอบรม 
(๕)  ประสานงานกับหน่วยราชการในพ้ืนที่เพ่ือเชิญเข้าร่วมโครงการ 
(6)  ประสานผู้รายงาน ประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด   
ระหว่างการจัดฝึกอบรม 
(๑)  การฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคการบรรยาย  
(๒)  ฝึกปฏิบัติจริงโดยมีวิทยากรชี้แนะให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  
             /หลังการจัด... 
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หลังการจัดฝึกอบรม 
(๑) ประเมินผลโครงการฯ โดยใช้แบบสอบถาม   
(๒) การรายงานผลของกลุ่มที่ฝึกอบรม 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
๑. กลุ่มประชาชนชุมชนบ้านกอกชุม มีความรู้และทักษะอาชีพ การประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติกและ           

เกิดความช านาญมากยิ่งข้ึน 
2. กลุ่มประชาชนชุมชนบ้านกอกชุม ได้ท ากิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน เกิดความรักความ

สามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
3. ประชาชนได้มีอาชีพเสริม รู้จักพ่ึงพาตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

และเกิดการต่อยอดทางอาชีพ ช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนและลดการพ่ึงพิงรัฐ 
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บทท่ี ๒ 
กำรด ำเนินโครงกำร 

  หลังจากที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติกกลุ่มสตรีชุมชน        
บ้านกอกชุม อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จึงได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรม  
  (๑) ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง www.lppao.go.th 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
จังหวัดล าปางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
  (๒) ประชาสัมพันธ์ในรายการท้องถิ่นก้าวไกลทางสถานีวิทยุที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง
เช่าเวลา เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชนจังหวัดล าปางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

(๓) ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปางทราบข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

(4) จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้ประชาชนทราบรายละเอียดของการจัด
ฝึกอบรมอาชีพโครงการดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 

 
 
 
                 /2.ประสานงาน... 

http://www.lppao.go.th/
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 2. ประสำนงำนกำรฝึกอบรม 
(๑) ประสานงานเพ่ือบูรณาการด าเนินการส่งเสริมอาชีพกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ 

ล าปาง โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ ตามแผนการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562                     
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ชั้น 3  

 (๒) ประสานงานกับประธานกลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม เพ่ือออกตรวจประเมินศักยภาพความ
พร้อมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ล าปาง เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่ามีผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 55 คน ซึ่งมีความพร้อมในการฝึกอบรม 
ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม ๒๕๖2 

 (๓) ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กองแผนและงบประมาณ ได้ประสานงานกับ นายชัชวาล  
สิงห์อุสา ต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ล าปาง เพ่ือจัดท า
เอกสารหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพการสานผลิตภัณฑ์พลาสติกและได้คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ
ในการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกจ านวน ๒ ราย ดังนี้   

   ๑. นางพัชรินทร์  พรหมวงศ์  เป็นผู้มีความรู้และความช านาญในการสานตะกร้าพลาสติก 
   ๒. นางเครือวัลย์  เหมยฟอง  เป็นผู้มีความรู้และความช านาญในการสานตะกร้าพลาสติก 

๓. กำรสนับสนุนกำรอบรมดังนี้ 
  ๓.๑ วัสดุในการฝึกอบรม 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน/หน่วย หมำยเหตุ 
1 เส้นพลาสติก(แบบยาง)ขนาดกวา้ง 30 มม. (ม้วน 2 กก.) คละสี 20 ม้วน  
2 เส้นพลาสติกขนาดกว้าง 12 มม. (ม้วน 2 กก.) สีพื้นคละสี 20 ม้วน  
3 หูกระเป๋าหนังพร้อมฝาปิดและหมุดตอก (แบบยาว) 55 คู่  
4 แป๊กสั้น(ถุง 100 คู่) 2 ถุง  
5 เส้นพลาสติก PVC ขนาดกว้าง  30 cm.(สีใส) 3 ม้วน  
6 ลวดเบอร8์ เส้นตรงยาว 3 เมตร 30 เส้น  

7 ลวดเปลือย เบอร์ 11 8 กิโลกรัม  
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๓.๒ อาหารกลางวัน  จ านวน 3 วัน  จ านวน 55 คน 
  ๓.๓ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 3 วัน วันละ ๒ มื้อ จ านวน 55 คน 

