
๑ 
 

รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2561 

- 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง  
กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง”  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 
 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากกลยุทธ์การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ ปี 2559 – 2561 ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสหลักให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบการใช้จักรยาน เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ซึ่งอยู่ใน
กระแสนิยมอย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น การใช้จักรยานเพ่ือการท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรม
การเดินทางท่องเที่ยวมิติใหม่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังได้
สัมผัสซึมซับกับความสวยงามทางธรรมชาติและเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่น (Thainess) 
 

 กอปรกับในเชิงพ้ืนที่ทางกายภาพของอ าเภอทุ่งสง ซึ่งมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ลาดเชิงเขา มีเทือกเขาหลวง
เป็นเขตแดนด้านทิศเหนือ และด้านตะวันออก จึงเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญหลายสาย ท าให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มีทั้งน้ าตก ภูเขา ล าธาร ถ้ า คลอง และป่า และนอกจากเป็นแหล่ง
ต้นน้ าแล้ว ต าแหน่งที่ตั้งของทุ่งสงอยู่กึ่งกลางคาบสมุทรมีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดา
มัน ท าให้ทุ่งสงเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าข้ามสมุทรในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์และสมัยอาณาจักร
นครศรีธรรมราช โดยใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่มาจากอินเดีย ลังกา และล่องเรือเข้ามาตามแม่น้ ากันตัง  
ผ่านแม่น้ าหลายสายจนมาขึ้นบกที่บริเวณวัดชัยชุมพล อ าเภอทุ่งสง มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ทุ่งสงเจริญขึ้น จน
กระทั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการสร้างทางรถไฟสายใต้ และได้เลือกทุ่งสงเป็นสถานีชุมทางแห่งแรกของภาคใต้ 
ที่เป็นจุดรวมและจุดจ่ายรถไฟแยกไปส่วนต่าง ๆ ของภาคใต้ อีกทั้งทุ่งสงยังมีอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์สมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งญี่ปุ่นได้ใช้ทุ่งสงเป็นที่ส่งก าลังบ ารุงเพื่อขยายแนวรบและเป็นจุดบริการทั้งชาวเอเชียและ
ยุโรป 
 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงเล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินงานกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมือง 
ทุ่งสง และให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสง จากนักท่องเที่ยวในอ าเภอใกล้เคียงและ  
จากประชาชนในพ้ืนที่ โดยเจาะกลุ่มผู้นิยมชื่นชอบการขี่จักรยานเพ่ือปลุกกระแสและสร้างแรงดึงดูด (Magnet)  
ให้ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเกิดการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน รูปแบบวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอ าเภอทุ่งสงที่สวยงาม และ
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์จากการเดินทางท่องเที่ยว จึงได้จัดท ากิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง  
และเผยแพร่เส้นทางจักรยานส าหรับนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจปั่นจักรยานในพื้นที่ 
 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน รูปแบบวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของอ าเภอทุ่งสง อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีโดยธรรมชาติของท้องถิ่น 
 3. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความร่วมมือลดปัญหาภาวะโลกร้อน 



๒ 
 

 4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรของเทศบาลฯ ได้เห็นความส าคัญ
ของการออกก าลังกายโดยใช้จักรยานเพ่ือเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงานและสนใจการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยการใช้จักรยานกันมากข้ึน 
 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก และสามัคคีระหว่างกัน 
 

3.กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 130 คน ประกอบด้วย 
  -เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
  -ผู้บริหารเทศบาลและพนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
  -นักท่องเที่ยวทั่วไปและจากอ าเภอใกล้เคียง 
 

 2. ผู้มีส่วนได้เสีย 
  -ประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และพนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

4ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
เส้นทางท่องเที่ยวของอ าเภอทุ่งสงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
 2. ประชาชนในท้องถิ่นได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน รูปแบบวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของอ าเภอทุ่งสง อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น 
 3. ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลเมืองทุ่งสงได้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายโดยใช้
จักรยาน เกิดการตื่นตัวและสนใจการออกก าลังกาย สนใจการประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมโดย
การใช้จักรยานกันมากขึ้น 
 4. ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรของเทศบาลเกิดความรักและความสามัคคีระหว่างกัน 
 5. มีการต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวไปยังอ าเภอใกล้เคียง 
 

