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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
โครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล      

 ในช่วงปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖2 เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมกับโรงเรียน ชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ได้จัดท าโครงการพลิกถุงพลิกโลก ขึ้นมาเพ่ือเป็นการส่งเสริมการแยกขยะ การจัดการขยะที่ต้นทางโดย
เริ่มพ้ืนฐานจากชุมชน ครูและนักเรียนในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองทุ่ งสง ส่งผลให้สามารถลด
ปริมาณขยะลดลงได้ร้อยละ 50 ของปริมาณขยะเดิม และอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วง โรคฉี่หนู และโรคจาก
ลูกน้ ายุงลายโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกลดลงด้วย ดังนั้นเพ่ือต้องการสร้างจิตส านึก ความตระหนักการคัดแยก
ขยะ และต่อยอดขยายผลการด าเนินงาน โดยสร้างพ้ืนฐานความรู้ขยายผลไปสู่ครอบครัวเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่
น ามาบริหารจัดการขยะมูลฝอย ลดพาหะน าโรคจากต้นทาง เพ่ือลดขยะ ลดพาหะน าโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ ลดพาหะน าโรคในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้ก าหนดจัดโครงการสร้างจิตส านึกแยก
ขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสงในครั้งนี้ 
 
2.วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี 
ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
 ๒. เพ่ือลดปริมาณขยะในส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง และตลาดสดชั้น 1 ในการน าไปฝังกลบ 
 
3. วิธีด าเนินการ 
 1. เขียนโครงการเพื่อขอพิจารณาอนุมัติ  
 2. ด าเนินการจัดโครงการตามที่ก าหนด 
  - กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ  และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
  - การก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
  - ปัญหาเรื่องขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. สรุปประเมินผลโครงการ 
 4. รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย   300 คน 
- คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างเทศบาล/ลูกจ้าง

โครงการ จ านวน 200  คน 
- ผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง ชั้น 1 และผู้ที่สนใจ  จ านวน 100 คน 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 อาคารตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง ชั้น 1 
 
7. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน  85,364  บาท   
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างเทศบาล/ลูกจ้าง
โครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
 2. เพื่อลดปริมาณขยะในส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
 
9.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 
 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข

ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          

ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 
 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง

 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโดยบันทึกภาพการด าเนิน

โครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้
ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาล
เมืองทุ่งสง โดยโครงการฯ มีการจัดอบรม  2 ครั้ง ซึ่งข้าพเจ้าได้สุ่มทอดแบบสอบถาม  จ านวน 2 ครั้ง   
โดยได้สุ่มทอดแบบสอบถาม ในครั้งที่ 1 จ านวน 200 ชุด  โดยสามารถเก็บแบบสอบถามได้  162  ชุด 
คิดเป็น ร้อยละ 81  และในครั้งที่ 2 ได้สุ่มทอดแบบสอบถาม   จ านวน 80 ชุด  โดยสามารถเก็บ
แบบสอบถามได้ 69 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 86.25  ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอน
การประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจาก
ต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ในเรื่ องการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างถูกวิธี  และเพ่ือลดปริมาณขยะในส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง และตลาดสดชั้น 1 ในการน าไปฝัง
กลบ 

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

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการสร้างจิตส านึกแยก
ขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างเทศบาล/ลูกจ้างโครงการ จ านวน  200  คน และผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล
เมืองทุ่งสง ชั้น 1 และผู้ที่สนใจ  จ านวน 100 คน และผู้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง 
เทศบาลเมืองทุ่งสง   

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง 
เทศบาลเมืองทุ่งสง  ในครั้งนี้อบรม ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  ใน
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง ชั้น 1 
 
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.โครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง 
เทศบาลเมืองทุ่งสง  2.เอกสารประกอบการอบรม 
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๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาลเมือง
ทุ่งสง 

