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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง 

“ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ” 
 
 รายละเอียดโครงการ 
๑. ข้อมูลทั่วไปโครงการ 
 ก.  หน่วยงาน      งานพัฒนาและส่งเสริมการื่องเที่ยว  ฝุายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล 
 ข.  ปีงบประมาณ   ที่ด าเนินการ  พ.ศ. ๒๕62   ไตรมาสที่  4 
 ค.  สนองนโยบาย  ส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่นวและกิจกรรมอ่ืน เพ่ือ
ส่งเสริมการตลาด และสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น 

ง.  ยุทธศาสตร์ที่ ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพที่ดีกว่า 
แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยว เชิง

อนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรมและการกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง
เชื่อมโยงกับพื้นท่ีใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

จ.  แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมการท่องเที่ยว 
 ฉ. ลักษณะโครงการด้าน   เศรษฐกิจ  สังคมและคุณภาพชีวิต 
       บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
       อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................... 
 ช. สถานภาพโครงการ    ใหม่        ต่อเนื่อง 
 ญ. ประเภทโครงการ      พัฒนา   ด าเนินการตามปกติ 
 
2.หลักการและเหตุผล 

“หลาดชุมทางทุ่งสง” ภายใต้สโลแกน "ทุ่งสงทุ่งสวรรค์ มหัศจรรย์เมืองชุมทาง" เป็นหนึ่งในแนวคิด
การพัฒนาเมืองและการก าหนดใช้พ้ืนที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาและการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเมืองให้เกิดประโยชน์ ให้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะแหล่งรวมศิลปิน 
สถานที่ที่ศิลปินอิสระได้ใช้เป็นเวทีในการแสดงออกทั้งงานตนตรี วรรณศิลป์ จิตรกรรม เป็นแหล่งรวมสินค้า
ทางวัฒนธรรม แหล่งรวมอาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ  ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยว
ต่างถ่ินจะต้องแวะมาเยี่ยมเยือน 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิตความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ ให้กับชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีสินด OTOP ที่จะสร้างรายได้กับท้องถิ่น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศในโอกาสต่อไป ประกอบกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๘) บ ารุงศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา ๕๔
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ส านักปลัดเทศบาล จึงได้ร่วมกับประชาคมวัฒนธรรมเมืองทุ่งสงจัดท า “โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 
"หลาดชุมทางทุ่งสง” ขึ้นโดยได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม ในการที่จะพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพ่ือ
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เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าของเมืองทุ่งสง  ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องด าเนินการ “บ ารุงและ
ส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร” รวมทั้งเพ่ือให้ชุมชนเกิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญท้องถิ่น ให้แก่เด็กรุ่นหลังต่อไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวัน
ครอบครัวตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม สามารถเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง 