๓.๔ จัดหาวิทยากรผู้มีความรู้และความช านาญในการสานตะกร้าจากพลาสติก จากสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ล าปาง จ านวน ๒ ท่าน  ได้แก่   

        - นางพัชรินทร์  พรหมวงศ์  เป็นผู้มีความรู้และความช านาญในการสานตะกร้าพลาสติก 
       - นางเครือวัลย์  เหมยฟอง  เป็นผู้มีความรู้และความช านาญในการสานตะกร้าพลาสติก

 ๔. วิธีกำรฝึกอบรม 

 (๑) ฝึกภาคทฤษฎี  

                   วันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.ฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง 
ความปลอดภัยในการท างาน เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุการสานผลิตภัณฑ์พลาสติก การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคนิค
การสานผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ การประมาณราคา การวัดและประเมินผล จ านวน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
โดย วิทยากร นางพัชรินทร์  พรหมวงศ์  

(๒) ฝึกภาคปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้ 

วันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖2 (ภาคเช้า) 

เวลำ ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐  น. : ฝึกกำรสำนกระเป๋ำพลำสติก (ท ำโครงสร้ำงกระเป๋ำ) 

 
 

วันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖2 (ภาคบ่าย) 

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. : ฝึกกำรสำนกระเป๋ำพลำสติก (ท ำโครงสร้ำงกระเป๋ำ) 
            เวลำ ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐  น. : ฝึกกำรสำนกระเป๋ำพลำสติก (ขึ้นรูป) 
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วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖2 (ภาคเช้า) 

เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. : ฝึกกำรสำนกระเป๋ำพลำสติก (ขึ้นรูป) ต่อ 
เวลำ ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. : ฝึกกำรสำนกระเป๋ำพลำสติก (ขึ้นรูป) ต่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖2 (ภาคบ่าย) 

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. : ฝึกตกแต่งกระเป๋ำจำกเส้นพลำสติก (รูปลักษณ์) 
               เวลำ ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. : ฝึกกำรท ำสำยกระเป๋ำและติดหูกระเป๋ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
 

วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖2 (ภาคเช้า) 

      เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. : ฝึกขึ้นรูปตะกร้ำพลำสติก 
เวลำ ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. : ฝึกกำรท ำตะกร้ำพลำสติก (ขึ้นรูป) 

 
 

 
 

วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖2 (ภาคบ่าย) 

  เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. : ฝึกกำรท ำตะกร้ำพลำสติก (ขึ้นรูป) ต่อ 
   เวลำ ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. : ฝึกกำรตกแต่งตะกร้ำพลำสติก (รูปลักษณ์) 

 
 

 
 

 
 

 



๑๐ 
 

 
 

วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖2 (ภาคบ่าย) 

  เวลำ ๑๖.๓๐ น. : สรุปผลกำรฝึกอบรม/พิธีปิดกำรฝึกอบรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

 
 

 ๕.ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
        กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา            
เพ่ือพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก  พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้
เข้มแข็งและแก้ปัญหาการว่างงานของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งทางกลุ่มได้ลงความเห็นว่ามีความสนใจในการสานกระเป๋า
และตะกร้าพลาสติก แต่จากการลงพ้ืนที่ส ารวจพบว่าสมาชิกกลุ่มยังขาดความรู้และงบประมาณสนับสนุนในการฝึก
อาชีพดังกล่าว 

๖.วิธีกำรแก้ปัญหำ 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ล าปาง ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ ตามแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปาง ชั้น 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ล าปาง เพ่ือถ่ายทอดความรู้
ให้สามารถพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตามความต้องการของตลาด ท าให้กลุ่มสามารถริเริ่ม
สร้างสรรค์รูปแบบการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติกและก าหนดรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกอบรม              
โดยก าหนดจัดท าโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านกอกชุม ต าบลพระบาท 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 

บทท่ี ๓ 

กำรประเมินผลโครงกำร 
  การประเมินผลการด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้         
กระดาษ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง มีดังนี้ 
  ๑. วิธีการศึกษา 
  ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๔. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๕. การวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล  

