
 

  

 

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ    
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

ผลการประเมินการจดังานเกษตรภาคใต ้ครั" งที$ 20 

วนัที$ 10 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

 

พระราชดาํรัสของพระบรมราชชนก 

     “ขอใหถื้อประโยชน์ส่วนตวัเป็นกิจที$สอง 
      ประโยชน์ของเพื$อนมนุษยเ์ป็นกิจที$หนึ$ง 

          ลาภ ทรัพย ์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง 
            ถา้ท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไวใ้หบ้ริสุทธิ:  ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theme ของการจัดงานเกษตรภาคใต้ครั�งที   20 

“พฒันาการเกษตรไทย  ใช้ทรัพยากรอย่างยั�งยนื”   
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

คาํนิยม 

 
 การประเมินผลงานเกษตรภาคใตค้รั� งที� 20 คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล  ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที�ฝ่ายสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที�กรุณาอาํนวยความสะดวกด้านบุคลากร 
เครื�องมือในการประเมินผลและสาธารณูปโภคต่าง ๆ  นอกจากนี�ขอขอบคุณผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกท่านที�
ไดมี้ส่วนช่วยประสานงานและอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการประเมินผล  คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายประเมินผลหวงัเป็นอยา่งยิ�งว่ารายงานการประเมินผลนี� จะเป็นประโยชน์ในการกาํหนดแผน
สาํหรับการดาํเนินงานจดังานเกษตรภาคใตใ้นครั� งต่อไป 
 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล 
งานเกษตรภาคใตค้รั� งที� 20 

ตุลาคม 2555 
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

สารบัญ 
 

 หน้า 

คํานิยม ก 
สารบัญ ข 

บทที� 1 บทนํา  

1.1 Theme การจดังาน 1 
1.2 วตัถุประสงคข์องการจดังาน 1 
1.3 วตัถุประสงคข์องการประเมินผล 2 
1.4 ผูด้าํเนินการประเมินผล 2 
1.5 การดาํเนินงานฝ่ายประเมินผล 3 

บทที� 2 วธีิการประเมินผล  
2.1 วธีิการและการเกบ็ขอ้มูล 4 
2.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล 4 
2.3 งบประมาณ 4 

บทที� 3 ผลการประเมินการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั%งที� 20  

กรณผีู้เข้าชมงาน   
ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 5 

1.1 เพศ 5 
1.2 อาย ุ 5 
1.3 จงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   6 
1.4 อาชีพ 7 

ส่วนที� 2 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 8 
2.1 การเคยมาเที�ยวงานเกษตรภาคใตม้าก่อนหรือไม่ 8 
2.2  จุดประสงคใ์นการมาชมงาน 9 
2.3  แหล่งขา่วที�ทาํใหท้ราบการจดังาน 9 
2.4  จาํนวนวนัที�มาเที�ยวในงานเกษตรภาคใตค้รั� งที� 20 10 
2.5  คา่อาหารโดยประมาณในการเที�ยวชมงานแต่ละครั� ง (วนั) 11 
2.6  คา่ซื�อสินคา้อื�นๆ อาหารโดยประมาณในการเที�ยวชมงานแต่ละครั� ง (วนั) 12 
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
กรณผีู้เข้าชมงาน (ต่อ)   

2.7  ความคิดเห็นเกี�ยวกบักิจกรรมต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 13 
2.8  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 14 
2.9  ประโยชน์ในการมาชมงานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 16 
2.10  สิ�งที�ชอบ / ประทบัใจในการมาเที�ยวงานเกษตรภาคใตค้รั� งที� 20 17 
2.11  สิ�งที�ไมช่อบและตอ้งการใหป้รับปรุงจากการมาเที�ยวงานเกษตรภาคใตค้รั� งที� 20 18 
2.12  การมาร่วมงานเกษตรภาคใต ้ในครั� งต่อไป 19 
ขอ้เสนอแนะต่อการจดังานเกษตรภาคใตใ้นครั� งต่อไป 20 

กรณีร้านจําหน่ายสินค้า  
ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 21 
1.1 ประเภทสินคา้ที�นาํมาจาํหน่าย 21 
1.2 ประเภทของเจา้ของกิจการ   22 
ส่วนที� 2 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 22 
2.1 จาํนวนครั� งที�มาร่วมจาํหน่ายสินคา้ในงานเกษตรภาคใต ้คณะทรัพยากรธรรมชาติ 22 
2.2 พื�นที�จาํหน่ายสินคา้ (ล็อค) 23 
2.3  ตามความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 23 
2.4  รายไดเ้ฉลี�ยจากการจาํหน่ายสินคา้โดยประมาณ (บาท / วนั) 26 
2.5  วนัที�มีรายไดม้ากที�สุด 27 
2.6  วนัที�มีรายไดน้อ้ยที�สุด 28 
2.7  โดยภาพรวมของความสําเร็จ 29 
2.8 มาจาํหน่ายสินคา้ในงานเกษตรภาคใตค้รั� งต่อไปหรือไม ่ 29 
ขอ้เสนอแนะจากความคิดเห็นของร้านคา้ในการจดังานเกษตรภาคใตค้รั� งต่อไป 30 

กรณผีู้เข้าร่วมประกวด / แข่งขัน  
ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 34 
1.1 เพศ 34 
1.2  อาย ุ 34 
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
กรณผีู้เข้าร่วมประกวด / แข่งขัน (ต่อ)  

1.3  การศึกษา 35 
1.4  จงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   35 
1.5 อาชีพ 36 
ส่วนที� 2  ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 36 
2.1 การเขา้ชมกิจกรรมการประกวด / การแขง่ขนัในงานเกษตรภาคใตม้าก่อนหรือไม่ 36 
2.2 รายการที�เขา้ร่วมประกวด / แขง่ขนัในครั� งนี�  37 
2.3 ความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 37 
2.4 การเขา้ร่วมกิจกรรมแขง่ขนัในครั� งต่อไป 39 
2.5 หวัขอ้ที�ควรจดัการประกวด / แขง่ขนั ครั� งต่อไป 39 
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมสาํหรับการจดัประกวด / แขง่ขนั งานเกษตร
ภาคใตค้รั� งต่อไป 

40 

กรณผีู้เข้าชมประกวด / แข่งขัน  
ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 41 
1.1  เพศ 41 
1.2  อาย ุ 41 
1.3 การศึกษา 42 
1.4  จงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   42 
1.5  อาชีพ   43 
ส่วนที� 2 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 43 
2.1  เคยเขา้ชมกิจกรรมการประกวด / การแขง่ขนัในงานเกษตรภาคใตม้าก่อนหรือไม่ 43 
2.2  รายการที�เขา้ชมการประกวด / แขง่ขนัในครั� งนี�  44 
2.3  การเขา้ชมกิจกรรมแขง่ขนัในครั� งต่อไป 44 
2.4  ตามความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 45 
2.5  หวัขอ้ที�ควรจดัการประกวด / แขง่ขนั ครั� งต่อไป 46 
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมสาํหรับการจดัประกวด / แขง่ขนั งานเกษตร
ภาคใตค้รั� งต่อไป 

47 
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
กรณผีู้เข้าชมการสาธิตทางการเกษตร  
ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 48 
1.1  เพศ 48 
1.2 อาย ุ 48 
1.3 การศึกษาการศึกษา 46 
1.4 จงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   49 
1.5 อาชีพ   50 
ส่วนที� 2 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 50 
2.1  เคยเขา้ชมกิจกรรมการประกวด / การแขง่ขนัในงานเกษตรภาคใต ้มาก่อน

หรือไม่ 
50 

2.2  รายการที�เขา้ชมการประกวด / แขง่ขนัในครั� งนี�  51 
2.3  ตามความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 52 
กิจกรรมการสาธิตทางการเกษตรที�อยากใหจ้ดัขึ�น สาํหรับการจดังานครั� งต่อไป 53 
ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมสาํหรับกิจกรรมการสาธิตทางการเกษตร ในงานเกษตรภาคใต้
ครั� งต่อไป 

54 

กรณผีู้เข้าชมแปลงสาธิต  
ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 55 
1.1 เพศ 55 
1.2 อาย ุ 55 
1.3 การศึกษา 56 
1.4 จงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   56 
1.5 อาชีพ 57 
ส่วนที� 2 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 58 
2.1 การเคยเขา้ชมแปลงสาธิตในงานเกษตรภาคใตค้รั� งก่อนหนา้นี�หรือไม่ 58 
2.2 การเคยเขา้ชมแปลงสาธิตในงานเกษตรภาคใตค้รั� งก่อนหนา้นี�หรือไม่ 59 
สิ�งที�ตอ้งการใหมี้การจดัแสดงในแปลงสาธิต ครั� งต่อไป   60 
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
กรณผีู้เข้าชมแปลงสาธิต (ต่อ)  
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมสาํหรับการจดัแสดงแปลงสาธิตงานเกษตร
ภาคใตค้รั� งต่อไป 

61 

กรณผีู้เข้าชมการแสดง  
ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 62 
1.1 เพศ 62 
1.2 อาย ุ 62 
1.3 การศึกษา 63 
1.4 จงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   63 
1.5 อาชีพ 64 
ส่วนที� 2 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 65 
2.1  เคยเขา้ชมการแสดงในงานเกษตรภาคใตค้รั� งก่อนหนา้นี�หรือไม่ 65 
2.2  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 65 
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมสาํหรับการจดัการแสดงในงานเกษตรภาคใต้
ครั� งต่อไป 

67 

กรณผีู้ร่วมจัดงานเกษตรภาคใต้ (ฝ่ายนิทรรศการวชิาการ)  
ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 68 
1.1 หน่วยงานที�เขา้ร่วมจดังานเกษตรภาคใต ้ 68 
1.2  ประเภทของหน่วยงาน 69 
ส่วนที� 2 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต ้ครั� งที� 20 69 
2.1  การเขา้ร่วมจดังานในงานเกษตรภาคใตม้าก่อนหรือไม ่   69 
2.2  การเขา้ร่วมจดังานในงานเกษตรภาคใตม้าก่อนหรือไม ่    70 
2.3  วตัถุประสงคใ์นการร่วมจดังานของหน่วยงานต่างๆ 71 
2.4  การบรรลุวตัถุประสงคใ์นการร่วมจดังานของหน่วยงาน 73 
2.5  เหตุผลของการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการร่วมจดังานของหน่วยงาน 73 
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
กรณผีู้ร่วมจัดงานเกษตรภาคใต้ (ฝ่ายนิทรรศการวชิาการ) (ต่อ)  
2.6  เหตุผลของการไมบ่รรลุวตัถุประสงคใ์นการร่วมจดังานของหน่วยงาน 74 
2.7  สถานที�ในการจดันิทรรศการของหน่วยงานมีความเหมาะสมหรือไม่ 74 
2.8   ความพอใจในจาํนวนผูเ้ขา้ชมการจดันิทรรศการของหน่วยงาน 75 
2.9   ความร่วมมือในการติดต่อ ประสานงาน และดาํเนินงานจากคณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
75 

ปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงานของหน่วยงานในการจดังานเกษตรภาคใต ้
ครั� งที� 20 

76 

ขอ้เสนอแนะในการจดังานครั� งต่อไป 76 
กรณผีู้เข้าชมนิทรรศการ  
ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 76 
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บทที� 1 

บทนํา 
 

 ก ารจัดงาน เกษตรภาคใต้ โดยคณะท รัพยากรธรรมชา ติ  เ ป็น กิจกรรมที� คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดจ้ดัให้มีการดาํเนินการมาทุก ๆ ปี  ในปี พ.ศ. 2555 นี) เป็นการจดังานเกษตร
ภาคใต ้ครั) งที� 20 ในการจดังานครั) งแรก ๆ เป็นการจดัเพื�อให้นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการทาํ
กิจกรรม กิจกรรมภายในงานส่วนใหญ่จึงเป็นการดาํเนินงานและแสดงผลงานของนกัศึกษา ซึ� งใช้
ชื�อของงานว่า “ทรัพยแ์ฟร์”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีแนวคิดที�จะ
เผยแพร่ผลงานทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้ม ออกสู่ชุมชนให้มากขึ)น เพื�อให้
ชุมชนไดรั้บทราบถึงผลงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั)งหน่วยงานต่าง ๆ ทั)งภาครัฐและ
เอกชน ซึ� งผูส้นใจสามารถนาํผลงานเหล่านั)นไปปรับใชใ้นชีวติจริงได ้จึงไดมี้การเปลี�ยนชื�อจากเดิม
มาเป็น “งานเกษตรภาคใต”้ ตั)งแต่นั)นเป็นตน้มา  เป้าหมายสําคญัของการจดังานเกษตรภาคใต ้คือ 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร  การประมง  ธุรกิจเกษตร  การพฒันาชนบท  
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนมีการจาํหน่ายสินคา้ทางการเกษตรของ
หน่วยงานราชการและเอกชน นอกจากนี) ยงัเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมดังกล่าวด้วย  ดังนั) น เพื� อให้ทราบผลการจัดงานเกษตรภาคใต้ค รั) ง ที�  20  คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติไดแ้ต่งตั)งคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล เพื�อทาํหนา้ที� (1) ประเมินผลการ
งานเกษตรภาคใตค้รั) งที� 20  (2) สรุปผลการประเมินและจดัทาํรูปเล่มเพื�อเป็นขอ้มูลในการจดังาน
ครั) งต่อไป (3) ประสานงานกบัฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื�อจดันักศึกษาเขา้ร่วมดาํเนินงานของฝ่าย      
(4) เสนองบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�ฝ่ายรับผิดชอบและอื�น ๆ ตามที�ประธานคณะกรรมการ
มอบหมาย 
 

1.1 Theme การจัดงาน 

 การจดังานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20  จดัระหวา่งวนัที� 10-19 สิงหาคม 2555 มีหวัขอ้หลกัใน
การจดังาน  คือ “พฒันาการเกษตรไทย  ใช้ทรัพยากรอย่างยั�งยนื” 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดงาน 

 1.2.1 เพื�อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนาง
เจา้พระบรมราชินีนาถ เกี�ยวกบัการพฒันาการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดลอ้ม 
 1.2.2 เพื�อเผยแพร่ความเจริญกา้วหนา้ทางวิชาการทางการเกษตรสาขาต่าง ๆ ในปัจจุบนัที�
ไดจ้ากการวจิยัคน้ควา้ของนกัวชิาการและเอกชน 
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 1.2.3 เพื�อสนับสนุนกิจกรรมการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ  การจดัการ และอนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้ม 
 1.2.4 เพื�อสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานวฒันธรรมไทยเกี�ยวกบัการเกษตร
พื)นบา้น 
 1.2.5 เพื�อสนับสนุนกิจกรรมและบทบาทขององค์กรเกษตร ทั) งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนกลุ่มยวุเกษตรกร 
 1.2.6 เพื�อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรทั)งด้านการตลาดและการแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์
 1.2.7 เพื�อส่งเสริมการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่สาํหรับการเกษตรและการคุม้ครอง
สิทธิบตัรทางการเกษตรในอนาคต 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการประเมินผล 

 การประเมินผลการจดังานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 ฝ่ายประเมินผลไดมี้การประเมินผลโดย
สอบถามความคิดเห็นในดา้นต่าง ๆ ของผูเ้ขา้ชมงานและคณะกรรมการดาํเนินงานฝ่ายต่าง ๆ โดย
ให้มีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการจดังาน และมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ของการ
ประเมินผลไว ้ดงันี)  
 (1) เพื�อทราบถึงขอ้มูลทั�วไปของผูช้มงาน 
 (2) เพื�อทราบความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชมงานเกี�ยวกบัการจดักิจกรรมในงาน 
 (3) เพื�อทราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะสาํหรับรูปแบบในการจดังานจากผูเ้ขา้ชมงาน 
 (4) เพื�อทราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการดาํเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ ทั)ง
บุคลากร และนกัศึกษา 
 

1.4 ผู้ดําเนินการประเมินผล 

     ได้แก่ คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 ซึ� งประกอบด้วย
คณะกรรมการดงันี)  
  1. นางอภิญญา  รัตนไชย   ประธานคณะอนุกรรมการ 
  2. นายภาณุพนัธ์ุ  ประภาติกุล รองประธานคณะอนุกรรมการ 
  3. นายอดิเรก  รักคง อนุกรรมการ 
  4. นายนริศ  ทา้วจนัทร์ อนุกรรมการ 
  5. นางสาวลดาวลัย ์ เลิศเลอวงศ ์ อนุกรรมการ 
  6. นายเจษฎา  รัตนวฒิุ อนุกรรมการ 
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  7.  นายอานนท ์ อุปบลัลงัก ์ อนุกรรมการ 
  8.  นางอโนชา  พร้อมมูล อนุกรรมการและเลขานุการ 
  9. นางสาวกชพร  เจริญสุข อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
               และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายประเมินผล งานเกษตรภาคใต้ ครั) งที� 20         
จาํนวน 63 คน 
 

1.5 การดําเนินงานฝ่ายประเมินผล 
 ในการบริหารงานของฝ่ายประเมินผล  เพื�อให้การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ฝ่าย
ประเมินผลไดแ้บ่งคณะทาํงานออกเป็น 4 ฝ่าย โดยนกัศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบการดาํเนินงานภายใน
คณะทาํงานทั)งหมดไดแ้ก่ (1) คณะทาํงานประสานงานฝ่ายประเมินผลงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20      
(2) คณะทาํงานประเมินผลจาํนวนผูเ้ขา้ชมงาน (3) คณะทาํงานประเมินผลความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชม
งานและ(4) คณะทาํงานประเมินผลความคิดเห็นของคณะกรรมการดาํเนินงาน 
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บทที� 2 

วธีิการประเมนิผล 
 

 ในการประเมินผลงานเกษตรภาคใตค้รั) งที� 20 ฝ่ายประเมินผลมีการดาํเนินการดงัต่อไปนี)  
 

2.1 วธีิการและการเกบ็ข้อมูล 

2.1.1 การประเมินจาํนวนผูเ้ขา้ชมงาน 
 นบัจาํนวนผูเ้ขา้ชมงานบริเวณประตูเขา้ – ออกงานทั)ง 3 จุด ไดแ้ก่ ประตูทางเขา้ดา้น

บ่อเพาะเลี) ยงวาริชศาสตร์ ประตูทางเขา้ดา้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประตูทางเขา้งานดา้นถนน
ปุณณกณัฑ ์(ประตูศรีทรัพยห์รือประตู 109) ทุกชั�วโมงของการจดังาน ตั)งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 
22.00 น. ตลอดทั)ง 10 วนั โดยมีเจา้หนา้ที�นบัจาํนวนผูเ้ขา้ชมงาน ประตูละ 2 คน  

2.1.2 การประเมินความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชมงาน 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ข้าชมงานจํานวน 2,056 คน ในระหว่างวนัที�  10-19 

สิงหาคม 2555 โดยใชแ้บบสอบถาม ซึ� งการเก็บขอ้มูลไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ชมงานโดยทั�วไป
ทั)งงาน เพื�อให้ครอบคลุมบริเวณงานทั)งหมด โดยใชก้ารสุ่มแบบไม่เฉพาะเจาะจง การเก็บขอ้มูลใน
แต่ละวนัไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลกระจายในช่วงเวลาต่าง ๆ  

2.1.3 การประเมินความคิดเห็นของคณะกรรมการจดังาน 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการดําเนินงานทุกฝ่าย ประกอบด้วยประธาน

อนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการในฝ่ายจาํนวน 3 คน และนักศึกษาในฝ่าย
จาํนวน 10 คน โดยใชแ้บบสอบถาม 

 

2.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์   ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ในการรายงานขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ คา่เฉลี�ย 
 

2.3 งบประมาณ 

 งบประมาณที�ไดรั้บอนุมติั จาํนวน 75,000.-บาท 

 

 

 

 



| 5 

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

บทที� 3 

ผลการประเมนิการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20  

กรณผู้ีเข้าชมงาน 
 
จาํนวนผูเ้ขา้ชมงานในครั) งนี)  ประมาณ 400,753 คน 

 

ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1  เพศ 
 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.76      
ที�เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.24 (ดงัตารางที� 1) 
 

ตารางที� 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 745 36.24 
หญิง 1,311 63.76 
รวม 2,056 100.00 

 
1.2  อายุ 

จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงอายุ 16-20 ปีมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 
39.15 รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงอาย ุ21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.83 ช่วงอายุ 9-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.89
ช่วงอาย ุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.93 ช่วงอายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.59  ช่วงอายุ 31-35 ปี        
คิดเป็นร้อยละ 5.54  ช่วงอายุ 41-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.82 ช่วงอายุ 46-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.55 
ช่วงอายุ 51-55 ปี  คิดเป็นร้อยละ 1.36   ช่วงอายุ 56-60 ปี คิดเป็นร้อยละ1.26 และช่วงอายุ 60 ปี     
ขึ)นไป คิดเป็นร้อยละ 1.07 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 2) 
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ตารางที� 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ9-15 ปี 265 12.89 
อาย ุ16-20 ปี 805 39.15 
อาย ุ21-25 ปี 346 16.83 
อาย ุ26-30 ปี 163 7.93 
อาย ุ31-35 ปี 114 5.54 
อาย ุ36-40 ปี 115 5.59 
อาย ุ41-45 ปี 99 4.82 
อาย ุ46-50 ปี 73 3.55 
อาย ุ51-55 ปี 28 1.36 
อาย ุ56-60 ปี 26 1.26 
อาย ุ60 ปีขึ)นไป 22 1.07 

รวม 2,056 100.00 

 

1.3  จังหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน   
 

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลา  
คิดเป็นร้อยละ 65.13 รองลงมาไดแ้ก่ จงัหวดัพทัลุง คิดเป็นร้อยละ 5.06 จงัหวดัยะลา คิดเป็นร้อยละ 
4.91 จังหวดัสตูล คิดเป็นร้อยละ 4.77 จังหวดัปัตตานี คิดเป็นร้อยละ 3.89 จังหวดัตรัง คิดเป็น      
ร้อยละ 3.60 จงัหวดันครศรีธรรมราช  คิดเป็นร้อยละ 3.36 จงัหวดันราธิวาส คิดเป็นร้อยละ 3.07
จงัหวดักระบี� คิดเป็นร้อยละ 1.41 จงัหวดัอื�นๆ  คิดเป็นร้อยละ 1.29  จงัหวดัพงังา คิดเป็นร้อยละ 
1.17 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  คิดเป็นร้อยละ 0.97 จงัหวดัภูเก็ต คิดเป็นร้อยละ 0.68 กรุงเทพฯ คิดเป็น
ร้อยละ 0.40 และจงัหวดัชุมพร คิดเป็นร้อยละ 0.29 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 3) 
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ตารางที� 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   
 

จังหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน จํานวน (คน) ร้อยละ 

สงขลา 1,339 65.13 

พทัลุง 104 5.06 

ยะลา 101 4.91 
สตูล 98 4.77 
ปัตตานี 80 3.89 
ตรัง 74 3.60 
นครศรีธรรมราช 69 3.36 
นราธิวาส 63 3.07 
กระบี� 29 1.41 
พงังา 24 1.17 
สุราษฎร์ธานี 20 0.97 
ภูเกต็ 14 0.68 
กรุงเทพฯ 8 0.40 
ชุมพร 6 0.29 
อื�นๆ  27 1.29 

รวม 2,056 100.00 
หมายเหตุ อื�นๆ ไดแ้ก่ ปทุมธานี (3) เชียงใหม่ (2) นครปฐม (2) นครสวรรค ์(2) นนทบุรี (2) ประจวบคีรีขนั (2) 

สกลนคร (2) อยธุยา (2) กาญจนบุรี (1) กาํแพงเพชร (1) ชลบุรี (1) เบตง (1) พิจิตร (1) เพชรบูรณ์ (1) 
แม่ฮ่องสอน (1) ระนอง (1) เลย (1) อุตรดิตถ ์(1) 

 

1.4  อาชีพ   
  

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา คิดเป็น     
ร้อยละ 60.75 รองลงมาไดแ้ก่ บริษทั / เอกชน คิดเป็นร้อยละ 8.90 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 8.17
ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 7.78 คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 5.35 เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 5.20 รับจา้ง 
คิดเป็นร้อยละ 2.48 และรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.36 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 4) 
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ตารางที� 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพ 
 

 อาชีพ  จํานวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ 168 8.17 
บริษทั / เอกชน 183 8.90 
รัฐวสิาหกิจ 28 1.36 
เกษตรกร 107 5.20 
คา้ขาย 110 5.35 
นกัเรียน / นกัศึกษา 1,249 60.75 
ธุรกิจส่วนตวั 160 7.78 
รับจา้ง 51 2.48 

รวม 2,056 100.00 

 

ส่วนที� 2  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

2.1 การเคยมาเที�ยวงานเกษตรภาคใต้มาก่อนหรือไม่ 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาเที�ยวงานเกษตรภาคใตม้าก่อน  
คิดเป็นร้อยละ 82.20 ที� เหลือไม่เคยมาเที�ยวงานเกษตรภาคใต้มาก่อน คิดเป็นร้อยละ 17.80            
(ดงัตารางที� 5) 
 

ตารางที� 5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการเคยมาเที�ยวงานเกษตร
ภาคใตม้าก่อนหรือไม ่

 

เคยมาเที�ยวงานเกษตรภาคใต้มาก่อน

หรือไม่ 

จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไมเ่คย  ครั) งนี) เป็นครั) งแรก 366 17.80 
เคยเที�ยวงานเกษตรภาคใตม้าก่อน 1,690 82.20 

รวม 2,056 100.00 
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2.2  จุดประสงค์ในการมาชมงาน 
 

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงคม์าซื)อสินคา้ คิดเป็น
ร้อยละ  84.14 รองลงมาไดแ้ก่ ชมนิทรรศการทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 55.84 มาชมการแสดงบน
เวที คิดเป็นร้อยละ 20.87 มาชมการประกวด สาธิต แข่งขนั คิดเป็นร้อยละ 20.77 มารับบริการทาง
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 12.21 มาเขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา คิดเป็นร้อยละ 9.10 และอื�นๆ คิด
เป็นร้อยละ 3.45 (ดงัตารางที� 6) 
 

ตารางที� 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจุดประสงค์ในการ            
มาชมงาน 

 

จุดประสงค์ในการมาชมงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 

ซื)อสินคา้ 1,730 84.14 
ชมนิทรรศการทางวชิาการ 1,148 55.84 
ชมการแสดงบนเวที 429 20.87 
ชมการประกวด สาธิต แขง่ชนั 427 20.77 
รับบริการทางวชิาการ 251 12.21 
เขา้ร่วมประชุม อบรม สัมมนา 187 9.10 
อื�นๆ  71 3.45 
หมายเหต ุตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบ 2,056 ราย  

อื�นๆ ไดแ้ก่ การแขง่ขนัวาดภาพ (7) มาแสดงเอง (3) แขง่โครงงาน (4) ดูบูธรถ (9) ทาํรายงานของ
โรงเรียน (12) ประกวดดนตรี (4) หาความรู้ทางดา้นตน้ไม ้(11) รับประทานอาหาร (19) เยี�ยมชม
สถานที� (2)  

 

2.3  แหล่งข่าวที�ทาํให้ทราบการจัดงาน 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบขา่วการจดังานจากคาํบอกเล่า
จากเพื�อน / คนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 58.07 รองลงมาไดแ้ก่ ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 57.25 
อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 19.94 เอกสาร / ใบปลิว คิดเป็นร้อยละ 14.83 วทิย ุคิดเป็นร้อยละ 8.27 
และอื�นๆ คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 7) 
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ตารางที� 7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามแหล่งข่าวที�ทาํให้ทราบการ
จดังาน 

แหล่งข่าวที�ทาํให้ทราบการจดังาน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

คาํบอกเล่าจากเพื�อน / คนรู้จกั 1,194 58.07 
ป้ายโฆษณา 1,177 57.25 
อินเทอร์เน็ต 410 19.94 
เอกสาร / ใบปลิว       305 14.83 
วทิย ุ 170 8.27 
อื�นๆ  71 3.45 
หมายเหต ุตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบ 2,056 ราย  

อื�นๆ ไดแ้ก่ ทางโรงเรียนประกาศ,  มาดูเองที�สถานที�จริง, ตามเพื�อนมา เป็นตน้ 
 

2.4  จํานวนวนัที�มาเที�ยวในงานเกษตรภาคใต้ครั;งที� 20 
 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมาเที�ยวในงานเกษตรภาคใตค้รั) งที� 20  จาํนวน 
3 วนั มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 31.08 รองลงมาไดแ้ก่ มา 1 วนั คิดเป็นร้อยละ 19.89 มา 2 วนั คิดเป็น
ร้อยละ 17.70 มา 4 วนั คิดเป็นร้อยละ 13.86 มา 10 วนั คิดเป็นร้อยละ 6.50 มา  5 วนั คิดเป็นร้อยละ 
4.57 มา 7 วนั คิดเป็นร้อยละ 2.72 มา  8 วนั คิดเป็นร้อยละ 1.75 มา 9 วนั คิดเป็นร้อยละ 1.20 และมา 
6 วนั คิดเป็นร้อยละ 0.73 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 8) 
ตารางที� 8 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจาํนวนวนัที�มาเที�ยวในงาน

เกษตรภาคใตค้รั) งที� 20 
จาํนวนวนัที�มาเที�ยว จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1 วนั 409 19.89 
2 วนั 364 17.70 
3 วนั 639 31.08 
4 วนั 285 13.86 
5 วนั 94 4.57 
6 วนั 15 0.73 
7 วนั 56 2.72 
8 วนั 36 1.75 
9 วนั 21 1.20 
10 วนั 137 6.50 

รวม 2,056 100.00 
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2.5  ค่าอาหารโดยประมาณในการเที�ยวชมงานแต่ละครั;ง (วนั) 
 

จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายคา่อาหารโดยประมาณในการเที�ยวชมงานแต่
ละครั) ง (วนั) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาทมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 31.32 รองลงมาได้แก่                
จ่ายค่าอาหาร 101 - 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.30 จ่ายค่าอาหาร 401 - 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 
16.34 มีจ่ายค่าอาหาร 201 - 300 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.57 จ่ายค่าอาหาร 501 - 1,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.60 จ่ายค่าอาหาร  301 - 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.48 จ่ายค่าอาหาร 2,000 บาท ขึ)นไป   
คิดเป็นร้อยละ  1.46 และจ่ายค่าอาหาร 1,500 - 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  0.92 ตามลําดับ             
(ดงัตารางที� 9) 

 

ตารางที� 9 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามค่าใชจ่้ายสาํหรับอาหาร
โดยประมาณในการเที�ยวชมงานแต่ละครั) ง (วนั)  

 

 ค่าอาหารโดยประมาณ  (บาท / วนั) จํานวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั  100 บาท 644 31.32 
101 - 200 บาท 479 23.30 
201 - 300 บาท 279 13.57 
301 - 400 บาท 51 2.48 
401 - 500 บาท 336 16.34 
501 - 1,000 บาท 218 10.60 
1,500 - 2,000 บาท 19 0.92 
2,000 บาท ขึ)นไป  30 1.46 

รวม 2,056 100.00 
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2.6  ค่าซื;อสินค้าอื�นๆ อาหารโดยประมาณในการเที�ยวชมงานแต่ละครั;ง (วนั) 
 

จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายคา่ซื)อสินคา้โดยประมาณในการเที�ยวชมงาน
แต่ละครั) ง (วนั) 1-100 บาทมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 23.64 รองลงมาได้แก่ จ่ายค่าซื) อสินค้า            
101 - 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.15 จ่ายค่าซื)อสินคา้ 201-300 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.37 จ่ายค่าซื)อ
สินคา้  401-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.25 จ่ายค่าซื)อสินคา้  501 - 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.24 
จ่ายค่าซื)อสินคา้  1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อย 4.33 ไม่ได้ซื)อสินคา้ คิดเป็นร้อย 3.26 จ่ายค่าซื)อ
สินคา้   2,001-3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  1.07 จ่ายค่าซื)อสินคา้ 3,001-5,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
0.83 และจ่ายคา่ซื)อสินคา้ 5,000 บาทขึ)นไป คิดเป็นร้อยละ 0.05 ตามลาํดบั  (ดงัตารางที� 10) 

 

ตารางที� 10 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามค่าซื)อสินคา้โดยประมาณ
ในการเที�ยวชมงานแต่ละครั) ง (วนั)  

 

 ค่าซื;อสินค้าโดยประมาณ  (บาท / วนั) จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไมไ่ดซื้)อสินคา้ 67 3.26 
1-100 บาท 486 23.64 
101-200 บาท 476 23.15 
201-300 บาท 316 15.37 
301-400 บาท 58 2.82 
401-500 บาท 293 14.25 
501-1,000 บาท 231 11.24 
1,001-2,000 บาท 89 4.33 
2,001-3,000 บาท 22 1.07 
3,001-5,000 บาท 17 0.83 
5,000 บาทขึ)นไป  1 0.05 

รวม 2,056 100.00 
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2.7  ความคิดเห็นเกี�ยวกบักจิกรรมต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี�ยวกบักิจกรรมต่างๆ ภายใน
งานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 อยูใ่นระดบัมาก คือ ร้านคา้เกษตร (ค่าเฉลี�ย 3.32) การแสดงบนเวที 
(ค่าเฉลี�ย 3.30) มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ร้านคา้ทั�วไปและร้านอาหาร (ค่าเฉลี�ย 
3.27) เท่ากนั นิทรรศการวิชาการ (ค่าเฉลี�ย 3.17) แปลงสาธิต (ค่าเฉลี�ย 3.11) การประกวดและการ
ฝึกอบรม / สาธิตต่างๆ (คา่เฉลี�ย 3.07) เทา่กนั ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 11) 
 

ตารางที� 11 แสดงจาํนวน ร้อยละ และคา่เฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบักิจกรรมต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

กจิกรรม 

 ระดบัความพงึพอใจ 

ไม่ได้เข้าชม 
ควร

ปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก ค่าเฉลี�ย 

แปลผล จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

1. นิทรรศการวชิาการ 
335 49 182 913 577 3.17 

(ปานกลาง) (16.29) (2.38) (8.85) (44.41) (28.06) 

2. แปลงสาธิต 
453 44 215 870 474 3.11 

(ปานกลาง) (22.03) (2.14) (10.46) (42.32) (23.05) 

3. การประกวด 
513 47 233 835 428 3.07 

(ปานกลาง) (24.95) (2.29) (11.33) (40.61) (20.82) 
4. การฝึกอบรม / 
สาธิตตา่งๆ 

447 58 242 841 468 3.07 
(ปานกลาง) (21.74) (2.82) (11.77) (40.90) (22.76) 

5. การแสดงบนเวที 
147 54 172 834 849 3.30 

(มาก) (7.15) (2.63) (8.37) (40.56) (41.29) 

6. ร้านคา้เกษตร 
37 40 168 916 895 3.32 

(มาก) (1.80) (1.95) (8.17) (44.55) (43.53) 

7. ร้านคา้ทั�วไป 
47 49 208 895 857 3.27 

(ปานกลาง) (2.29) (2.38) (10.12) (43.53) (41.68) 

8. ร้านอาหาร 
1300 26 83 311 336 3.27 

(ปานกลาง) (63.23) (1.26) (4.04) (15.13) (16.34) 

หมายเหต ุตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบ 2,056 ราย  
แปลผลคา่เฉลี�ย 1.00-1.75=ควรปรับปรุง 1.76-2.51=นอ้ย 2.52-3.27=ปานกลาง 3.28-4.00=มาก  
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2.8  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

 จากการสํารวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงาน
เกษตรภาคใต้ ครั) งที�  20 อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการรักษาความปลอดภยัภายในบริเวณงาน 
(ค่าเฉลี�ย 3.29) อยู่ในระดับปานกลาง คือ การประชาสัมพนัธ์ภายในงาน (ค่าเฉลี�ย 3.27) ความ
เหมาะสมของช่วงเวลาในการจดังาน (ค่าเฉลี�ย 3.22) การจราจรภายในงาน (ค่าเฉลี�ย 3.13) ป้ายบอก
ทิศทาง / สถานที� / แผนที�บริเวณงาน (คา่เฉลี�ย 3.12) ปริมาณและความหลากหลายของสินคา้เกษตร 
(ค่าเฉลี�ย 3.05) ความสะอาดของพื)นที�ในงานและปริมาณถงัขยะ (ค่าเฉลี�ย 3.04) จาํนวนร้านอาหาร
และเครื�องดื�มและความสะดวกและความสะอาดของห้องนํ) า (ค่าเฉลี�ย 3.00)  ความสะดวกของที�
จอดรถ (ค่าเฉลี�ย 2.73) และราคาของสินค้าเกษตร (ค่าเฉลี�ย 2.69)  ตามลาํดับ อยู่ในระดับควร
ปรับปรุง คือ โดยภาพรวมทา่นพอใจกบังานนี)ในระดบัใด (คา่เฉลี�ย 1.67) (ดงัตารางที� 12) 
 

ตารางที� 12 แสดงจาํนวน ร้อยละ และคา่เฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความเห็นในเรื�อง
ต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

หัวข้อประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควร

ปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก ค่าเฉลี�ย 

แปลผล จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

ปริมาณและความหลากหลายของสินคา้
เกษตร 

83 305 1087 581 3.05 
(ปานกลาง) (4.04) (14.83) (52.87) (28.26) 

ราคาของสินคา้เกษตร 
280 469 915 392 2.69 

(ปานกลาง) (13.62) (22.81) (44.50) (19.07) 

ความสะดวกของที�จอดรถ 
252 453 952 399 2.73 

(ปานกลาง) (12.26) (22.03) (46.30) (19.41) 

การจราจรภายในงาน 
85 244 1041 686 3.13 

(ปานกลาง) (4.13) (11.87) (50.63) (33.37) 

จาํนวนร้านอาหารและเครื�องดื�ม 
104 354 1029 569 3.00 
(5.06) (17.22) (50.05) (27.68) (ปานกลาง) 

ความสะดวกและความสะอาดของ
หอ้งนํ) า 

104 358 1024 570 3.00 
(5.06) (17.41) (49.81) (27.72) (ปานกลาง) 

หมายเหต ุแปลผลคา่เฉลี�ย 1.00-1.75=ควรปรับปรุง 1.76-2.51=นอ้ย 2.52-3.27=ปานกลาง 3.28-4.00=มาก  
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ตารางที� 12 (ต่อ)แสดงจาํนวน ร้อยละ และคา่เฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความเห็นใน
เรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

หัวข้อประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควร

ปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก ค่าเฉลี�ย 

แปลผล จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

ความสะอาดของพื) น ที� ในง านและ
ปริมาณถงัขยะ 

79 328 1071 578 3.04 
(3.84) (15.95) (52.09) (28.11) (ปานกลาง) 

ป้ายบอกทิศทาง / สถานที� / แผนที�บริเวณ
งาน 

64 277 1058 657 3.12 
(3.11) (13.47) (51.46) (31.96) (ปานกลาง) 

การประชาสมัพนัธ์ภายในงาน 
44 197 985 830 3.27 

(ปานกลาง) (2.14) (9.58) (47.91) (40.37) 
ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัด
งาน 

67 198 1016 775 3.22 
(ปานกลาง) (3.26) (9.63) (49.42) (37.69) 

การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ
งาน 

50 132 1037 837 3.29 
(มาก) (2.43) (6.42) (50.44) (40.71) 

โดย ภาพรวม ท่านพอใจกับงานนี) ใน
ระดบัใด 

1477 33 292 254 1.67 
(ควรปรับปรุง) (71.84) (1.61) (14.20) (12.35) 

หมายเหต ุแปลผลคา่เฉลี�ย 1.00-1.75=ควรปรับปรุง 1.76-2.51=นอ้ย 2.52-3.27=ปานกลาง 3.28-4.00=มาก  
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2.9  ประโยชน์ในการมาชมงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

 จากการสํารวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามไดป้ระโยชน์ในการมาชมงานเกษตรภาคใต ้
ครั) งที� 20 ครั) งนี) เรื�องไดเ้ห็นเทคโนโลยี / นวตักรรมทางการเกษตร มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 63.72 
รองลงมาไดแ้ก่ ไดซื้)อสินคา้การเกษตรที�หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 58.03 ไดซื้)อสินคา้อื�นๆ (ที�มิใช่
สินคา้การเกษตร) ที�หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 55.16 ไดรั้บความรู้ทางการเกษตรเพิ�มขึ)น คิดเป็น
ร้อยละ 53.70 ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จากการชมงาน คิดเป็นร้อยละ 16.68 และอื�นๆ   
คิดเป็นร้อยละ 1.02 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 13) 
 

ตารางที� 13 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประโยชน์ในการมาชม
งานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

ประโยชน์ในการมาชมงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไดรั้บความรู้ทางการเกษตรเพิ�มขึ)น 1,104 53.70 
ไดเ้ห็นเทคโนโลย ี/ นวตักรรมทางการเกษตร 1,310 63.72 
ไดซื้)อสินคา้การเกษตรที�หลากหลาย 1,193 58.03 
ไดซื้)อสินคา้อื�นๆ (ที�มิใช่สินคา้การเกษตร) ที�หลากหลาย 1,134 55.16 
ไดรั้บความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จากการชมงาน 343 16.68 
อื�นๆ  21 1.02 
หมายเหต ุตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบ 2,056 ราย  

อื�นๆ ไดแ้ก่ ไดช้มกิจกรรมตา่งๆบนเวที (7) ความหลากหลายของอาหารจากภาคตา่งๆ (5)  ชม/ซื)อสัตว์
เลี)ยงที�นาํมาจาํหน่าย (9)  
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2.10  สิ�งที�ชอบ / ประทบัใจในการมาเที�ยวงานเกษตรภาคใต้ครั;งที� 20   
 

 จากการสํารวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามชอบ / ประทบัใจความหลากหลายของสินคา้ 
มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมาได้แก่ ร้านอาหาร และขนม คิดเป็นร้อยละ 14.93 
บรรยากาศโดยรวมในงาน คิดเป็นร้อยละ 14.88 สินคา้เกษตรต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 6.61 การจดัการ
นิทรรศการต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 6.03 แปลงสาธิตการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 5.20 ตน้ไมแ้ละดอกไม ้
คิดเป็นร้อยละ 4.33 สัตวเ์ลี) ยง คิดเป็นร้อยละ 3.60 สินคา้ราคาถูก คิดเป็นร้อยละ 2.68 Motor Show 
คิดเป็นร้อยละ 2.48 การประกวดต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 1.61 การจดัแสดงพนัธ์ุปลาสวยงาม คิดเป็น
ร้อยละ 0.97 ความแปลกใหม่ไม่เคยเห็น คิดเป็นร้อยละ 0.49 และการฝึกอบรมต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
0.39 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 14) 
 

ตารางที� 14 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสิ�งที�ชอบ / ประทบัใจใน
การมาเที�ยวงานเกษตรภาคใตค้รั) งที� 20   

 

สิ�งที�ชอบ / ประทบัใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ความหลากหลายของสินคา้ 736 35.80 
ร้านอาหาร และขนม 307 14.93 
บรรยากาศโดยรวมในงาน 306 14.88 
สินคา้เกษตรต่างๆ 136 6.61 
การจดัการนิทรรศการต่างๆ 124 6.03 
แปลงสาธิตการเกษตร 107 5.20 
ตน้ไมแ้ละดอกไม ้ 89 4.33 
สัตวเ์ลี)ยง 74 3.60 
สินคา้ราคาถูก 55 2.68 
Motor Show 51 2.48 
การประกวดต่างๆ 33 1.61 
การจดัแสดงพนัธ์ุปลาสวยงาม 20 0.97 
ความแปลกใหมไ่มเ่คยเห็น 10 0.49 
การฝึกอบรมต่างๆ 8 0.39 

รวม 2,056 100.00 
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2.11  สิ�งที�ไม่ชอบและต้องการให้ปรับปรุงจากการมาเที�ยวงานเกษตรภาคใต้ครั;งที� 20 
 

 จากการสํารวจ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามสิ�งที�ไม่ชอบและต้องการให้ปรับปรุง คือ       
ที�จอดรถไมเ่พียงพอมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 19.07 รองลงมาไดแ้ก่ การจราจรติดขดั คิดเป็นร้อยละ 
15.08 ราคาอาหารแพง คิดเป็นร้อยละ 9.58 อากาศร้อนแออดั คิดเป็นร้อยละ 9.00 ถงัขยะไม่เพียงพอ 
บริเวณงานสกปรก คิดเป็นร้อยละ 7.98 ที�นั�งพกั ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 7.78 บริเวณที�จดัให้
สาํหรับจอดรถไกล คิดเป็นร้อยละ 7.73 ห้องนํ) าไม่สะอาด และไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ คิดเป็น
ร้อยละ 7.64 ช่องทางเดินแคบ แออดั คิดเป็นร้อยละ 4.77 ความไม่เป็นระเบียบภายในงาน คิดเป็น
ร้อยละ 2.58 ควรเพิ�มแปลงแสดงผลงานทางการเกษตรและมีการให้ความรู้ทางการเกษตรมากขึ)น
กวา่นี)  คิดเป็นร้อยละ 1.70 กลิ�นเหมน็บริเวณพื)นที�ขายสัตว ์คิดเป็นร้อยละ 1.31 ไม่มีป้ายบอกทิศทาง 
คิดเป็นร้อยละ 1.26 เสียงดงั คิดเป็นร้อยละ 1.17 ความปลอดภยัภายในงาน คิดเป็นร้อยละ 1.02     
ไม่มีห้องละหมาด คิดเป็นร้อยละ 0.88 ควรเพิ�มร้านอาหารอิสลาม แยกเป็นสัดส่วน และอื�นๆ       
คิดเป็นร้อยละ 0.73 เทา่กนั ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 15) 
 

ตารางที� 15 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสิ�งที�ไมช่อบและตอ้งการ
ใหป้รับปรุงจากการมาเที�ยวงานเกษตรภาคใตค้รั) งที� 20   

 

สิ�งที�ไม่ชอบ / ต้องการให้ปรับปรุง จํานวน (คน) ร้อยละ 

ที�จอดรถไมเ่พียงพอ  392 19.07 
การจราจรติดขดั 310 15.08 
ราคาอาหารแพง 197 9.58 
อากาศร้อนแออดั 185 9.00 
ถงัขยะไมเ่พียงพอ บริเวณงานสกปรก 164 7.98 
ที�นั�งพกั ไมเ่พียงพอ 160 7.78 
บริเวณที�จดัใหส้าํหรับจอดรถไกล 159 7.73 
หอ้งนํ)าไมส่ะอาด และไมเ่พียงพอกบัความตอ้งการ 157 7.64 
ช่องทางเดินแคบ แออดั 98 4.77 
ความไมเ่ป็นระเบียบภายในงาน 53 2.58 
ควรเพิ�มแปลงแสดงผลงานทางการเกษตรและมีการให้
ความรู้ทางการเกษตรมากขึ)นกวา่นี)  

35 1.70 

กลิ�นเหมน็บริเวณพื)นที�ขายสัตว ์ 27 1.31 
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ตารางที� 15 (ต่อ)แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสิ�งที�ไม่ชอบและ
ตอ้งการใหป้รับปรุงจากการมาเที�ยวงานเกษตรภาคใตค้รั) งที� 20   

 

สิ�งที�ไม่ชอบ / ต้องการให้ปรับปรุง จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไมมี่ป้ายบอกทิศทาง 26 1.26 
เสียงดงั 24 1.17 
ความปลอดภยัภายในงาน 21 1.02 
ไมมี่หอ้งละหมาด 18 0.88 
ควรเพิ�มร้านอาหารอิสลาม และแยกเป็นสัดส่วน 15 0.73 
อื�นๆ 15 0.73 

รวม 2,056 100.00 
หมายเหต ุอื�นๆ ไดแ้ก่ มีการแตง่ตวัที�ไม่เหมาะสมของพริตตี)  (3) สินคา้เกษตรมีนอ้ย (3) งานนิทรรศการไม่น่าสน 

(1) เหมือนเดิมทุกปี ไม่แตกตา่ง (1) แม่คา้ไม่สุภาพ ไม่มีมารยาท (5) มีร้านขายหมูเป็นจาํนวนมาก (2)  
 

2.12  การมาร่วมงานเกษตรภาคใต้ ในครั;งต่อไป 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมาร่วมงานเกษตรภาคใต ้ในครั) ง
ต่อไปแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 99.12 รองลงมาไดแ้ก่ ไมแ่น่ใจ คิดเป็นร้อยละ 0.83 และไมม่าร่วม
อยา่งแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 0.05 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 16) 
 

ตารางที� 16 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามคิดวา่จะมาร่วมงานเกษตร
ภาคใต ้ในครั) งต่อไปหรือไม ่
 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) ร้อยละ 

มาร่วมอยา่งแน่นอน 2,038 99.12 
ไมแ่น่ใจ 17 0.83 
ไมม่าร่วมอยา่งแน่นอน 1 0.05 

รวม 2,056 100.00 
หมายเหต ุไม่แน่ใจเพราะ การจารจรติดขดัมาก (8) อยูไ่กล (5) อาจไม่วา่งมา (4)  

ไม่มาร่วมอยา่งแน่นอน เพราะ อยูต่า่งจงัหวดั (1) 
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ข้อเสนอแนะต่อการจัดงานเกษตรภาคใต้ในครั;งต่อไป มีดังนี;  

− ปัญหาดา้นความสะอาด ถงัขยะไมเ่พียงพอ มีการทิ)งขยะบริเวณทางเดินเป็นจาํนวนมาก 

− ไมมี่การประชาสัมพนัธ์ที�เพียงพอ   

− ประเภทอาหารซํ) ากนัมากเกินไป สินคา้ที�จาํหน่ายดูไมห่ลากหลาย ควรมีความหลากหลาย
ของสินคา้มากกวา่นี)  

− ควรจดัที�จอดรถใหเ้พียงพอกบัจาํนวนรถที�มางาน 

− การใหมี้การจดังานเกษตรไม่ตรงกบัเดือนรอมฎอน 

− ควรเพิ�มร้านมุสลิมและมีการแยกสัดส่วนใหช้ดัเจน ไมค่วรไปปนกบัร้านคา้ทั�วไป 

− ควบคุมเสียงของแต่ละบูธและการแต่งกายของพนกังาน 

− การดูแลเรื�องการจราจรและที�จอดรถ 

− ควรจดัใหมี้ความแตกต่างกนัในแต่ละปี 

− ควรมีระบบรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่ผูม้าชมงาน 

− ควรมีสถานที�พกัผอ่นใหม้ากขึ)น 

− ควรมีป้ายบอกทิศทางใหช้ดัเจน เช่น ทางไปหอ้งนํ)า ทางไปอบรมต่างๆ 

− ปรับปรุงห้องนํ)า ขยายห้องนํ) าใหเ้พียงพอ 

− ควรเพิ�มแปลงสาธิตใหม้ากขึ)น 

− Motor show มากเกินไป ไมเ่หมือนงานเกษตร 

− ปัญหาดา้นราคาสินคา้หรืออาหารที�มีแพง ไมเ่หมาะสมกบัปริมาณที�ไดรั้บ  
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ผลการประเมนิการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20  

กรณร้ีานจําหน่ายสินค้า 
 

ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 ประเภทสินค้าที�นํามาจําหน่าย  
 

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเภทสินคา้ที�นาํมาจาํหน่าย คือ 
อาหาร / เครื� องดื�ม / ขนม คิดเป็นร้อยละ 25.97 รองลงมาได้แก่ ต้นไม้ คิดเป็นร้อยละ 21.60           
อื�น ๆ คิดเป็นร้อยละ 12.14 เสื)อผา้และสิ�งทอ คิดเป็นร้อยละ 10.44 สินคา้ทั�วไป คิดเป็นร้อยละ 8.01 
ผลิตภณัฑ์การเกษตรอื�นๆ คิดเป็นร้อยละ 5.83 อุปกรณ์ / เครื�องมือการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 4.13 
สินคา้อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.64 สัตวเ์ลี) ยงและเฟอร์นิเจอร์ คิดเป็นร้อยละ 2.91 เท่ากนั และ
ผลไม ้คิดเป็นร้อยละ 2.43 ตามลาํดบั 
ตารางที� 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประเภทสินคา้ที�นาํมา

จาํหน่าย 
ประเภทสินค้าที�นํามาจาํหน่าย จาํนวน (คน) ร้อยละ 

อาหาร / เครื�องดื�ม / ขนม 107 25.97 
ตน้ไม ้ 89 21.60 
เสื)อผา้และสิ�งทอ 43 10.44 
สินคา้ทั�วไป 33 8.01 
ผลิตภณัฑก์ารเกษตรอื�นๆ  24 5.83 
อุปกรณ์ / เครื�องมือการเกษตร 17 4.13 
สินคา้อุตสาหกรรม 15 3.64 
สตัวเ์ลี)ยง 12 2.91 
เฟอร์นิเจอร์ 12 2.91 
ผลไม ้ 10 2.43 
อื�น ๆ  50 12.14 

รวม 412 100.00 

หมายเหต ุผลิตภณัฑก์ารเกษตรอื�นๆ ไดแ้ก่ นํ) าผึ)ง (2) เนื)อสตัวแ์ปรรูป (1) ปุ๋ย (9) มีดกรีดยาง (1) เมลด็พนัธ์ุพืช (3) 
สมุนไพร (5) สารปรับปรุงดิน (2) เสื�อปลอกหมอน ผา้ห่ม พรม (1) 
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อื�นๆ ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ (1) เครื�องสาํอางค ์(2) เครื�องหนงัทาํมือ (1) ติดตั)งแก๊สรถยนต ์(1) ธนาคาร (1) 
บา้น และคอนโด (12) ประกนัภยั (2) รถจกัรยานยนต ์(3) รถนาํเขา้ (2) รถยนต ์(10) ร้านหนังสือ (2)             
สินเชื�อรถยนต ์(2) เสตนเลสเครื�องครัว (1) อญัมณีและเครื�องประดบั (7) อุปกรณ์ประดบัรถยนต ์(3)  

1.2 ประเภทของเจ้าของกจิการ   
 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทธุรกิจส่วนตวั  
คิดเป็นร้อยละ 59.47 รองลงมาไดแ้ก่ บริษทั / ห้างหุ้นส่วน คิดเป็นร้อยละ 20.39 หน่วยงานราชการ 
คิดเป็นร้อยละ 1.94 และอื�น ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.73 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 2) 
  

ตารางที� 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประเภทของเจา้ของกิจการ 

ประเภทของเจ้าของกจิการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เกษตรกร 44 10.68 
กลุ่มเกษตรกร / กลุ่มแมบ่า้น 27 6.80 
หน่วยงานราชการ 8 1.94 
ธุรกิจส่วนตวั 245 59.47 
บริษทั / หา้งหุ้นส่วน 84 20.39 
อื�น ๆ  3 0.73 

รวม 412 100.00 
หมายเหต ุอื�นๆ ไดแ้ก่ โครงการในพระราชดาํริ (1) ชมรมคนพิการ (1) ทหารผา่นศึก (1) 
 

ส่วนที� 2  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

2.1 จํานวนครั;งที�มาร่วมจําหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาร่วมจาํหน่ายสินคา้ในงานเกษตร
ภาคใต ้คณะทรัพยากรธรรมชาติ  จาํนวนมากกวา่ 3 ครั) ง คิดเป็นร้อยละ 54.37 รองลงมาไดแ้ก่ มา
จาํหน่ายครั) งนี)ครั) งแรก คิดเป็นร้อยละ 27.18 มาจาํหน่าย 2 ครั) ง คิดเป็นร้อยละ 12.62 และมาจาํหน่าย
3 ครั) ง คิดเป็นร้อยละ 5.83 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 3) 
ตารางที� 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกจาํนวนครั) งที�มาร่วมจาํหน่าย

สินคา้ในงานเกษตรภาคใต ้/ เกษตรแห่งชาติ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
จํานวนครั;ง จํานวน (คน) ร้อยละ 

ครั) งนี)ครั) งแรก 112 27.18 

2 ครั) ง 52 12.62 
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3 ครั) ง 24 5.83 
มากกวา่ 3 ครั) ง 224 54.37 

รวม 412 100.00 

2.2 พื;นที�จําหน่ายสินค้า (ลอ็ค) 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพื)นที�จาํหน่ายสินคา้ 1 ล็อค คิดเป็น
ร้อยละ 71.12 รองลงมาได้แก่ มีพื)นที�จาํหน่ายสินคา้ 3 ล็อค คิดเป็นร้อยละ 12.62 มีพื)นที�จาํหน่าย
สินค้า 2 ล็อค คิดเป็นร้อยละ 11.41 มีพื)นที�จาํหน่ายสินค้า 3 ล็อค คิดเป็นร้อยละ 12.62  มีพื)นที�
จาํหน่ายสินคา้ 4 ล็อค คิดเป็นร้อยละ 1.94 มีพื)นที�จาํหน่ายสินคา้ 5 ล็อค คิดเป็นร้อยละ 1.70 มีพื)นที�
จาํหน่ายสินค้า 7 ล็อค คิดเป็นร้อยละ 0.49 มีพื)นที�จาํหน่ายสินค้า 1.5 ล็อค 8 ล็อค และ 15ล็อค       
คิดเป็นร้อยละ 0.24 เทา่กนั ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 4) 
 

ตารางที� 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามพื)นที�จาํหน่ายสินคา้ (ล็อค) 
 
 

พื;นที�จําหน่ายสินค้า จํานวน (คน) ร้อยละ 

1 ล็อค 293 71.12 
1.5 ล็อค 1 0.24 
2 ล็อค 47 11.41 
3 ล็อค 52 12.62 
4 ล็อค 8 1.94 
5 ล็อค 7 1.70 
7 ล็อค 2 0.49 
8 ล็อค 1 0.24 
15 ล็อค 1 0.24 

รวม 412 100.00 
 

 

2.3  ตามความคิดเห็นเกี�ยวกับเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงาน
เกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 อยูใ่นระดบัมาก คือ ความปลอดภยัภายในงาน (ค่าเฉลี�ย 3.45)การติดต่อ
ประสานงาน ก่อน จดังาน (คา่เฉลี�ย 3.42)   ความพึงพอใจต่อการจดัการร้านคา้ในภาพรวม (ค่าเฉลี�ย 
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3.35)  การประชาสัมพนัธ์ ก่อน จดังาน (ค่าเฉลี�ย 3.34) ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง (ค่าเฉลี�ย 3.33) 
การติดต่อประสานงานระหว่างงาน (ค่าเฉลี�ย 3.32) ระบบนํ) าใช้ (ค่าเฉลี�ย 3.31) ตามลําดับ            
(ดงัตารางที� 5) 
 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การจดัโซน /ผงั ของงาน (ค่าเฉลี�ย 3.25)  การ
ประชาสัมพนัธ์ภายในงาน (ค่าเฉลี�ย 3.24) ทาํเล / ที�ตั)ง ร้านคา้แต่ละโซน (ค่าเฉลี�ย 3.21) ความ
สะดวกในการขนยา้ยสินคา้และคา่ไฟฟ้า (คา่เฉลี�ย 3.07) เทา่กนั การจราจรภายในงาน (ค่าฉลี�ย 3.04)
ราคาคา่เช่าพื)นที�จาํหน่ายสินคา้ (ค่าเฉลี�ย 2.93) ความสะดวก ของห้องนํ) า / ห้องสุขา (ค่าเฉลี�ย 2.85) 
ความสะอาด ของหอ้งนํ)า / หอ้งสุขา (คา่เฉลี�ย 2.80) ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 5) 
 

