สรุปผลการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจาปี 2562
พื้นที่เรียนรู้เพื่อครอบครัวทุกช่วงวัย : สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย
ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 239 คน เป็นเพศหญิง 195 คน (81.6%) เป็นเพศชาย 44 คน (18.4%)
- สถานภาพ สมรสมากที่สุด 116 คน (48.5%) รองลงมาเป็นโสด 92 คน (38.5%) หม้าย 18 คน (7.5%) และหย่า
14 คน (5.9%)
- อายุ 25-ไม่เกิน 45 ปีมากที่สุด 102 คน (42.7%) รองลงมาอายุ 45-ไม่เกิน 60 ปี 86 คน (36%) อายุ 60 ปีขึ้นไป
40 คน (16.7%) อายุ18 –ไม่เกิน 25 ปี 10 คน (4.2%) และอายุ 15- ไม่เกิน 18 ปี 1 คน (0.4%)
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีมากที่สุด 122 คน (51%) รองลงมาปริญญาโท 64 คน (26.8%) มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 18 คน (7.5%) มัธยมศึกษาตอนต้น 17 คน (7.1%) ประถมศึกษา 10 คน (4.1%) อนุปริญญา/ปวส. 4
คน (1.7%) และปริญญาเอก 4 คน (1.7%)
- อาชีพส่วนใหญ่ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 129 คน (54%) รองลงมา ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 32 คน (13.4%) และ
รับจ้าง/ลูกจ้าง 16 คน (6.7%)
- กรณีบุคคลจากหน่วยงานภายนอก ส่วนใหญ่มาจาก หน่วยงานราชการ 109 คน (48.7%) รองลงมาเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 41 คน (18.3%) และประชาชนทั่วไป 26 คน (11.6%)
- ดารงระดับส่วนใหญ่ เป็นระดับชานาญการและระดับปฏิบัติการเท่ากัน ระดับละ 32 คน (19.8%) รองลงมาเป็น
พนักงานราชการ 20 คน (12.3%) และระดับผู้บริหาร 18 คน (11.1%)
- อายุการทางานมากที่สุด คือมากกว่า 15 ปี 79 คน (33.1%) รองลงมา 11-15ปี 66 คน (27.6%) 5-10ปี 57 คน
(23.8%) และน้อยกว่า 5 ปี 37 คน (15.5%)
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อวิทยากรและการบรรยาย
หัวข้อ เสวนา “สื่อสารสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ครอบครัวไทย”
- ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร
พอใจมาก 159 คน (66.53%) พอใจมากที่สุด 75 คน (31.38%) และพอใจน้อยที่สุด 5 คน (2.09%)
- กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน
พอใจมาก 150 คน (62.76%) พอใจมากที่สุด 75 คน (31.38%) และพอใจน้อย 14 คน (5.86%)
-การบริหารเวลาของวิทยากร
พอใจมาก 146 คน (61.09%) พอใจมากที่สุด 82 คน (34.31%) และพอใจน้อย 11 คน (4.60%)
-การตอบข้อซักถาม
พอใจมาก 153 คน (64.01%) พอใจมากที่สุด 67 คน (28.03%) และพอใจน้อย 19 คน (7.95%)
-ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร
พอใจมาก 152 คน (63.60%) พอใจมากที่สุด 80 คน (33.47%) และพอใจน้อย 7 คน (2.93%)
หัวข้อห้องย่อย
-จานวนผู้เข้าร่วมห้องย่อยที่ 1 มากที่สุด คือ 101 คน (42.3%) รองลงมาเป็นห้องย่อยที่ 3 คือ 79 คน (33.1%) และ
ห้องย่อยที่ 2 คือ 78 คน (32.6%)
- ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร
พอใจมาก 137 คน (57.32%) พอใจมากที่สุด 99 คน (41.42%) และพอใจน้อยที่สุด 3 คน (1.25%)

- กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน
พอใจมาก 130 คน (54.39%) พอใจมากที่สุด 97 คน (19.66%) และพอใจน้อย 12 คน (5.02%)
-การบริหารเวลาของวิทยากร
พอใจมาก 139 คน (58.15%) พอใจมากที่สุด 88 คน (36.82%) และพอใจน้อย 12 คน (5.02%)
-การตอบข้อซักถาม
พอใจมาก 142 คน (59.41%) พอใจมากที่สุด 82 คน (34.31%) และพอใจน้อย 14 คน (5.86%)
-ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร
พอใจมาก 133 คน (55.65%) พอใจมากที่สุด 99 คน (41.42%) และพอใจน้อย 7 คน (2.93%)
หัวข้อที่บรรยาย "การนาเสนอผลการประชุมสมัชชาครอบครัว ประจาปี 2562"
- ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร
พอใจมาก 159 คน (66.53%) พอใจมากที่สุด 79 คน (33.05%) และพอใจน้อยที่สุด 5 คน (2.09%)
- กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน
พอใจมาก 165 คน (69.04%) พอใจมากที่สุด 66 คน (27.62%) และพอใจน้อย 8 คน (3.35%)
-การบริหารเวลาของวิทยากร
พอใจมาก 154 คน (64.43%) พอใจมากที่สุด 75 คน (31.38%) และพอใจน้อย 9 คน (3.76%)
-การตอบข้อซักถาม
พอใจมาก 160 คน (66.94%) พอใจมากที่สุด 66 คน (27.61%) และพอใจน้อย 12 คน (5.02%)
-ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร
พอใจมาก 160 คน (66.94%) พอใจมากที่สุด 74 คน (30.96%) และพอใจน้อย 5 คน (2.09%)
หัวข้อเสวนา "การขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัว สู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม"
- ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร
พอใจมาก 153 คน (64.01%) พอใจมากที่สุด 79 คน (33.05%) และพอใจน้อยที่สุด 7 คน (2.92%)
- กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน
พอใจมาก 160 คน (66.94%) พอใจมากที่สุด 68 คน (28.45%) และพอใจน้อย 11 คน (4.60%)
-การบริหารเวลาของวิทยากร
พอใจมาก 149 คน (62.34%) พอใจมากที่สุด 73 คน (30.54%) พอใจน้อย 14 คน (5.86%) และพอใจ
น้อยที่สุด 3 คน (1.25%)
-การตอบข้อซักถาม
พอใจมาก 160 คน (66.94%) พอใจมากที่สุด 65 คน (27.20%) และพอใจน้อย 14 คน (5.86%)
-ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร
พอใจมาก 150 คน (62.76%) พอใจมากที่สุด 80 คน (33.47%) และพอใจน้อย 9 คน (3.76%)
ส่วนที่ 3 : ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- ความรู้ที่ได้ตรงกับความต้องการในระดับ ระดับ 8 จานวน 87 คน (36.40%) ระดับ 9 จานวน 70 คน (29.29%)
ระดับ 7 จานวน 39 คน (16.32%) ระดับ 10 จานวน 26 คน (10.88%) ระดับ 6 จานวน 9 คน (3.76%) ระดับ 5
จานวน 6 คน (2.51%) และระดับ 4 จานวน 1 คน (0.42%)
ค่าเฉลี่ยความรู้ที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมประชุม คือ 8.21
- ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ในระดับ ระดับ 8 จานวน 53 คน (22.17%) ระดับ 7 จานวน 48 คน
(20.08%) ระดับ 6 จานวน 46 คน (19.25%) ระดับ 9 จานวน 38 คน (15.90%) ระดับ 5 จานวน 30 คน
(12.55%) ระดับ 4 จานวน 10 คน (4.18%) ระดับ 10 จานวน 9 คน (3.76%) ระดับ 3 จานวน 4 คน (1.67%)
