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แบบประเมินความพึงพอใจ
โครงการเรียนรูวิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
วันเวลา – สถานที่: วันพุธ ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
การสํารวจความพึงพอใจในโครงการเรียนรูวิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
มีผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น ๕๐ คน ทั้งนี้ การแจกแบบสอบถามผูรวมโครงการ โดยไมรวมเจาหนาที่และ
วิทยากร จํานวน ๕๐ คน ปรากฏผลดังตอไปนี้

ตอนที่ ๑ สถานภาพทั่วไป
๑. เพศของผูเขารวมโครงการฯ

เพศ
18%

หญิง
2%

ชาย

ไมระบุเพศ

80%

อภิปรายผล : พบวา ผูตอบแบบสอบถามโครงการฯ ทั้งหมด ๕๐ คน สวนใหญเปนเพศหญิง ๔๐ คน (๘๐%)
รองลงมาเปนเพศชาย ๙ คน (๑๘%) และ ไมระบุเพศ ๑ คน (๒%)
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๒) อายุของผูรวมโครงการฯ

เพศ
18-24

25-35

36-45
2%

46-55

56 ปขึ้นไป
19%

24%

ไมระบุเพศ
28%

24%
20%

อภิปรายผล : พบวา ผูตอบแบบสอบถามโครงการฯ สวนใหญมีอายุชวง ๒๕-๓๕ป จํานวน ๑๔ คน
(๒๘%) รองลงมาอายุ ๔๖-๕๕ จํานวน ๑๒ คน (๒๔%) และ อายุ ๕๖ ปขึ้นไป จํานวน ๑๒ คน (๒๔%)
อายุ ๓๖-๔๕ ป
๓) การศึกษา

อนุปริญญา
36%

ปริญญาตรี

การศึกษา

ปริญญาโท

0% 2%

ปริญญาเอก

ไมระบุการศึกษา

4%

58%

อภิปรายผล : พบวา ผูตอบแบบสอบถามโครงการฯ สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๙
คน (๕๘%) และรองลงมาปริญญาโท จํานวน ๑๘ คน (๓๖%)
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๔) อาชีพ/ตําแหนง

อาชีพ/ตําแหนง
บรรณารักษ

นักเอกสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร

ผูปฏิบตั ิงาน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นักวิชาการเงินละบัญชี

นักทรัพยากรบุคคล

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ไมระบุตําแหนง

20%

20%

2%

12%

8%
4%
4%

2%

20%

8%

อภิปรายผล : พบวา ผูเขารวมโครงการฯ สวนใหญมีอาชีพ/ตําแหนงบรรณารักษ จํานวน ๑๐ คน (๒๐%)
อาชีพ/ ผูปฏิบัติงาน จํานวน ๑๐ คน (๒๐%) และ ไมระบุตําแหนง จํานวน ๑๐ คน (๒๐%)
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สวนที่ ๒ ขอมูลระดับความพึงพอใจ
แผนภูมิรูปภาพแสดงระดับความพึงพอใจในโครงการเรียนรูวิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
วันพุธ ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ระดับความพึงพอใจในการเข้ าร่ วมสัมมนา
4.90
4.80
4.70
4.60
4.50
4.40
4.30

ชุดข้ อมูล1

๑

การประชาสัมพันธโครงการ

ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย แปรผล
๔.๕๘ ดีมาก

๒

ดานความเชี่ยวชาญและความพรอมของวิทยากร

๔.๕๘

ดีมาก

๓

ไดรับความรูจากการศึกษาดูงานจากการเขารวม
โครงการในครั้งนี้
ความสะดวก ปลอดภัย ของรถโดยสารที่ใชในการ
เดินทาง

๔.๕๖

ดีมาก

๔.๕๐

ดีมาก

๕

การดูแลเอาใจใสของของเจาหนาที่ผูจัดโครงการ

๔.๗๖

ดีมาก

๖

อาหารกลางวัน

๔.๘๒

ดีมาก

๗

สถานที่ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม

๔.๖๔

ดีมาก

๘

เวลาในการจัดกิจกรรม

๔.๕๘

ดีมาก

๙

ความพึงพอใจโดยรวมตอโครงการเรียนรูวิถีพอเพียง
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์
คาเฉลี่ยโดยรวม

๔.๗๔

ดีมาก

๔.๖๔

ดีมาก

ลําดับที่

๔

ประเด็นความคิดเห็น
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สวนที่ ๓ ขอเสนอแนะ
๓.๑. ความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการเรียนรูวิถีพอเพียงชุมชนคลองมหาสวัสดิ์นี้ทานสามารนําไป
ประยุกตใช อยางไร
๑. เปนขอมูลเกี่ยวกับชุมชนเพื่อแนะนําขอมูลแกผูใชบริการ หรือผูสืบคนขอมูล
๒. ไปปลูกตนไมท่บี าน
๓. สามารถแนะนําและสงตอแหลงความรู และชุมชนตนแบบใหแกผูท่ีสนใจและสอบถามขอมูลใน
หองสมุด
๔. การปลูกพืชผสมผสาน
๕. การชวยเหลือกันและกัน
๖. การปลูกตนไมและการแปรรูปอาหาร
๗. ซาบซึ้งกับถิ่นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและเปนแนวทางจัด CSR หรือ Engagement กับชุมชน
๘. นําไปใชในชีวิตประจําวันได
๙. ใชชีวิตอยางเรียบงาย พอเพียง อยูกับธรรมชาติ ก็มีความสุข สบายใจ
๑๐. พอเพียง เกษตรผสมผสาน
๑๑. ไปพัฒนาบานตัวเองในวัยเกษียร
๑๒. การดําเนินชีวิตแบบพอเพียง การดํารงชีวิตอยูตามวิถีชุมชน
๑๓. ไดเรียนรูชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
๑๔. นําไปผสมผสานกับกิจกรรมในบานไดดี
๑๕. แกปญหาเดินทางไมสะดวก ขุดคลองใหเดินทางสะดวก
๑๖. เรียนรูความเปนมาของคลองมหาสวัสดิ์ วิถขี องชุมชน
๑๗. วิถีชีวิตชาวบานและชุมชนกับการอยูอยางพอเพียง
๑๘. นําวิถีชีวิตไปปรับใชแบบพอเพียง
๑๙. เรียนรูวิถีชุมชน
๒๐. พัฒนาสิ่งที่มีอยูใหดียิ่งขึ้น
๓.๒. ขอเสนอแนะอื่นๆ
๑. อยากใหจัดแบบนี้อีก
๒. อาหารอรอยมาก
๓. เยี่ยมมาก
๔. มีความสุขมากๆ คะ
๕. สนุก มีความรู