ตารางที� 5 แสดงจาํนวน ร้อยละ และคา่เฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัการจดัการต่างๆ ในส่วนของร้านคา้ 

 

หัวข้อประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควรปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก 
ค่าเฉลี�ย 

แปลผล 
จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

การประชาสมัพนัธ์ ก่อน จดังาน 
10 22 198 182 3.34 

(มาก) (2.43) (5.34) (48.06) (44.17) 

การติดตอ่ประสานงาน ก่อน จดังาน 
8 20 177 207 3.42 

(1.94) (4.85) (42.96) (50.24) (มาก) 

การติดตอ่ประสานงานระหวา่งงาน 
11 24 200 177 3.32 

(2.67) (5.83) (48.54) (42.96) (มาก) 

การจดัโซน /ผงั ของงาน 
24 43 152 193 3.25 

(5.83) (10.44) (36.89) (46.84) (ปานกลาง) 

ทาํเล / ที�ตั)ง ร้านคา้แตล่ะโซน 
28 34 172 178 3.21 

(6.80) (8.25) (41.75) (43.20) (ปานกลาง) 

ราคาคา่เช่าพื)นที�จาํหน่ายสินคา้ 
32 64 217 99 2.93 

(7.77) (15.53) (52.67) (24.03) (ปานกลาง) 

ระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
17 35 154 206 3.33 

(4.13) (8.50) (37.38) (50.00) (มาก) 

คา่ไฟฟ้า 
32 36 215 129 3.07 

(7.77) (8.74) (52.18) (31.31) (ปานกลาง) 
ระบบนํ) าใช ้ 24 34 146 208 3.31 
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(5.83) (8.25) (35.44) (50.49) (มาก) 

หมายเหต ุแปลผลคา่เฉลี�ย 1.00-1.75=ควรปรับปรุง 1.76-2.51=นอ้ย 2.52-3.27=ปานกลาง 3.28-4.00=มาก  

ตารางที� 5 (ต่อ) แสดงจาํนวน ร้อยละ และคา่เฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัการจดัการต่างๆ ในส่วนของร้านคา้ 

 

หัวข้อประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควรปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก 
ค่าเฉลี�ย 

แปลผล 
จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

ความสะดวก ของหอ้งนํ) า / หอ้งสุขา 
53 78 158 123 2.85 

(12.86) (18.93) (38.35) (29.85) (ปานกลาง) 

ความสะอาด ของหอ้งนํ) า / หอ้งสุขา 
51 84 174 103 2.80 

(12.38) (20.39) (42.23) (25.00) (ปานกลาง) 

การประชาสมัพนัธ์ภายในงาน 
14 30 210 158 3.24 

(3.40) (7.28) (50.97) (38.35) (ปานกลาง) 

ความปลอดภยัภายในงาน 
14 17 151 230 3.45 

(มาก) (3.40) (4.13) (36.65) (55.83) 

ความสะดวกในการขนยา้ยสินคา้ 
25 52 203 132 3.07 

(ปานกลาง) (6.07) (12.62) (49.27) (32.04) 

การจราจรภายในงาน 
30 49 209 124 3.04 

(ปานกลาง) (7.28) (11.89) (50.73) (30.10) 
ความพึงพอใจตอ่การจดัการร้านคา้ใน 
ภาพรวม 

15 19 186 192 3.35 
(มาก) (3.64) (4.61) (45.15) (46.60) 

หมายเหต ุแปลผลคา่เฉลี�ย 1.00-1.75=ควรปรับปรุง 1.76-2.51=นอ้ย 2.52-3.27=ปานกลาง 3.28-4.00=มาก  
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2.4  รายได้เฉลี�ยจากการจําหน่ายสินค้าโดยประมาณ (บาท / วนั) 
 

 จากการสํารวจ พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี�ยจากการจําหน่ายสินค้า
โดยประมาณ ไม่เกิน 2,500 บาท/วนั มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 29.61 รองลงมาไดแ้ก่ มีรายไดเ้ฉลี�ย 
5,001 - 10,000 บาท/วนั คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีรายไดเ้ฉลี�ย 10,000 - 20,000 บาท/วนั  คิดเป็น     
ร้อยละ 16.02 มีรายไดเ้ฉลี�ย 2,501 - 5,000 บาท/วนั คิดเป็นร้อยละ 9.22 มีรายไดเ้ฉลี�ย  20,001 - 
30,000 บาท/วนั คิดเป็นร้อยละ  8.25 มีรายไดเ้ฉลี�ย  30,001 - 40,000 บาท/วนั คิดเป็นร้อยละ  3.64  
มีรายไดเ้ฉลี�ย  40,001 - 50,000 บาท/วนั คิดเป็นร้อยละ  2.67 มีรายไดเ้ฉลี�ย  90,000-100,000 บาท 
และ 100,000 บาทขึ)นไป/วนั คิดเป็นร้อยละ  1.21 มีรายไดเ้ฉลี�ย  50,001 - 60,000 บาทและ 80,001 - 
90,000 บาท/วนั คิดเป็นร้อยละ  0.97 มีรายไดเ้ฉลี�ย  70,001 - 80,000 บาท/วนั คิดเป็นร้อยละ  0.73 
และมีรายไดเ้ฉลี�ย  60,001 - 70,000 บาท/วนั คิดเป็นร้อยละ 0.49 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 6) 
 

ตารางที� 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายได้เฉลี�ยจากการ
จาํหน่ายสินคา้โดยประมาณ (บาท / วนั) 

 

 รายได้เฉลี�ย จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไมเ่กิน 2,500 บาท 122 29.61 
 2,501 - 5,000  บาท 38 9.22 
 5,001 - 10,000 บาท 103 25.00 
 10,000 - 20,000 บาท 66 16.02 
 20,001 - 30,000 บาท 34 8.25 
 30,001 - 40,000 บาท 15 3.64 
 40,001 - 50,000 บาท 11 2.67 
 50,001 - 60,000 บาท 4 0.97 
 60,001 - 70,000 บาท 2 0.49 
 70,001 - 80,000 บาท 3 0.73 
 80,001 - 90,000 บาท 4 0.97 
 90,000-100,000 บาท 5 1.21 
 100,000 บาทขึ)นไป  5 1.21 
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รวม 412 100.00 

 

2.5  วนัที�มีรายได้มากที�สุด 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดม้ากในวนัอาทิตย ์ที�12 สิงหาคม 2555      
มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 30.83 รองลงมาไดแ้ก่ วนัเสาร์ ที� 11 สิงหาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 22.57 
วนัจนัทร์ ที� 13 สิงหาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 21.36 และวนัอาทิตย ์ที� 19 สิงหาคม 2555 คิดเป็น  
ร้อยละ 10.44 วนัศุกร์ ที� 17 สิงหาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 4.13 วนัองัคาร ที� 14 สิงหาคม 2555      
คิดเป็นร้อยละ 3.88 วนัเสาร์ ที�18 สิงหาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 2.67 วนัพฤหสับดี ที� 16 สิงหาคม 
2555 คิดเป็นร้อยละ 2.43 และวันพุธ ที�  15 สิงหาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 1.70 ตามลําดับ              
(ดงัตารางที� 7) 
 

ตารางที� 7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามวนัที�มีรายไดม้ากที�สุด 
 
 

วนัที�มีรายได้มากที�สุด จํานวน (คน) ร้อยละ 

วนัเสาร์ ที� 11 สิงหาคม 2555 93 22.57 
วนัอาทิตย ์ที� 12 สิงหาคม 2555 127 30.83 
วนัจนัทร์ ที� 13 สิงหาคม 2555 88 21.36 
วนัองัคาร ที� 14 สิงหาคม 2555 16 3.88 
วนัพุธ ที� 15 สิงหาคม 2555 7 1.70 
วนัพฤหสับดี ที� 16 สิงหาคม 2555 10 2.43 
วนัศุกร์ ที� 17 สิงหาคม 2555 17 4.13 
วนัเสาร์ ที�18 สิงหาคม 2555 11 2.67 
วนัอาทิตย ์ที� 19 สิงหาคม 2555 43 10.44 

รวม 412 100.00 
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2.6  วนัที�มีรายได้น้อยที�สุด 
 

 จากการสํารวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดน้อ้ยในวนัศุกร์ ที� 10 สิงหาคม 2555 
มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 44.17 รองลงมาไดแ้ก่ วนัองัคาร ที� 14 สิงหาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 18.20 
วนัอาทิตย ์ที� 19 สิงหาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 6.55 วนัจนัทร์ ที� 13 สิงหาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 
6.07 วนัเสาร์ ที�18 สิงหาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 5.58 วนัพุธ ที� 15 สิงหาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 
4.37 วนัพฤหสับดี ที� 16 สิงหาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 4.13 วนัอาทิตย ์ที� 12 สิงหาคม 2555 คิดเป็น
ร้อยละ 3.88 วนัศุกร์ ที� 17 สิงหาคม 2555 คิดเป็นร้อยละ 3.64 วนัเสาร์ ที� 11 สิงหาคม 2555 คิดเป็น
ร้อยละ 3.40  ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 8) 
 

ตารางที� 8 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามวนัที�มีรายไดน้อ้ยที�สุด 
 

 วนัที�มีรายได้น้อยที�สุด จํานวน (คน) ร้อยละ 

วนัศุกร์ ที� 10 สิงหาคม 2555 182 44.17 
วนัเสาร์ ที� 11 สิงหาคม 2555 14 3.40 
วนัอาทิตย ์ที� 12 สิงหาคม 2555 16 3.88 
วนัจนัทร์ ที� 13 สิงหาคม 2555 25 6.07 
วนัองัคาร ที� 14 สิงหาคม 2555 75 18.20 
วนัพุธ ที� 15 สิงหาคม 2555 18 4.37 
วนัพฤหสับดี ที� 16 สิงหาคม 2555 17 4.13 
วนัศุกร์ ที� 17 สิงหาคม 2555 15 3.64 
วนัเสาร์ ที�18 สิงหาคม 2555 23 5.58 
วนัอาทิตย ์ที� 19 สิงหาคม 2555 27 6.55 

รวม 412 100.00 
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2.7  โดยภาพรวมของความสําเร็จ 
 

จากการสํารวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามประสบความสําเร็จปานกลางมากที�สุด คิดเป็น
ร้อยละ 44.90 รองลงมาไดแ้ก่ ประสบความสาํเร็จมาก คิดเป็นร้อยละ 28.40 ประสบความสําเร็จมาก
ที� สุด คิดเป็นร้อยละ 13.59 และประสบความสําเ ร็จน้อย คิดเป็นร้อยละ 13.11 ตามลําดับ               
(ดงัตารางที� 9) 
 

ตารางที� 9 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามภาพรวมของความสาํเร็จ 
 

 โดยภาพรวมของความสําเร็จ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ประสบความสาํเร็จนอ้ย 54 13.11 
ประสบความสาํเร็จปานกลาง 185 44.90 
ประสบความสาํเร็จมาก 117 28.40 
ประสบความสาํเร็จมากที�สุด 56 13.59 

รวม 412 100.00 

 

2.8 มาจําหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ครั;งต่อไปหรือไม่ 
  

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมาจาํหน่ายสินคา้ในงานเกษตร
ภาคใตค้รั) งต่อไป  คิดเป็นร้อยละ 96.12 ที�เหลือไม่มาจาํหน่ายสินคา้ในงานเกษตรภาคใตค้รั) งต่อไป 
คิดเป็นร้อยละ 3.88 (ดงัตารางที� 10) 
 

ตารางที� 10 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจะมาจาํหน่ายสินคา้ใน
งานเกษตรภาคใตค้รั) งต่อไปหรือไม ่

 

 จะมาจําหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้

ครั;งต่อไปหรือไม่ 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

มา 396 96.12 
ไมม่า 16 3.88 
รวม 412 100.00 
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หมายเหต ุสาเหตุที�ไม่มา เพราะ การจดัลอ๊คไม่เหมาะสม (2) ขายไม่ดี (5) คา่ใชจ่้ายสูงมาก เทียบกบัคนซื)อนอ้ย
มาก ไม่คุม้(4) ไดท้าํเลที�ไม่ดี (3)ไม่แน่ใจวา่เศรษฐกิจและภาวะความมั�นคง (2) 

ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของร้านค้าในการจัดงานเกษตรภาคใต้ครั;งต่อไป  
 

 ด้านการจัดการพื;นที�ขาย/วธีิการเช่าพื;นที� 

− ใหโ้อกาสร้านคา้จบัฉลากไดล้็อคตน้ๆบา้ง  เพราะยงัไดล้็อคเดิมๆล็อคจบัฉลากไมมี่โอกาส
ไดร้้านตน้ๆ   

− เรื�องบูทพิเศษไมไ่ดท้าํโครงการเหมือนตอนสมคัรควรพิจารณาดว้ยเพราะยงัมีอีกหลายคน
ที�เสนอโครงการดีๆและไมส่ามารถเขา้มาขายได ้

− ร้านตน้ไมห้า้มขายปุ๋ยเด็ดขาด เนื�องจากค่าล็อคต่างกนัมากทาํใหร้้านขายปุ๋ย/อุปกรณ์ขาย
ไมไ่ด ้หากร้านตน้ไมต้อ้งการขายปุ่ยกใ็หเ้กบ็คา่ล็อกดว้ย 

− ลอ็คตน้ไมไ้มค่วรใหข้ายปุ๋ยและอุปกรณ์ 

− ล็อคพิเศษกค็วรใหมี้การหมุนเวยีนดว้ย เพราะถา้ตอ้งอยูใ่นโซนที�ไมค่อ่ยดี ก็ตอ้งไมดี่ทุกปี
ของใครที�ดีก็ดีตลอดไป    ล็อคพิเศษควรจบัฉลากพื)นที�ดว้ย 

− ควรส่งเสริมเกษตรกรรมที�เป็นวถีิพื)นบา้นมากกวา่นี)  

− โซนเกษตรน่าจะอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มสินคา้เกษตร 

− โซนพิเศษกบัจบัฉลากควรมีคา่เช่าพื)นที�เทา่กนั ควรจดัโดม/รูปแบบใหส้วย 

− การจดังานควรจะจดัให้ตรงคอนเซปงาน เพราะตอนนี)มนัเหมือนงานมอเตอร์โชว ์

− การจดัโซนไมเ่ป็นธรรม ไดท้าํเลไมดี่ทาํใหไ้มมี่ลูกคา้ 

− การจดัโซนสินคา้หากเหมือนกนัควรอยูค่นละโซนกนั 

− การจดัโซนสินคา้ ร้านคา้ควรใหเ้ป็นระเบียบ 

− การใชเ้สียงประชาสัมพนัธ์ของร้านใกลเ้คียง ควรมีการควบคุม 

− ควรเนน้จดังานไปทางเกษตรและเครื�องจกัรกลเกษตรเพื�อใหเ้ขา้กบัชื�อของงานเกษตร
ภาคใต ้

− ควรจดัการแบง่พื)นที�และคา่เช่าพื)นที�ตามทาํเลใหเ้หมาะสมกวา่นี)  

− ควรจดัโซนตน้ไมแ้ต่ล่ะประเภทใหอ้ยูเ่ป็นกลุ่ม 

− ควรจดัใหส้ัตวเ์ลี)ยงอยูก่่อนตน้ไมเ้พราะเวลารดนํ)าตน้ไมท้าํใหน้ํ)าไหลผา่นทาํใหใ้นร้านมี
กลิ�น 

− ควรแยกโซนแฟชั�นกบั OTOP ใหช้ดัเจน 

− ควรมีการจาํกดัลดจาํนวนล็อคพิเศษ 
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− ควรน่าจะมีสินคา้ที�แปลกใหมม่าจาํหน่ายในงานและไมซ่ํ) ากนั 

−  
 ด้านการจัดการพื;นที�ขาย/วธีิการเช่าพื;นที� (ต่อ) 

− ควรใหค้นในพื)นที�หรือรอบนอกใกลเ้คียงเขา้มาร่วมงาน เช่น เกษตรกร  ร้านคา้รายยอ่ย ใน
งานจดัให้โซนพื)นที�ฟรีส่วนหนึ�ง มอ.จดับูทใหดู้ดีเพื�อให้ทา่นเหล่านั)นไดเ้ห็นโลกกวา้ง 
และใหค้วามรู้ก่อนเขา้งาน 

− ควรใหสิ้ทธ์ในการจบัฉลากมากขึ)น เสมอภาค 

− อยากใหมี้สินคา้ลอ็คละอยา่งอยา่ซํ) ากนั 

− คนเก่าหนา้จะมีสิทธิจองล็อคไดก่้อน 

− อยากใหมี้วธีิป้องกนัการจองหลายชื�อ 

− อยากใหจ้ดัล็อคให้โซนจบัฉลากใหค้นละ 2 ล็อค เหมือนทุกปี  และขอใหมี้ล็อคจบัฉลาก
ทุกๆปีจะไดมี้สินคา้หลากหลาย 

 ด้านการอาํนวยความสะดวก 

− การจองล็อคไมค่วรมาดว้ยตวัเอง เป็นการเพิ�มคา่ใชจ่้ายเพียงใชเ้อกสารสาํคญัยนืยนัและ
พิจารณาใหเ้หมาะสม 

− การสมคัรงาน ในการขายสินคา้ (เราอยูจ่งัหวดัไกลๆไปมาลาํบาก)ขอความกรุณา การ
สมคัรแบบใหม/่จะไดส้ะดวกทุกเรื�อง ขอบคุณคะ่ 

− อยากใหค้วบคุมเรื�องเสียงมากกวา่นี)  

− รถในการขนยา้ยตน้ไมมี้นอ้ย 

− ระหวา่งทางควรมีเตน้กนัแดดใหค้รบ  เพื�อความเทา่เทียมกนั 

− ในการจดัร้านภายในร้านคา้ถา้เป็นไปไดค้วรมีสวติไฟแต่ละล็อตเพราะบางร้านมาชา้ทาํให้
เปิดไฟไมไ่ดพ้ดัลมกเ็ปิดไมไ่ด ้

− ไมค่วรปล่อยใหร้้านคา้หวัมุมยื�นออกมานอกเขตบทูหรือยื�นกนัสาดทาํใหร้ถมีหลงัคาผา่น
ลาํบากมาก เป็นเหตให้รถติด ยากในการขนยา้ยสินคา้โดยรวม เห็นแต่ร้านวนสันนักบั   
แมจ่รินทร์ทาํทุกปีไมมี่การเปลี�ยนแปลง 

− เตน็ทค์วรมีที�กนัความร้อนใหด้ว้ย และทาํกนัสาดเพื�อกนัฝนใหด้ว้ย 

− เนื�องในโซนที�ตั)งบูธมีผูม้าชมงานนอ้ยทาํใหเ้สียโอกาสในการจดับูธและไฟสวา่งมีนอ้ย
เพราะอยาูตรงขา้มกบับูธของราชการซึ�งในช่วงคํ�าจะปิดไฟมืดยิ�งทาํใหผู้เ้ขา้มาชมงานไม่
สนใจ 
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− การขนยา้ยสินคา้ของพอ่คา้แมค่า้ ตอ้งอะลุม้อล่วยบา้ง 
 
 

 ด้านการอาํนวยความสะดวก (ต่อ) 

− การจดัสรรบูท ในกรณีที�เป็นผูป้ระกอบการรายเดิม ควรใหโ้อนเงินคา่บูทมากพ็อจะไดไ้ม่
ตอ้งเสียคา่ใชจ่้ายเพื�อมาสมคัรเขา้ขายของ 

− ควรจดัที�จอดรถใหเ้พียงพอต่อผูเ้ขา้ชมงาน 

− ขอใหจ้ดัทางเขา้ออกใหร้ถขนาดใหญ่เขา้ออกภายในงานไดอ้ยา่งสะดวก 

− เขม็ขดัของเต๊นทค์วรมีความแขง็แรงกวา่นี) เพราะเวลาฝนตกจะไดไ้มห่ลุด 

− ควรจดัพื)นที�โดมใหเ้ทา่เทียมกนัเพราะมีปัญหาเรื�องฝน 

− ควรจดัรถรับส่งลูกคา้มางานตามจุดสาํคญัๆไปยงัลานจอดรถ เพื�อเป็นการอาํนวยความ
สะดวก 

− ควรจดัความเป็นระเบียบและกฎขอ้การปฎิบติัของงาน มีนอ้ยเกินไป 

− ควรให้ร้านคา้นาํรถจกัรยานยนตเ์ขา้มาเพื�อความสะดวกในการจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ 

− อยากใหมี้โดมทั�วทั)งงาน ลูกคา้จะไดเ้ดินทั�วถึง 

− อยากใหมี้ที�นั�งพกัสาํหรับลูกคา้ที�ใตต้น้ไม ้

− ควรทาํใหดี้กวา่นี) เรื�องนํ)าใชแ้ละไฟฟ้า 
 ด้านการประชาสัมพนัธ์ 

− การโฆษณาของครั) งที�  20 มีนอ้ยกวา่ครั) งที� 19 จึงอยากให้มีการโฆษณามากกวา่นี) ในครั) ง
ต่อไป 

− ควรทาํการประชาสัมพนัธ์กบัจงัหวดัต่างๆและสื�อโฆษณาต่างๆ 

− การประชาสัมพนัธ์ของงานนอ้ยเกินไป ไมเ่ป็นที�รู้โดยทั�วไปโดยเฉพาะสินคา้ที�มีความ
แปลกใหม ่

− การประชาสัมพนัธ์ภายในงานควรมีใหม้ากกวา่นี)  

− เพิ�มเวลาการจดังานเป็น 15 วนั 
 ด้านการรักษาความปลอดภัย 

− ปัญหาเรื�องระบบความปลอดภยั แสงสวา่งภายในงาน 

− รักษาความปลอดภยัใหดี้กวา่นี)  ตรวจรถใหล้ะเอียดมากกวา่นี)  

− พื)นที�บางส่วนไมมี่ไฟฟ้าใหใ้ช ้
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− น่าจะมี รปภ. เดินตรวจตอนกลางคืน 

− ควรจดั รปภ.ในการเฝ้าบูธของร้านคา้ 
  

  

ด้านความสะอาดและห้องนํ;า 

− ปริมาณคนเดินงาน กบัหอ้งนํ) าไมส่มดุลกนั ควรมีบริการสุขาเคลื�อนที�เพิ�มเติม 

− สมควรที�จะใหเ้จา้ของร้านต่างๆเขา้หอ้งนํ)าฟรี ควรมีถุงดาํตามร้านคา้อยา่งนอ้ยวนัละ 1 ถุง 

− ถงัขยะในงานไมเ่กบ็ทาํใหเ้กิดแมลงวนั ควรหาที�ทิ)งขยะใหพ้น้จากโซนอาหาร 

− จดัตาํแหน่งลา้งเป็นจุดที�ถูกสุขลกัษณะเพราะทาํเลบางบูธจดัตาํแหน่งลา้งยากเพราะไป
กระทบกบัตาํแหน่งงานและบูธขา้งเคียงเทสิ�งปฎิกลูหากเป็นพื)นที�ลา้งรวมกนักจ็ะขจดัได้
หลายปัญหา 

− จดัใหมี้สุขาเคลื�อนที�และหอ้งนํ)ามากกวา่นี)  

− การจดัการเรื�องขยะ ควรมีเจา้หนา้ที�เกบ็ทุกวนั 

− การอาํนวยความสะดวกเรื�องนํ)าใชแ้ละหอ้งนํ)า 

− ควรจดัหอ้งสุขาใหถู้กสุขลกัษณะมากกวา่นี)  และควรมีแม่บา้นหมั�นทาํความสะอาด 

− ควรจดัหาห้องนํ)าใหส้ะดวกกวา่นี) เนื�องจากกลางคืนไมส่ามารถเขา้ห้องนํ)าได ้

− ควรปรับปรุงเรื�องความสะอาดของห้องนํ)า  และควรมีหอ้งนํ)าเพิ�ม 
 ด้านราคาของสินค้า/อาหาร 

− สินคา้กลุ่ม นํ)าดื�ม-อาหารในโรงอาหารมีราคาแพงมาก 

− ควรปรับปรุงคา่พื)นที�เพราะแต่ละพื)นที�คนเดินไมเ่หมืนอกนั แต่ราคาพื)นที�เทา่กนัโซนที�คน
เดินหนาแน่นโซนที�ขายไดก้็ไดไ้ปเลย แต่โซนที�ไมมี่โอกาสที�จะขายไดก็้มีคนนอ้ย 

− ควรลดคา่เช่าล็อก 

− คา่บริการส่งสินคา้ของนกัศึกษาแพงเกินไป  (ลูกคา้บน่) ทาํใหต้น้ไมข้ายยาก 

− ควรลดราคาคา่เช่าพื)นที� 

− คา่ขนส่งของนกัศึกษาไมก่าํหนดราคาเหมือนปีที�แลว้ 
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ผลการประเมนิการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20  

กรณผู้ีเข้าร่วมประกวด / แข่งขนั 
 

ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 เพศ 
 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.09       
ที�เหลือเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.91 (ดงัตารางที� 1) 
 

ตารางที� 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 43 53.09 
หญิง 38 46.91 
รวม 81 100.00 

 

1.2 อายุ 

จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงอาย ุ8-12 ปี มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 56.79
รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงอาย ุ21-25 ปีและอายุ 41 ปีขึ)นไป คิดเป็นร้อยละ 9.88 เท่ากนั ช่วงอาย ุ36-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 8.64 ช่วงอายุ 26-30 ปีและอายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.41 เท่ากนั ตามลาํดบั       
(ดงัตารางที� 2) 

 

ตารางที� 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ8-12 ปี 46 56.79 
อาย ุ21-25 ปี 8 9.88 
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อาย ุ26-30 ปี 6 7.41 
อาย ุ31-35 ปี 6 7.41 
อาย ุ36-40 ปี 7 8.64 
อาย ุ41 ปีขึ)นไป 8 9.88 

รวม 81 100.00 

1.3 การศึกษา 
 

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา     
คิดเป็นร้อยละ 58.02 รองลงมาไดแ้ก่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 25.93 มีการศึกษา
ระดับมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.64 มีการศึกษาระดับปวช. /ปวส. คิดเป็นร้อยละ 4.94 และ              
มีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.47 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 3) 
 

ตารางที� 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 47 58.02 
มธัยมศึกษา 7 8.64 
ปวช. /ปวส. 4 4.94 
ปริญญาตรี 21 25.93 
สูงกวา่ปริญญาตรี 2 2.47 

รวม 81 100.00 
 

1.4 จังหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน   
 

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลา  
คิดเป็นร้อยละ 88.89 รองลงมาได้แก่ จงัหวดัพทัลุง คิดเป็นร้อยละ 3.70 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี         
คิดเป็นร้อยละ 2.47 จงัหวดันครปฐม จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัภูเก็ต และ จงัหวดัยะลา คิดเป็นร้อยละ 
1.23 เทา่กนั ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 4) 
 

ตารางที� 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   
 

 จงัหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน   จาํนวน (คน) ร้อยละ 

สงขลา 72 88.89 
พทัลุง 3 3.70 
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สุราษฎร์ธานี 2 2.47 
นครปฐม 1 1.23 
ปัตตานี 1 1.23 
ภูเก็ต 1 1.23 
ยะลา 1 1.23 

รวม 81 100.00 

1.5 อาชีพ   
 

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา คิดเป็น     
ร้อยละ 58.02 รองลงมาได้แก่ ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 19.75 เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 9.88
คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 4.94 บริษทั / เอกชน และรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 3.70 เท่ากนั ตามลาํดบั 
(ดงัตารางที� 5) 
 

ตารางที� 5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   

 อาชีพ  จาํนวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ 3 3.70 
บริษทั / เอกชน 3 3.70 
เกษตรกร 8 9.88 
คา้ขาย 4 4.94 
นกัเรียน / นกัศึกษา 47 58.02 
ธุรกิจส่วนตวั 16 19.75 

รวม 81 100.00 
 

ส่วนที� 2  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

2.1 การเข้าชมกจิกรรมการประกวด / การแข่งขันในงานเกษตรภาคใต้มาก่อนหรือไม่ 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไมเ่คยเขา้ร่วมกิจกรรมการประกวด / 
การแข่งขนัในงานเกษตรภาคใตม้าก่อน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ที�เหลือเคยเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวด / การแขง่ขนัในงานเกษตรภาคใตม้าก่อน คิดเป็นร้อยละ 44.44 (ดงัตารางที� 6) 
 

ตารางที� 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการเคยเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ประกวด / การแขง่ขนัในงานเกษตรภาคใต ้มาก่อนหรือไม่ 

 

เคยเข้าร่วมกจิกรรมการประกวด / การ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
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แข่งขันในงานเกษตรภาคใต้  

เคย 36 44.44 
ไม่เคย 45 55.56 

รวม 81 100.00 

หมายเหตุ สาเหตุที�ไม่เคยมา เพราะ ครูไม่ส่งประกวด (12) ไม่รู้ว่ามีการประกวด (21) ไม่มีเวลาว่าง (7)                
ยงัไม่พร้อมประกวด (5)  

2.2 รายการที�เข้าร่วมประกวด / แข่งขันในครั;งนี; 
 

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้ร่วมการประกวดการวาดภาพ   
คิดเป็นร้อยละ 56.79 รองลงมาได้แก่  เข้า ร่วมการประกวดกรีดยาง คิดเป็นร้อยละ 14.81                
เขา้ร่วมการประกวดไก่แจ ้คิดเป็นร้อยละ 11.11 เขา้ร่วมการประกวดชวนชม คิดเป็นร้อยละ 9.88 
และเขา้ร่วมการประกวดบอนไซ คิดเป็นร้อยละ 7.41 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 7) 
 

ตารางที� 7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายการที�เขา้ร่วมประกวด / 
แขง่ขนัในครั) งนี)  

รายการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

กรีดยาง 12 14.81 
การวาดภาพ 46 56.79 
ชวนชม 8 9.88 
ไก่แจ ้ 9 11.11 
บอนไซ 6 7.41 

