1.4 ผลการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ โครงการการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด
๑. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด มีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการปฏิบัติตนในการอยู่ค่ายพักแรม
ตลอดจนสามารถเรียนรู้ความหมาย และประโยชน์ในการอยู่ค่ายพักแรม
2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด มีความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างระเบียบวินัย
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะและทดสอบกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด
4. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดได้เรียนรู้และจัดกิจกรรมครบตามสาระของหลักสูตร
๒. เป้าหมาย
จัดกิจกรรมเข้าค่ายชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จานวน 2 โรง
ร่วมกับลูกเสือ – เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวนาง จานวน 1 โรง เทศบาลตาบลอ่าวลึกใต้
จานวน 1 โรง และเทศบาลตาบลกระบี่น้อย จานวน 1 โรง ตามหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรมแบบค้างคืน 3 วัน 2 คืน
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนรวมทั้งสิ้น 830 คน
๓. งบประมาณดาเนินการ/ระยะเวลาดาเนินการ/สถานที่ดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ

จานวน 350,๐๐๐ บาท จ่ายจริง 349,362 บาท
ตั้งแต่ วันที่ 28 – 30 มกราคม พ.ศ.๒๕๕9
ณ บริเวณสวนสาธารณะธารา เทศบาลเมืองกระบี่

๔. ผลผลิต
การจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและ ประจาปี 2558 ตามหลักสูตรการเข้าค่ายพักแรม
ณ สวนสาธารณะธารา โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เช่น โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลอ่าวนาง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลกระบี่น้อย มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 800 คน
๕. ผลการสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจโครงการการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด
ตารางที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสารวจ
ข้อมูลทั่วไป

ผู้ตอบแบบสารวจ
จานวน (คน)
ร้อยละ

๑. เพศ
ชาย
หญิง

72
108

40
60

รวม

180

๑๐๐

7 – 9 ปี
10 – 12 ปี
13 – 15 ปี
16 – 18 ปี
19 – 21 ปี
21 ปี

2
112
8
2
5
51

1.10
62.20
4.40
1.10
2.90
28.30

รวม

180

๑๐๐

๓. การศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับอนุปริญญา/ปวส.
ระดับปริญญาตรี
อื่นๆ (ปริญญาโท, อนุบาล)

120
6
6
42
6

66.70
3.30
3.30
23.40
3.30

รวม

180

๑๐๐

128
32
20

71.10
17.80
11.10

180

๑๐๐

๒. อายุ
อายุระหว่าง
อายุระหว่าง
อายุระหว่าง
อายุระหว่าง
อายุระหว่าง
อายุมากกว่า

๔. อาชีพหลัก
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานราชการ/พนักงานจ้าง
รวม

จากตารางที่ ๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 60 อายุระหว่าง 10 – 12 ปี
จ านวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.20 ระดับการศึกษาประถมศึ กษา จ านวน 120 คน คิด เป็ น ร้อยละ 66.70 และเป็ น
นักเรียน/นักศึกษา จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 71.10

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจโครงการการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด
ตารางที่ 2 ประเด็นคาถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ

รายการ
1. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และหลักการปฏิบั ติตนในการอยู่ค่ายพัก
แรม ตลอดจนสามารถเรียนรู้ความหมายและประโยชน์ในการอยู่ค่าย
พักแรมได้ด้วยตนเอง จากการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และ
ยุวกาชาด ในครั้งนี้ เพียงใด
2. ท่านคิดว่าระยะเวลาในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และ
ยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2559 มีความเหมาะสม
เพียงใด
3. ท่ านคิ ด ว่ า การจั ด ล าดั บ ขั้ น ตอน และระยะเวลาในการด าเนิ น
กิจ กรรมเข้ าค่ า ยชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ – เนตรนารี แ ละยุ วกาชาด มี ค วาม
เหมาะสม เพียงใด
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการแสดงในการชุมนุม รอบกองไฟ
เพียงใด
5. ท่านคิดว่าสามารถนาความรู้และทักษะจากการฝึกอบรมและปฏิบัติ
จริง ในการเข้ า ค่ ายลู ก เสื อ – เนตรนารี แ ละยุ วกาชาดไปปรั บ ใช้ กั บ
ชีวิตประจาวัน เพียงใด
6. ท่านมีค วามพึงพอใจต่อสถานที่เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
และยุวกาชาด ณ สวนสาธารณะธารา เทศบาลเมืองกระบี่ เพียงใด
7. ท่ านคิดว่าไฟฟ้าแสงสว่าง น้ าอุปโภค บริโ ภค มีค วามเพียงพอ
เพียงใด
8. ท่านมีความพึงพอใจต่อการรักษาความปลอดภัยภายในค่ายพักแรม
เพียงใด
9. ท่านมี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวมในการเข้ าค่ายพั กแรมลูก เสื อ –
เนตรนารี และยุวกาชาด เพียงใด

ระดับความคิดเห็น/ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
ปาน
น้อย
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
56.70 34.40

8.90

-

-

52.70 37.80

7.80

1.70

-

53.30 34.40

10

1.70

0.60

70.60 24.90

3.90

0.60

-

56.70 32.20 11.10

-

-

46.10 37.80 13.90

1.10

1.10

53.30 27.80

3.90

-

47.80 41.10 10.50

0.60

-

59.40 33.30

0.60

-

15

6.70

ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ
๑. ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความเห็ นว่ามี ความรู้ ความเข้าใจ และหลักการปฏิบั ติ ตนในการอยู่ค่ ายพั กแรม
ตลอดจนสามารถเรียนรู้ความหมายและประโยชน์ในการอยู่ค่ายพักแรมได้ด้วยตนเอง จากการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
– เนตรนารี และยุวกาชาด ในครั้งนี้ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.70
๒. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าระยะเวลาในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด
ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2559 มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.70
๓. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า การจัดลาดับขั้นตอน และระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมเข้าค่าย
ชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.30
๔. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการแสดงในการชุมนุม รอบกองไฟในระดับมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 70.60
๕. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสามารถนาความรู้และทักษะจากการฝึกอบรม และปฏิบัติจริงในการ
เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาดไปปรับใช้กับชีวิตประจาวัน ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.70
๖. ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจต่อ สถานที่ เข้า ค่า ยพั ก แรมลูก เสื อ – เนตรนารี และยุว กาชาด
ณ สวนสาธารณะธารา เทศบาลเมืองกระบี่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.10
๗. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าไฟฟ้าแสงสว่าง น้าอุปโภค บริโภค มีความเพียงพอ ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 53.30
๘. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีค วามพึง พอใจต่อการรักษาความปลอดภัยภายในค่ายพักแรม ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 47.80
๙. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 59.40
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

อยากให้มีกิจกรรมต่อไป
ทาให้มีความรู้การเข้าค่ายพักแรม สนุกมาก
อยากให้มีกิจกรรมนี้อีกแต่เปลี่ยนสถานที่บ้าง
ควรมีเวลาในการทากิจกรรมร่วมกันมากกว่านี้ และมีความสามัคคีกัน
ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือครั้งต่อไป ทางฝ่ายจัดการควรเตรียมแผนสารองเกี่ยวกับการตั้งค่ายที่พักด้วยกรณี
เกิดฝนตก
๖. ควรเข้าค่ายในเวลาราชการอย่าให้ติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
๗. ควรมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ดีกว่านี้