5.สถานที่ด าเนินการ 
 ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง - โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 
 
แผนการประเมินโครงการ 
6.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
น าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสม 
 

 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหา 
และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2.เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล 
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง 

กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง - โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

 
 

 ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่ง
สง” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้ด าเนินการ
ทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง  กิจกรรม
ปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ทอด
แบบสอบถามจ านวน 100 ชุด ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 84 ชุด 
คิดเป็น ร้อยละ 84 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและ
อภิปรายผลการด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสอง
น่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รายละเอียดขั้นตอนและผลการ
ประเมินมีดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง  กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยว
เมืองทุ่งสง” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว พร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง และเผยแพร่เส้นทางจักรยานส าหรับ
นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจปั่นจักรยานในพ้ืนที่ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน รูปแบบวิถี
ชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของอ าเภอทุ่งสง อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีและวิถีโดยธรรมชาติของท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และกระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมความร่วมมือลดปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และ
บุคลากรของเทศบาลฯ ได้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายโดยใช้จักรยานเพ่ือเป็นตัวอย่างในการประหยัด
พลังงานและสนใจการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้จักรยานกันมากขึ้นเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรัก และ
สามัคคีระหว่างกัน 

 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 

1. ขอบเขตการประเมิน 
การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มีขอบเขตการประเมิน คือ 

๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา  เป็นการประเมินผลแบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านการบริหาร
จัดการและสถานที ่และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป 
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๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร  ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง 
กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2562  ประมาณ 200  คน 

๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอ
ทุ่งสง กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา   ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง  
 

๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้  ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการศึกษาจากเอกสารโครงการ ส าเนาโครงการฯ ก าหนดการ 

 ๒.๒ข้อมูลปฐมภูม ิ เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

 

๓. ประชากร 
ประชากรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง กิจกรรมปั่นจักรยาน 

“ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 
2562  จากการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้จ านวน 84 ชุด 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตอบแบบสอบถาม และการสุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม 
 

 ๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว 
๕.๒ ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพ่ือประกอบการ

ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

๖. การประมวลผลข้อมูล 
คือ การประมวลผลประเด็นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ ด้านการบริหาร
จัดการสถานที่ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆของผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ส าหรับค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือ
ไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS 
โดยการแจกแจงความถ่ีของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
 

๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้น ต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูล ด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่

แล้วหาค่าเฉลี่ย   ̅  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ตารางและการบรรยาย 
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๗.๒ หาค่าเฉลี่ย  ̅   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 

 

 บบสอบถามประเมินข้อมูลจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง กิจกรรมปั่น
จักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบ่งหัวข้อการ
ประเมินออกเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

    

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 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง 
 กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง”  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 

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

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 56 66.70 
         หญิง 28 33.30 

รวม 84 100.00 
 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศชาย  จ านวน 56  คน 

คิดเป็นร้อยละ 66.70 และเป็นเพศหญิงจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 ตามล าดับ 
 

 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อายุ   
         15 - 19  ป ี - - 

20 - 29  ปี  8 9.50 
30 - 39  ปี  17 20.20 
40 - 45 ปี  21 25.00 
50 - 59 ปี 31 36.90 
60 ปีขึ้นไป 7 8.30 

รวม 84 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีอายุ 50 - 59 ปี จ านวน 31 คน 

คิดเป็นร้อยละ 36.90 รองลงมาอายุ  40 - 45 ปี  ขึ้นไป จ านวน 21  คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  
อายุ 30 - 39  ปี จ านวน 17  คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 อายุ 20 - 29  ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.50 และอันดับสุดท้ายอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม   

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล - - 
ผู้บริหารสถานศึกษา  - - 
ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านักปลัด - - 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 14.30 

เจ้าหน้าที่/พนักงานเทศบาล  5 6.00 
ประชาชน 36 42.90 
อ่ืน ๆ 31 36.90 

รวม 84 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นประชาชน จ านวน 36 คน  

คิดเป็นร้อยละ 42.90 รองลงมาระบุว่า อ่ืน ๆ ได้แก่ ข้าราชการ ,ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ,เจ้าหน้าที่
ศาลจังหวัดทุ่งสง ,พนักงานของรัฐ ,พนักงานรถไฟ,เจ้าของกิจการหอพัก  จ านวน 31  คน คิดเป็นร้อยละ 
36.90 ระบุว่า เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.30 ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่/
พนักงานเทศบาล จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00  