รวม 81 100.00 
 

2.3  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

จากการสํารวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงาน
เกษตรภาคใต้ ครั) งที� 20 อยู่ในระดับมาก คือ ความเหมาะสมของสถานที�จดัประกวด / แข่งขนั 
(ค่าเฉลี�ย 3.80) ความพร้อมของผูจ้ดัการประกวด / แข่งขนั (ค่าเฉลี�ย 3.73) ความสะอาดเรียบร้อย
ของสถานทีประกวด / แข่งขนั (ค่าเฉลี�ย 3.70) ความพอใจในภาพรวมกบัการประกวด / แข่งขนั 
(คา่เฉลี�ย 3.68) ความชดัเจนของกฎเกณฑ์ในการประกวด / แข่งขนั (ค่าเฉลี�ย 3.64) ความพร้อมของ
เครื�องมือและอุปกรณ์ ความเหมาะสมของรางวลั และความเหมาะสมของวนัและเวลาในการจดั 
(คา่เฉลี�ย 3.63) เท่ากนั วิธีการและการตดัสินของคณะกรรมการ (ค่าเฉลี�ย 3.60) การประชาสัมพนัธ์
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ของผูจ้ดัการประกวด / แข่งขนั (ค่าเฉลี�ย 3.47) และความสะดวกและความสะอาดของห้องนํ) า 
(คา่เฉลี�ย 3.46) ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 8) 
 
 
 
 

ตารางที� 8 แสดงจาํนวน ร้อยละ และคา่เฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

กจิกรรม 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควร

ปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก ค่าเฉลี�ย 

แปลผล จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที�
ประกวด / แขง่ขนั 

0 1 22 58 3.70 
(มาก) (0.00) (1.23) (27.16) (71.60) 

ความสะดวกและความสะอาดของ
หอ้งนํ) า 

3 2 31 45 3.46 
(มาก) (3.70) (2.47) (38.27) (55.56) 

ความเหมาะสมของสถานที�จดัประกวด / 
แขง่ขนั 

0 1 14 66 3.80 
(มาก) (0.00) (1.23) (17.28) (81.48) 

ความพร้อมของเครื�องมือและอุปกรณ์ 
0 2 26 53 3.63 

(มาก) (0.00) (2.47) (32.10) (65.43) 
ความพร้อมของผูจ้ดัการประกวด / 
แขง่ขนั 

0 1 20 60 3.73 
(0.00) (1.23) (24.69) (74.07) (มาก) 

วธีิการและการตดัสินของคณะกรรมการ 
1 1 27 52 3.60 

(1.23) (1.23) (33.33) (64.20) (มาก) 
ความชดัเจนของกฎเกณฑใ์นการ
ประกวด / แขง่ขนั 

0 1 27 53 3.64 
(0.00) (1.23) (33.33) (65.43) (มาก) 

ความเหมาะสมของรางวลั 
0 3 24 54 3.63 

(มาก) (0.00) (3.70) (29.63) (66.67) 
ความเหมาะสมของวนัและเวลาในการ
จดั 

1 2 23 55 3.63 
(มาก) (1.23 (2.47) (28.40) (67.90) 

การประชาสมัพนัธ์ของผูจ้ดัการประกวด 0 5 33 43 3.47 
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/ แขง่ขนั (0.00) (6.17) (40.74) (53.09) (มาก) 

ความพอใจใน ภาพรวม กบัการประกวด 
/ แขง่ขนั 

0 0 26 55 3.68 
(มาก) (0.00) (0.00) (32.10) (67.90) 

หมายเหต ุแปลผลคา่เฉลี�ย 1.00-1.75=ควรปรับปรุง 1.76-2.51=นอ้ย 2.52-3.27=ปานกลาง 3.28-4.00=มาก  
 

 

2.4  การเข้าร่วมกจิกรรมแข่งขันในครั;งต่อไป 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมแขง่ขนัในครั) งต่อไป
แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 74.07 ที�เหลือไม่แน่ใจวา่จะเขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขนัในครั) งต่อไป คิดเป็น
ร้อยละ 25.93 (ดงัตารางที� 9) 
 

ตารางที� 9 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเขา้ร่วมกิจกรรมแขง่ขนัใน
ครั) งต่อไป 

 

เข้าร่วมกจิกรรมแข่งขัน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เขา้ร่วมแน่นอน     60 74.07 
ไม่แน่ใจ 21 25.93 

รวม 81 100.00 

หมายเหต ุไม่แน่ใจ เพราะ ยงัไม่ทราบวนัประกวดที�แน่นอน อาจไม่วา่ง  
 

2.5  หัวข้อที�ควรจัดการประกวด / แข่งขัน ครั;งต่อไป 
 

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหัวขอ้ที�อยากให้จดัการประกวด / 
แข่งขนัครั) งต่อไป คือ หัวขอ้สัตวเ์ศรษฐกิจ/สัตว์เลี) ยง และพนัธ์ุพืช/ต้นไม ้คิดเป็นร้อยละ 34.57 
เทา่กนั รองลงมาไดแ้ก่ การถ่ายภาพ / วาดภาพ คิดเป็นร้อยละ 20.99 การจดัสวน / สวนถาด คิดเป็น
ร้อยละ 16.05 การตอบปัญหาทางการเกษตรและอื�นๆ ไดแ้ก่ การกรีดยาง คิดเป็นร้อยละ 8.64 เท่ากนั 
โครงงาน/นวตักรรมทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 6.17 (ดงัตารางที� 10) 
 

ตารางที� 10 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามหวัขอ้ที�ควรจดัการ
ประกวด / แขง่ขนั ครั) งต่อไป 

 

รายการที�เข้าร่วม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

สตัวเ์ศรษฐกิจ/สตัวเ์ลี)ยง 28 34.57 
พนัธ์ุพืช/ตน้ไม ้       28 34.57 
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โครงงาน/นวตักรรมทางการเกษตร 5 6.17 
การจดัสวน / สวนถาด 13 16.05 
การตอบปัญหาทางการเกษตร 7 8.64 
การถ่ายภาพ / วาดภาพ 17 20.99 
อื�นๆ ไดแ้ก่ การกรีดยาง 7 8.64 

รวม 81 100.00 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ�มเตมิสําหรับการจัดประกวด / แข่งขัน งานเกษตรภาคใต้ครั;งต่อไป 

− น่าจะมีการแขง่ขนัปั) นดินนํ)ามนัในหวัขอ้ที�เกี�ยวกบั เศรษฐกิจพอเพียง 

− เป็นกิจกรรมที�ดี ส่งเสริมให้นกัเรียนไดแ้สดงออกทางความคิดผา่นออกมาดว้ยภาพวาด 

− อยากใหภ้าครัฐสนบัสนุนอยา่งต่อเนื�อง อยากใหมี้ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คคลภายนอกเขา้ชม
ใหม้าก 
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ผลการประเมนิการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20  

กรณผู้ีเข้าชมประกวด / แข่งขนั 
 

ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 เพศ 
 

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.82      
ที�เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.18 (ดงัตารางที� 1) 

 

ตารางที� 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 21 38.18 
หญิง 34 61.82 
รวม 55 100.00 

 

1.2 อายุ 

จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงอายุ 41 ปีขึ)นไปมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 
23.64 รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงอาย ุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.82 อายุต ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ช่วงอาย ุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.36 ช่วงอาย ุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.73 และ
ช่วงอาย ุ36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.45 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 2) 

 

ตารางที� 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

อายตุ ํ�ากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี 11 20.00 
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อาย ุ21-25 ปี 9 16.36 
อาย ุ26-30 ปี 12 21.82 
อาย ุ31-35 ปี 7 12.73 
อาย ุ36-40 ปี 3 5.45 
อาย ุ41 ปีขึ)นไป 13 23.64 

รวม 55 100.00 

1.3  การศึกษา 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็น
ร้อยละ 60.00 รองลงมาไดแ้ก่ มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.18 มีการศึกษาระดบั
ปวช. /ปวส. คิดเป็นร้อยละ 12.73 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.45 และ              
มีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 3) 
 

ตารางที� 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 3 5.45 
มธัยมศึกษา 10 18.18 
ปวช. /ปวส. 7 12.73 
ปริญญาตรี 33 60.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 2 3.64 

รวม 55 100.00 
 

1.4  จังหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน   

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลา  
คิดเป็นร้อยละ 72.73 รองลงมาไดแ้ก่ จงัหวดัพทัลุง คิดเป็นร้อยละ 12.73 จงัหวดัตรัง คิดเป็นร้อยละ 
3.64 จงัหวดัชุมพร จงัหวดันครปฐม จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัยะลา และ
จงัหวดัสตูล คิดเป็นร้อยละ 1.82 เทา่กนั ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 4) 
 

ตารางที� 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   
จงัหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน   จาํนวน (คน) ร้อยละ 

สงขลา 40 72.73 
พทัลุง 7 12.73 
ตรัง 2 3.64 
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ชุมพร 1 1.82 
นครปฐม 1 1.82 
นครศรีธรรมราช 1 1.82 
นราธิวาส 1 1.82 
ยะลา 1 1.82 
สตูล 1 1.82 

รวม 55 100.00 

1.5  อาชีพ   
 

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา คิดเป็น     
ร้อยละ 34.54 รองลงมาไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 25.45 เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 14.55   
บริษทั / เอกชน คิดเป็นร้อยละ 10.91 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 3.64 
และ รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.82 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 5) 
 

ตารางที� 5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   
 อาชีพ  จาํนวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ 5 9.09 
บริษทั / เอกชน 6 10.91 
รัฐวสิาหกิจ 1 1.82 
เกษตรกร 8 14.55 
คา้ขาย 2 3.64 
นกัเรียน / นกัศึกษา 19 34.54 
ธุรกิจส่วนตวั 14 25.45 

รวม 55 100.00 
 

ส่วนที� 2  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

2.1  เคยเข้าชมกจิกรรมการประกวด / การแข่งขันในงานเกษตรภาคใต้มาก่อนหรือไม่ 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ชมกิจกรรมการประกวด / 
การแขง่ขนัในงานเกษตรภาคใตค้รั) งก่อนหนา้นี)  คิดเป็นร้อยละ 52.73 ที�เหลือเคยเขา้ชมกิจกรรมการ
ประกวด / การแขง่ขนัในงานเกษตรภาคใตค้รั) งก่อนหนา้นี)  คิดเป็นร้อยละ 47.27 (ดงัตารางที� 6) 
 

ตารางที� 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการเคยเขา้ชมกิจกรรมการ
ประกวด / การแขง่ขนัในงานเกษตรภาคใต ้มาก่อนหรือไม่ 
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เคยเข้าร่วมกจิกรรมการประกวด / การ

แข่งขันในงานเกษตรภาคใต้  

มาก่อนหรือไม่ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เคย 26 47.27 
ไม่เคย  29 52.73 

รวม 55 100.00 

หมายเหตุ สาเหตุที�ไม่เคยมา เพราะ ไม่ทราบวา่มีการประกวด (23) พึ�งสนใจ  (4) เดินทางไกล (2)  

2.2  รายการที�เข้าชมการประกวด / แข่งขันในครั;งนี; 
 

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายการที�เขา้ชมการประกวด คือ    
ไก่แจ ้คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมาไดแ้ก่ การประกวดชวนชม คิดเป็นร้อยละ 18.18 การประกวด
กรีดยาง คิดเป็นร้อยละ 16.36 และการประกวดบอนไซ คิดเป็นร้อยละ 10.91 ตามลาํดบั (ดงัตาราง 
ที� 7) 
 

ตารางที� 7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายการที�เขา้ชมการ
ประกวด / แขง่ขนัในครั) งนี)  

 

รายการที�เข้าร่วม จํานวน (คน) ร้อยละ 

กรีดยาง 9 16.36 
ไก่แจ ้ 30 54.55 
ชวนชม 10 18.18 
บอนไซ 6 10.91 

รวม 55 100.00 
 

2.3  การเข้าชมกจิกรรมแข่งขันในครั;งต่อไป 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้ชมกิจกรรมแข่งขนัในครั) งต่อไป
แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 69.09 ที�เหลือไม่แน่ใจว่าจะเขา้ชมกิจกรรมแข่งขนัในครั) งต่อไป คิดเป็น   
ร้อยละ 30.91 (ดงัตารางที� 8) 
 

ตารางที� 8 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเขา้ร่วมกิจกรรมแขง่ขนัใน
ครั) งต่อไป 

 

เข้าร่วมกจิกรรมแข่งขัน จํานวน (คน) ร้อยละ 
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เขา้ร่วมแน่นอน     38 69.09 
ไมแ่น่ใจ 17 30.91 

รวม 55 100.00 
หมายเหต ุไม่แน่ใจ เพราะ ยงัไม่ทราบวนัประกวดที�แน่นอน (17)  

 

 

2.4  ตามความคิดเห็นเกี�ยวกับเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

จากการสํารวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงาน
เกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 อยู่ในระดับมาก คือ ความพอใจในภาพรวมกบัการประกวด / แข่งขนั 
(ค่าเฉลี�ย 3.60) ความน่าสนใจของการประกวด/แข่งขนั (ค่าเฉลี�ย 3.53) ประโยชน์ที�ไดรั้บจากการ
ประกวด / แข่งขนั (ค่าเฉลี�ย 3.44) ความเหมาะสมของสถานที�จดัประกวด / แข่งขนั (ค่าเฉลี�ย 3.44) 
ความสะอาดเรียบร้อยของสถานทีประกวด / แข่งขนั (ค่าเฉลี�ย 3.40) ความหลากหลายในการ
ประกวด / แข่งขนั (ค่าเฉลี�ย 3.38) ความเหมาะสมของวนัและเวลาในการจดั (ค่าเฉลี�ย 3.38) การ
ประชาสัมพนัธ์ของการประกวด / แข่งขนั (ค่าเฉลี�ย 3.36) ความพร้อมของผูจ้ดัการประกวด / 
แขง่ขนั (คา่เฉลี�ย 3.35) และความพร้อมของเครื�องมือและอุปกรณ์ (คา่เฉลี�ย 3.20) ตามลาํดบั 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความสะดวกและความสะอาดของห้องนํ) า 
(คา่เฉลี�ย 3.18) (ดงัตารางที� 9) 
 

ตารางที� 9 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

กจิกรรม 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควร

ปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก ค่าเฉลี�ย 

แปลผล จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

ความสะอาดเรียบร้อยของสถานทีประกวด / 
แขง่ขนั 

0 3 27 25 3.40 
(มาก) (0.00) (5.45) (49.09) (45.45) 

ความสะดวกและความสะอาดของหอ้งนํ) า 
2 7 25 21 3.18 

(ปานกลาง) (3.64) (12.73) (45.45) (38.18) 
ความเหมาะสมของสถานที�จดัประกวด / 0 2 27 26 3.44 
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แขง่ขนั (0.00) (3.64) (49.09) (47.27) (มาก) 

ความพร้อมของเครื�องมือและอุปกรณ์ 
0 2 40 13 

3.20 
(0.00) (3.64) (72.73) (23.64) 

ความพร้อมของผูจ้ดัการประกวด / แขง่ขนั 
0 1 34 20 3.35 

(0.00) (1.82) (61.82) (36.36) (มาก) 
 

 

ตารางที� 9 (ต่อ)แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

กจิกรรม 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควร

ปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก ค่าเฉลี�ย 

แปลผล จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

ความน่าสนใจของการประกวด/แขง่ขนั 
0 2 22 31 3.53 

(0.00) (3.64) (40.00) (56.36) (มาก) 

ความหลากหลายในการประกวด / แขง่ขนั 
0 3 28 24 3.38 

(0.00) (5.45) (50.91) (43.64) (มาก) 

ประโยชน์ที�ไดรั้บจากการประกวด / แขง่ขนั 
0 3 25 27 3.44 

(มาก) (0.00) (5.45) (45.45) (49.09) 

ความเหมาะสมของวนัและเวลาในการจดั 
0 2 30 23 3.38 

(มาก) (0.00) (3.64) (54.55อ (41.82) 
การประชาสมัพนัธ์ของการประกวด / 
แขง่ขนั 

2 5 19 29 3.36 
(มาก) (3.64) (9.09) (34.55) (52.73) 

ความพอใจใน ภาพรวม กบัการประกวด / 
แขง่ขนั 

0 1 20 34 3.60 
(มาก) (0.00) (1.82) (36.36) (61.82) 

หมายเหต ุแปลผลคา่เฉลี�ย 1.00-1.75=ควรปรับปรุง 1.76-2.51=นอ้ย 2.52-3.27=ปานกลาง 3.28-4.00=มาก  
 

2.5  หัวข้อที�ควรจัดการประกวด / แข่งขัน ครั;งต่อไป 
  

จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหัวขอ้ที�อยากให้จดัการประกวด / 
แขง่ขนัครั) งต่อไป คือ หวัขอ้สัตวเ์ศรษฐกิจ/สัตวเ์ลี)ยง คิดเป็นร้อยละ 67.27 รองลงมาไดแ้ก่ พนัธ์ุพืช/
ตน้ไม ้คิดเป็นร้อยละ 41.82   การจดัสวน / สวนถาด คิดเป็นร้อยละ 29.09 โครงงาน/นวตักรรม
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ทางการเกษตร   คิดเป็นร้อยละ 20.00 การตอบปัญหาทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 16.36 การ
ถ่ายภาพ / วาดภาพ คิดเป็นร้อยละ 14.55 และอื�นๆ ได้แก่ การจัดตู้ปลา คิดเป็นร้อยละ 1.82 
ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 10) 

 
 
 
 

ตารางที� 10 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามหัวขอ้ที�ควรจดัการ
ประกวด / แขง่ขนั ครั) งต่อไป 

 

หัวข้อที�ควรจัดการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

สัตวเ์ศรษฐกิจ/สัตวเ์ลี)ยง 37 67.27 
พนัธ์ุพืช/ตน้ไม ้       23 41.82 
โครงงาน/นวตักรรมทางการเกษตร 11 20.00 
การจดัสวน / สวนถาด 16 29.09 
การตอบปัญหาทางการเกษตร 9 16.36 
การถ่ายภาพ / วาดภาพ 8 14.55 
อื�นๆ ไดแ้ก่ การจดัตูป้ลา 1 1.82 
หมายเหต ุตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบ 55 ราย 

 
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ�มเตมิสําหรับการจัดประกวด / แข่งขัน งานเกษตรภาคใต้ครั;งต่อไป 

− ควรจดัการประกวดสัตวเ์ลี)ยงใหห้ลายประเภท พร้อมๆกนั จะไดมี้ผูร่้วมงานหลากหลาย 

− ควรมีรถรับส่ง หอ้งนํ)านอ้ยไป ควรแกไ้ข และกาํหนดความดงัของเสียงในแต่ละโซน 

− ควรมีสิ�งอาํนวยความสะดวกเรื�องการใหค้วามเยน็กบัผูเ้ขา้ชมงาน เพราะสภาพอากาศร้อน 

− จดับูทแยกแผนกการประกวด เป็นส่วนๆใหช้ดัเจน 

− น่าจะมีรายการติดไว ้ใหช้ดัเจน จะไดรู้้เวลา แต่ละวนั เวลา มีอะไรบา้ง 
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ผลการประเมนิการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20  

กรณผู้ีเข้าชมการสาธิตทางการเกษตร 
 

ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.67   
ที�เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.33 (ดงัตารางที� 1) 

 

ตารางที� 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 52 33.33 
หญิง 104 66.67 
รวม 156 100.00 

 

1.2 อายุ 
 

จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามอายุต ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปีมากที�สุด  คิดเป็น
ร้อยละ 46.15 รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงอายุ 41 ปีขึ)นไป คิดเป็นร้อยละ 21.79 ช่วงอาย ุ 21-25 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 12.82 ช่วงอาย ุ26-30 ปีและอาย ุ36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.05 และช่วงอาย ุ31-35 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 5.13 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 2) 

 

ตารางที� 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

อายตุ ํ�ากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี 72 46.15 
อาย ุ21-25 ปี 20 12.82 
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อาย ุ26-30 ปี 11 7.05 
อาย ุ31-35 ปี 8 5.13 
อาย ุ36-40 ปี 11 7.05 
อาย ุ41 ปีขึ)นไป 34 21.79 

รวม 156 100.00 

1.3 การศึกษา 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเป็น
ร้อยละ 51.92 รองลงมาไดแ้ก่ มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.31 มีการศึกษาระดบั
ปวช. /ปวส. คิดเป็นร้อยละ  14.74 มีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.26 และมี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.77 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 3) 
 

ตารางที� 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 9 5.77 
มธัยมศึกษา 27 17.31 
ปวช. /ปวส. 23 14.74 
ปริญญาตรี 81 51.92 
สูงกวา่ปริญญาตรี 16 10.26 

รวม 156 100.00 
 

1.4 จังหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน   
 

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลา  
คิดเป็นร้อยละ 83.97 รองลงมาได้แก่ จงัหวดัสตูล คิดเป็นร้อยละ 4.49 จงัหวดัปัตตานีและจงัหวดั
พทัลุง คิดเป็นร้อยละ 3.21 เท่ากนั จงัหวดัตรัง คิดเป็นร้อยละ 1.92 จงัหวดันครศรีธรรมราชและ
ภูเกต็ คิดเป็นร้อยละ 1.28 และจงัหวดัสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 0.64 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 4) 
 

ตารางที� 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   
จงัหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน   จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ตรัง 3 1.92 
นครศรีธรรมราช 2 1.28 
ปัตตานี 5 3.21 
พทัลุง 5 3.21 



| 50 

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

ภูเก็ต 2 1.28 
สงขลา 131 83.97 
สตูล 7 4.49 
สมุทรสาคร 1 0.64 

รวม 156 100.00 

1.5 อาชีพ   
 

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา คิดเป็น     
ร้อยละ 62.18 รองลงมาได้แก่ ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 10.26 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 8.33
คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 7.05 บริษทั / เอกชน คิดเป็นร้อยละ 6.41 เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 5.13 และ 
รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 0.64 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 5) 
 

ตารางที� 5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   
 อาชีพ  จาํนวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ 13 8.33 
บริษทั / เอกชน 10 6.41 
รัฐวสิาหกิจ 1 0.64 
เกษตรกร 8 5.13 
คา้ขาย 11 7.05 
นกัเรียน / นกัศึกษา 97 62.18 

ธุรกิจส่วนตวั 16 10.26 
รวม 156 100.00 

 

ส่วนที� 2  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

2.1  เคยเข้าชมกจิกรรมการประกวด / การแข่งขันในงานเกษตรภาคใต้ มาก่อนหรือไม่ 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเขา้ชมกิจกรรมการประกวด / 
การแขง่ขนัในงานเกษตรภาคใตค้รั) งก่อนหนา้นี)  คิดเป็นร้อยละ 75.00 ที�เหลือไมเ่คยเขา้ชมกิจกรรม
การประกวด / การแขง่ขนัในงานเกษตรภาคใตค้รั) งก่อนหนา้นี)  คิดเป็นร้อยละ 25.00 (ดงัตารางที� 6) 
 

ตารางที� 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการเคยเขา้ชมกิจกรรมการ
ประกวด / การแขง่ขนัในงานเกษตรภาคใต ้มาก่อนหรือไม่ 

เคยเข้าชมกจิกรรมการประกวด / การ

แข่งขัน 
จาํนวน (คน) ร้อยละ 
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เคย 117 75.00 
ไม่เคย  39 25.00 

รวม 156 100.00 

หมายเหตุ สาเหตุที�ไม่เคยมา เพราะ มาไม่ตรงเวลาสาธิต (35) มาครั) งแรก  (2) ไม่ทราบวา่มีการสาธิต (2) 

2.2  รายการที�เข้าชมการประกวด / แข่งขันในครั;งนี; 
 

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ชมการเพาะกล้วยไมม้ากที�สุด คิดเป็น    
ร้อยละ 21.79 รองลงมาไดแ้ก่ การปลูกกลว้ยไมส้กุลหวาย คิดเป็นร้อยละ 19.87 การเปลี�ยนกิ�ง ติดตา 
ชวนชม คิดเป็นร้อยละ 11.54 การเปลี�ยนดินต้นไม้แคระ คิดเป็นร้อยละ 10.26 สาธิตการปลูก
กล้วยไม้รองเท้านารี คิดเป็นร้อยละ 9.62 การสาธิตกรีดยาง คิดเป็นร้อยละ 8.97 การปลูก แยก 
เปลี�ยนกระถางตน้กระบองเพชร คิดเป็นร้อยละ 7.69 การเปลี�ยนดินตน้บอนไซ คิดเป็นร้อยละ 5.77 
การสาธิตการจับกระต่าย คิดเป็นร้อยละ 3.21 และการปลูกรองเท้านารี คิดเป็นร้อยละ 1.28 
ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 7) 
 

ตารางที� 7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายการที�เขา้ชมการ
ประกวด / แขง่ขนัในครั) งนี)  

 

รายการที�เข้าร่วม จํานวน (คน) ร้อยละ 

การเพาะกลว้ยไม ้ 34 21.79 
การปลูกกลว้ยไมส้กลุหวาย 31 19.87 
การเปลี�ยนกิ�ง ติดตา ชวนชม 18 11.54 
การเปลี�ยนดินตน้ไมแ้คระ 16 10.26 
สาธิตการปลูกกลว้ยไมร้องเทา้นารี 15 9.62 
การสาธิตกรีดยาง 14 8.97 
การปลูก แยก เปลี�ยนกระถางตน้กระบองเพชร 12 7.69 
การเปลี�ยนดินตน้บอนไซ 9 5.77 
การสาธิตการจบักระต่าย 5 3.21 
การปลูกรองเทา้นารี 2 1.28 

รวม 156 100.00 
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2.3  ตามความคิดเห็นเกี�ยวกับเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

จากการสํารวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงาน
เกษตรภาคใต้ ครั) งที�  20 อยู่ในระดับมาก คือ ความพอใจในภาพรวมของกิจกรรมการสาธิต     
(คา่เฉลี�ย 3.70) การนาํความรู้ที�ไดรั้บไปใชป้ฏิบติัจริง(คา่เฉลี�ย 3.65) ประโยชน์ที�ไดรั้บจากการสาธิต
(ค่าเฉลี�ย 3.63) ความสามารถในการนาํเสนอ / ถ่ายทอดของวิทยากร (ค่าเฉลี�ย 3.58) ความชดัเจน
ของวธีิการสาธิต (คา่เฉลี�ย 3.57) ความชดัเจนของคาํอธิบายประกอบการสาธิต (ค่าเฉลี�ย 3.56) ความ
เหมาะสมของหัวขอ้ในการสาธิตและความพร้อมของเครื�องมือและอุปกรณ์ในการสาธิต (ค่าเฉลี�ย 
3.54)  ความพร้อมของผูจ้ดัการสาธิต (ค่าเฉลี�ย 3.46)  ความเหมาะสมของวนัและเวลาในการสาธิต 
(ค่าเฉลี�ย 3.46) การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมการสาธิตภายในงาน (ค่าเฉลี�ย 3.39)  ความเหมาะสม
ของสถานที�สาธิต (ค่าเฉลี�ย 3.35)  ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที�สาธิต (ค่าเฉลี�ย 3.33)  
ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 8) 
 

ตารางที� 8 แสดงจาํนวน ร้อยละ และคา่เฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

กจิกรรม 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควรปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก 
ค่าเฉลี�ย 

แปลผล 
จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที�
สาธิต 

4 14 64 74 3.33 
(มาก) (2.56) (8.97) (41.03) (47.44) 

ความเหมาะสมของสถานที�สาธิต 
2 13 69 72 3.35 

(มาก) (1.28) (8.33) (44.23) (46.15) 
ความพร้อมของเครื�องมือและ
อุปกรณ์ในการสาธิต 

0 9 54 93 3.54 
(มาก) (0.00) (5.77) (34.62) (59.62) 

ความชดัเจนของคาํอธิบาย
ประกอบการสาธิต 

3 6 48 99 3.56 
(มาก) (1.92) (3.85) (30.77) (63.46) 

ความชดัเจนของวธีิการสาธิต 1 10 44 101 3.57 
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(0.64) (6.41) (28.21) (64.74) (มาก) 

ความสามารถในการนาํเสนอ / 
ถ่ายทอดของวทิยากร 

0 11 44 101 3.58 
(0.00) (7.05) (28.21) (64.74) (มาก) 

 

ตารางที� 8 (ต่อ)แสดงจาํนวน ร้อยละ และคา่เฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

กจิกรรม 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควรปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก 
ค่าเฉลี�ย 

แปลผล 
จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

ความพร้อมของผูจ้ดัการสาธิต 
0 12 60 84 3.46 

(0.00) (7.69) (38.46) (53.85) (มาก) 
ความเหมาะสมของหวัขอ้ในการ
สาธิต 

0 5 61 90 3.54 
(มาก) (0.00) (3.21) (39.10) (57.69) 

ความเหมาะสมของวนัและเวลาใน
การสาธิต 

0 15 54 87 3.46 
(มาก) (0.00) (9.62) (34.62) (55.77) 

การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการสาธิต
ภายในงาน 

2 10 69 75 3.39 
(มาก) (1.28) (6.41) (44.23) (48.08) 

ประโยชน์ที�ไดรั้บจากการสาธิต 
1 6 43 106 3.63 

(0.64) (3.85) (27.56) (67.95) (มาก) 

การนาํความรู้ที�ไดรั้บไปใชป้ฏิบติัจริง 
1 6 39 110 3.65 

(0.64) (3.85) (25.00) (70.51) (มาก) 

ความพอใจใน ภาพรวม ของกิจกรรม
การสาธิต 

0 3 41 112 3.70 
(มาก) (0.00)  (1.92) (26.28) (71.79) 

หมายเหต ุแปลผลคา่เฉลี�ย 1.00-1.75=ควรปรับปรุง 1.76-2.51=นอ้ย 2.52-3.27=ปานกลาง 3.28-4.00=มาก  
 