 
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานจ้างเทศบาล/ลูกจ้างโครงการ จ านวน  200  คน  และผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง    
ชั้น 1 และผู้ที่สนใจ  จ านวน 100 คน และผู้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาล
เมืองทุ่งสง  และด าเนินการทอดแบบสอบถาม จ านวน 2 ครั้ง   โดยได้สุ่มทอดแบบสอบถาม ในครั้งที่ 1 
จ านวน 200 ชุด  โดยสามารถเก็บแบบสอบถามได้  162  ชุด คิดเป็น ร้อยละ 81  และในครั้งที่ 2 ได้สุ่ม
ทอดแบบสอบถาม   จ านวน 80 ชุด  โดยสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 69 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 86.25   
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาล
เมืองทุ่งสง ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
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 การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความพึง
พอใจของผู้ เข้ า ร่ วมโครงการสร้ า งจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่ งสง  ในครั้ งนี้  
ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการ
ประมวลระดับความคิดเห็น 
 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
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 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 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจาก
ต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 
การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถสร้างความ
ตระหนักและการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ในเรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างถูกวิธี เพียงใด 

4.31 0.50 86.20 มาก 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถลดปริมาณขยะ
ในส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสงในการน าไปฝังกลบ เพียงใด 

4.19 0.55 83.80 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
ขยะ เพียงใด 

4.35 0.54 87.00 มาก 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพียงใด 

4.45 0.54 89.00 มาก 

5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การก าจัดขยะอย่างถูกวิธี เพียงใด 

4.33 0.33 86.60 มาก 

6.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย เพียงใด 

4.15 0.53 83.00 มาก 

7.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา เพียงใด 

4.07 0.74 81.40 มาก 

รวม 4.26 0.53 85.29 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 

1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 

2. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ขยะ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่
ในระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี เพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 



๗ 
 

4. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถสร้างความตระหนักและการปลูกฝังจิตส านึกที่
ดี ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก 

5. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถลดปริมาณขยะในส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
ในการน าไปฝังกลบ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.19 อยู่ในระดับมาก 

6. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก 

7. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนิน
กิจกรรมที่ผ่านมา เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.07 อยู่ในระดับมาก 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.36 0.67 87.20 มาก 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.33 0.33 86.60 มาก 
3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.26 0.26 85.20 มาก 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.27 0.74 85.40 มาก 

รวม 4.32 0.50 86.10 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน เฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
3. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก 
4. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.32 0.73 86.40 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.23 0.81 84.60 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.26 0.71 85.20 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.24 0.72 84.80 มาก 

รวม 4.26 0.74 85.25 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ใน

ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี ้

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 
2. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก 
3. อาหาร มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก 
4. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

4.34 0.57 86.80 มาก 

2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.30 0.58 86.00 มาก 

3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.28 0.61 85.60 มาก 

รวม 4.28 0.61 85.60 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ ในครั้งนี้ มีความ

พึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ 

๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 
๒. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก 
๓. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก 



๙ 
 

การประเมินแบบท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการฯ 
ตอนที่ 5 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทางเทศบาลเมือง     
ทุ่งสง 
ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาล
เมืองทุ่งสงทั้ง 4 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.26 0.53 85.29 มาก 
ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  4.32 0.50 86.10 มาก 
ตอนที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.26 0.74 85.25 มาก 

ตอนที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.28 0.61 85.60 มาก 
รวม 4.28 0.60 85.56 มาก 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะ

จากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 4 ด้าน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  ค่าเฉลี่ย  4.47 อยู่ในระดับมาก 
๒. ตอนที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับมาก 
๓. ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก 
๔. ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย  3.89 อยู่ในระดับมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ   
ครั้งที่ 1 ณ ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 

คิดเป็นร้อยละ  85.56 



๑๐ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562  
ณ อาคารตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง ชั้น 1 

 
การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถสร้างความ
ตระหนักและการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ในเรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างถูกวิธี เพียงใด 

4.33 0.70 86.60 มาก 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถลดปริมาณขยะ
ในตลาดสดชั้น 1 ในการน าไปฝังกลบ เพียงใด 