และระดับ 1 จานวน 1 คน (0.42%)
ค่าเฉลี่ยความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม คือ 6.99

-หลังเข้าร่วมกิจกรรมท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ในระดับ ระดับ 8 จานวน 85 คน (35.56%) ระดับ 9 จานวน 72 คน
(30.12%) ระดับ 10 จานวน 39 คน (16.32%) ระดับ 7 จานวน 37 คน (15.48%) ระดับ 6 จานวน 3 คน
(1.25%) ระดับ 5 จานวน 2 คน (0.84%) และระดับ 4 จานวน 1 คน (0.42%)
ค่าเฉลี่ยความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม คือ 8.40
-ความรู้ที่ได้สามารถนาไปปฏิบัติในการทางานได้ ระดับ 9 จานวน 75 คน (31.38%) ระดับ 8 จานวน 74 คน
(30.96%) ระดับ 10 จานวน 50 คน (2.09%) ระดับ 7 จานวน 30 คน (1.25%) ระดับ 6 จานวน 6 คน (2.51%)
และระดับ 5 จานวน 4 คน (1.67%)
ค่าเฉลี่ยความรู้ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ของผู้เข้าร่วมประชุม คือ 8.51
ส่วนที่ 4 : ระดับพึงพอใจต่อเนื้อหารูปแบบ
- ความเหมาะสม/ครบถ้วนของเนื้อหา
พอใจมาก 154คน (64.43%) พอใจมากที่สุด 80 คน (33.47%) และพอใจน้อยที่สุด 5 คน (2.09%)
- การจัดลาดับเนื้อหา/ความต่อเนื่อง
พอใจมาก 154 คน (64.43%) พอใจมากที่สุด 74 คน (30.96%) และพอใจน้อย 11 คน (46.02%)
-รูปแบบการจัดกิจกรรม
พอใจมาก 152 คน (63.60%) พอใจมากที่สุด 74 คน (30.96%) และพอใจน้อย 12 คน (5.02%)
-ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม
พอใจมาก 160 คน (66.94%) พอใจมากที่สุด 66 คน (27.61%) และพอใจน้อย 12 คน (5.02%)
-เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
พอใจมาก 146 คน (61.09%) พอใจมากที่สุด 79 คน (33.05%) และพอใจน้อย 13 คน (5.44%)
-การอานวยความสะดวก/การประสานงานของเจ้าหน้าที่
พอใจมาก 128 คน (53.56%) พอใจมากที่สุด 93 คน (38.91%) และพอใจน้อย 17 คน (7.11%)
-ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม
พอใจมาก 142 คน (59.41%) พอใจมากที่สุด 92 คน (38.49%) และพอใจน้อย 5 คน (2.09%)
ส่วนที่ 5 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
สิ่งที่ควรปรับปรุงในการประชุม
1. สถานที่จัด ไม่ควรอยู่ในย่านชุมชนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง และห้องประชุมย่อยแต่ละห้องควรอยู่ใน
บริเวณพื้นที่ใกล้กัน
2. เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มากขึ้น
3. การจัดประชุมควรแยกเป็นแต่ละภาคแทนการจัดรวมภาค
4. วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสม เช่นจอภาพ ไมโครโฟน เป็นต้น
ความประทับใจ
1. ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และวีดีทัศน์
2. เจ้าหน้าที่ผู้จัด
3. การบริหารจัดการประชุม
4. การเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ความไม่ประทับใจ
1. ความไม่สะดวกของที่พัก
2. สถานที่รับประทานอาหารอยู่ห่างจากที่จัดประชุมมากและไม่เพียงพอ

ส่วนที่ 6 : ความคาดหวัง
1. ข้อเสนอความรู้นาไปใช้ได้จริงในพื้นที่ ชุมชน รวมทั้งนาข้อเสนอมติสมัชชาจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2. ความต่อเนื่องของโครงการ
………………………………………………………