 ๑.วิธีกำรศึกษำ   
  จากการด าเนินการที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจในโครงการฝึกอบรมการ
ประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ านวน 55 คน จากการศึกษาและเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่าง ของ ศาสตราจารย์ ดร. มนัส สุวรรณ ได้เขียนไว้ใน
หนังสือระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ บทที่ ๘ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหัวข้อการเลือก               
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นการเลือกกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากลักษณะของกลุ่ม
ที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนั้นผู้ประเมินจึงเลือกใช้การประเมินเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นจ านวน
ทั้งหมดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ 

 ๒.ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติกฯ ระหว่างวันที่ 8 – 10 
กรกฎาคม ๒๕๖2 จ านวน 55 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านกอกชุม ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

 ๓.เครื่องมือที่ใชใ้นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๓.๑ เป็นการตอบแบบสอบถามท่ีผู้ประเมินสร้างข้ึนเอง โดยเป็นค าถามลักษณะแบบปลายปิด 
(Close – ended Question) และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น ๖ ส่วน  
ได้แก่ 
  ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
  ส่วนที่ ๒  ความรู้ ทักษะ เทคนิควิธี ก่อนการฝึกอบรม 
  ส่วนที่ ๓  ความรู้ ทักษะ เทคนิควิธี หลังการฝึกอบรม 

ส่วนที่ ๔  ความพึงพอใจที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีต่อวิทยากร 
  ส่วนที่ ๕  ความพึงพอใจที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีต่อการจัดฝึกอบรม 
  ส่วนที่ ๖  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 



๑๓ 
 

 
 

  โดยใช้มาตรวัดความคิดเห็นและความร่วมมือแบบ Rating Scale ตามมาตรวัดของเร็นซิส  ไลเคิร์ต               
(Likert Scale) แบ่งเป็น ระดับความพึงพอใจออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
      ระดับ ความพึงพอใจ   มากที่สุด           ๕       คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   มาก                ๔      คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   ปานกลาง         ๓      คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   น้อย               ๒        คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   น้อยที่สุด        ๑        คะแนน 
 
 ๔.วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ก าหนดขึ้นมาด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติกฯ ระหว่างวันที่ 8–10 กรกฎาคม ๒๕๖2 
จ านวน 55 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านกอกชุม ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง
จ านวน 55 ชุด   
  4.๒ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพ่ือท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 ๕.กำรวิเครำะห์และสรุปผลข้อมูล 
  การประเมินนี้จะใช้การประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
วิจัยทางสถิติเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ๑. การน าเสนอข้อมูล ส่วนที่ ๑ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบการแจกแจงความถี่และการ
กระจายค่าร้อยละ 

  ๒. การน าเสนอข้อมูล ส่วนที่ ๒ ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้เกณฑ์การแปลผลโดยแบ่ง
ช่วงคะแนนระดับความพึงพอใจออกเป็น ๕ ชั้น มีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้   
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐   มากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  มาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  น้อย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  ๑.๐๐ – ๑.๕๐  น้อยที่สุด 
  ๓. การน าเสนอข้อมูล ส่วนที่ ๓ เป็นข้อเสนอแนะเป็นการเขียนบรรยาย 
 
 
 
 
 
 

X



๑๔ 
 

 
 

บทท่ี ๔   
ผลกำรประเมินโครงกำร 

การด าเนินโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทที่ ๓ แล้วนั้น เมื่อมีการด าเนินงานแล้วเสร็จจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการวัดผลและประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป โดยจะได้เสนอตามล าดับ ดังนี้   

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่  ๒  ข้อมูลด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีก่อนการฝึกอบรม 
ส่วนที่  ๓  ข้อมูลด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีหลังการฝึกอบรม 
ส่วนที่  ๔  ความพึงพอใจที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีต่อวิทยากร 

  ส่วนที่  ๕  ความพึงพอใจที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีต่อการจัดฝึกอบรม 

  ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
    เป็นการสรุปผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 55 คน ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา ดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 แสดงสรุปผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที ่ หัวข้อ รำยกำร จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๑ เพศ ชาย 0 0.00 
หญิง 55 100.00 

 

๒ อายุ อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี 0 0.00 
๒๑ – ๓๐ ป ี 0 0.00 
๓๑ – ๔๐ ป ี 0 0.00 
๔๑ – ๕๐ ป ี 19 35.00 
๕๑ – ๖๐ ป ี 28 50.00 
๖๑ ปีขึ้นไป 8 15.00 