4.29 0.73 85.80 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
การคัดแยกขยะ เพียงใด 

4.36 0.69 87.20 มาก 

รวม 4.33 0.71 86.53 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย       
ได้ดังนี ้

1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การคัดแยกขยะ เพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก 

2. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถสร้างความตระหนักและการปลูกฝังจิตส านึกที่
ดี ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 

3. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านคิดว่าสามารถลดปริมาณขยะในตลาดสดชั้น 1 ในการน าไป
ฝังกลบ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.43 0.67 88.60 มาก 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.43 0.63 88.60 มาก 
3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.30 0.69 86.00 มาก 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.32 0.68 86.40 มาก 

รวม 4.37 0.67 87.40 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน และมีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 
เฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 

2. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 
3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.33 0.68 86.60 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.23 0.69 84.60 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.28 0.76 85.60 มาก 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.26 0.74 85.20 มาก 

รวม 4.28 0.72 85.50 มาก 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ใน

ครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อยได้ดังนี ้

1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
2. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก 
3. อาหาร มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก 
4. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก 

 



๑๒ 
 

การประเมินแบบท่ี 4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการน าความรู้ไปใช้ 
ตารางท่ี 4 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. สามารถน าความรู้ที่ ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

4.45 0.56 89.00 มาก 

2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.41 0.55 88.20 มาก 

3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.33 0.53 86.60 มาก 

รวม 4.40 0.55 87.93 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ ในครั้งนี้ มีความ

พึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ 

๑. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก 
๒. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก 
๓. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 

การประเมินแบบท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการฯ 
ตอนที่ 5 สรุปแบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทางเทศบาลเมือง     
ทุ่งสง  
ตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาล
เมืองทุ่งสงทั้ง 4 ด้าน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.33 0.71 86.53 มาก 
ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  4.37 0.67 87.40 มาก 
ตอนที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.28 0.72 85.50 มาก 

ตอนที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.40 0.55 87.93 มาก 
รวม 4.35 0.66 86.84 มาก 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะ

จากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง ทั้ง 4 ด้าน  ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ย  4.40 อยู่ในระดับมาก 
๒. ตอนที่ 2 ด้านวิทยากร  ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 



๑๓ 
 

๓. ตอนที่ 1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 
๔. ตอนที่ 3 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร ค่าเฉลี่ย  4.28 อยู่ในระดับมาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 6 สรุปผลภาพรวมความพึงพอใจของโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาลเมือง
ทุ่งสง ทั้ง 2 ครั้ง 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 6 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจาก

ต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง  ทั้ง 2 ครั้งในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 
โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ครั้งที ่2 ในวันที่ 3 ธันวาคม  2562 ค่าเฉลี่ย  4.35 อยู่ในระดับมาก 
๒. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน  2562 ค่าเฉลี่ย  4.28 อยู่ในระดับมาก 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน  2562 4.28 0.60 85.56 มาก 
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม  2562   4.35 0.66 86.84 มาก 

รวม 4.32 0.63 86.20 มาก 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ   
ครั้งที่ 2 ณ อาคารตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสง ชั้น 1 

คิดเป็นร้อยละ  86.84 

ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
 ทั้ง 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.20 

 



๑๔ 
 

ประมวลภาพโครงการสร้างจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๕ 
 

 

  

ดร.ไพบูลย์ โพธ์ิสุวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการสรา้งจิตส านึกแยกขยะจากต้นทาง 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี  2563  โดยให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เรื่องขยะ, 

 ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, 
การก าจัดขยะอย่างถูกวิธ,ีการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 

ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 



๑๖ 
 

  

ดร.ไพบูลย์ โพธ์ิสุวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการสรา้งจิตส านึก
แยกขยะจากต้นทาง เทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี  2563   
โดยให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ โดยสาธิตวิธีการคัดแยกขยะ  

ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 



๑๗ 
 

 