กจิกรรมการสาธิตทางการเกษตรที�อยากให้จัดขึ;น สําหรับการจัดงานครั;งต่อไป 

− การขยายพนัธ์ุ การดูแล กลว้ยไม ้การดูแลรักษา การปลูกและการตอนตน้ไม ้

− การปลูกผกัไฮโดรโพนิก 

− การทาํความสะอาดสัตวเ์ลี)ยง 

− การปลูกและการดูแล ชวนชม  
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− การปลูกตน้ไม ้และการดูแลรักษา ตลอดจนพนัธ์ุที�สามารถปลูกรอดในหาดใหญ่ 

− การเพาะพนัธ์เกี�ยวกบัปลาทะแลต่างๆ 

− ขั)นตอนการเลี)ยงเนื)อเยื�อ 

− ควรมีการสาธิตการปลูกพืชทุกชนิด 
ข้อเสนอแนะเพิ�มเติมสําหรับกจิกรรมการสาธิตทางการเกษตร ในงานเกษตรภาคใต้ครั;งต่อไป 

− ควรจดัสถานที�ใหเ้หมาะสมกบัการบรรยาย 

− ควรนาํเสนอและสาธิตในงานทุกครั) ง 

− ควรจดับริเวณที�มีตน้ไมใ้หญ่ ใหร่้มเงา 

− ควรมีเอกสาร แผน่พบัเกี�ยวกบัการดูแลตน้ไมแ้จก 

− ควรมีสถานที�เอื)ออาํนวยกวา่นี)  ควรมีประชาสัมพนัธ์มากกวา่นี)  

− แจกตน้ไมฟ้รีเป็นชนิดอื�นๆอีก 
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ผลการประเมนิการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20  

กรณผู้ีเข้าชมแปลงสาธิต 

 
ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 เพศ 
  

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.80   
ที�เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.20 (ดงัตารางที� 1) 
 

ตารางที� 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 59 36.20 
หญิง 104 63.80 
รวม 163 100.00 

 

1.2 อายุ 
 

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต ํ�ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี         
คิดเป็นร้อยละ 44.79 รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงอาย ุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.63 ช่วงอายุ 41 ปีขึ)นไป   
คิดเป็นร้อยละ 14.72 ช่วงอาย ุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.20 ช่วงอาย ุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.13 
และช่วงอาย ุ36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.52 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 2) 
 

ตารางที� 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

อายตุ ํ�ากวา่หรือเทา่กบั 20 ปี 73 44.79 
อาย ุ21-25 ปี 32 19.63 
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อาย ุ26-30 ปี 15 9.20 
อาย ุ31-35 ปี 10 6.13 
อาย ุ36-40 ปี 9 5.52 
อาย ุ41 ปีขึ)นไป 24 14.72 

รวม 163 100.00 

1.3  การศึกษา 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 53.37 รองลงมาไดแ้ก่ มีการศึกษาระดบัปวช. /ปวส. คิดเป็นร้อยละ  18.40 มีการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.79 มีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9.82 และมี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 0.61 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 3) 
 

ตารางที� 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 1 0.61 

มธัยมศึกษา 29 17.79 

ปวช. /ปวส. 30 18.40 
ปริญญาตรี 87 53.37 
สูงกวา่ปริญญาตรี 16 9.82 

รวม 163 100.00 
 

1.4  จังหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน   
 

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลา  
คิดเป็นร้อยละ 82.82 รองลงมาไดแ้ก่ จงัหวดัตรังและจงัหวดันครศรีธรรมราช   คิดเป็นร้อยละ 3.07 
เท่ากนั จงัหวดักระบี�และจงัหวดัพทัลุง คิดเป็นร้อยละ 2.45 เท่ากนั จงัหวดันราธิวาสและจงัหวดั
ยะลา คิดเป็นร้อยละ 1.23 เท่ากัน จังหวัดพังงา จังหวัดเพรชบูรณ์ จังหวัดระยอง จังหวัด
สมุทรปราการ และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี คิดเป็นร้อยละ 0.61 เทา่กนั (ดงัตารางที� 4) 
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ตารางที� 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   
  

จังหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน   จํานวน (คน) ร้อยละ 

สงขลา 135 82.82 

ตรัง 5 3.07 
นครศรีธรรมราช 5 3.07 
กระบี� 4 2.45 
พทัลุง 4 2.45 
นราธิวาส 2 1.23 
ยะลา 2 1.23 
ปัตตานี 1 0.61 
พงังา 1 0.61 
เพรชบูรณ์ 1 0.61 
ระยอง 1 0.61 
สมุทรปราการ 1 0.61 

สุราษฎร์ธานี 1 0.61 

รวม 163 100.00 

 

1.5  อาชีพ  
  

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา คิดเป็น    
ร้อยละ 60.12 รองลงมาไดแ้ก่ ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 11.66 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 11.04 
บริษทั / เอกชน คิดเป็นร้อยละ 7.98 เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 6.13 รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.84 
และคา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 1.23 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 5) 
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ตารางที� 5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพ 
 

 อาชีพ  จํานวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ 18 11.04 
บริษทั / เอกชน 13 7.98 
รัฐวสิาหกิจ 3 1.84 
เกษตรกร 10 6.13 
คา้ขาย 2 1.23 
นกัเรียน / นกัศึกษา 98 60.12 
ธุรกิจส่วนตวั 19 11.66 

รวม 163 100.00 

 

ส่วนที� 2  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

2.1 การเคยเข้าชมแปลงสาธิตในงานเกษตรภาคใต้ครั;งก่อนหน้านี;หรือไม่ 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยการเขา้ชม
แปลงสาธิตในงานเกษตรภาคใตค้รั) งก่อนหน้านี)   คิดเป็นร้อยละ 87.73 ที�เหลือไม่เคยการเขา้ชม
แปลงสาธิต ในงานเกษตรภาคใตค้รั) งก่อนหนา้นี)  คิดเป็นร้อยละ 12.27 (ดงัตารางที� 6) 
 

ตารางที� 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการเคยเขา้ชมแปลงสาธิต
ในงานเกษตรภาคใตค้รั) งก่อนหนา้นี)หรือไม ่

 

การเขา้ชมแปลงสาธิต จํานวน (คน) ร้อยละ 

เคย 143 87.73 
ไมเ่คย  20 12.27 
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รวม 163 100.00 

หมายเหตุ สาเหตุที�ไม่เคยมา เพราะ มาดึกเลยไม่ไดดู้ (3) ไม่ทราบวา่มี  (15) อยูต่า่งจงัหวดั (2) 
 
 
 
 

2.2 การเคยเข้าชมแปลงสาธิตในงานเกษตรภาคใต้ครั;งก่อนหน้านี;หรือไม่ 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงาน
เกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 อยูใ่นระดบัมาก คือ ความเหมาะสมของสถานที�จดัแปลงสาธิต (ค่าเฉลี�ย 
3.53) ความพอใจใน ภาพรวม ของการเขา้ชมแปลงสาธิต (ค่าเฉลี�ย 3.52) ความสะอาดเรียบร้อยของ
สถานที�จดัแปลงสาธิต (ค่าเฉลี�ย 3.51) ความสะดวกในการชมแปลงสาธิต (ค่าเฉลี�ย 3.49) บรรยากาศ
โดยทั�วไปของแปลงสาธิต (ค่าเฉลี�ย 3.40) การนาํความรู้จากการชมแปลงสาธิตไปปฏิบติัได้จริง 
(ค่าเฉลี�ย 3.33) การจดัภูมิทศัน์ของแปลงสาธิต (ค่าเฉลี�ย 3.32) ความรู้ที�ไดรั้บจากการเขา้ชมแปลง
สาธิต (คา่เฉลี�ย 3.31) และความพร้อมของบุคลากรที�จะใหค้าํอธิบาย (คา่เฉลี�ย 3.29) ตามลาํดบั 
 มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ประเภทของพืชพรรณต่างๆ ในแปลงสาธิต 
(คา่เฉลี�ย 3.21) (ดงัตารางที� 8) 
 

ตารางที� 8 แสดงจาํนวน ร้อยละ และคา่เฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

กจิกรรม 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควรปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก 
ค่าเฉลี�ย 

แปลผล 
จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที�จดั
แปลงสาธิต 

0 13 54 96 3.51 
(มาก) (0.00) (7.98) (33.13) (58.90) 

ความเหมาะสมของสถานที�จดัแปลง
สาธิต 

0 8 60 95 3.53 
(มาก) (0.00) (4.91) (36.81) (58.28) 

ความพร้อมของบุคลากรที�จะให้
คาํอธิบาย 

2 10 90 61 3.29 
(มาก) (1.23) (6.13) (55.21) (37.42) 

ความสะดวกในการชมแปลงสาธิต 
0 6 71 86 3.49 

(มาก) (0.00) (3.68) (43.56) (52.76) 
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บรรยากาศโดยทั�วไปของแปลงสาธิต 
2 13 65 83 3.40 

(1.23) (7.98) (39.88) (50.92) (มาก) 

ประเภทของพืชพรรณตา่งๆ ในแปลง
สาธิต 

3 20 79 61 3.21 
(1.84) (12.27) (48.47) (37.42) (ปานกลาง) 

การจดัภูมิทศัน์ของแปลงสาธิต 
3 13 76 71 3.32 

(1.84) (7.98) (46.63) (43.56) (มาก) 

ตารางที� 8 (ต่อ) แสดงจาํนวน ร้อยละ และคา่เฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

กจิกรรม 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควรปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก 
ค่าเฉลี�ย 

แปลผล 
จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

ความรู้ที�ไดรั้บจากการเขา้ชมแปลง
สาธิต 

0 12 89 62 3.31 
(มาก) (0.00) (7.36) (54.60) (38.04) 

การนาํความรู้จากการชมแปลงสาธิต
ไปปฏิบติัไดจ้ริง 

0 17 76 70 3.33 
(มาก) (0.00) (10.43) (46.63) (42.94) 

ความพอใจใน ภาพรวม ของการเขา้
ชมแปลงสาธิต 

0 2 75 86 3.52 
(มาก) (0.00) (1.23) (46.01) (52.76) 

หมายเหต ุแปลผลคา่เฉลี�ย 1.00-1.75=ควรปรับปรุง 1.76-2.51=นอ้ย 2.52-3.27=ปานกลาง 3.28-4.00=มาก  
 

สิ�งที�ต้องการให้มีการจัดแสดงในแปลงสาธิต ครั;งต่อไป   

− การนาํผลผลิตจากแปลงสาธิตไปใชป้ระกอบในดา้นต่างๆ เช่น ประกอบอาหารทาํงานฝีมือ 

− ควรจะมีตวัอยา่งแต่ละระยะของการปลูก 

− ควรจดัต่อไปและพนัธ์พืชใหห้ลากหลายมากขึ)น 

− นาํตวัอยา่งผลผลิตมาแจกเพื�อสร้างความจูงใจใหเ้ขา้ชมมากๆ 

− นาํผกัแปลกๆมาลงเยอะๆ 

− เนน้ความหลากหลายของพืช 

− น่าจะจดัใหมี้การแสดงพืชเมืองหนาว(ติดแอร์) 

− สาธิตการปลูกแบบสามมิติ 
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− อยากใหป้ลูกพืชที�อยู ่genus เดียวกนัเป็นกลุ่มๆ และใหค้วามรู้เรื�องโรคที�สาํคญัๆของพืช
ตระกลูนั)นๆ เช่น พืชตระกลูแตง(ลงไปในแปลงหรือขา้วแปลง ไมค่วรแบง่โซลมาอยู่
ต่างหากเพราะไมน่่าสนใจ) 

 

 

 

 

 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ�มเติมสําหรับการจัดแสดงแปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ครั;งต่อไป 

− ควรมีพรรณไมแ้ละมุมสาํหรับถ่ายภาพมากขึ)น 

− ควรเอาพืชผกัที�น่าสนใจกวา่นี)และจดัใหดี้กวา่นี)  

− จดัมีวดิีโอการปลูกแปลงสาธิตของนกัศึกษา 

− น่าจะมีการจดัประกวด 

− น่าจะมีพนัธ์ุไมแ้ปลกๆกวา่นี)  

− มีการบรรยายจาํแนกประเภทพืช/อยากใหท้างเดินกวา้งกวา่นี) อีกสักหน่อย/ช่วงเที�ยงร้อน
และช่วงเยน็คนเยอะบางครั) งกไ็มส่ามารมเขา้ชมได ้

− อยากใหมี้ความต่างของพื)นที�ซึ� งมีแต่พื)นดินและแปลงผกั แต่อยากใหมี้พืชนํ)าและสัตวน์ํ)า 
จะทาํใหน่้าสนใจเพิ�มขึ)น 

− จดัการบรรยายใหมี้ความน่าสนใจมากกวา่นี)  

− บรรยากาศใหมี้สีสันมากกวา่นี) คือนาํไมด้อกไมป้ระดบัที�มีสีสวยงามมาใชใ้นการจดั
มากกวา่นี) เพราะมีแต่สีเขียวจึงทาํใหส้ดชื�นแต่ยงัขาดสีสัน 
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ผลการประเมนิการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20  

กรณผู้ีเข้าชมการแสดง 
 

ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 เพศ 
 

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.84    
ที�เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 22.16 (ดงัตารางที� 1) 
 

ตารางที� 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 37 22.16 
หญิง 130 77.84 
รวม 167 100.00 

 

1.2 อายุ  

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงอายุ 16-20 ปีมากที�สุด  คิดเป็นร้อยละ 
44.31 รองลงมาไดแ้ก่ อายุต ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.37 ช่วงอาย ุ 21-25 ปีและช่วง
อายุ 41 ปีขึ)นไป คิดเป็นร้อยละ 9.58 เท่ากนั ช่วงอาย ุ26-30 ปีและอาย ุ31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.78 
และช่วงอาย ุ36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.59 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 2) 
 

ตารางที� 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
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อายตุ ํ�ากวา่หรือเทา่กบั 15 ปี 24 14.37 
อาย ุ16-20 ปี 74 44.31 
อาย ุ21-25 ปี 16 9.58 
อาย ุ26-30 ปี 13 7.78 
อาย ุ31-35 ปี 13 7.78 
อาย ุ36-40 ปี 11 6.59 
อาย ุ41 ปีขึ)นไป 16 9.58 

รวม 167 100.00 

1.3 การศึกษา 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากที�สุด คิดเป็น
ร้อยละ 43.11 รองลงมาไดแ้ก่ มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 37.72 มีการศึกษาระดบั
ปวช. /ปวส. คิดเป็นร้อยละ  13.77 มีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.19 และมี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 3) 
 

ตารางที� 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 2 1.20 
มธัยมศึกษา 63 37.72 
ปวช. /ปวส. 23 13.77 
ปริญญาตรี 72 43.11 
สูงกวา่ปริญญาตรี 7 4.19 

รวม 167 100.00 
 
 

1.4 จังหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน   
 

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลา  
คิดเป็นร้อยละ 86.23 รองลงมาไดแ้ก่ จงัหวดัพทัลุง คิดเป็นร้อยละ 5.39 จงัหวดันครศรีธรรมราช   
คิดเป็นร้อยละ 2.40 จงัหวดัยะลา คิดเป็นร้อยละ 1.80 จงัหวดัตรัง คิดเป็นร้อยละ 1.20 จังหวดั
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นราธิวาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดักระบี� จงัหวดัสตูล และจงัหวดัอุทยัธานี คิดเป็นร้อยละ 0.60 
เทา่กนั (ดงัตารางที� 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที� 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   
 

จงัหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน   จาํนวน (คน) ร้อยละ 

สงขลา 144 86.23 
พทัลุง 9 5.39 
นครศรีธรรมราช 4 2.40 
ยะลา 3 1.80 
ตรัง 2 1.20 
นราธิวาส 1 0.60 
ปัตตานี 1 0.60 
กระบี� 1 0.60 
สตูล 1 0.60 
อุทยัธานี 1 0.60 

รวม 167 100.00 

  

1.5 อาชีพ   
 

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา คิดเป็น     
ร้อยละ 60.48 รองลงมาได้แก่ ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 15.57 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 8.98 
บริษทั / เอกชน คิดเป็นร้อยละ 8.38 คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 4.79 รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.20 และ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 0.60 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 5) 
 

ตารางที� 5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพ   
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 อาชีพ  จาํนวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ 15 8.98 
บริษทั / เอกชน 14 8.38 
รัฐวสิาหกิจ 2 1.20 
เกษตรกร 1 0.60 
คา้ขาย 8 4.79 
นกัเรียน / นกัศึกษา 101 60.48 
ธุรกิจส่วนตวั 26 15.57 

รวม 167 100.00 

 

ส่วนที� 2  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

2.1  เคยเข้าชมการแสดงในงานเกษตรภาคใต้ครั;งก่อนหน้านี;หรือไม่ 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเขา้ชมการแสดงในงานเกษตร
ภาคใตค้รั) งก่อนหนา้นี)  คิดเป็นร้อยละ 72.46 ที�เหลือไมเ่คยเขา้ชมการแสดงในงานเกษตรภาคใตค้รั) ง
ก่อนหนา้นี)  คิดเป็นร้อยละ 27.54 (ดงัตารางที� 6) 
 

ตารางที� 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเคยเขา้ชมการแสดงในงาน
เกษตรภาคใตค้รั) งก่อนหนา้นี)หรือไม่ 

 

การเข้าชมการแสดง จํานวน (คน) ร้อยละ 

เคย 121 72.46 
ไมเ่คย  46 27.54 

รวม 167 100.00 

หมายเหตุ สาเหตุที�ไม่เคยชมการแสดง  เพราะ มาครั) งแรก (8) ไม่ใช่คนในพื)นที� อยูไ่กล (25) ไม่ทราบวา่มีการ
แสดง (4) ไม่สะดวกในเรื�องการเดินทาง (2) มาไม่ตรงเวลาที�แสดง (7) 

 
 

2.2  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

จากการสํารวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงาน
เกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 อยูใ่นระดบัมาก คือ ความพอใจในภาพรวมกบัการแสดงในวนันี) และการ
แต่งกายของผูแ้สดง (ค่าเฉลี�ย 3.43) เท่ากนั การใช้ถอ้ยคาํ / ภาษา ของพิธีกร (ค่าเฉลี�ย 3.41) ความ
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เหมาะสมของพิธีกรในภาพรวม (คา่เฉลี�ย 3.40) การแต่งกายของพิธีกร (คา่เฉลี�ย 3.33) ความสามารถ
ของพิธีกรในการดาํเนินรายการ (คา่เฉลี�ย 3.28) 

มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ความพร้อมของเครื�องเสียง /อุปกรณ์ในการ
แสดง (ค่าเฉลี�ย 3.25) ความเหมาะสมของที�ตั) งเวทีและที�นั�งชมการแสดง (ค่าเฉลี�ย 3.19) ความ
สะอาดเรียบร้อยของบริเวณเวทีการแสดงและความเหมาะสมของเวลาในการแสดง (ค่าเฉลี�ย 3.17)
เทา่กนั และความเพียงพอของเกา้อี)  / ที�นั�งชมการแสดง (คา่เฉลี�ย 2.92) ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 7) 
 
 
 
 

ตารางที� 7 แสดงจาํนวน ร้อยละ และคา่เฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

กจิกรรม 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควรปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก 
ค่าเฉลี�ย 

แปลผล 
จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

ความสะอาดเรียบร้อยของบริเวณเวที
การแสดง 

5 18 87 57 3.17 
(ปานกลาง) (2.99) (10.78) (52.10) (34.13) 

ความพร้อมของเครื�องเสียง /อุปกรณ์
ในการแสดง 

4 16 81 66 3.25 
(ปานกลาง) (2.40) (9.58) (48.50) (39.52) 

ความเหมาะสมของที�ตั)งเวทีและที�นั�ง
ชมการแสดง 

5 20 80 62 3.19 
(ปานกลาง) (2.99) (11.98) (47.90) (37.13) 

ความเพียงพอของเกา้อี)  / ที�นั�งชมการ
แสดง 

9 39 75 44 2.92 
(ปานกลาง) (5.39) (23.35) (44.91) (26.35) 

ความเหมาะสมของเวลาในการแสดง 
7 14 90 56 3.17 

(4.19) (8.38) (53.89) (33.53) (ปานกลาง) 
ความสามารถของพิธีกรในการ
ดาํเนินรายการ 

3 17 77 70 3.28 
(1.80) (10.18) (46.11) (41.92) (มาก) 

การแตง่กายของพิธีกร 
4 16 68 79 3.33 

(2.40) (9.58) (40.72) (47.31) (มาก) 
การใชถ้อ้ยคาํ / ภาษา ของพิธีกร 4 6 75 82 3.41 
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(2.40) (3.59) (44.91) (49.10) (มาก) 
ความเหมาะสมของพิธีกร ใน 
ภาพรวม 

1 9 80 77 3.40 
(มาก) (0.60) (5.39) 47.90) (46.11) 

การแตง่กายของผูแ้สดง 
4 7 70 86 3.43 

(มาก) (2.40) (4.19) (41.92) (51.50) 
ความพอใจใน ภาพรวม กบัการแสดง
ในวนันี)  

3 7 72 85 3.43 
(มาก) (1.80) (4.19) (43.11) (50.90) 

หมายเหต ุแปลผลคา่เฉลี�ย 1.00-1.75=ควรปรับปรุง 1.76-2.51=นอ้ย 2.52-3.27=ปานกลาง 3.28-4.00=มาก  
 
 
 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ�มเติมสําหรับการจัดการแสดงในงานเกษตรภาคใต้ครั;งต่อไป  

− การตกแต่งบริเวณเวทีอยากใหมี้ตน้ไมห้รือมุมที�เป็นตน้ไม ้

− ควจจะจดัอยา่งนี)ตลอดไป เพื�อใหเ้ด็กๆวยัรุ่นมีกิจกรรมร่วมกนัเรื�อยๆทุกปี 

− ควรกาํหนดเวลาในการรอการแสดงของเด็กใหเ้ร็วขึ)น เพราะบริเวณเวทีอากาศร้อนมาก 

− ควรจดัใหม้าตรฐานกวา่นี) เป็นระเบียบมากกวา่นี)  ดูหญา้ใหส้วยงามกวา่นี)  ไมมี่ขยะดว้ย 

− ควรเชิญนกัร้องมืออาชีพมาแสดงเพื�อเพิ�มความสนใจของผูช้ม 

− ควรแต่งกาย free style 

− ควรปรับปรุงในส่วนของอุปกรณ์ดนตรีโดยเฉพาะกลองชุด 

− ควรมีการกระจายขา่วใหม้ากกวา่นี)  

− ควรมีที�นั�งเฉพาะสาํหรับนกัแสดง พิธีกร  

− ควรมีการแสดงที�น่าตื�นเตน้มากกวา่นี)  เวทีเล็กเกินไป 

− ควรมีพดัระบายอากาศใหผู้เ้ขา้ชม 

− ควรมีพดัลมและเกา้อี) เพิ�ม  ที�นั�งนกัแสดงควรแยกจากผูร่้วมงาน 

− จดัคิวใหดี้กวา่นี)  

− ดีมากครับ เด็กๆน่ารักทุกคน เพราะเด็กจะไดก้ลา้แสดงออกในทางที�ดี 

− ดีแลว้ ควรจดับ่อยๆเยาวชนจะไดมี้กิจกรรมยามวา่ง 

− ที�นั�งนอ้ยไป 

− น่าจะมีเวทีที�ใหญ่กวา่นี)และโชวบ์ริเวณรอบๆเวทีเสียงดงัมากกลบเวทีกลาง เวลาฝนตก
เปียกมาก 
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− แนะนาํใหเ้ด็กเล็กไดแ้สดงลาํดบัแรกๆเพราะเด็กจะงอแง 

− เป็นกิจกรรมที�ควรส่งเสริมต่อๆไป 

− เป็นกิจกรรมที�ส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนดีมาก ควรจดัต่อไป 

− เป็นสิ�งดีกบัการให้โอกาศเยาวชน 

− พิธีกรพดูมาก ควรพดูใหน้อ้ยกวา่นี)  อยา่จดัใหมี้งานดึกจนเกินไป 

− พิธีกรไมค่วรใส่กระโปรงสั)นเกินไป 

− แสงสวา่งไมเ่พียงพอมืด 

− ไมมี่ที�จอดรถ ทาํไมตอ้งกนัเชือกริมคนดา้นนอก(ไมเ่ขา้ใจคะ่) 

− เริ�มการแสดงชา้กวา่กาํหนดมากครับ 

− อยากใหป้รับปรุงในดา้นสถานที�ใหม้องเวทีไดช้ดัทุกมุม 

 

ผลการประเมนิการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20  

กรณผู้ีร่วมจัดงานเกษตรภาคใต้ (ฝ่ายนิทรรศการวชิาการ) 
 

ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 หน่วยงานที�เข้าร่วมจัดงานเกษตรภาคใต้ 
 

ตารางที� 1 แสดงจาํนวนหน่วยงานที�เขา้ร่วมจดังานเกษตรภาคใต ้(ฝ่ายนิทรรศการวชิาการ)  
ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ชื�อหน่วยงาน จาํนวน 

กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง สงขลา  1 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 
คูซั�น 1 
โครงการชลประทานสงขลา 1 
นิทรรศการภาคพฒันาการเกษตร 1 
บริษทัเท็กอาร์ซีบีเทคโนโลย ี 1 
บริษทัเลทโฟลร์  จาํกดั 1 
ปาลม์นํ) ามนั 1 
ภาคธรณีศาสตร์ 1 
ภาควชิาพืชศาสตร์ 2 
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ภาควชิาวาริชศาสตร์ 4 
ศูนยพื์ชกรรมปาลม์นํ) ามนั คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 
ศูนยเ์พราะชาํตน้ไมส้งขลา 1 
ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรีแห่งชาติ  ภาคใต ้ 2 
ศูนยว์จิยัและพฒันาสตัวเ์คี)ยวเอื)องขนาดเลก็ 1 
สกย.จ.สงขลาเขต 1  1 
สถานีวทิย ุม.ก.สงขลา  1 
สภาบนัฮาลาล มอ. 2 
สโมสรโรตาเรคส์ หาดใหญ่ นครินทร์ 1 
สหกรณ์ผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียรั์ตภูมิ จาํกดั 2 
สาํนกับริการพื�นที�อนุรักษที์� 6  2 

รวม 30 
 

1.2 ประเภทของหน่วยงาน 
 

จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นหน่วยงานในคณะมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 
46.67 รองลงมาไดแ้ก่ ราชการ คิดเป็นร้อยละ 13.33 หน่วยงานในมหาวิทยาลยัและเอกชน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 เท่ากนั รัฐวิสาหกิจและสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 6.67 เท่ากนั กรมป่าไมแ้ละสโมสร   
คิดเป็นร้อยละ 3.33 เทา่กนั (ดงัตารางที� 2) 

 

ตารางที� 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประเภทของหน่วยงาน  
 ประเภทของหน่วยงาน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เอกชน 3 10.00 
รัฐวสิาหกิจ 2 6.67 
หน่วยงานในมหาวทิยาลยั 3 10.00 
หน่วยงานในคณะ 14 46.67 
ราชการ 4 13.33 
กรมป่าไม ้ 1 3.33 
สโมสร 1 3.33 
สหกรณ์ 2 6.67 

รวม 30 100.00 
  

 

ส่วนที� 2  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
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2.1  การเข้าร่วมจัดงานในงานเกษตรภาคใต้มาก่อนหรือไม่    
 

  จากการสํารวจ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมจดังานในงานเกษตร
ภาคใต้มาก่อน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ที�เหลือไม่เคยเข้าร่วมจดังานในงานเกษตรภาคใต้มาก่อน        
คิดเป็นร้อยละ 10.00 (ดงัตารางที� 3) 
 ตารางที� 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการเขา้ร่วมจดังานในงาน

เกษตรภาคใตม้าก่อนหรือไม ่    
การเข้าร่วมจดังาน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เคย 27 90.00 
ไม่เคย 3 10.00 

รวม 30 100.00 

หมายเหต ุสาเหตุที�ไม่เคย ผูต้อบไม่ทราบเหตุผล (3) 
 

2.2  การเข้าร่วมจัดงานในงานเกษตรภาคใต้มาก่อนหรือไม่     
 

จากการสํารวจ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามเคยเขา้ร่วมจดังานในงานเกษตรภาคใตทุ้กปี    
มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 46.66 รองลงมาไดแ้ก่ เคยเขา้ร่วมจดังาน 3 ครั) ง คิดเป็นร้อยละ 16.67 เคย
เขา้ร่วมจดังาน 2 ครั) ง และ4 ครั) ง คิดเป็นร้อยละ 13.33 เท่ากนั เคยเขา้ร่วมจดังาน 5 ครั) ง คิดเป็น    
ร้อยละ 6.67 และเคยเขา้ร่วมจดังาน 1 ครั) ง คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 4) 

 

ตารางที� 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจาํนวนครั) งที�เคยเขา้ร่วมจดั
งานในงานเกษตรภาคใต ้

 

จํานวนครั;งที�เคยเข้าร่วมจัดงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 

1 ครั) ง 1 3.33 
2 ครั) ง 4 13.33 
3 ครั) ง 5 16.67 
4 ครั) ง 4 13.33 
5 ครั) ง 2 6.67 
ทุกปี  14 46.66 

รวม 30 100.00 
 

2.3  วตัถุประสงค์ในการร่วมจัดงานของหน่วยงานต่างๆ 
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ตารางที� 5 แสดงวตัถุประสงคใ์นการร่วมจดังานของหน่วยงานต่างๆ 
 

ชื�อหน่วยงาน วตัถุประสงค์ในการร่วมจัดงาน 
กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง 
สงขลา  

-  เพื�อสงเสริมความสมัพนัธ์ ม.อ กบั สกย                                                   
-  เพื�อแลกเปลี�ยนความรู้ทางวชิาการ                                                        