 
๓ อาชีพ รับราชการ 0 0.00 

พนักงานบริษัท 0 0.00 

เกษตรกร 3 6.00 
รับจ้างทั่วไป 16 29.00 



๑๕ 
 

 
 

อ่ืนๆ 36 65.00 

ที ่ หัวข้อ รำยกำร จ ำนวน 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

๔ ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 9 16.00 

มัธยมศึกษา 14 25.00 
ปวช. 7 13.00 
ปวส. 18 33.00 

ปริญญาตรี 7 13.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 
 

 ส่วนที่  ๒  ข้อมูลด้ำนควำมรู้ ทักษะ และเทคนิควิธี ก่อน กำรฝึกอบรม 
 จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 55 คน สามารถสรุปผลข้อมูล
ด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธี ก่อน การฝึกอบรม ได้ดังนี้ 

ตำรำงที่ 2 แสดงข้อมูลความรู้ ทักษะ เทคนิควิธี ก่อน การฝึกอบรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
  

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. ท่านมีความรู้และทักษะใน

การประกอบอาชีพฯ 
0 0.00 0 0.00 7 13.00 41 75.00 7 13.00 55 ๑๐๐.๐๐ 

๒. ท่านมีเทคนิควิธีใหม่ๆ             

ในการพัฒนาทักษะฝีมือฯ 
0 0.00 0 0.00 17 31.00 25 45.00 13 24.00 55 ๑๐๐.๐๐ 

๓. ท่านสามารถน าความรู้ 

ทักษะ และเทคนิคท่ีมีอยู่ไป

ยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนได้ 

0 0.00 2 4.00 11 20.00 37 67.00 5 9.00 55 ๑๐๐.๐๐ 

๔. ท่านสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของ
ตนได้ 

0 0.00 1 2.00 15 27.00 24 44.00 15 27.00 55 ๑๐๐.๐๐ 

๕. ท่านสามารถสร้างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีสามารถ
ขายได้ดีเป็นท่ีต้องการของ              
ผู้ซ้ือได้ 

0 0.00 3 5.00 19 35.00 30 55.00 3 5.00 55 ๑๐๐.๐๐ 



๑๖ 
 

 
 

 ส่วนที่ ๓ ข้อมูลควำมรู้ ทักษะ เทคนิควิธี หลัง กำรฝึกอบรม 
 เป็นการแสดงผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 55 คน ที่ได้รับความรู้ ทักษะ และ
เทคนิควิธี หลัง การฝึกอบรม โดยสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ตำรำงที่ 3 แสดงข้อมูลความรู้ ทักษะ เทคนิควิธี หลัง การฝึกอบรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ ๔ ควำมพึงพอใจที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีต่อวิทยำกร 
 เป็นการแสดงผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 55 คน ที่มีต่อวิทยากร ในด้านความ
เชี่ยวชาญ การถ่ายทอดความรู้และการเตรียมความพร้อมของวิทยากร สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ตำรำงที่ 4 แสดงข้อมูลการประเมินด้านวิทยากร 

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. ท่านได้รับความรู้และทักษะ

ในการประกอบอาชีพจากการ

ฝึกอบรม 

41 75.00 11 20.00 3 5.00 0 0.00 0.00 0.00 55 100.00 

๒. ท่านได้รับเทคนิควิธีใหม่ๆ 

ในการพัฒนาทักษะฝีมือจาก

การฝึกอบรม 

40 73.00 11 20.00 4 7.00 0 0.00 0.00 0.00 55 100.00 

๓. ท่านสามารถน าความรู้ 

ทักษะ และเทคนิคท่ีได้รับจาก

การจัดฝึกอบรมไปยกระดับ

ผลิตภัณฑ์ของตนได้ 

36 65.00 18 33.00 1 2.00 0 0.00 0.00 0.00 55 100.00 

๔. ท่านสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนได้ 36 65.00 16 29.00 3 5.00 0 0.00 0.00 0.00 55 100.00 

๕. ท่านสามารถสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ท่ีสามารถขายได้ดีเป็นท่ี
ต้องการของผู้ซ้ือได้ 