 
 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 
ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ  
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว พร้อมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
เมืองทุ่งสง และเผยแพร่เส้นทางจักรยานส าหรับนักท่องเที่ยว 
และผู้ที่สนใจปั่นจักรยานในพื้นที่เพียงใด 

4.58 0.49 91.60 มากที่สุด   

2.จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน รูปแบบวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ
อ าเภอทุ่งสง อันจะสร้างความภูมิใจ และจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีและวิถีโดยธรรมชาติของท้องถิ่นเพียงใด 

4.31 0.78 86.20 มาก 

3.จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าเป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความ
ร่วมมือลดปัญหาภาวะโลกร้อนเพียงใด 
 

4.50 0.59 90.00 มาก 
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อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ  ในครั้งนี้ มีความพึง
พอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
และบุคลากรของเทศบาลฯ ได้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายโดยใช้จักรยานเพ่ือเป็น
ตัวอย่างในการประหยัดพลังงานและสนใจการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้จักรยานกันมากขึ้น
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.74 อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม  2562 เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.70 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักและสามัคคีระหว่างกันเพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด 

4. จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมกับเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง และเผยแพร่เส้นทางจักรยานส าหรับนักท่องเที่ยว และ
ผู้ที่สนใจปั่นจักรยานในพ้ืนที่เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 

5. จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าการปลูกป่าเป็นการเสริมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสีเขียวต่อไปในท้องถิ่นเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
4.จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมให้
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรของ
เทศบาลฯ ได้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายโดยใช้
จักรยานเพ่ือเป็นตัวอย่างในการประหยัดพลังงานและสนใจ
การรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้จักรยานกันมากขึ้นเพียงใด 

4.74 0.54 94.80 มากที่สุด 

    5.จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิด
ความรักและสามัคคีระหว่างกันเพียงใด 

4.68 0.54 93.60 มากที่สุด 

     6.จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม              
พระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม  2562 เพียงใด 

4.70 0.49 94.00 
 

มากที่สุด 

7.จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้
พ้ืนถิ่นเพียงใด 

4.50 0.69 90.00 มาก 

     8.จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าการปลูกป่าเป็นการเสริม
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวต่อไปในท้องถิ่น
เพียงใด 

4.57 0.65 91.40 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.60 91.45 มากที่สุด 



๙ 
 

6. จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมความร่วมมือลดปัญหาภาวะโลกร้อนเพียงใด และจากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านได้มี
ส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้พ้ืนถิ่นเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก 
 

7. จากการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านคิดว่าเป็นการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน 
รูปแบบวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของอ าเภอทุ่งสง อันจะ
สร้างความภูมิใจ และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีและวิถีโดยธรรมชาติของท้องถิ่น
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก 

 
 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 5  รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่  
 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ใน

ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. เส้นทางในการปั่นจักรยานมีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก 
3. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ใน

ระดับมาก 
4. ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการปลูกป่า ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 
5. เจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทางระหว่างการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงใด  และระยะเวลาในการ

ปลูกป่ามีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงใด 4.60 0.65 92.00 มากที่สุด 
2. เส้นทางในการปั่นจักรยานมีความเหมาะสมเพียงใด 4.49 0.70 89.80 มาก 
3. จุดบริการน้ าดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพียงใด 

4.20 0.83 84.00 มาก 

4. รถพยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลมีความเหมาะสม
เพียงใด 

4.11 0.87 82.20 มาก 

5. เจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทางระหว่างการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

4.40 0.68 88.00 มาก 

6. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสมเพียงใด 

4.45 0.69 89.00 มาก 

     7. ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการปลูกป่า 4.43 0.73 88.60  มาก 

     8. ระยะเวลาในการปลูกป่ามีความเหมาะสมเพียงใด 4.40 0.70 88.00  มาก 

รวม 4.39 0.73 87.70 มาก 



๑๐ 
 

6. จุดบริการน้ าดื่มมีความเหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับ
มาก 

7. รถพยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลมีความเหมาะสมเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับมาก 
 

 
 

การประเมินแบบที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ และด้านการ
บริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางที่ 6 สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการฯ ทั้ง 2 ด้าน 

 

ประเด็นความคิดเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้าน
เนื้อหาวิชาการ  

4.57 0.60 91.45 มากที่สุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้าน
การบริหารจัดการและสถานที่ 
 

4.39 0.73 87.70 มาก 

รวม 4.48 0.67 89.58 มาก 
 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที ่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ
แ ล ะ ส ถ า น ที่  ทั้ ง  2  ต อ น  ใ น ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ป ร า ก ฏ ว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ฯ  
มีความคิดเห็นในภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้     
 1. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 

อยู่ในระดับมาก 
 2.ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับมาก 
 
 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  (โปรดระบุเพื่อการพัฒนาในครั้งต่อไป) 

1. ควรจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นอีกบ่อยๆ 
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 
3. จัดได้ดีมาก แต่ควรมีมาเชล ( Marsall  ) ดูแลนักปั่นจักรยานด้วย 
4. ควรจะจัดทุกวันส าคัญของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  
ในครั้งนี้  คิดเป็นร้อยละ 89.58 

 



๑๑ 
 

 
ผลการวิเคราะห์แบบสังเกตการณ์ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง 
 กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง”  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสังเกตการณโ์ครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง 
 กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา สามารถน าข้อมูลมาสรุปผลได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 7 สรุปแบบสังเกตการณ์โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง กิจกรรมปั่นจักรยาน 
“ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 67 พรรษา  

ประเด็นค าถาม ผลที่ได้รับจาการสัมภาษณ์/สังเกต 
1. สถานทีจ่ัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงใด - สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สามารถวิ่งออกก าลังกายยืดเส้นยืดสายก่อนปั่นจักรยานได้อย่าง
สะดวก 
- การจัดกิจกรรมบริเวณหน้าอ าเภอทุ่งสงมีความเหมาะสม เป็น
สถานที่กว้างขวาง สะดวกสบายในการสัญจร 

2. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

-การประชาสัมพันธ์กิจกรรมมีความเหมาะสม ทันสมัย เนื่องจาก
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน
ได้รับทราบข่าวสาร 
-การประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเนื่องจากมีป้าย
ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ติดในบริเวณท่ีประชาชนสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 

3. การบริการรักษาความปลอดภัยและการจัดการ
จราจรในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม
เพียงใด 

- มีความเหมาะสมเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ต ารวจและเทศกิจ
ด าเนินการป้องกันความปลอดภัยอยู่ 
- การป้องกันความปลอดภัยด้านการจราจรมีความเหมาะสม 

4. รถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลและ
อุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างเส้นทางป่ันจักรยานถึงจุดหมายมีความ
เหมาะสมเพียงใด 

- เจ้าหน้าที่พยาบาลมีเพียงพอแต่ควรจะมีการจัดจุดบริการใน
ระหว่างเส้นทางปั่นจักรยานเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้บริการได้
สะดวกเมื่อเกิดเหตุจ าเป็น 
- ควรจัดตั้งจุดบริการตลอดเส้นทาง โดยให้เจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่
ประจ าจุดเพื่อความสะดวกในการใช้บริการ 

6. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงในครั้งต่อไป 

- ควรปิดถนนในขณะจัดกิจกรรม เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ควรมีการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- เป็นกิจกรรมที่ดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ออกก าลังกาย สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

 



๑๒ 
 

ประมวลภาพโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง 
 กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

นายจิรโรจน์ ส าแดง  นายอ าเภอทุ่งสง  
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ าเภอทุ่งสง 

 กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง”  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 
ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง 

 



๑๓ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  
ณ สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง  

 



๑๔ 
 

 

 

 

  

บรรยากาศการร่วมรับประทานอาหารเช้า  
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกเดินทางปั่นจักรยาน 

 



๑๕ 
 

 

 
 

  

บรรยากาศการปั่นจักรยาน เส้นทางจากสนามหน้าที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง – 
 โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง ระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติ 

 



๑๖ 
 

         
บรรยากาศการการปลูกต้นไม้ น าโดยนายอ าเภอทุ่งสง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง 

 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน 
ณ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 