คณะทรัพยากรธรรมชาติ -  ใหค้วามรู้และเผยแพร่นิทรรศการจนกระทั�งส่งเสริมความรู้ทางการ
เกษตรใหก้บัเกษตรกรที�เขา้ชมงาน                    

-  ใหค้วามรู้แก่ผูเ้ที�ยวชมงานเกษตร                                                        
คูซั�น -  นาํเสนอสินคา้ตวัใหม่                                                                   

-  เพื�อส่งเสริมนวตักรรมใหม่ๆ                                                                        
โครงการชลประทานสงขลา -  ใหป้ระชาชนไดค้วามรู้เกี�ยวกบัโครงการพระราชดาํริ                                         

-  ใหค้วามรู้เกี�ยวกบันํ) าหยด                                                                  
-  สาธิตการทาํนํ) าหยด                                                                         

ตารางที� 5 (ต่อ) แสดงวตัถุประสงคใ์นการร่วมจดังานของหน่วยงานต่างๆ 
 

ชื�อหน่วยงาน วตัถุประสงค์ในการร่วมจัดงาน 
นิทรรศการภาคพฒันาการเกษตร -  เพื�อใหผู้เ้ขา้ชมงานไดรู้้จกัพืชผกัพื)นบา้นที�หายาก                                    

-  เพื�อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั                                              
บริษทัเท็กอาร์ซีบีเทคโนโลย ี -  จดัแสดงนิทรรศการใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการเพิ�มผลผลิตยางดว้ยวธีิริม

โฟลว ์                  
-  แนะนาํสินคา้ใหม่ของทางบริษทั ฯ เพื�อใหเ้กษตรกรสนใจ  ได้
ความรู้ความเขา้ใจเพิ�มเติม         

บริษทัเลทโฟลร์  จาํกดั -  เพื�อใหค้วามรู้กบัผูส้นใจในสินคา้                                                       
-  เพื�อพบปะกบัผูส้นใจสินคา้                                                               

ปาลม์นํ) ามนั -  แนะนาํพนัธ์ุปาลม์                                                                       
-  แนะนาํและเสนอแนะเกี�ยวกบัการดูแลและการจดัการปาลม์                                        

ภาคธรณีศาสตร์ -  ใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัธรรมชาติของดินกบัความจริงของปุ๋ย                          
ภาควชิาพืชศาสตร์ -  แนะนาํส่งเสริมการใชท้รัพยากร พืช อาหาร พลงังาน ใช ้หลกัพอ

อยู ่พอกิน                        
-  เป็นแหล่งความรู้เกี�ยวกบัพืชสวนครัว พืชสมุนไพร พืชพลงังาน                            
-  สามารถนาํไปใชใ้นชีวติจริงไดไ้ม่มากก็นอ้ย        
-  เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัเดก็และประชาชน                                           
-  เผยแพร่การทาํการเกษตรแบบพอเพียง                                                          
-  สามารถนาํไปประยกุตใ์ชที้�บา้นได ้                                                                                             
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ภาควชิาวาริชศาสตร์ - ใหค้นรุ้จกัการใชไ้ฟฟ้าพลงันํ) า ซึ�งเป็นพลงังานสะอาด       
-  เพื�อใหค้วามรู้แก่ผูส้นใจ              
-  เพื�อทาํขอ้มูลประกอบอาชีพ      
-  เพื�อจดัแสดงปลาสวยงาม พรรณไมน้ํ) า                                                            

ศูนยพื์ชกรรมปาลม์นํ) ามนั  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

-  เพื�อใหค้วามรู้เกี�ยวกบัปาลม์นํ) ามนั ทั)งดา้นความรู้ การจดัการสวน 
และกิ�งเหลือใชจ้ากโรงง  

-  เพื�อใหเ้ห็นถึงความสาํคญัในการเลือกพนัธ์ุที�ดี การจดัการสวนที�ดี                         
-  เพื�อใหเ้ขา้ใจเกี�ยวกบัปาลม์นํ) ามนัเป็นพืช bF                                            
   

ศูนยเ์พาะชาํตน้ไมส้งขลา -  ประชาสมัพนัธ์ใหค้นร่วมกนัอนุรักษป่์าไม ้                                               
-  รณรงคก์ารปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน                                                                   
-  สนบัสนุนกลา้ไมช้นิดตา่งๆใหป้ระชาชนนาํไปปลูก                                              
   

ตารางที� 5 (ต่อ) แสดงวตัถุประสงคใ์นการร่วมจดังานของหน่วยงานต่างๆ 
 

ชื�อหน่วยงาน วตัถุประสงค์ในการร่วมจัดงาน 
ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรีย์
แห่งชาติ  ภาคใต ้

-  แนะนาํความรู้โดยการควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรีย ์                                  
-  แนะนาํความรู้ใหเ้กษตรกร                                                                   
-  แนะนาํการควบคุมโดยใชส้ารเคมี                                                             
-  ใหค้วามรู้แก่ผูส้นใจเกี�ยวกบัแมลงตวัหํ) าแมลงตวัเบียน                            
-  แนะนาํศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชและเผยแพร่ขอ้มูลเกี�ยวกบั 
แมลงที�มีประโยชน์                   

-  แนะนาํการใชจุ้ลินทรียใ์นการควบคุมศตัรูพืชทั)งโรคพืชและแมลง
ศตัรู  

ศูนยว์จิยัและพฒันาสตัวเ์คี)ยวเอื)อง
ขนาดเลก็ 

-  เผยแพร่ความรู้ทางวชิาการดา้นการจดัการทาํฟาร์มแพะเนื)อ
มาตรฐาน                             

-  เพื�อประชาสมัพนัธ์หน่วยงาน                                                               
-  เพื�อใหน้กัเรียนรุ่นใหม่ไดส้มัผสัสตัร์จริง ๆ                                            

สกย. จ.สงขลาเขต 1  -  เพื�อเผยแพร่ประชาสมัพนัธืองคก์ร                                                        
-  ใหค้วามรู้กบัผูเ้ขา้ชมงาน                                                                
-  เพื�ออบรมใหค้วามรู้กบันิสิต นกัศึกษา                                                  

สถานีวทิย ุม.ก.สงขลา  -  เพื�อเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารใหห้น่วยงานอื�นและประชาชนรับทราบ                              
สภาบนัฮาลาล มอ. -  เพื�อประชาสมัพนัธ์หน่วยงาน                                                                 

-  เพื�อเผยแพร่ผลงานวจิยั                                                                       
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 - เพื�อสร้างเครือขา่ย                                                                                
สโมสรโรตาเรคส์ หาดใหญ่ นครินทร์ -  เพื�อเผยแพร่วตัถุประสงคข์องโรตารี�                                                      

-  เพื�อใหป้ระชาชนทั�วไปไดร่้วมบริจาคเงินซื)อวคัซีนป้องกนัโปริโอ                           
สหกรณ์ผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียรั์ตภูมิ จาํกดั -  ตอ้งการใหมี้ผูค้นรู้จกัปุ๋ยมากยิ�งขึ)น                                                  
สาํนกับริการพื�นที�อนุรักษที์� 6  -  เผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์ความรู้ทางวชิาการดา้นป่าไม ้สตัว ์ป่า  และ

อนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้  
-  เผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์  ความรู้ทางดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า                                 

 
 
 
 
 

2.4  การบรรลวุตัถุประสงค์ในการร่วมจัดงานของหน่วยงาน 

 

จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่บรรลุวตัถุประสงคใ์นการร่วมจดังาน
ของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ที�เหลือไมบ่รรลุวตัถุประสงคใ์นการร่วมจดังานของหน่วยงาน 
(ดงัตารางที� 6) 
 

ตารางที� 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการบรรลุวตัถุประสงคใ์น
การร่วมจดังานของหน่วยงาน 

 

การบรรลวุตัถุประสงค์ จํานวน (คน) ร้อยละ 

บรรลุวตัถุประสงค ์ 27 90.00 
ไมบ่รรลุวตัถุประสงค ์ 3 10.00 

รวม 30 100.00 
 

 

2.5  เหตุผลของการบรรลวุตัถุประสงค์ในการร่วมจัดงานของหน่วยงาน 

 

ตารางที� 7 แสดงเหตุผลของการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานต่างๆ ดงันี)  
 

ชื�อหน่วยงาน เหตุผลที�ทาํให้บรรลวุตัถุประสงค์ในการร่วมจัดงานครั;งนี; 
กองทุนสงเคราะห์การทาํสวนยาง สงขลา  สามารถดึงชาวสวน ชาวนามาร่วมงานไดจ้าํนวนมาก 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีจาํนวนผูเ้ขา้เยี�ยมชมใหค้วามสนใจจาํนวนมาก 
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คูซั�น มีคนสนใจตวัผลิตภณัฑจ์าํนวนมาก 
โครงการชลประทานสงขลา มีประชาชนและนกัเรียนใหค้วามสนใจจาํนวนมาก 
นิทรรศการภาคพฒันาการเกษตร ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
บริษทัเท็กอาร์ซีบีเทคโนโลย ี มีผูค้นสนใจในระดบัหนึ�ง 
ปาลม์นํ) ามนั มีผูใ้หค้วามสนใจพอสมควร 
ภาคธรณีศาสตร์ มีนกัเรียน นกัศึกษา เกษตรกร และผูส้นใจมากพอสมควร 
ภาควชิาพืชศาสตร์ มีคนใหค้วามสนใจ พร้อมใหค้าํชื�นชมและแลกเปลี�ยนความรู้ใหม่ๆ 
ภาควชิาวาริชศาสตร์ มีนกัเรียน นกัศึกษาและคนทั�วไปใหค้วามสนใจจาํนวนมาก 
ศูนยพื์ชกรรมปาลม์นํ) ามนั  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นไปตามเกณฑ ์เป้าหมายที�ตั)งไวส้าํหรับจาํนวนผูม้าเขา้ชม 

ศูนยเ์พราะชาํตน้ไมส้งขลา คนใหค้วามสนใจมาก 
ศูนยว์จิยัควบคุมศตัรูพืชโดยชีวนิทรีแห่งชาติ  
ภาคใต ้

มีผูเ้ขา้ร่วมสนใจสอบถามขอ้มูลจาํนวนมาก 

ตารางที� 7 (ต่อ) แสดงเหตุผลของการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานต่างๆ ดงันี)  
 

ชื�อหน่วยงาน เหตุผลที�ทาํให้บรรลวุตัถุประสงค์ในการร่วมจัดงานครั;งนี; 
ศูนยว์จิยัและพฒันาสตัวเ์คี)ยวเอื)องขนาดเลก็ 90% นกัเรียนเขา้มาสอบถามหาความรู้ 10 % เกษตรกรทั�วไป 
สกย.จ.สงขลาเขต 1  ดาํเนินการไดต้ามวตัถุประสงคที์�วางไว ้
สถานีวทิย ุม.ก.สงขลา  มีคนใหค้วามสนใจมาก 
สหกรณ์ผูผ้ลิตปุ๋ยอินทรียรั์ตภูมิ จาํกดั ประชาชนทั�วไปมีความสนใจเกี�ยวกบัปุ๋ยอินทรีย ์
สาํนกับริการพื�นที�อนุรักษที์� 6  ผูเ้ขา้ชมใหค้วามสนใจเยี�ยมชมนิทรรศการ/รับเอกสารเผยแพร่ 

 

2.6  เหตุผลของการไม่บรรลุวตัถุประสงค์ในการร่วมจัดงานของหน่วยงาน 

 

ตารางที� 8 แสดงเหตุผลของการไมบ่รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานต่างๆ ดงันี)  
 

ชื�อหน่วยงาน เหตุผลที�ทาํให้ไม่บรรลวุตัถุประสงค์ในการร่วมจัดงานครั;งนี; 
บริษทัเลทโฟลร์  จาํกดั สถานที�จดังานอยูใ่นมุมอบั  ทางเดินเขา้คนไม่เห็นบางบูธไม่มาแสดง

จึงคิดวา่ไม่มีอะไร 
สภาบนัฮาลาล มอ. ทาํเลของบูธอยูใ่นที�คนไม่มา 
สโมสรโรตาเรคส์ หาดใหญ่ นครินทร์ สถานที�ไม่เพียงพอที�จะจดันิทรรศการได ้ตอ้งใชอ้ยา่งนอ้ย 2 บูธ 

 
2.7  สถานที�ในการจัดนิทรรศการของหน่วยงานมีความเหมาะสมหรือไม่ 
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จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่สถานที�ในการจดันิทรรศการ
ของหน่วยงานมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 76.67 ที�เหลือเห็นวา่สถานที�ในการจดันิทรรศการ
ของหน่วยงานไมมี่ความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 23.33 (ดงัตารางที� 9) 
 

ตารางที� 9 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานที�ในการจดั
นิทรรศการของหน่วยงานมีความเหมาะสมหรือไม่ 

 

ความเหมาะสม จํานวน (คน) ร้อยละ 

เหมาะสม 23 76.67 
ไมเ่หมาะสม 7 23.33 

รวม 30 100.00 
หมายเหตุ ไม่เหมาะสม เพราะ เป็นมุมอบั  ไม่คอ่ยมีคนเขา้ (6) พื)นที�สาํหรับจดัคบัแคบ (1) 
 

2.8   ความพอใจในจํานวนผู้เข้าชมการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน 

 

จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พอใจในจาํนวนผูเ้ข้าชมการจัด
นิทรรศการของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ที� เหลือไม่พอใจในจํานวนผู ้เข้าชมการจัด
นิทรรศการของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 23.33 (ดงัตารางที� 10) 
 

ตารางที� 10 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความพอใจในจาํนวนผูเ้ขา้
ชมการจดันิทรรศการของหน่วยงาน 

 

ความพอใจในจํานวนผู้เข้าชม จํานวน (คน) ร้อยละ 

พอใจ 25 83.33 
ไมพ่อใจ 5 16.67 

รวม 30 100.00 
หมายเหต ุไม่น่าพอใจ เพราะ ทาํเทที�ตั)งไม่เหมาะสมเท่าที�ควร (4) พื)นที�นอ้ยเกินไป (1) 
 

2.9   ความร่วมมือในการติดต่อ ประสานงาน และดําเนินงานจากคณะทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือในการติดต่อ 
ประสานงาน และดาํเนินงานจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 53.33     
ที�เหลือไดรั้บความร่วมมือในการติดต่อ ประสานงาน และดาํเนินงานจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.67 (ดงัตารางที� 11) 
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ตารางที� 11 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความร่วมมือในการติดต่อ 
ประสานงาน และดาํเนินงานจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ความร่วมมือในการติดต่อ ประสานงาน 

และดําเนินงาน 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

ไดรั้บความร่วมมือปานกลาง 14 46.67 
ไดรั้บความร่วมมือมาก 16 53.33 

รวม 30 100.00 
 

 
 
 

ปัญหาหรืออปุสรรคในการดําเนินงานของหน่วยงานในการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20  

− การประชาสัมพนัธ์ตอ้งขยายใหม้ากกวา่นี) ,การช่วยเหลือชุมชนไมไ่ดต้ามที�ตอ้งการเพราะ
กฎ ระเบียบ ราชการไม่เอื)อ 

− คนเดินผา่นบูธนอ้ยมาก เพราะบูธอยูใ่นมุมอบั 

− ดา้นวชิาการคนจะไมค่อ่ยเดินมา 

− ตอนเที�ยงในเรือนกระจกร้อนมาก 

− เนื�องจากสถานที�จดัอยูใ่นมุมอบั กไ็มมี่ใครสนใจ 

− บูธตั)งอยูใ่กลท้อ่ระบายนํ)า  มีกลิ�นนํ)าเสีย 

− ผูม้าเที�ยวงานไมรู้่วา่มีบูธเกี�ยวกบัยางพารา/สินคา้การเกษตร เพราะไมมี่ป้ายบอกหรือไมมี่
การโฆษณา   

− พนัธ์ุไมที้�นาํมาจดัโชวบ์างตน้อาจจะเหี�ยวเฉาไม่น่าดู 

− พื)นที�แคบไป 

− เรื�องสถานที�จอดรถที�ไมเ่พียงพอเวลาเจา้หนา้ที�มาปฏิบติังาน เพราะรถร้านคา้จาํนวนมาก
เขา้มาจอด 

− สถานที�แสดงนิทรรศการของหน่วยงานมีขนาดคบัแคบไป 

− อุปกรณ์ที�ใชมี้นํ)าหนกัมาก เช่น ทะลายปาลม์ ตน้กลา้ ตอ้งมีการขนยา้ย ตอ้งการรถที�ช่วยขน
ยา้ยใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการ 

ข้อเสนอแนะในการจัดงานครั;งต่อไป 

− การจดังานครั) งต่อไปอยากไดที้�บงัแสงสีทึบ จะไดก้รองแสงไดเ้ยอะกวา่นี)+พดัลมไอนํ)า 
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− การจดังานในครั) งนี) ใหค้วามรู้สึกดีมาก ควรจดัอีกต่อไป 

− ขยายพื)นที�จดั,ความพร้อมของสถานที� 

− ขอใหมี้หน่วยงานภายนอกเขา้มามาก ๆ ในส่วนของนิทรรศการดูไมโ่ดดเด่น 

− ควรจะมีความเป็นแนวคิดเทคโนโลยดีา้นการเกษตรใหม้ากกวา่นี)  

− ควรจะมีเทคโนโลยเีขา้มาเกี�ยวขอ้งมากขึ)น  มีการจดัการปลูกผกักางมุง้ เป็นตน้ 

− ควรจะมีอะไรแปลกใหมที่�สร้างองคค์วามรู้ใหก้บันกัศึกษา และบุคลากรทั�วไป 

− ควรชวนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเกษตรมาใหม้ากกวา่นี)  

− ควรทาํการปรับปรุงหนา้ดินใหเ้สมอกนัเพื�อป้องกนันํ)าทว่ม 

− ควรมีความเตรียมพร้อมมากกวา่นี)  

− ควรมีตะกร้าใหป้ระชาชนเพื�อความสะดวกในการรับกลา้ไม ้
 

ข้อเสนอแนะในการจัดงานครั;งต่อไป 

− ควรมีแผนที�บอกสถานที�จดันิทรรศการ ป้ายบอกทาง 

− ควรให ้SME และชาวบา้นไดเ้ขา้มาบา้ง(ผูด้อ้ยโอกาส),รถติดมาก(แก,้ความปลอดภยั,
คณะฯช่วยเหลือชุมชนอยา่งไรบา้ง(งานเกษตร-ตลาด) 

− ควรใหมี้หน่วยงานรัฐจดัมากกวา่นี)  

− ถา้หากมีพื)นที�อื�นในการจดัที�มีคนผา่นไปมามากจะดีกวา่นี)   

− ตอ้งการใหมี้เกษตรกรเขา้ร่วมงานมากกวา่นี)  

− น่าจะมีซุม้บอกทางหรือบอกวา่ในซอยมีซุม้อะไรบา้งอยูใ่นบริเวณนั)น 

− สมควรที�จะมีป้ายบอกวา่ที�จดังานมีอะไรบา้ง ,ใหบ้ธูที�จดัแสดงมีคนเฝ้าจะไดดู้ไมเ่งียบ 

− ทางเดินในการจดัควรต่อเนื�องกนั 

− อยากใหท้างคณะจดัทาํบอร์ดวา่ขา้งในบูธมีอะไรบา้ง 

− อุปกรณ์ในการจดับูธ เช่น โต๊ะ เกา้อี)  น่าจะทนและมาตรฐานกวา่ที�เป็นอยู ่ 
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ผลการประเมนิการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 

กรณผู้ีเข้าชมนิทรรศการ 
 

ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1.1 เพศ 
 

จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.96     
ที�เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.96 (ดงัตารางที� 1) 
ตารางที� 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 159 44.04 
หญิง 202 55.96 
รวม 361 100.00 

 

1.2 การศึกษา 
 

จากการสํารวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 63.43 รองลงมาไดแ้ก่ มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.62  มีการศึกษาระดบั 
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ปวช. /ปวส. คิดเป็นร้อยละ 9.97   มีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.48 และมี
การศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.49 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 2) 
ตารางที� 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 9 2.49 
มธัยมศึกษา 60 16.62 
ปวช. /ปวส. 36 9.97 
ปริญญาตรี 229 63.43 
สูงกวา่ปริญญาตรี 27 7.48 

รวม 361 100.00 
 

1.3  อายุ 
จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงอายุ 16-20 ปี มากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 

34.90 รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงอาย ุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.27 อายุต ํ�ากวา่หรือเท่ากบั 15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 9.70 ช่วงอายุ 41-45ปี คิดเป็นร้อยละ 8.31 ช่วงอาย ุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.48 ช่วงอาย ุ  
26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.20 ช่วงอาย ุ36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.05 ช่วงอายุ 51-55ปี คิดเป็นร้อยละ 
2.49 ช่วงอายุ 46-50ปี คิดเป็นร้อยละ 1.94 และช่วงอายุ 56 ปีขึ)นไป คิดเป็นร้อยละ 1.66 ตามลาํดบั        
(ดงัตารางที� 3) 
 

ตารางที� 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 

อายตุ ํ�ากวา่หรือเทา่กบั 15 ปี 35 9.70 
อาย ุ16-20 ปี 126 34.90 
อาย ุ21-25 ปี 84 23.27 
อาย ุ26-30 ปี 26 7.20 
อาย ุ31-35 ปี 27 7.48 
อาย ุ36-40 ปี 11 3.05 
อาย ุ41-45ปี 30 8.31 
อาย ุ46-50ปี 7 1.94 
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อาย ุ51-55ปี 9 2.49 
อาย ุ56 ปีขึ)นไป 6 1.66 

รวม 361 100.00 
 

1.4  จังหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน   

 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบนัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลา  
คิดเป็นร้อยละ 73.96 รองลงมาไดแ้ก่ จงัหวดัพทัลุง คิดเป็นร้อยละ 5.54 จงัหวดัสตูล คิดเป็นร้อยละ 
3.32 จงัหวดัปัตตานี คิดเป็นร้อยละ 3.05 จงัหวดัตรังและจงัหวดันครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 
2.49 เท่ากนั จงัหวดัยะลา คิดเป็นร้อยละ 1.94 จงัหวดันราธิวาสและจงัหวดักระบี� คิดเป็นร้อยละ 
1.66 เท่ากนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี คิดเป็นร้อยละ 1.39 กรุงเทพมหานคร จงัหวดัพงังา และจงัหวดั
ภูเกต็ คิดเป็นร้อยละ 0.55 จงัหวดัชุมพร จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสกลนคร คิดเป็นร้อยละ 0.28 
เทา่กนั (ดงัตารางที� 4) 
 

ตารางที� 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัที�อยูใ่นปัจจุบนั   
 

 จังหวดัที�อยู่ในปัจจุบัน   จํานวน (คน) ร้อยละ 

สงขลา 267 73.96 

พทัลุง 20 5.54 

สตูล 12 3.32 

ปัตตานี 11 3.05 

ตรัง 9 2.49 

นครศรีธรรมราช 9 2.49 

ยะลา 7 1.94 

นราธิวาส 6 1.66 

กระบี� 6 1.66 

สุราษฎร์ธานี 5 1.39 

กรุงเทพมหานคร 2 0.55 

พงังา 2 0.55 

ภูเกต็ 2 0.55 
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ชุมพร 1 0.28 

นครปฐม 1 0.28 

สกลนคร 1 0.28 

รวม 361 100.00 
 

1.5  อาชีพ 

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา คิดเป็น     
ร้อยละ 62.33 รองลงมาไดแ้ก่ บริษทั / เอกชน คิดเป็นร้อยละ 10.53 รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 9.14 
ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 8.03 เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 4.16 คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 3.88 และ
รัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.94 ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 5) 
  
 

ตารางที� 5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพ   
 

 อาชีพ  จํานวน (คน) ร้อยละ 

รับราชการ 33 9.14 
บริษทั / เอกชน 38 10.53 
รัฐวสิาหกิจ 7 1.94 
เกษตรกร 15 4.16 
คา้ขาย 14 3.88 
นกัเรียน / นกัศึกษา 225 62.33 
ธุรกิจส่วนตวั 29 8.03 

รวม 361 100.00 

  

ส่วนที� 2  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

2.1  การเข้าชมนิทรรศการ 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยการเขา้ชมนิทรรศการต่างๆ ใน
งานเกษตรภาคใตค้รั) งก่อนหนา้นี)   คิดเป็นร้อยละ 91.69 ที�เหลือไมเ่คยการเขา้ชมนิทรรศการต่างๆ 
ในงานเกษตรภาคใตค้รั) งก่อนหนา้นี)  คิดเป็นร้อยละ 8.31 (ดงัตารางที� 6) 
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ตารางที� 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการเขา้ชมนิทรรศการต่างๆ 
ในงานเกษตรภาคใตค้รั) งก่อนหนา้นี)หรือไม่ 

 

การเข้าชมนิทรรศการ จํานวน (คน) ร้อยละ 

เคย 331 91.69 
ไมเ่คย  30 8.31 

รวม 361 100.00 

หมายเหตุ สาเหตุที�ไม่เคยเขา้ชมนิทรรศการ เพราะ มาครั) งแรก (2) อยูไ่กล (12) ไม่ทราบขา่ว (7) ไม่วา่งมา (9) 
 
 
 
 
2.2  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงาน
เกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 อยูใ่นระดบัมาก คือ ความพอใจในภาพรวมกบัการจดัแสดงโซนนิทรรศการ 
(คา่เฉลี�ย 3.42) ประโยชน์ที�ไดรั้บจากการชมนิทรรศการ (คา่เฉลี�ย 3.41) ความเหมาะสมของสถานที�
จดัแสดงนิทรรศการ (ค่าเฉลี�ย 3.33) การนาํความรู้ที�ได้รับไปใช้ปฏิบติัจริง (ค่าเฉลี�ย 3.29) ความ
เหมาะสมของหัวขอ้ในการจดัแสดงนิทรรศการและความน่าสนใจของการนาํเสนอนิทรรศการ 
(คา่เฉลี�ย 3.28) เทา่กนั ตามลาํดบั 
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ความพร้อมของเครื� องมือ/อุปกรณ์ในการ
แสดงนิทรรศการ (ค่าเฉลี�ย 3.27) ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที�แสดงนิทรรศการ (ค่าเฉลี�ย 
3.24) ความชดัเจนของคาํอธิบายประกอบการแสดงนิทรรศการ (ค่าเฉลี�ย 3.17) การนาํเสนอของ
เจา้หนา้ที�ประจาํนิทรรศการของหน่วยงาน (คา่เฉลี�ย 3.16) ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 7) 
  

ตารางที� 7 แสดงจาํนวน ร้อยละ และคา่เฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

กจิกรรม 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควรปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก 
ค่าเฉลี�ย 

แปลผล 
จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 
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ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที�
แสดงนิทรรศการ 

7 32 191 131 3.24 
(ปานกลาง) (1.94) (8.86) (52.91) (36.29) 

ความเหมาะสมของสถานที�จดั
แสดงนิทรรศการ 

5 29 168 159 3.33 
(มาก) (1.39) (8.03) (46.54) (44.04) 

ความพร้อมของเครื�องมือ/อุปกรณ์
ในการแสดงนิทรรศการ 

6 35 177 143 3.27 
(ปานกลาง) (1.66) (9.70) (49.03) (39.61) 

ความชดัเจนของคาํอธิบาย
ประกอบการแสดงนิทรรศการ 

6 48 185 122 3.17 
(ปานกลาง) (1.66) (13.30) (51.25) (33.80) 

ความน่าสนใจของการนาํเสนอ
นิทรรศการ 

4 46 155 156 3.28 
(มาก) (1.11) (12.74) (42.94) (43.21) 

การนาํเสนอของเจา้หนา้ที�ประจาํ
นิทรรศการของหน่วยงาน 

10 47 180 124 3.16 
(ปานกลาง) (2.77) (13.02) (49.86) (34.35) 

 

ตารางที� 7 (ต่อ)แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

กจิกรรม 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควรปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก 
ค่าเฉลี�ย 

แปลผล 
จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

จาํนวน 

(ร้อยละ) 

ความเหมาะสมของหวัขอ้ในการ
จดัแสดงนิทรรศการ 

3 44 162 152 3.28 

(0.83) (12.19) (44.88) (42.11) (มาก) 
การประชาสมัพนัธ์เกี�ยวกบัการ
แสดงนิทรรศการในงาน 

8 53 172 128 3.16 
(ปานกลาง) (2.22) (14.68) (47.65) (35.46) 

ประโยชน์ที�ไดรั้บจากการชม
นิทรรศการ 

3 31 143 184 3.41 
(มาก) (0.83) (8.59) (39.61) (50.97) 

การนาํความรู้ที�ไดรั้บไปใชป้ฏิบติั
จริง 

7 37 160 157 3.29 
(มาก) (1.94) (10.25) (44.32) (43.49) 

ความพอใจใน ภาพรวม กบัการจดั
แสดงโซนนิทรรศการ 

5 26 144 186 3.42 
(มาก) (1.39) (7.20) (39.89) (51.52) 

หมายเหต ุแปลผลคา่เฉลี�ย 1.00-1.75=ควรปรับปรุง 1.76-2.51=นอ้ย 2.52-3.27=ปานกลาง 3.28-4.00=มาก  
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2.3  นิทรรศการที�ชอบหรือประทบัใจมากที�สุดในงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

ตารางที� 8 แสดงนิทรรศการที�ชอบหรือประทบัใจมากที�สุดในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20  
 

นิทรรศการ เหตผุลที�ชอบหรือประทบัใจ จาํนวน 

การปลูกผกัแบบไฮโดรโพรนิก 
 

เพราะใชว้สัดุเหลือใช ้ปฎิบติัจริงไม่ยาก ราคาไม่
แพง น่าสนใจ สะดวกในการดูแล 

20 

นิทรรศการดา้นการเกษตร ทาํใหไ้ดรั้บความรู้จากการเกษตร 17 
Aquarium  จดัไดส้วยงามมาก ไดเ้ห็นสตัวน์ํ) าที�ไม่เคยเห็น 15 
นิทรรศการงานดา้นแปลงสาธิต
ตา่งๆ 