37 67.00 10 18.00 8 15.00 0 0.00 0.00 0.00 55 100.00 

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. ความเชี่ยวชาญและรอบรู้

ของวิทยากร 
35 64.00 19 35.00 1 2.00 0 0.00 0 0.00 55 100.00 

๒. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้

ของวิทยากร 
33 60.00 17 31.00 5 9.00 0 0.00 0 0.00 55 100.00 

๓. การเตรียมความพร้อมของ

วิทยากร 
38 69.00 17 31.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 100.00 



๑๗ 
 

 
 

 ส่วนที่  ๕  ควำมพึงพอใจที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีต่อกำรจัดฝึกอบรม 
 เป็นการแสดงผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 55 คน ที่มีต่อการจัดฝึกอบรมใน
ภาพรวม ได้แก่ ความเหมาะสมของหลักสูตร ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม ความเหมาะสมของ
สถานที่ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 5 แสดงข้อมูลการจัดฝึกอบรมในภาพรวม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. ความเหมาะสมของ

หลักสูตรในการจัดอบรม 
34 62.00 9 16.00 11 20.00 0 0.00 1 2.00 55 100.00 

๒. ความเหมาะสมกับ

ระยะเวลาในการจัดอบรม 

24 

 

44.00 

 

12 

 

22.00 

 

18 

 

33.00 

 

0 0.00 

 

1 2.00 55 100.00 

๓. ความเหมาะสมของสถานท่ี 29 53.00 26 47.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 100.00 
๔. ความเหมาะสมของการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 34 62.00 21 38.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 100.00 

๕. ต้องการท่ีจะให้มีการจัด
ฝึกอบรมในรุ่นต่อไป 35 64.00 20 36.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 55 100.00 



๑๘ 
 

 
 

บทท่ี ๕  
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลกำรประเมินโครงกำร 
  การด าเนินโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 55 คน เก็บข้อมูล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ในวันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖2              
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านกอกชุม ต าบลพระบาท อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป   
  เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่และการกระจาย            
ค่าร้อยละ ซึ่งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 55 คน  ได้แก่  เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา  ดังนี้ 

  ตำรำงท่ี ๕.๑ แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 เพศ     จ ำนวน (คน)    ร้อยละ 

  หญิง          55     ๑๐๐.๐๐ 
  ชาย          ๐                 ๐.00 

 รวม          55     ๑๐๐.00 

  จากตาราง ๕.๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง  มีจ านวน  55 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐                     
ไม่มีเพศชายในการฝึกอบรมครั้งนี้   

  ตำรำงท่ี ๕.๒  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 อำยุ       จ ำนวน (คน)           ร้อยละ 

    อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี    0    0.00 
   อายุ ๒๐ – ๓๐ ป ี    0    0.00 
    อายุ ๓๑ – ๔๐ ป ี    0    0.00    
 อายุ ๔๑ – ๕๐ ป ี    19    35.0๐ 
    อายุ ๕๑ – ๖๐ ป ี    28    50.0๐ 
    อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป     8    15.๐๐ 

 รวม      55             ๑๐๐.00 

  จากตาราง ๕.๒ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนมากอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี มีจ านวน 28 คน  
คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 – 5๐ ปี  มีจ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.๐๐ และอายุ 
61 ปีขึ้นไป มีจ านวน  8 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.0๐   
 



๑๙ 
 

 
 

  ตำรำงท่ี ๕.๓  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอำชีพของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 อำชีพ     จ ำนวน (คน)    ร้อยละ 

        รับราชการ         0      0.๐๐ 
        พนักงานบริษัท         0      0.๐๐ 
       เกษตรกร         3      6.๐๐ 
        รับจ้างทั่วไป        16      29.0๐ 
        อ่ืนๆ         36      65.0๐  

 รวม              55       ๑๐๐.00 

  จากตาราง ๕.๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวนมากประกอบอาชีพ อ่ืนๆ มีจ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และอาชีพ
เกษตรกร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00   
หมายเหตุ : อาชีพอ่ืนๆจากทั้งหมด 36 คน แบ่งเป็น แม่บ้าน จ านวน 30 คน ธุรกิจส่วนตัว 4 คน และข้าราชการ
บ านาญ 2 คน 

  ตำรำงท่ี ๕.๔  แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระดับกำรศึกษำของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ระดับกำรศึกษำ    จ ำนวน (คน)    ร้อยละ 