เพ่ือเป็นการต่อยอด “หลาดชุมทางทุ่งสง” ภายใต้สโลแกน “ทุ่งสง ทุ่งสวรรค์ มหัศจรรย์เมืองชุมทาง” 
ที่ได้เปิดพ้ืนที่ด าเนินการทุกวันอาทิตย์ มาตั้งแต่ปี พศ. ๒๕๖1 แล้วนั้น เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมของเทศบาลเมืองทุ่งสง และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟูย่านการค้าเก่าที่ชบเชาให้มีชีวิตชีวาขึ้นมา
อีกครั้ง ด้วยการพัฒนาเป็นพ้ืนที่การผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรม มีคณะกรรมการประชาคมฯ เป็นผู้ดูแลบริหาร
จัดการ ท างานร่วมกับผู้ค้า ประชาชน ทุกภาคส่วน ทุกคนได้ท าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง เกิด
ประโยชน์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เมืองทุ่งสงที่ซบเซากลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง  ทั้งยังสร้าง
อาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่อ่ืน คนทุ่งสงได้บริโภคอาหาร สะอาด ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน และที่ส าคัญคือ ด้านการบริหารจัดการสินด้ของ “หลาดชุมทางทุ่งสง” ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม ตลาดต้องเป็นเขตปลอดภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่ท าจาก
โฟม และถุงพลาสติก ทั้งนี้สืบเนื่องจาก “หลาดชุมทางทุ่งสง” มีผู้ค้าหรือผู้ประกอบการกว่า ๒๕๐ ราย มีสินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชนหมุนเวียนจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก และมีหลายระดับ เช่น ผักพ้ืนถิ่น ขนมพ้ืนเมือง 
อาหารพ้ืนบ้าน แกงไตปลา เป็นต้น การบรรจุภัณฑ์สินค้า จะช่วยรักษาคุณภาพของสินค้ให้มีความสะอาด ถูก
สุขอนามัย และหากมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้จะช่วยให้เป็นที่จดจ าของลูกค้ า และสร้างความแตกต่าง
และมีความโดดเด่นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเทเดียวกัน การออกแบบบรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน จะแสดงถึงเรื่องราว ความเป็นปราชญ์ชุมชน และแสดงถึง
เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนนั้น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่จ าหน่วยใน “หลาดชุมทางทุ่งสง”  จึงมีส่วน
ส าคัญในการส่งสริมการขาย และเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ค้าและชุมชนมากขึ้นเพราะจะมีสินค้าให้เลือกซื้อเหมาะสม
กับกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละระดับ เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงเล็งเห็นความส าคัญของการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์
เพ่ือสิ่งแวดล้อม และให้ความสนใจและต้องการให้สินค้าใน “หลาดชุมทางทุ่งสง” และสินค้าในชุมชนได้รับการ
พัฒนาและกรออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสินค้ชมชน เป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตสินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของ
ตนเองได ้

และเพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ “หลาดชุมทางทุ่งสง” ในเรื่องสินค้า เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าชุมชนในเทศบาลเมืองทุ่งสง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของชุมชนในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย การลต ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร เพ่ือคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนและเป็นการปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริม และสร้างกระแสการรณรงค์
กิจกรรม ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จึงเห็นควรให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตบรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ ใน “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาชนะจากกาบหมาก” เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการตลาดและชีวิตประจ าวัน สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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รู้จักน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนา
ศักยภาพและเกิดการพ่ึงพาตนเอง 
 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 เพ่ือส่งสริมให้ผู้ค้าของหลาดชุมทางทุ่งสง และผู้ค้าในชุมชนของเทบาลเมืองทุ่งสง ได้สามารถ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ 

๓.๒ เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวล้อม ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน 
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของตนเอง 
๓.๔ เพ่ือส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมภาครฐั ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมรณรงค์ลดการใช้โฟม 
๓.๕ เพ่ือให้ประชาชน และผู้บริโภคมีความรู้และทักษะในการเลือกใช้บรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเปูาหมาย ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๕๐ คน ได้แก ่
- ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
- กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ในขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และกลุ่มผู้ค้าในหลาดชุมทางทุ่งสง 
- หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่เก่ียวข้อง 
- ผู้บริหารเทศบาล พนักงานครูนักเรียน และพนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
- เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ ในอ าเภอทุ่งสง และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 
5. รูปแบบและรายละเอียดกิจกรรม 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะ บรรจุภัณฑ์ จากวัสดุจากธรรมชาติ และกาบหมาก 
- การสาธิตและฝึกปฏิบัติการผลิตภาชนะจากกาบหมาก และจากวัสดุธรรมชาติ 

 
6. ระยะเวลา/สถานที่ ด าเนินการ 

วันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชาวดี สวนพฤกษาสิรินธร 
 
7. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

จัดโครงการ "ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง" 
กิจกรรม "ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก" 

ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีข้ึนตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรมของโครงการ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -จัดท าหนังสือเชิญประชุม 

- เตรียมเอกสาร และแผนงาน ส าหรับใช้
ในการประชุม 

 