เพราะผลผลิตที�ออกมาลูกใหญ่และจดัสวย 
มีพืชหลากหลาย มีของแปลกๆที�ไม่เคยเห็น 
มีความน่าสนใจ ไดค้วามรู้ 

15 

นิทรรศการวาริชศาสตร์ จดัไดน่้าชื�นชม ไดค้วามรู้ 6 
การทาํนํ) าหยดใชเ้อง เพราะสามารถทาํไดเ้อง ใชว้สัดุที�หาไดง่้าย ใช้

งานไดจ้ริง นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้
5 

นิทรรศการพืชผกั เพราะสามารถนาํไปใชไ้ด ้ 5 
ปาลม์นํ) ามนั เพราะจดัไดเ้ขา้ใจง่าย เห็นภาพชดัเจน  

สามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดจ้ริง 
5 

ผกัสวนครัว เพราะน่าสนใจ สามารถทาํได ้แลว้ปลอดภยัดี 4 
เกษตรอินทรีย ์ ศึกษาง่ายใชสิ้�งเหลือใชไ้ด ้ 4 
การนาํเสนอโครงการในหลวง 
กงัหนันํ) าชยัพฒันา  

เพราะรู้สึกประทบัใจมาก 3 
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การแสดงพนัธ์ุไม ้ น่าสนใจ มีพนัธ์ุไมแ้ปลกๆได ้ 3 
Agriculture farm เพราะสวย 2 
Aguatic เพราะสวยงาม 2 
การทาํนํ) ามนัมะพร้าว เพราะมีความสนใจอยา่งมากที�จะทาํ 2 
นิทรรศการเรือนกระจก เพราะชอบผกัไฮโดรโพนิค 2 
ชมรมภาคพฒันาการเกษตร ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัพืชพื)นบา้นไดม้าก 2 
amazing rumen เพราะเกี�ยวกบัเรื�องที�กาํลงัศึกษา 1 
Soiless culture เพราะสวยมากๆ 1 
กลุ่มกสิกรไร้พิษชีวติพอเพียง เพราะไดค้วามรู้มากมายสามารถนาํไปใชไ้ดใ้น

ชีวติจริง 
1 

นิทรรศการ ดวงใจราษฎร์ปราชญ์
แห่งนํ) า 

เพราะเป็นนิทรรศการที�นาํเสนอเกี�ยวกบัโครงการ
ของในหลวงกบัการจดัการนํ) า 

1 

ตารางที� 8 (ต่อ)แสดงนิทรรศการที�ชอบหรือประทบัใจมากที�สุดในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20  
 

นิทรรศการ เหตผุลที�ชอบหรือประทบัใจ จาํนวน 

การจดัการทรัพยากรอยา่งย ั�งยนื เพราะไดค้วามรู้ 1 
การจดัแสดงพืชเกษตร มีวทิยากรที�มีความรู้มาอธิบาย น่าสนใจ 1 
เกษตรพนัธ์ุพืช ส่งสริมความรู้และเทคโนโลยทีี�ใชไ้ดจ้ริง 1 
นิทรรศการของภาคพฒันาการ
เกษตร 

มีการจดัแสดงโมเดลจาํลอง ทาํใหเ้ห็นภาพชดัเจน
ขึ)น 

1 

นิทรรศการสตัวน์ํ) า ทาํใหไ้ดค้วามรู้ดา้นพนัธ์ุปลาตา่งๆ 1 
บ่อแก๊ส เพราะไดรั้บความรู้ 1 
พลงังานนํ) า มีความสนใจในเรื�องของพลงังานทดแทน 1 

รวม 123 

หมายเหต ุจาํนวน หมายถึง จาํนวนของผูต้อบแบบสอบถามที�ใหค้วามคิดเห็นในประเด็นเดียวกนั 
มีผูไ้ม่ตอบในประเดน็ดงักล่าวจาํนวน 238 ราย จากผูท้าํแบบสอบถามทั)งหมด 361 ราย 

 

2.4   นิทรรศการเรื�องที�ต้องการให้จัดในการจัดงานครั;งต่อไป 
 

ตารางที� 9 แสดงนิทรรศการเรื�องที�ตอ้งการใหจ้ดัในการจดังานครั) งต่อไป  
 

นิทรรศการเรื�องที�ต้องการให้จดั จาํนวน 

นิทรรศการเกี�ยวกบัการเกษตรสมยัใหม่ทุประเภท ดา้นการเกษตรตา่งๆ และ
เทคโนโลยกีารเกษตรการเกษตรที�มีการบรรยายใชง้านไดจ้ริงและประยกุตใ์ชไ้ด ้

31 
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นิทรรศการเกี�ยวกบัสตัวเ์ลี)ยง การใหค้วามรู้เกี�ยวกบัสตัวแ์ละการเลี)ยงสตัวช์นิดตา่งๆ การ
แสดงพนัธ์ุสตัวแ์ละเทคโนโลยตีา่งๆ 

15 

นิทรรศการการเกษตรแบบยั�งยนื เกษตรพอเพียง 3 
นิทรรศการโครงการบรรเทาอุทุกภยั 2 
นิทรรศการเกษตรอินทรีย ์ 2 
นิทรรศการเกี�ยวกบัประมงภาคใต ้ 2 
นิศทรรศการการปลูกปาลม์นํ) ามนัและวธีิการตา่งๆ 2 
นิศทรรศการการเพาะเลี)ยงเนื)อเยื�อ 2 
นิศทรรศการการอนุรักษพื์ชพนัธ์ุพื)นเมือง 2 
นิศทรรศการพืชพนัธ์ุพื)นเมืองภาคใต ้คุณคา่และประโยชน ์ 2 
นิศทรรศการพืชตดัตอ่ GMO 2 

 

ตารางที� 9 (ต่อ)แสดงนิทรรศการเรื�องที�ตอ้งการให้จดัในการจดังานครั) งต่อไป  
 

นิทรรศการเรื�องที�ต้องการให้จดั จาํนวน 

นิทรรศการกงัหนันํ) าชยัพฒันา 1 
นิทรรศการการทาํปุ๋ยหมกั ใหค้วามรู้แก่เกษตรกร เพราะ เกษตรกรอีกหลายคนที�ยงัไม่
เขา้ใจการทาํ 

1 

นิทรรศการการทาํปุ๋ยอดัเมด็ 1 
นิศทรรศการการผลิตผกัปลอดสารพิษ 1 
นิศทรรศการการรีดนมววั 1 
นิศทรรศการท่องเที�ยวเชิงการเกษตร 1 
นิทรรศการเกี�ยวกบัประวติัของงานเกษตร 1 
นิทรรศการธรรมชาติ 1 
นิศทรรศการอาหารฮาลาล 1 
นิศทรรศการเกี�ยวกบัววัชน 1 
นิศทรรศการยางพารา  1 
นิศทรรศการสตัวเ์ศรษฐกิจ 1 
นิศทรรศการความรู้เกี�ยวกบัพลงังานทดแทน เช่น พลงังานลม แสงแดดและเชื)อเพลิง 1 

รวม 78 

หมายเหต ุจาํนวน หมายถึง จาํนวนของผูต้อบแบบสอบถามที�ใหค้วามคิดเห็นในประเด็นเดียวกนั 
มีผูไ้ม่ตอบในประเดน็ดงักล่าวจาํนวน 283 ราย จากผูท้าํแบบสอบถามทั)งหมด 361 ราย 

 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ�มเติมสําหรับการจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ครั;งต่อไป 
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− การทาํเกษตรที�มีการปรับใหเ้ขา้กบัสภาพการเป็นอยูค่วามตอ้งการของการเกษตกรในปัจจุบนั
และอนาคต 

− ขอ้มูลเกี�ยวกบันิทรรศการยงัไมม่ากพอ ควรเพิ�มนิทรรศการที�เป็นความรู้มากกวา่นี)  ผูอ้ธิบาย
ควรมีความพร้อมในเรื�องนั)นๆ เช่น ฝ่ายผูใ้หค้วามรู้เรื�องพนัธ์ุไมย้งัมีความรู้ที�ยงัไมแ่น่นผูม้าดู
งานตอ้งการความรู้ใหม่ๆ  

− จดัใหมี้คนคอยแนะนาํเกี�ยวกบันิทรรศการตลอดเวลา ควรปรับปรุงในเรื�องนาํเสนอและให้
ความรู้ ควรมีการแสดงรายละเอียดมากกวา่นี)  

− มีชนิดพนัธ์ุสัตวน์ํ)ามากกวา่นี)  ควรจดัพืชหลากหลายกวา่นี)  

− ควรจะมีนวตักรรมดา้นการเกษตรมากกวา่นี)ฃ 
 

 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ�มเติมสําหรับการจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ครั;งต่อไป (ต่อ) 

− ควรเพิ�มเติมนิทรรศการเกี�ยวกบัคณะทรัพยากรธรรมชาติใหม้ากกวา่นี)  

− ควรมีการจดัสรรพื)นที�ในการจดันิทรรศการใหมี้พื)นที�มากกวา่นี)  เพราะพื)นที�นอ้ยเกินไป เกิด
ความคบัแคบในการเดินชมนิทรรศการ 

− มีพื)นที�ในการจดัมากกวา่นี)  สถานที�จดัควรอยูใ่นที�ๆสังเกตุไดง่้าย 

− สถานที�จอดรถ ควรมีป้ายบอกวา่อยูต่รงไหนบา้ง 

− อยากใหจ้ดันิทรรศการในสถานที�ที�เหมาะสมกวา่นี) เพราะที�จดัในโรงเรือนกระจก อากาศร้อน
อบอา้วมาก 

− อยากใหมี้การใชพ้ลงังานทดแทนและใหค้วามรู้เช่นพลงังานโชล่าเซลล ์

− อยากใหมี้งานเกษตรในรูปแบบใหมบ่า้ง อยากใหมี้นิทรรศการเยอะกวา่นี)  

− ควรใหมี้ขอ้มูลหรือพืชผกัที�นาํมาแสดงใหม้ากกวา่นี)  อยากใหมี้พนัธ์ุพืชมากกวา่นี)  

− ควรจดัโซน การประกวดพืช สัตวเ์ลี) ยง ปลาสวยงาม สัตวห์ายาก รถโบราณ และมีร้านคา้       
อยูร่อบๆงาน 

− จดัไดดี้แลว้แต่ตอ้งบอกรายละเอียดของนิทรรศการต่างๆมากกวา่นี) ใหเ้ขา้ใจง่าย 

− ปรับปรุงดา้นความสะอาด ขยะมีจาํนวนมาก 

− ที�จอดรถหายากมาก ควรมีการจดัการที�ดี 

− น่าจะมีการแสดงนิทรรศการเกี�ยวกบัเรื�องเกษตรพอเพียงใหม้าก 

− น่าจะมีแผนพบัแจกเพื�อเพิ�มเติมความรู้ 
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− เนน้วชิาการเกษตรใหม้ากๆกวา่นี)  

− จดัใหมี้จุดบริการนํ)าดื�มทุกจุดที�มีงานนิทรรศการ 

− ควรมีป้ายบอกทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20  

กรณคีณะกรรมการดําเนินงาน 
 

ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ 
 

จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.95       
ที�เหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.05 (ดงัตารางที� 1) 
 

ตารางที� 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 55 30.05 
หญิง 128 69.95 

รวม 183 100.00 
 

1.2  สถานะการทาํงาน 
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 จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 93.99 
รองลงมาไดแ้ก่ อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 2.76 ขา้ราชการและเจา้หน้าที� คิดป็นร้อยละ 1.64 เท่ากนั   
(ดงัตารางที� 2) 

 

ตารางที� 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามสถานะการทาํงาน   
 

 สถานะการทาํงาน   จํานวน (คน) ร้อยละ 

อาจารย ์ 5 2.73 
ขา้ราชการ 3 1.64 
นกัศึกษา 172 93.99 
เจา้หนา้ที� 3 1.64 

รวม 183 100.00 

 

 

ส่วนที� 2  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบังานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

2.1  ฝ่ายที�รับผดิชอบในงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทาํงานในฝ่ายพฒันาการเกษตรมากที�สุด        
คิดเป็นร้อยละ 6.01 รองลงมาไดแ้ก่ ฝ่ายการจดัการศตัรูพืช ฝ่ายการจราจร ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ฝ่าย
ประชุมอบรมสัมมนา ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายไฟฟ้า-ประปา ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายร้านวาริช ฝ่ายร้าน
สัตวศ์าสตร์ ฝ่ายสถานที� ฝ่ายสวสัดิการและพยาบาล  คิดเป็นร้อยละ 5.46 เท่ากนั ฝ่ายจดัหารายได้
และการตลาด  ฝ่ายประเมินผล ฝ่ายสโตร์ คิดเป็นร้อยละ 4.92 เท่ากนั ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายพืชศาสตร์ ฝ่าย
ศิลปะวฒันธรรมและการแสดง คิดเป็นร้อยละ 4.37 เท่ากนั ฝ่ายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 3.28 ฝ่าย
นิทรรศการประกวดและสาธิต คิดเป็นร้อยละ 2.19 และฝ่ายประกวดวาดภาพ คิดเป็นร้อยละ 0.55 
ตามลาํดบั (ดงัตารางที� 3) 
 

ตารางที� 3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามฝ่ายที�รับผดิชอบในงาน
เกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20  

  
ฝ่ายที�รับผดิชอบ จํานวน (คน) ร้อยละ 

การจดัการศตัรูพืช 10 5.46 
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ขนส่ง 8 4.37 
การจราจร 10 5.46 
จดัหารายไดแ้ละการตลาด 9 4.92 
นิทรรศการประกวดและสาธิต 4 2.19 
ประกวดวาดภาพ 1 0.55 
ประชาสัมพนัธ์ 10 5.46 
ประชุมอบรมสัมมนา 10 5.46 
ประเมินผล 9 4.92 
พฒันาการเกษตร 11 6.01 
พิธีการ 10 5.46 
พืชศาสตร์ 8 4.37 
ไฟฟ้า-ประปา 10 5.46 
 
ตารางที� 3 (ต่อ) แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามฝ่ายที�รับผดิชอบใน

งานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20  
  

ฝ่ายที�รับผดิชอบ จํานวน (คน) ร้อยละ 

รักษาความสะอาด 10 5.46 
ร้านวาริช 10 5.46 
ร้านสัตวศาสตร์ 10 5.46 
วชิาการ 6 3.28 
ศิลปะวฒันธรรมและการแสดง 8 4.37 
สโตร์ 9 4.92 
สถานที� 10 5.46 
สวสัดิการและพยาบาล 10 5.46 

รวม 183 100.00 

   
2.2  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเตรียมงานในฝ่าย 
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 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ระยะเวลาในการ
เตรียมงานในฝ่ายมีความเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  91.26 ที�เหลือมีความเห็นวา่ระยะเวลาในการ
เตรียมงานในฝ่ายมีความไมเ่หมาะสม คิดเป็นร้อยละ 8.74 (ดงัตารางที� 4) 
 

ตารางที� 4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการเตรียมงานในฝ่าย 

 

ความเหมาะสม จํานวน (คน) ร้อยละ 

เหมาะสม 167 91.26 
ไมเ่หมาะสม 16 8.74 

รวม 183 100.00 
  

 

 

 

 

2.3  ความเหมาะสมของงบประมาณในการจัดงานในฝ่าย     
 

จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นวา่งบประมาณในการจดั
งานในฝ่ายมีความเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  76.50 ที�เหลือมีความเห็นวา่งบประมาณในการจดังาน
ในฝ่ายมีความไมเ่หมาะสม คิดเป็นร้อยละ 23.50 (ดงัตารางที� 5) 
  
ตารางที� 5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความเหมาะสมของ

งบประมาณในการจดังานในฝ่าย      
 

ความเหมาะสม จํานวน (คน) ร้อยละ 

เหมาะสม 140 76.50 
ไมเ่หมาะสม 43 23.50 

รวม 183 100.00 
 

 

2.4  ความเหมาะสมของจํานวนบุคลากรในการเตรียมงานในฝ่าย 
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จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นวา่จาํนวนบุคลากรในการ
เตรียมงานในฝ่ายมีความเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  81.97 ที�เหลือมีความเห็นวา่จาํนวนบุคลากรใน
การเตรียมงานในฝ่ายมีความไมเ่หมาะสม คิดเป็นร้อยละ 18.03 (ดงัตารางที� 6) 
 

ตารางที� 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความเหมาะสมของจาํนวน
บุคลากรในการเตรียมงานในฝ่าย 

 

ความเหมาะสมของจํานวนบุคลากร จํานวน (คน) ร้อยละ 

เหมาะสม 150 81.97 
ไมเ่หมาะสม 33 18.03 

รวม 183 100.00 
 

 

 

 

 

 

2.5  ความเหมาะสมของการประสานงานในฝ่ายและฝ่ายอื�นๆ ในการจัดงาน       
 

จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นวา่การประสานงานในฝ่าย
และฝ่ายอื�นๆ ในการจดังานมีความเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  86.34 ที�เหลือมีความเห็นว่าการ
ประสานงานในฝ่ายและฝ่ายอื�นๆ ในการจัดงาน มีความไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 13.66            
(ดงัตารางที� 7) 
 

ตารางที� 7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความเหมาะสมของการ
ประสานงานในฝ่ายและฝ่ายอื�นๆ ในการจดังาน       

 

ความเหมาะสม 

ของการประสานงาน 
จํานวน (คน) ร้อยละ 

เหมาะสม 158 86.34 
ไมเ่หมาะสม 25 13.66 

รวม 183 100.00 
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2.6  การวางแผนแนวทางการดําเนินงานและแบ่งหน้าที�อย่างชัดเจนให้สมาชิกในฝ่าย 
 

จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการวางแผนแนวทางการดาํเนินงาน
และแบ่งหน้าที�อยา่งชดัเจนให้สมาชิกในฝ่าย  คิดเป็นร้อยละ  93.99 ที�เหลือไม่มีการวางแผนแนว
ทางการดาํเนินงานและแบง่หนา้ที�อยา่งชดัเจนใหส้มาชิกในฝ่าย คิดเป็นร้อยละ 6.01 (ดงัตารางที� 8) 
 

ตารางที� 8 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามมีการวางแผนแนวทางการ
ดาํเนินงานและแบง่หนา้ที�อยา่งชดัเจนใหส้มาชิกในฝ่าย 

 

การวางแผน จํานวน (คน) ร้อยละ 

มีการวางแผน 172 93.99 
ไมมี่การวางแผน 11 6.01 

รวม 183 100.00 
 
 
 
 
 
 
 

2.7  การประเมินผลการทาํงานในฝ่าย 
 

จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการประเมินผลการทาํงานในฝ่าย     
คิดเป็นร้อยละ  70.49 ที�เหลือไม่มีการประเมินผลการทาํงานในฝ่าย คิดเป็นร้อยละ 29.51 (ดงัตาราง
ที� 9) 
 

ตารางที� 9 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการประเมินผลการทาํงาน
ในฝ่าย 

 

การประเมินผล จํานวน (คน) ร้อยละ 

มีการประเมินผล 129 70.49 
ไมมี่การประเมินผล 54 29.51 

รวม 183 100.00 
 

 

2.8 ปัญหาหรืออปุสรรคในการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะการจัดงานเกษตรภาคใต้ครั;งต่อไป 
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ตารางที� 10 แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะการจดังานเกษตรภาคใต้
ครั) งต่อไป ของแต่ละฝ่าย ดงันี)  

 

ภาควชิาการจัดการศัตรูพชื 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   สมาชิกในการทาํงานมีนอ้ยเกินไป    
-   มีบุคคลที�ไม่ทาํงาน 
-  สมาชิกอยูไ่ม่ครบ มาสาย ไม่คอ่ยอยูโ่ทรศพัทไ์ม่รับ 
-   สินคา้ที�นาํมาขายยงัมีผูบ้ริโภคนอ้ย และขายไดใ้น
ปริมาณที�นอ้ย ตน้ทุนในการลงทุนคอ่นขา้งสูง 

-   สถานที�ร้อนเกินไป 
-   การชี)แจงไม่ชดัเจน 
-   ติดตอ่ประสานงานกบัฝ่ายยาก 
-   ติดตอ่กบัภายนอกฝ่ายยากเพราะไม่รู้จกั

ประสานงานที�ชดัเจน 
-   ราคาสินคา้มีราคาสูง 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนะการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   ควรเลือกสินคา้ที�ขายใหไ้ดดี้กวา่นี)   และสาํรวจความ
ตอ้งการของตลาด 

-   ชี)แจงงานใหมี้ความชดัเจน 
-   แบ่งหนา้ที�ใหช้ดัเจนมากขึ)น 

-   สถานที�ซุม้ควรแจง้ใหท้ราบก่อน อยา่งนอ้ย 1 
สปัดาห์ 

-   มีผูป้ระสานงานประจาํเพื�อความสะดวก ในการ
ติดตอ่ระหวา่งฝ่าย 

 

ตารางที� 10 (ต่อ) แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะการจดังานเกษตร
ภาคใตค้รั) งต่อไป ของแต่ละฝ่าย 

 

ฝ่ายขนส่ง 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   จาํนวนคนไม่เพียงพอตอ่งานที�ไดรั้บ 
-   มีวทิยใุชใ้นการสื�อสารนอ้ยเกินไป 
-   จกัรยานยนตที์�ใชน้อ้ยและรถลากมีนอ้ยดว้ย 
-   สถานที�ตั)งของฝ่าย อยูใ่นสถานที�ไม่ไดม้าตรฐาน 
และอยูใ่นบริเวณที�สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม 
อากาศร้อน บริเวณพื)นที�ตั)งมีกลิ�นไม่พึงประสงค์
ตลอดเวลา เนื�องจากอยูใ่กลห้อ้งนํ) า 

-   เวลาเกิดฝนตกทาํใหฐ้านทพัอยูอ่ยา่งลาํบากทาํให้
เปียกกนัและมีกลิ�นไม่พึงประสงคต์ลอดเวลา 

-   มีการใชว้ทิยคุลื�นเดียวกนัทาํใหล่้าชา้ในการ
ทาํงาน 

-   อุปสรรคในการขนส่งตอ้งใชเ้สน้ทางเดียวกบัผู ้
มาเยี�ยมชมงานเกษตรจึงมีความยุง่ยากมาก 

-   วทิยมีุนอ้ยเกินไปทาํใหเ้กิดการสื�อสารกนัลาํบาก
และเกิดความผิดพลาด 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนะการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-  ควรเปลี�ยนสถานที�ตั)งของฝ่ายและควรมีรถลากให้ -   ควรมีเสน้ทางเฉพาะฝ่ายหรือมีอุปกรณ์ในการ
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เยอะกวา่นี)  
-  ควรหาทาํเลที�ตั)งของฝ่ายและบริเวณสภาพแวดลอ้ม
รอบขา้งใหมี้ความเหมาะสมและเท่าเทียบกบัฝ่าย
อื�นๆ ควรเพิ�มจาํนวนรถในการขนส่ง 

ขนส่งไดส้ะดวก 
-   ควรมีช่องของวทิยสืุ�อสารเป็นของฝ่ายของ

ตวัเองเพราะจะทาํใหไ้ม่ไปรบกวนฝ่ายอื�นเพราะ
ในฝ่ายตอ้งใชว้ทิยสืุ�อสารบ่อยครั) ง 

 

ฝ่ายจราจร 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   ยานพาหนะในการขนส่งไม่เพียงพอ 
-   อากาศร้อน พดัลมไม่เพียงพอ เวลาฝนตกฝนจะสาด 
-   ไม่มีรถในการขนส่งขา้วส่งนํ) าใหจ้ราจรตามจุด 
-   มีปัญหาในการสื�อสารบา้งนิดหน่อย 
-   นํ) าและนํ) าแขง็ไม่เพียงพอ 
-   เบิกของไดล้าํบากคะ่ ส่งของไดไ้ม่สะดวก 

-  ไม่สามารถส่งของใหจุ้ดตา่งๆไดอ้ยา่งสะดวก 
-  ยานพาหนะไม่เพียงพอ 
-  เบิกนํ) าและนํ) าแขง็ไดน้อ้ย จราจรขาดนํ) า 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนะการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   ควรมีพดัลมเพิ�ม 
 

-  อยากใหฝ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหานํ) าและ
เครื�องดื�มใหเ้บิกมากกวา่นี)  

 

 

ตารางที� 10 (ต่อ) แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะการจดังานเกษตร
ภาคใตค้รั) งต่อไป ของแต่ละฝ่าย 

 

ฝ่ายจัดหารายได้และการตลาด 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   นอ้งมาทาํงานนอ้ย  บุคคลในฝ่ายนอ้ย เพื�อนมานอ้ย
ไม่คอ่ยใหค้วามร่วมมือกนัภายในฝ่าย 

-   อยากใหมี้เงินในฝ่ายใหม้ากกวา่นี)  

-  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนะการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   ตอ้งการเงินมากกวา่นี) เพราะไม่คุม้คา่แรง -  หอ้งนํ) า โรงอาหาร คอ่นขา้งขาดแคลนตอ่จาํนวน
ผูม้าเที�ยวงาน 

 
ฝ่ายนิทรรศการประกวดและสาธิต 

อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นปีหนึ�งความรู้ดา้นการเกษตร -   ไม่มี 
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นอ้ย เวลาใหค้วานรู้ที�จะใหค้วามรู้กบันกัศึกษามีจาํกดั 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนะการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   ควรใหมี้ส่วนของวชิาการใหม้ากกวา่นี)  เพิ�มความรู้
ดา้นการเกษตร ลดส่วนที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการเกษตร
เพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

-   ตอ้งการใหน้กัศึกษาภาคเกษตรปี 3 และ 4 มาเรียนรู้
งานของฝ่ายเพื�อฝึกทกัษะการทาํงานทดสอบความรู้
ที�ไดเ้รียนมา 

-   ไม่มี 

 
ฝ่ายประกวดวาดภาพ 

อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   การจดัหานกัศึกษาเขา้มาช่วยงาน บางคนลงชื�อไว ้
แตไ่ม่ยอมมาทาํงานตามที�ตกลงกนั 

-   ไม่มี 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนะการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   ทางฝ่ายคิดวา่จะขอเด็กจากส่วนกลางเขา้มาช่วยแทน
(เด็กจากฝ่ายวชิาการ) 

-   ไม่มี 

 
 

ตารางที� 10 (ต่อ) แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะการจดังานเกษตร
ภาคใตค้รั) งต่อไป ของแต่ละฝ่าย 

 

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   ขอ้มูลแตล่ะโซนยงัไม่ครบ 
-   บางครั) งเป็นทางการเกินไป ควรจะมีความเป็นตวัเอง

ในการพดูจะทาํใหรู้้สึกเป็นกนัเอง 
-   ควรจะมีความเป็นกนัเองกบัผูที้�มาเยอืน  
-   การประชาสมัพนัธ์คอ่นขา้งน่าเบื�อ ไม่คอ่ยดึงดูด

ความสนใจจากผูค้น เนื�องจากอุปสรรคทางดา้น
เสียง เสียงเบา ลาํโพงดงัไม่พอ บูธตา่งๆยงัดงักวา่ 

-   บางครั) งอุปกรณ์ที�ใชใ้นการทาํงานไม่พร้อม  
-   ผูท้าํงานเองยงัไม่มีความรับผดิชอบพอตอ่หนา้ที� มา

สายบา้ง อ่อนการพดูยงัมีติดขดับา้ง หลุดคาํพดูบา้ง 
-   เครื�องเสียงไม่คอ่ยดี ลาํโพงไม่ไดย้นิทุกจุด 

-   การสื�อสารและการติดตอ่ระหวา่งแตล่ะฝ่าย
บางครั) งไม่ชดัเจน 

-   เสียงเครื�องเสียงของบูธมอเตอร์โชวด์งักวา่เสียง
ประชาสมัพนัธ์ 
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-   วุน่วายและสบัสน เสียงของฝ่ายประชาสมัพนัธ์ไม่
คอ่ยไดย้นิ 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนะการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   ควรจะมีการพดูที�ไม่เป็นทางการเกินไป จะทาํใหมี้
สีสนัภายในงานมากขึ)น ควรมีความเป็นกนัเองกบัผูฟั้ง 
ไม่ควรเครียดกบังานเกินไป อยากใหทุ้กคนเขา้ใจวา่
ทุกฝ่ายและทุกคนยอ่มมีการผิดพลาดดว้ยกนัทุกคน 

-   ขอลาํโพงที�ใหค้นทาํทั)งงานไดย้นิคะ่ เพื�อความ
สะดวกแก่ทุกฝ่าย 

-   ขอขอ้มูลของภายในงานใหม้ากกวา่นี)  และโซน
ของนิทรรศการตา่งๆที�ชดัเจน 

-   การอบรมควรแจง้ใหฝ่้ายประชาสมัพนัธ์ทราบทุก
การอบรมระบุหอ้งและเวลา ใหช้ดัเจน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที� 10 (ต่อ) แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะการจดังานเกษตร
ภาคใตค้รั) งต่อไป ของแต่ละฝ่าย 

 

ฝ่ายประชุมอบรมสัมมนา 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   ในฝ่ายมีผูช้ายนอ้ยทาํใหข้นของล่าชา้และติดขดั  
-   การประสานงานลาํบากเพราะ  ผูค้วบคุมไม่คอ่ยอยู ่