 ประถมศึกษา           9     16.๐๐ 
 มัธยมศึกษาตอนต้น          14    25.๐๐ 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.         7     13.๐๐ 
 ปวส./อนุปริญญา           18    33.๐๐ 
 ปริญญาตรี           7     13.๐0 
 สูงกว่าปริญญาตรี          0       0.00 

  รวม          55     ๑๐๐.00 

 
  จากตาราง ๕.๔ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา                
มีจ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.๐๐ รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 14 คน                
คิดเป็นร้อยละ 25.00 

 ส่วนที่ ๒  กำรประเมินควำมรู้ ทักษะและเทคนิควิธีของผู้เข้ำรับกำรอบรม ก่อน กำรฝึกอบรม 
  รายการค าถามในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบถึงความพึงพอใจในเรื่องของความรู้ทักษะ               
และเทคนิควิธี ก่อนการฝึกอบรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง ดังต่อไปนี้ 
 
 



๒๐ 
 

 
 

  ตำรำงท่ี ๕.๕  ควำมรู้ ทักษะ เทคนิควิธี ก่อน กำรฝึกอบรม 

  ประเด็นกำรประเมิน   ค่ำเฉลี่ย ( )   กำรแปลผล 

๑. ท่านมีความรู้และทักษะในกรประกอบอาชีพฯ  ๒.00    น้อย 

๒. ท่านมีเทคนิคใหม่ๆในการพัฒนาทักษะฝีมือฯ  ๒.07         น้อย 

๓. ท่านสามารถน าความรู้ ทักษะและเทคนิควิธี  ๒.18    น้อย 
    ที่มีอยู่ไปยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนได้   

๔. ท่านสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนได้ ๒.04    น้อย 

๕. ท่านสามารถสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีสามารถ ๒.40    น้อย 
    ขายได้ดีเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อได้  

        รวม    ๒.14    น้อย 

  จากตาราง ๕.๕ แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติกฯ                             
มีความรู้ ทักษะและเทคนิควิธี ก่อนการฝึกอบรมอยู่ในระดับ น้อย (  = ๒.14) 

 ส่วนที่ ๓ กำรประเมินควำมรู้ ทักษะและเทคนิควิธีของผู้เข้ำรับกำรอบรม หลัง กำรฝึกอบรม 
  รายการค าถามในส่วนนี้  มีวัตถุประสงค์  เพ่ือต้องการทราบถึงความพึงพอใจในเรื่องของความรู้ 
ทักษะและเทคนิควิธี หลังการฝึกอบรม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี ๕.๖  ควำมรู้ ทักษะ เทคนิควิธี หลัง กำรฝึกอบรม 

  ประเด็นกำรประเมิน   ค่ำเฉลี่ย ( )   กำรแปลผล 

๑. ท่านมีความรู้และทักษะในกรประกอบอาชีพ  ๔.69    มากที่สุด 
    จากการฝึกอบรม 

๒. ท่านมีเทคนิคใหม่ๆในการพัฒนาทักษะฝีมือ  ๔.65         มากที่สุด 
    จากการฝึกอบรม 

๓. ท่านสามารถน าความรู้ ทักษะและเทคนิควิธีที่ได้รับ ๔.64    มากที่สุด 
    จากการจัดฝึกอบรมไปยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนได้ 

๔. ท่านสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนได้ ๔.60    มากที่สุด 

๕. ท่านสามารถสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีสามารถ ๔.53    มากที่สุด 
    ขายได้ดีเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อได้  

        รวม    ๔.62    มำกที่สุด 



๒๑ 
 

 
 

  จากตาราง ๕.๖ แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติกฯ 

ได้รับความรู้ ทักษะและเทคนิควิธี หลังจากการฝึกอบรมอยู่ในระดับ มากที่สุด (  = ๔.62) 

ส่วนที่ ๔  กำรประเมินด้ำนวิทยำกร 
  รายการค าถามในส่วนนี้  มีวัตถุประสงค์  เพ่ือต้องการทราบถึงความพึงพอใจของผู้เข้ารับ       
การอบรมที่มีต่อวิทยากร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง ดังต่อไปนี้ 