๗ - ๙ ส.ค. ๖๒ 

2 ค าสั่ง - แต่งตั้งคณะท างาน ๑๐ ส.ค. ๖๒ 



๔ 
 

- ส่งหนังสือเชิญร่วมประชุม  
3 ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาทาง

วิชาการ 
-ประสานวิทยากร, นักวิชาการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

๑๐ -๑๒ ส.ค.๖๒ 
 

4 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม
ระเบียบพัสดุ 

-จัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ๑๓ ส.ค.๖๒ 

5 ด าเนินการตามโครงการ 
 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะ
จากกาบหมาก และวัสดุ วันเสาร์ที่ ๑๗ 
สิงหาคม จากธรรมชาติ 

วันเสาร์ที่ ๑๗ 
สิงหาคม 2562 

6 สรุปผลและรายงานผลโครงการ - จัดท ารายงานสรุปผลด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
โครงการ ๑๕ วัน 

 
 
8. งบประมาณ/แหล่งท่ีมา 

โดยเบิกจ่ายจากเงินในงบประมาณของเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฎตามแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชกรที่ไม่ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุข ใจหลาดชุมทางทุ่ งสง  กิจกรรมอบรมชิ งปฏิบัติ การการผลิตภาชนะจากกาบหมาก                  
เป็นเงิน ๖๕,๖00 บาท 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ กลุ่มผู้ค้า และชุมชนได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
๗.๒ มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
๗.๓ เกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกัน

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ 
7.๔ สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามนโยบายตลาดประชรัฐ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
7.5 สินค้าในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่แวดล้อม เป็นสินค้าที่ได้รับการ

ยอมรับและเป็นที่ต้องการในท้องตลาด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

แผนการประเมินโครงการ 
 
10.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เปูาหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
 

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง 

“ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ” 

 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง  “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต
ภาชนะจากกาบหมาก ”  ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บ
แบบสอบถามโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง  “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ”   โดยได้ทอดแบบสอบถามจ านวน 80 ชุด ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 57 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 71.25 และได้ด าเนินการ
ก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนิน โครงการตลาด
ประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง  “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบ
หมาก ”   รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง  “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ผลิตภาชนะจากกาบหมาก ”   มีวัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมให้ผู้ค้าของหลาดชุมทางทุ่งสง  และผู้ค้าในชุมชนของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของตนเอง เพ่ือ
ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมภาครัฐ  ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมรณรงค์ลดใช้โฟม และเพ่ือให้ประชาชน และ
เพ่ือผู้บริโภคมีความรู้และทักษะในการในเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการตลาดประชารัฐ 
ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง  “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ”   
คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง กลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านค้า ในขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และกลุ่มผู้ค้าในหลาดชุมทางทุ่งสง หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารเทศบาล พนักงานครูนักเรียน และพนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง  เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ ในอ าเภอทุ่งสง และพ้ืนที่ใกล้เคียง และผู้เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่น
สุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง  “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ”    

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 
หลาดชุมทางทุ่งสง “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ” ในครั้งนี้ ในวันที่ 
17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี สวนพฤกษาสิรินธร 

  
 



๗ 
 

๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 
หลาดชุมทางทุ่งสง  “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ”  2.เอกสาร
ประกอบการอบรม 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง  
“ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ”    
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง กลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านค้า ในขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และกลุ่มผู้ค้าในหลาดชุมทางทุ่งสง หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารเทศบาล พนักงานครูนักเรียน และพนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง  เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ ในอ าเภอทุ่งสง และพ้ืนที่ใกล้เคียง และผู้เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่น
สุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง  “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ” จ านวน 
150  คน และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 80 ชุด สามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 57 ชุดคิด
เป็น ร้อยละ 71.25 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่ง
สง  “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒  ด า เนินการออกแบบสอบถามและ เก็บข้ อมู ล  ตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

 
๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง  “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ” ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์
เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจง
ความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
 
 
 



๘ 
 

๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่ ง เป็นค าถามปลายเปิด  วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
  