ฝ่ายและมีหลายคาํสั�งทาํตามไม่ถูก 
-   นดัไม่ตรงเวลา 

-   ผูม้าอบรมมาสาย เดินกนัวุน่วาย 
-   ควรมีป้ายบอกทาง  
-   หอ้งอบรมไม่แน่นอน  
-   หอ้งนํ) าไม่สะอาด 
-   ประสานงานไม่ตรงกนั 
-   ผูม้าฟังบรรยายหลงทางมาหอ้งประชุมไม่ถูก 
 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนะการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   บุคลากรในฝ่ายควรประสานงานใหดี้กบัเจา้ของ
โครงการจะได ้ไม่มีการผิดพลาดเพราะจะทาํใหฝ่้าย
วุน่วาย 

-   เจา้ของโครงการควรบอกใหท้ราบวา่ตอ้งเตรียม
อะไรใหผู้ที้�มาอบรม 

-   ควรมีป้ายบอกทางไปหอ้งตา่งๆ  
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-   การแจง้ความพร้อมของเรื�องที�จะอบรม แจง้เวลา
และผูเ้ขา้อบรมที�แน่นอน 

-   ควรระบุเวลา หอ้งและจาํนวนผูม้าฟังบรรยายให้
แน่นอนชดัเจน 

-   ควรมีแรงงานนกัศึกษาชายใหม้ากกวา่นี)  

-   ควรทาํความสะอาดหอ้งนํ) าทุกวนั 
-   วทิยากรและผูเ้ขา้อบรมไม่มีความแน่นอนใน

การเขา้อบรม 
-   นดัเวลาเร็วเกินความจิง 
-   ควรแจง้สถานที�ใหผู้ม้าฟังบรรยายทราบอยา่ง

ชดัเจน 
-   ควรมีเวลาในการประสานงานมากขึ)น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที� 10 (ต่อ) แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะการจดังานเกษตร
ภาคใตค้รั) งต่อไป ของแต่ละฝ่าย 

 

ภาควชิาพชืศาสตร์ 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   มีนักศึกษาส่วนหนึ� งของภาควิชาพืชศาสตร์ไม่เขา้
ร่วมของชมรมพืชศาสตร์ 

-   เพื�อนมาช่วยไม่ครบและมีเพื�อนบางส่วนต้องไป
ทาํงานของส่วนกลาง 

-   สภาพอากาศ ไม่มีเตน็ทพ์อกบัความตอ้งการ 
-   เวลาในการจดังานติดกบัสอบกลางภาคทาํใหไ้ม่

มีเวลาในการเตรียมงาน 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   ควรสนบัสนุนนกัศึกษาในการทาํตน้ไมม้าจาํหน่าย
เอง 

-   ควรใหมี้การจดัตารางสอบใหเ้สร็จก่อนถึงงาน
เกษตรอยา่งนอ้ยอาทิตยห์นึ�ง 

-   ตอ้งการใหมี้การติดตอ่กบัฝ่ายภายนอกให้
รวดเร็วกวา่นี)  

-   ขอใหก้ารอบรมบุคลากรบางท่านก่อนทาํงาน 
-   ทุกฝ่ายสามารถช่วยเหลือฝ่ายอื�นๆได ้
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ตารางที� 10 (ต่อ) แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะการจดังานเกษตร
ภาคใตค้รั) งต่อไป ของแต่ละฝ่าย 

ฝ่ายประเมินผล 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   ผูป้ฏิบติังานมาไม่ตรงเวลา การเขา้ทาํงานสาย เช่น
การรับช่วงตอ่ตอนทาํงานทาํใหเ้กิดปัญหาได ้

-   จาํนวนนกัศึกษาที�ปฏิบติังานนอ้ยเกินไปและยงัขาด
ความเขา้ใจในการทาํงาน 

-   นกัศึกษาส่วนหนึ�งอยูใ่นช่วงถือศีลอดทาํให้ร่างกาย
ไม่พร้อมต่อการทาํงานในภาคสนาม นกัศึกษาไทย
พุทธไม่ค่อยสมคัรฝ่ายนี)ทาํให้ขาดนักศึกษาทาํงาน
เมื�อตรงกบัช่วงออกบวชของนกัศึกษามุสลิม 

-   การทาํงานบางครั) งก็มีคนไม่ให้ความร่วมมือ เช่น 
ตอนแจกแบบสอบถามแล้วบางคนก็ไม่ให้ความ
ร่วมมือ เป็นตน้ 

-   ความตรงต่อเวลา เพราะในแต่ละวนัทางฝ่ายตอ้งมี

-   การประสานงานกับส่วนกลางเ ป็นไปได้
ยากลาํบาก ไม่ทราบข้อมูลของกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม ทาํให้การวางแผนการทาํงานของการ
ประเมินผลไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได ้การ
จดัเจา้หนา้ที�ไปประเมินทาํไดล้าํบากและสูจิบติัที�
แจกมาไม่มีความแน่นอน 

-   ความชัดเจนของกิจกรรมในงานไม่มีความ
ชดัเจนพอ การดาํเนินงานของหน่วยงานหรือฝ่าย
ที�รับผิดชอบกบัขอ้เสนอที�ไดมี้การเสนอแนะมา
ในการประเมินของผูเ้ขา้ชมงานแต่ละวนัได้รับ
การตอบรับล่าชา้หรือไม่ก็ไม่มีการดาํเนินงานเลย 

-  ไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ขา้ชมงานไม่คอ่ยดีนกั 
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การนับคนเขา้งาน หากเขา้งานสายก็ทาํให้จาํนวน
ผูช้มแต่ละวนัไม่แน่นอน คลาดเคลื�อนจากความ
เป็นจริง ความซื�อสตัย ์ทาํใหท้างฝ่ายไม่ทราบปัญหา
ที�ชดัเจน นาํไปปรับปรุงไม่ถูก 

 

-   การประสานงานกนัระหวา่งแต่ละฝ่ายยงัไม่ค่อย
ดี ยงัสื�อสารกนัยาก เมื�อมีขอ้เสนอแนะจากผูช้ม
จะแจง้ผูรั้บผิดชอบแตล่ะฝ่ายไดช้า้ 

-   ควรจะมีตารางกิจกรรมที�แน่นอนและแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนจะเริ� มงาน จะช่วยให้แบ่ง
ตารางการทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนะการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   จดัเตรียมแผนรับมือกบัปัญหาที�จะเกิดขึ)น 
-   เอกสารใบประเมินควรที�จะรวบรัดกวา่นี)  
-   ตรงต่อเวลา การวางแผนจัดหน้าที�การทาํงานควร 

พร้อมกวา่นี)  
-   ควรมีนอ้งมาช่วยฝ่ายประสานงาน เช่น ปส.ร้านคา้ 
-   ทาํความเขา้ใจกบันกัศึกษาในฝ่ายใหช้ดัเจน 
-   จดัระเบียบและวางแผนมีกฎกติกาในการทาํงานให้

มากกวา่นี)  
 

-   สูจิบติัสาํหรับแจกในงานใหมี้ความชดัเจน 
-   อยากให้มีบุคลากรเขา้ร่วมประชุมกบันักศึกษา

เ นื� อ ง จ า ก บ า ง เ รื� อ ง เ ป็ น ปั ญ ห า ที� เ กิ น
ความสามารถของนกัศึกษา 

-   ควรจะมีการประสานงานระหวา่งฝ่ายใหร้วดเร็ว
รัดกุมกวา่นี)  และมีการดาํเนินงานอยา่งเร่งด่วน
หากมีการเสนอแนะขอ้คิดเห็นจากการประเมิน 

-   การประชุมตัวแทนฝ่ายในแต่ละวันควรมี
ตวัแทนจากบุคลากรหรืออาจารยเ์ขา้ร่วมรับฟัง
ปัญหาเพื�อปรับปรุงการจดังานครั) งตอ่ๆไป 

-   กาํหนดวนัเวลา ของกิจกรรมในงานใหช้ดัเจน
ก่อนเริ�มงาน 

ตารางที� 10 (ต่อ) แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะการจดังานเกษตร
ภาคใตค้รั) งต่อไป ของแต่ละฝ่าย 

ภาควชิาพฒันาการเกษตร 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   การแบ่งหน้าที�ยงัไม่ชดัเจน การแบ่งงานไม่ชดัเจน 
ทาํใหมี้ปัญหากนัในฝ่าย 

-   การเตรียมอุปกรณ์ในวนัแรกๆยงัไม่พร้อม 
-   ขาดความร่วมมือ เกิดความขดัแยง้ในกลุ่ม 
-   หนา้ที�รับผิดชอบไม่เท่าเทียมกนั   
-   ไม่ใส่ใจในงานของตวัเอง 
-   บางคนไม่มีความรับผิดชอบ 
-   ทุกฝ่ายทาํงานไม่คอ่ยเตม็ที� 

-   การดําเนินการของฝ่ายสโตร์ล่าช้าทําให้ไม่
ตอ่เนื�อง จดัส่งสินคา้ล่าชา้ 

-   มีการถกเถียงกนัในหนา้ที�ของแตล่ะฝ่าย 
-   รถจอดไม่เป็นระเบียบ 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   แบ่งงานใหช้ดัเจน มีการเตรียมอุปกรณ์ล่วงหนา้  
-   ควรมีการประชุมกนัหลงัเลิกงานในแตล่ะวนั 

-   อยากให้มีการจดัส่งนํ) าแข็งให้เร็วกวา่นี) เพื�อเป็น 
ที�พอใจตอ่ผูม้าเที�ยวชมงาน 
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-   มีการจดัตารางการทาํงานในแตล่ะวนั 
-   แบ่งหนา้ที�ใหช้ดัเจน ร่วมมือกนัและสามคัคีกนั 
-   ทุกคนควรมีส่วนร่วมกบัการประชุม 
-   อยากใหทุ้กคนทาํหนา้ที�ของตนเองใหม้ากกวา่นี)   

-   ควรจดัใหเ้ป็นระบบใหม้ากกวา่นี)  
-   ทุกฝ่ายตอ้งประสานกนัใหดี้กวา่นี)  
-   จอดรถใหเ้ป็นระเบียบ 
-   อยากใหทุ้กฝ่ายช่วยกนัทาํงานใหดี้กวา่นี)  

 

ฝ่ายไฟฟ้า-ประปา 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   อุปกรณ์สําหรับประปาไม่พร้อมใชง้านร่วมกนักบั
งานไฟฟ้า หากใชท้าํประปาแลว้มาทาํไฟฟ้าต่อ อาจ
เกิดอนัตรายได ้

-   อุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชาํรุด 
-   คนไม่พอ ระยะเวลาของการเขา้ฝ่ายยาวเกินไป 
-   เขา้งานชนกบังานของภาค 
-   สายไฟไม่พอ ที�มีอยูแ่ลว้ก็เก่ามากแลว้ 

-   ใหข้นมกบันํ) านอ้ยไม่พอสาํหรับช่าง 
-   การเรียนบางวิชาก็ไม่ได้หยุดเรียนในช่วงงาน

เกษตร 
-   ขนมที�แจกน่าเบื�อ ทานแลว้หิวนํ) า 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   มีช่างรับเหมามาช่วยแบ่งเบาภาระและเสี�ยงนอ้ยลง 
-   อยากใหมี้การแบ่งของฝ่ายเป็นสามกะ เพื�อให้มีเวลา

ในการอ่านหนงัสือและพกับา้ง 

-   ไม่มี 

ตารางที� 10 (ต่อ) แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะการจดังานเกษตร
ภาคใตค้รั) งต่อไป ของแต่ละฝ่าย 

ฝ่ายพธีิการ 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   จาํนวนผูช้ายมีนอ้ย นอ้งปีหนึ�งไม่ค่อยมีความพร้อม
ในการทาํงาน 

-   คนในฝ่ายไม่คอ่ยมีความเคารพตอ่กนั     
-   การประสานงานในฝ่ายไม่คอ่ยเขา้ใจตรงกนั 
-   อาจารยรู้์งานแตไ่ม่ทาํใหน้กัศึกษาดูเป็นตวัอยา่ง 
-   นอ้งในฝ่ายขาดความกระตือรือร้นในการทาํงาน ไม่

คอ่ยมาตรงเวลา 
-   บางครั) งการวางแผนอาจไม่ตรงตามเป้า 
-   ความไม่พร้อม ไม่สามคัคี 

-   การเตรียมงานของบุคลากรไม่ตรงกนัในแต่ละ
ฝ่ายเลยทาํใหป้ระสานงานมีอุปสรรค 

 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   อยากใหมี้จาํนวนนอ้งผูช้ายใหม้ากกวา่นี)  
-   การแต่งการของน้องในฝ่ายไม่ค่อยเรียบร้อย  น้อง

-   ประสานงานกนัดีๆให้ทุกฝ่ายรับรู้อย่างทั�วถึง
รับทราบดว้ยกนัปัญหาช่วยกนัแก ้
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ไม่คอ่ยฟังในเวลาเขา้ประชุม 
-   อาจารยแ์นะนาํโดยทาํใหดู้เป็นตวัอยา่งไม่ใช่สั�งอยา่ง

เดียวนกัศึกษาไม่เขา้ใจ 
-   อยากให้ทุกคนในฝ่ายมีความรับผิดชอบในหน้าที�

ของตวัเองมากยิ�งขึ)น 
-   อยากใหทุ้กคนมีความกระตือรือร้นในการทาํงาน 

 
 

ฝ่ายรักษาความสะอาด 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

- ไม่มี -   ตอนกลางคืน พ่อคา้แม่คา้จะนาํขยะออกมาไม่
หมดเลยมีขยะตกคา้งในตอนเชา้ 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

- ไม่มี - ไม่มี 
 
 

 

ตารางที� 10 (ต่อ) แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะการจดังานเกษตร
ภาคใตค้รั) งต่อไป ของแต่ละฝ่าย 

ฝ่ายร้านวาริชศาสตร์ 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   จาํนวนงานมีมากกวา่คนทาํ -   เตน้ทท์างเดินทาํใหห้ายใจไม่ออกเมื�อมีคน
จาํนวนมาก 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   ไม่มี -   ไม่มี 
 

ฝ่ายร้านสัตวศาสตร์ 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   จาํนวนคนไม่เพียงพอตอ่จาํนวนลูกคา้ในร้าน  
-   ระบบการดําเนินงานยงัไม่เป็นระบบ เกิดความ

ขดัแยง้ 
-   การจดัการภายในฝ่ายไม่คอ่ยเป็นระเบียบ ไม่ตรงกนั 
-   ความคิดเห็นภายในฝ่ายการประสานงาน การทาํงาน

เป็นไปอยา่งไม่มีระบบที�ชดัเจน ไม่มีการจดัการร้าน

-   บุคคลภายนอกมาวุน่วายในร้าน 
-   บุคคลภายนอกวุ่นวายเดินเข้ามาหาทางออก

ภายในร้าน ทําให้รั) วที�กั) นเกิดความเสียหาย 
สร้างความวุน่วายใหก้บัทางร้านเป็นอยา่งมาก 

-   การนบัจาํนวนไก่ไม่ตรงกนั 
-   การติดตอ่กบัฝ่ายตา่ง ๆไม่สะดวก 
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ที�ดี ทาํใหเ้กิดปัญหาขึ)นมาอยา่งมากมาย 
-   ทาํงานล่าชา้ นอ้งบางคนอูง้าน 
-   การประสานงานไม่มีระบบ ทาํให้เกิดความสับสน

ในการทาํงาน (บางครั) งสับสนมาก คนโนน้พูดทีคน
นี)พดูทีทาํไม่ถูก) 

-   การติดตอ่ประสานงานกนัระหวา่งฝ่ายล่าชา้ 
-   ประสานงานไม่ดี ไม่มีขั)นตอนในการจัดการ 

ขาดความรับผิดชอบตอ่หนา้ที�ตนเอง 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   ใหว้างแผนและมีการจดังานที�เป็นระบบ 
-   วางแผนการจดัการใหเ้ป็นระเบียบ เพื�อความถูกตอ้ง 

มีความคิดเห็นไม่ตรงกนั 
-   ควรมีการวางแผนที�ชดัเจนเพื�อกาํไรสูงสุดของร้าน 

มีการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบกระจายข่าวสารให้
ไดรั้บรู้กบัทุกฝ่าย เพื�อใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพ 

-   อยากใหมี้การแบ่งหนา้ที�ใหช้ดัเจน 
-    ควรมีการเปลี�ยนเวรกนัทาํงานบา้ง 
-   ควรมีความร่วมมือมากกวา่นี)  
-   อยากใหมี้การจดัการที�ดี 
 

-   ควรใชผ้ลิตภณัฑใ์นงานจากธรรมชาติ งดโฟม  
-   ควรมีความรอบคอบใหม้ากกวา่นี)  
-   มีทางเขา้-ออกที�จอดรถ ใหเ้ป็นระบบระเบียบ  
-   อยากให้ฝ่ายที�ไปรับไก่ ไปนับจาํนวนไก่ด้วย

เพื�อใหข้อ้มูลที�ตรงกนั 
-   ควรเตรียมการให้รวดเร็วกว่านี) เพราะการ

ประสานงานชา้มาก 
-   ควรมีการพูดคุยขอ้ตกลงในการดาํเนินงานเพื�อ

จะไดมี้ความเขา้ใจตรงกนั และส่งผลให้ทาํงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพเพื�อบรรลุเป้าหมายที�วางไว ้

-   ควรจะมีการจดัระบบประสานงานใหท้ั�วถึง 

ตารางที� 10 (ต่อ) แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะการจดังานเกษตร
ภาคใตค้รั) งต่อไป ของแต่ละฝ่าย 

ฝ่ายวชิาการ 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   นกัศึกษาที�ทาํงานมาชา้กวา่เวลาทาํงาน   
-   นกัศึกษามีความรู้ไม่มากเท่าที�ควร 
-   มีบุคคลไม่พึงประสงคเ์ขา้มา   
-   ในเรือนกระจก อากาศร้อนมาก ทาํใหมี้คนนอ้ย 
-   เวลาพกัไม่ชดัเจน  
-   การมาทํางานเนื�องจากน้องอยู่หลายฝ่าย ยงัขาด

ความรู้ในเชิงลึกทาํใหต้อบบางคาํถามไม่ได ้

-   บุ คคล เ ดินชมง านน้อ ย  คําถ ามมาก เ กิน
ความสามารถของนกัศึกษา 

-   คาํถามบางคาํถามไม่เหมาะสม คนเดินงานถาม
แบบก่อกวน 

-   เสียงรบกวนดงัมากๆ 
-   บางคนมีความตอ้งการพนัธ์ุพืชแตไ่ม่มีให ้
 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   อยากใหมี้การจดันิทรรศการการปลูกผกัแปลกๆ   
-   อยากใหมี้การจดังานไม่ตรงกบัเดือนบวชของมุสลิม 
-   อยากใหมี้คนทาํงานเยอะกวา่นี)  
-   มีขอ้มูลในการปลูกพืชชนิดตา่งๆแจกใหค้นเขา้ชม 
-   เปลี�ยนสถานที�ในการดําเนินงาน วางแผนการ

-   อยากให้มีการประสานงานกับภายนอก ดูแล
ความสะอาดและความปลอดภยั 

-   ควรประชาสมัพนัธ์เพิ�มขึ)น 
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ดาํเนินงานใหช้ดัเจน 
-   ควรเพิ�มรายละเอียดของแผนผงัใหล้ะเอียดกวา่นี)    
-   ควรเพิ�มที�จอดรถ  ควรมีที�หลบแดด ฝนใหม้าก 
-   อยากใหมี้พดัลมเพิ�ม 

 
 

ฝ่ายศิลปวฒันธรรมและการแสดง 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-  ไม่มี -  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-  ไม่มี -  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที� 10 (ต่อ) แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะการจดังานเกษตร
ภาคใตค้รั) งต่อไป ของแต่ละฝ่าย 

ฝ่ายสโตร์ 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   ขาดสมาธิในการทาํงานเพราะงานสโตร์เป็นงานที�
เหนื�อย 

-   จาํนวนคนกบังานไม่สมดุล  
 -   ปัญหาการมาทาํงานไม่ตรงเวลา 
-   เวลาฝนตก สถานที�ทํางานได้รับความไม่สะดวก 

เนื�องจากนํ) าฝนทาํให้บริเวณทาํงานเปียกส่งผลให้
บิลชื)นขาดง่าย 

-   นํ) าแขง็ไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการ ส่งนํ) าแขง็ไม่ทนั 
-   อุปกรณ์จดัส่งไม่เพียงพอ 
-   เขียนบิลบกพร่อง 

-  ของบางอยา่งที�มาส่งชา้เกินไป ทาํใหล่้าชา้ในการ
จดัส่ง 

-  มีนํ) าแข็งจากภายนอกมาส่งทําให้สโตร์ขาย
นํ) าแขง็ไม่ได ้

-  พอ่คา้ แม่คา้ ชอบเอาแตใ่จ 
-  พอ่คา้ แม่คา้ ใจร้อนเวลาส่งของ   

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   ใหมี้รถนํ) าแขง็มาจอดเหมือนปีก่อนๆ 
-   ควรมีอุปกรณ์และระยะเวลาใหม้ากกวา่นี)  

-   ของที�มาส่งควรรวดเร็วกวา่นี)  
-   ใหค้วามร่วมมือกนัใหม้ากกวา่เดิม 
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-   ควรทาํงานดว้ยความรอบคอบใหม้ากกวา่นี)  
 
 

ฝ่ายสถานที� 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   งานเยอะแตค่นนอ้ย 
-   รุ่นนอ้งไม่มีทกัษะในการทาํงาน 

-   บางค รั) งอาจจะประสานไม่ตรงกันทําให้
ผิดพลาดเลก็นอ้ย 

-   บางครั) งที�ประสานมามีหลายงานเลยปฏิบัติ
หนา้ที�ล่าชา้ 

- มีคนจาํนวนมากทาํให้ไม่มีความสะดวกในการ
ทาํงาน 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 

-   ควรดาํเนินการของฝ่ายสถานที�ให้เสร็จก่อนงานเริ�ม 
เพื�อจะไดเ้กิดความสะดวกในการทาํงาน 

 

-   อยากใหฝ่้ายอื�นแจง้งานที�จะปฏิบติัล่วงหนา้ 
-   บางครั) งก็มีงานที�ให้มาแบบเร่งรัดทําให้การ

ทาํงานล่าชา้ อยากใหทุ้กฝ่ายมอบหมายหนา้ที�ไว ้
ล่วงหนา้ 

ตารางที� 10 (ต่อ) แสดงปัญหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน และขอ้เสนอแนะการจดังานเกษตร
ภาคใตค้รั) งต่อไป ของแต่ละฝ่าย 

ฝ่ายสวสัดิการและพยาบาล 
อปุสรรคภายในฝ่าย อปุสรรคภายนอกฝ่าย 

-   ของบางครั) งขาดไปเพราะตอ้งไปเอาอีกห้องหนึ�งทาํ
ใหค้นที�มาเบิกของเสียเวลา 

-   บางวนัก็จะมีน้องมาทํางานน้อย น้องไม่ค่อยให้
ความร่วมมือกนัในฝ่าย 

-   มีเสียงเพลงรบกวนทาํใหฟั้งกนัไม่คอ่ยรู้เรื�อง 

-   บอกจาํนวนของที�มาเบิกไม่ชดัเจนบางครั) งก็มา
สองสามรอบ 

-   บางครั) งก็จะมีผูร่้วมงานมากดนํ) าแลว้ก็นําแกว้
ออกไปขา้งนอก ไม่คืนแกว้ 

-   การช่วยเหลือผูป่้วย เนื�องจากไดรั้บขา่วชา้ 
-   การแจ้งข้อมูลของบางฝ่ายไม่ได้แจ้งความ

ต้องการทั) งหมดทําให้การจัดเตรียมและการ
ใหบ้ริการติดขดันิดหน่อย 

-   ร้านหมูย่างอ่างทองมีกลิ�นควนั กระเทียมเจียว
รบกวนบริเวณกองอาํนวยการ 

-   ฝ่ายนิทรรศการไม่ไดแ้จง้ความตอ้งการทั)งหมดมี
เฉพาะบางนิทรรศการเท่านั)นทาํให้ไม่ไดเ้ตรียม
ใหบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะการดาํเนินงานภายในฝ่าย ข้อเสนอแนการประสานงานกบัภายนอกฝ่าย 
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-   ควรจะจดัของ เตรียมความพร้อมตลอดเวลา 
-   รุ่นนอ้งควรจะมีความสามคัคีกนัมากกวา่นี)   
-    ควรจดัระบบใหดี้กวา่นี)  
-   กาํหนดเวลาการเบิกของใหแ้น่นอน 

-   ค ว ร จ ะ บ อ กจํ า น วน ที� ชั ด เ จ นด้ ว ย แ ล ะ
ประสานงานกนัในฝ่ายใหม้าก 

-   การใชว้ิทยสืุ�อสาร บางครั) งยงัใชไ้ม่เสร็จก็มีฝ่าย
อื�นแทรก 

-   ควรจะจดัประชุมเตรียมงานซกั 1-2 สปัดาห์ เพื�อ
จะไดเ้ตรียมความพร้อม 

-   ควรมีการจดัประชุมเพื�อเตรียมความพร้อมหรือ
ปัญหาอุปสรรคก่อนการจดังาน 

 

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20  

กรณผู้ีเข้าอบรมเพาะเห็ด 
 

ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไปเกี�ยวกบัตามความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่าง ๆ ต่อการอบรมเพาะเห็ดภายใน

งานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 
 

1.1 ความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ต่อการอบรมเพาะเห็ดภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั;งที� 20 

จากการสํารวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ต่อการอบรม
เพาะเห็ดภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 อยูใ่นระดบัดีเยี�ยม คือ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม 
(คา่เฉลี�ย 4.67) ดา้นอาหารและเครื�องดื�ม (คา่เฉลี�ย 4.60) ดา้นสถานที�ๆจดัอบรม (ค่าเฉลี�ย 4.59) ดา้น
การลงมือปฏิบติัการเพาะเห็ดถุง (ค่าเฉลี�ย 4.54) ตามลาํดบั และอยูใ่นระดบัดีมาก คือ ดา้นความรู้
ความเขา้ใจในการอบรม (คา่เฉลี�ย 4.49) (ดงัตารางที� 1) 
 

ตารางที� 1 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉลี�ยของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เกี�ยวกบัเรื�องต่างๆ ต่อการอบรมเพาะเห็ดภายในงานเกษตรภาคใต ้ครั) งที� 20 

 

หัวข้อประเมิน ระดับความพงึพอใจ ค่าเฉลี�ย 
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พอใช้ ด ี ดีมาก ดีเยี�ยม (แปลผล) 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

จํานวน 

(ร้อยละ) 

ความรู้ความเขา้ใจในการอบรม 
0 4 28 38 4.49 

(0.00) (5.71) (40.00) (54.29) (ดีมาก) 

การลงมือปฏิบติัการเพาะเห็ดถุง 
1 5 19 45 4.54 

(1.43) (7.14) (27.14) (64.29) (ดีเยี�ยม) 

วสัดุอุปกรณ์ในการอบรม 
0 4 15 51 4.67 

(0.00) (5.71) (21.43) (72.86) (ดีเยี�ยม) 

สถานที�ๆจดัอบรม 
0 5 19 46 4.59 

(0.00) (7.14) (27.14) (65.71) (ดีเยี�ยม) 

อาหารและเครื�องดื�ม 
0 6 16 48 4.60 

(0.00) (8.57) (22.86) (68.57) (ดีเยี�ยม) 
หมายเหต ุคา่เฉลี�ย 1.00-1.49=ควรปรับปรุง 1.50-2.49=พอใช ้2.50-3.49=ดี 3.50-4.49=ดีมาก 4.50-5.00=ดีเยี�ยม 
ส่วนที� 2 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ�มเติมสําหรับการอบรมเพาะเห็ด 

− ควรมีผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเห็ดมาโชว ์ 

− ควรมีการจดันิทรรศการที�เกี�ยวกบัการเพาะเห็ดแต่ละชนิดใหม้ากกวา่นี)  

− อยากใหมี้การอบรมแบบนี)  ในโอกาสที�เหมาะสมต่อไป  

− ควรประชาสัมพนัธ์ใหม้ากกวา่นี)   

− ควรเพิ�มป้ายบอกสถานที�อบรม 

− ขอ้มูลควรลึกกวา่นี)  การแปรรูป ศตรูของเห็ด 

− ควรแบง่ช่วงวชิาการ ทฤษฎี กบัการปฏิบติั พอถึงช่วงกล่าวถึงอุปกรณ์บางตวัก็ตอ้งเดินไปดู 
อาจจะถ่ายรูปมาโชวก่์อน คอ่ยไปดูของจริง 

− ควรจะแนะนาํแหล่งของวสัดุอุปกรณ์และหวัเชื)อไวใ้นเอกสารประกอบคาํบรรยาย 

− ควรจะอบรม การปลุกผกัปลอดสารพิษเพื�อรับประทานในครัวเรือนดว้ย  

− ควรประชาสัมพนัธ์ การฝึกอบรมทางวทิย ุโทรทศัน์ 

− ควรปูพื)นเรื�องการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด ภาวะตลาด ราคา และดา้นอุปสงค ์อุปทาน  

− ควรมีการจดัอบรมเรื�องการเพาะเห็ดฟางบา้ง และใหมี้การจดัอบรมทุกปี 

− ควรอบรมการปลูกผกัปลอดสารพิษเพื�อรับประทานในครัวเรือนดว้ย  
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− ควรเพิ�มเติมในเนื)อหา ของการจดัตั)งธุรกิจขนาดเล็กเขา้มาร่วมดว้ย 

− ใชเ้วลาภายในครึ� งวนัในการอบรมจะดีกวา่ 

− เวลาสําหรับถ่ายทอดทฤษฎีน่าจะมีมากกวา่นี)  เช่น ควรเป็นทฤษฎีวนัครึ� ง และปฏิบติัการ
ครึ� งวนั สนใจการฝึกอบรมเรื�อง ผกัไฮโดรโพรนิก 

− อยากใหอ้บรม เรื�องต่างๆ อีกเพื�อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั�วไป 
 