  ตำรำงท่ี ๕.๗ กำรประเมินด้ำนวิทยำกร  

  ประเด็นกำรประเมิน   ค่ำเฉลี่ย ( )   กำรแปลผล 

๑. ความเชี่ยวชาญและความรอบรู้ของวิทยากร      4.62   มากที่สุด 

๒. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร       4.64   มากที่สุด 

๓. การเตรียมความพร้อมของวิทยากร       4.69   มากท่ีสุด 

   รวม        4.65   มำกที่สุด 

  จากตาราง ๕.๗  แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้า
พลาสติกฯ มีความพึงพอใจต่อวิทยากรอยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.65) 

ส่วนที่ ๕  กำรประเมินกำรจัดงำนในภำพรวม 
  รายการค าถามในส่วนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการทราบถึงความพึงพอใจในการจัดงานใน
ภาพรวม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตาราง ดังต่อไปนี้ 

         ตำรำงที่ ๕.๘ กำรประเมินด้ำนกำรจัดฝึกอบรม 

  ประเด็นกำรประเมิน   ค่ำเฉลี่ย ( )   กำรแปลผล 

๑. หลักสูตรในการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสม      4.36        มาก 

๒. ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสม      4.05        มาก 

๓. สถานที่ในการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสม      ๔.53        มาก 

๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม      ๔.62        มากที่สุด 

๕. การจัดฝึกอบรมในรุ่นหรือหลักสูตรอื่นๆ       4.64        มากที่สุด 

   รวม        4.44        มำก 

   



๒๒ 
 

 
 

         จากตาราง ๕.๘  แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้า
พลาสติกฯ มีความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (  = 4.44) 

 ส่วนที่ ๖ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการครั้งต่อไป ดังนี้ 
  ๖.๑ เห็นควรจัดฝึกอบรมโครงการเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะฝีมือและ
รูปแบบการตัดเย็บให้มากข้ึน 
  ๖.๒ ควรส่งเสริมให้สมาชิกได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการผลิต ก่อให้เกิดความช านาญใน
การผลิต ควรมีการดูแลติดตามเอาใจใส่และให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการผลิตให้ดียิ่งขึ้น 
   6.3 ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมให้มากขึ้น  
  ๖.4 เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมือนกันกับผลิตภัณฑ์อีกหลายกลุ่ม  
ก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูง ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์กลุ่มอ่ืนๆ 

สรุปค่ำใช้จ่ำยท่ีใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร 

              การด าเนินโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ตะกร้าพลาสติก กลุ่มสตรีชุมชนบ้านกอกชุม อ าเภอ
เมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ได้ขออนุมัติด าเนินการในวงเงิน จ านวน 76,๐25.-บาท (เจ็ดหมื่นหกพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
ใช้จ่ายจริง 70,745.-บาท(เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)โดยมีค่าใช้จ่ายจริง ดังนี้  

ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร 
ที ่ รำยกำร จ ำนวน งบประมำณที่ตั้งไว้  

(บำท) 
เบิกจ่ำยจริง 

(บำท) 
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 3 วนั 

วันละ ๒ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท 
55 คน 8,250.- 8,250.- 

๒. ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 3 วนั 55 คน ๑2,375.- ๑2,375.- 
๓. ค่าสมนาคุณวิทยากร ดังนี ้

  ๓.๑ นางพัชรนิทร์  พรหมวงศ์  
  (วิทยากรผูบ้รรยาย) 

3 วัน 10,800.- 
 
 

10,800.- 

   ๓.๒ นางเครือวัลย์  เหมยฟอง 3 วัน 9,900.- 9,900.- 
๔. ค่าวัสดุในการฝึกอบรม จ านวน 7 รายการ 19,99๐.- 19,99๐.- 
๕. ค่าป้ายโครงการ จ านวน ๑ ผืน ๙๖๐.- ๙๖๐.- 
6. ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 55 ชุด 2,750.- 2,200.- 
7. ค่ากระเป๋าเอกสารหรือวัสดุใส่เอกสาร 55 ใบ 5,500.- 5,225.- 
8. ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 55 ชุด 5,500.- 1,045.- 
   76,025.- 70,745.- 

                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                   (เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบห้ำบำทถ้วน) 70,745.- 
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดเฉลี่ย : ๑ คน : วัน = 70,745 บำท/ 55 คน / วัน  =  คนละ 428.75 บำท  



๒๓ 
 

 
 

 