 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 

 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 
หลาดชุมทางทุ่งสง  “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ”  แบ่งหัวข้อการ
ประเมินออกเป็น ๕ ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
                       ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 

 2.51 – 3.50 
 1.51 – 2.50 
 1.00  – 1.50 

 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง  
          ระดับน้อย  
          ระดับน้อยที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๙ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง  

 “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ” 
 

การประเมินแบบท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 15 26.30 
         หญิง 42 73.70 

รวม 57 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศหญิง จ านวน           

42  คน คิดเป็นร้อยละ 73.70 และเป็นเพศชาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 ตามล าดับ 
 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ   
ต่ ากว่า 20 ปี 3 5.30 
20 – 29 ปี 3 5.30 
30 – 39 ปี 4 7.00 
40 – 49 ปี  14 24.60 
50 – 59 ปี                       18 31.60 
60 ปี ขึ้นไป 15 26.30 

รวม 57 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่ามีอายุ 50 – 59 ปี                      

จ านวน  18 คน คิดเป็นร้อยละ 31.60 รองลงมาระบุว่าอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 
26.30 ระบุว่าอายุ 40 – 49 ปี จ านวน 14  คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 ระบุว่าอายุ 30 – 39 ปี จ านวน  
4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และล าดับสุดท้ายระบุว่าอายุ ต่ ากว่า 20 ปี และ20 – 29 ปี จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.30 ตามล าดับ 
 
 

 



๑๐ 
 

 

ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม    

ผู้บริหารเทศบาล พนักงานครู/นักเรียน และพนักงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง    

19 33.30 

ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 13 22.80 
กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และ
กลุ่มผู้ค้าในหลาดชุมทางทุ่งสง  

5 8.80 

อ่ืน ๆ 19 33.30 
รวม 57 100.00 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นผู้บริหารเทศบาล 

พนักงานครู/นักเรียน และพนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง และอ่ืน ๆ  จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 
รองลงมาระบุว่าตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 ระบุว่าเป็น
กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และกลุ่มผู้ค้าในหลาดชุมทางทุ่งสง  จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.80 ตามล าดับ  
การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านคิดว่าสามารถส่งเสริมให้ผู้ค้า
ของหลาดชุมทางทุ่งสง และผู้ค้าในชุมชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้เพียงใด 

4.30 0.65 86.00 มาก 

2. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านคิดว่าสามารถพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน 
เพียงใด 

4.47 0.76 89.40 มาก 

3. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านคิดว่าสามารถส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของตนเอง 
เพียงใด 

4.21 0.53 84.20 มาก 

4. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านคิดว่าสามารถส่งเสริมกลไกการ
มีส่วนร่วมภาครัฐ  ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมรณรงค์ลดใช้โฟม
เพียงใด 

4.30 0.73 86.00 มาก 



๑๑ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
5. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านคิดว่าสามารถท าให้ประชาชน 
และผู้บริโภคมีความรู้และทักษะในการในเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ใส่
อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียงใด 

4.56 0.57 91.20 มากทีสุ่ด 

6. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านมีความรู้ความเข้าใจการ
บรรยายในหัวข้อ  “ การสร้างชุมชนปลอดขยะ ปลอดโฟม 
ด้วยภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ”เพียงใด 

4.46 0.71 89.20 มาก 

7. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
หัวข้อ   “ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก และวัสดุ
ธรรมชาติ โดยการสาธิตและทดลองผลิตภาชนะจากกาบ
หมาก และวัสดุธรรมชาติ ” เพียงใด 

4.56 0.54 91.20 มากทีสุ่ด 

รวม 4.41 0.64 88.17 มาก 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านคิดว่าสามารถท าให้ประชาชน และผู้บริโภคมีความรู้และทักษะ
ในการในเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียงใด และจากการเข้าร่วม
อบรมฯ  ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มหัวข้อ   “ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก 
และวัสดุธรรมชาติ โดยการสาธิตและทดลองผลิตภาชนะจากกาบหมาก และวัสดุ
ธรรมชาติ ” เพียงใด  ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมาก 

2. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านคิดว่าสามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.47 อยูใ่นระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านมีความรู้ความเข้าใจการบรรยายในหัวข้อ  “ การสร้างชุมชน
ปลอดขยะ ปลอดโฟม ด้วยภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ”เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.46  อยู่ใน
ระดับมาก 

4. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านคิดว่าสามารถส่งเสริมให้ผู้ค้าของหลาดชุมทางทุ่งสง และผู้ค้า
ในชุมชนของเทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้เพียงใด และ จากการเข้า
ร่วมอบรมฯ  ท่านคิดว่าสามารถส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมภาครัฐ  ภาคเอกชน และชุมชน 
ร่วมรณรงค์ลดใช้โฟมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก 

5. จากการเข้าร่วมอบรมฯ  ท่านคิดว่าสามารถส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของตนเอง เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก 

 
 



๑๒ 
 

 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 5  รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.68 0.54 93.60 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.51 0.63 90.20 มากที่สุด 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.54 0.57 90.80 มากที่สุด 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.22 0.73 84.40 มาก 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.33 0.72 86.60 มาก 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.46 0.78 89.20 มาก 

รวม 4.46 0.66 89.13 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที ่ 5  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจ
ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม เฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
6. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
ตารางท่ี 6 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.46 0.73 89.20 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.51 0.66 90.20 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.35 0.58 87.00 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.58 0.60 91.60 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.64  89.50 มาก 



๑๓ 
 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ใน

ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี ้

1. อาหาร มีความเหมาะสม  ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 
4. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตารางท่ี 7 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

4.40 0.62 88.00 มากที่สุด 

2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.49 0.54 89.80 มาก 

3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.47 0.63 89.40 มาก 

รวม 4.45 0.60 89.07 มาก 
 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.45  อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ 

1. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ค่าเฉลี่ย 4.49  อยู่ในระดับมาก 
2. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ตอนที่ 6 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่งสง  
 “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ”  
ตารางท่ี 8 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ หลาดชุมทางทุ่ง
สง  “ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก ” ทั้ง 4 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.41 0.64 88.17 มาก 
ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  4.46 0.66 89.13 มาก 
ตอนที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.48 0.64  89.50 มาก 

ตอนที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.45 0.60 89.07 มาก 
รวม 4.45 0.64 88.97 มาก 

 

 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 8 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการฯ ทั้ง 4 ด้าน  ในครั้งนี้ 
มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.45  อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลี่ย  4.48 อยู่ในระดับมาก 
๒. ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 
๓. ตอนที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 
๔. ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย  4.41อยู่ในระดับมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ ในครั้งน้ี  
คิดเป็นร้อยละ  88.97  



๑๕ 
 

ประมวลภาพโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิน่สุขใจ หลาดชุมทางทุง่สง 
“ กิจกรรมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลติภาชนะจากกาบหมาก ” 

 

 

 

  

  

นายทรงชัย วงษ์วัชรด ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 
เปูนประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การผลิตภาชนะจากกาบหมากในครั้งนี้ 
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 

 

วิทยากร บรรยายในหัวข้อ การสร้างชุมชนปลอดขยะ ปลอดโฟม  
ด้วยภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมราชาวดี สวนพฤกษาสิริรธร เทศบาลเมืองทุ่งสง 



๑๖ 
 

 

  

 
ภาชนะจากกาบหมาก ที่น ามาโชว์ให้กับผู้ทีส่นใจในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การผลิตภาชนะจากกาบหมาก 
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมราชาวดี สวนพฤกษาสิริรธร เทศบาลเมืองทุ่งสง 



๑๗ 
 

 

 

 
ผู้เข้าร่วมการอบรมภาชนะจากกาบหมาก ที่น ามาโชว์ให้กับผู้ที่สนใจในการการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการผลิตภาชนะจากกาบหมาก 
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุมราชาวดี สวนพฤกษาสิริรธร เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 


