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บทนํา 

 การจดังานเกษตรภาคใต ้โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกิจกรรมท่ีคณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ ไดจ้ดัใหมี้การดาํเนินการมาทุก ๆ ปี  ในปี พ.ศ. 2556 น้ีเป็นการจดังานเกษตร

ภาคใต ้คร้ังท่ี 21 ในการจดังานคร้ังแรก ๆ เป็นการจดัเพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ในการทาํ

กิจกรรม กิจกรรมภายในงานส่วนใหญ่จึงเป็นการดาํเนินงานและแสดงผลงานของนกัศึกษา ซ่ึงใช้

ช่ือของงานวา่ “ทรัพยแ์ฟร์”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ไดมี้แนวคิดท่ีจะ

เผยแพร่ผลงานทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ออกสู่ชุมชนใหม้ากข้ึน เพื่อให้

ชุมชนไดรั้บทราบถึงผลงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ซ่ึงผูส้นใจสามารถนาํผลงานเหล่านั้นไปปรับใชใ้นชีวิตจริงได ้จึงไดมี้การเปล่ียนช่ือจากเดิม

มาเป็น “งานเกษตรภาคใต”้ ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  เป้าหมายสาํคญัของการจดังานเกษตรภาคใต ้คือ 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเทคโนโลยกีารเกษตร  การประมง  ธุรกิจเกษตร  การพฒันาชนบท  

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนมีการจาํหน่ายสินคา้ทางการเกษตรของ

หน่วยงานราชการและเอกชน นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมดงักล่าวดว้ย ดงันั้นเพื่อใหท้ราบผลการจดังานเกษตรภาคใตค้ร้ังท่ี 21 คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล เพื่อทาํหนา้ท่ี (1) ประเมินผลการ

งานเกษตรภาคใตค้ร้ังท่ี 20  (2) สรุปผลการประเมินและจดัทาํรูปเล่มเพื่อเป็นขอ้มูลในการจดังาน

คร้ังต่อไป (3) ประสานงานกบัฝ่ายกิจการนกัศึกษา เพื่อจดันกัศึกษาเขา้ร่วมดาํเนินงานของฝ่าย (4) 

เสนองบประมาณค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีฝ่ายรับผดิชอบและอ่ืน ๆ ตามท่ีประธานคณะกรรมการ

มอบหมาย 

1.1 Theme การจัดงาน 

 การจดังานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 21  จดัระหว่างวนัท่ี 9-18 สิงหาคม 2556 มีหัวขอ้หลกัใน

การจดังาน  คือ “นําความรู้ สู่ชุมชน” 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดงาน 

 1.2.1 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชและ

สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ เก่ียวกบัการพฒันาการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 1.2.2 เพื่อเผยแพร่ความเจริญกา้วหนา้ทางวิชาการทางการเกษตรสาขาต่าง ๆ ในปัจจุบนัท่ี

ไดจ้ากการวิจยัคน้ควา้ของนกัวิชาการและเอกชน 

 1.2.3 เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ  การจดัการ และอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

 1.2.4 เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการอนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมไทยเก่ียวกบัการเกษตร

พื้นบา้น 

 1.2.5 เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมและบทบาทขององคก์รเกษตร ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ตลอดจนกลุ่มยวุเกษตรกร 

 1.2.6 เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมการเกษตรทั้งดา้นการตลาดและการแปรรูป

ผลิตภณัฑ ์

 1.2.7 เพื่อส่งเสริมการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ สาํหรับการเกษตรและการคุม้ครอง

สิทธิบตัรทางการเกษตรในอนาคต 

1.3 วตัถุประสงค์ของการประเมินผล 

 การประเมินผลการจดังานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 21 ฝ่ายประเมินผลไดมี้การประเมินผลโดย

สอบถามความคิดเห็นในดา้นต่าง ๆ ของผูเ้ขา้ชมงาน โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

การจดังาน และมีการกาํหนดวตัถุประสงคข์องการประเมินผลไว ้ดงัน้ี 
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 (1) เพื่อทราบถึงขอ้มูลทัว่ไปของผูช้มงาน 

 (2) เพื่อทราบความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชมงานเก่ียวกบัการจดักิจกรรมในงาน 

 (3) เพื่อทราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะสาํหรับรูปแบบในการจดังานจากผูเ้ขา้ชมงาน 

 1.4 ผู้ดําเนินการประเมินผล 

     ไดแ้ก่ คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลงานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 21 ซ่ึงประกอบดว้ย

คณะกรรมการดงัน้ี 

  1. นายนริศ  ทา้วจนัทร์   ประธานคณะอนุกรรมการ 

  2. นางอภิญญา  รัตนไชย รองประธานคณะอนุกรรมการ 

  3. นายอดิเรก  รักคง อนุกรรมการ 

  4. นางสาวลดาวลัย ์ เลิศเลอวงศ ์ อนุกรรมการ 

  5. นายอานนท ์ อุปบลัลงัก ์ อนุกรรมการ 

  6. นายวิสุทธ์ิ  หอมปาน อนุกรรมการ 

  7.  นางอโนชา  พร้อมมูล อนุกรรมการและเลขานุการ 

  8. นางสาวกชพร  เจริญสุข อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  และนกัศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายประเมินผล งานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 21 จาํนวน 63 คน 

1.5 การดําเนินงานฝ่ายประเมินผล 

  ในการบริหารงานของฝ่ายประเมินผล  เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย ฝ่ายประเมินผลไดแ้บ่งคณะทาํงานออกเป็น 4 ฝ่าย โดยนกัศึกษาเป็นผูรั้บผดิชอบการ

ดาํเนินงานภายในคณะทาํงานทั้งหมดไดแ้ก่ (1) คณะทาํงานประสานงานฝ่ายประเมินผลงานเกษตร

ภาคใต ้คร้ังท่ี 21      (2) คณะทาํงานประเมินผลจาํนวนผูเ้ขา้ชมงาน (3) คณะทาํงานประเมินผลความ

คิดเห็นของผูเ้ขา้ชมงานและ(4) คณะทาํงานประเมินผลความคิดเห็นของคณะกรรมการดาํเนินงาน 
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วธีิการประเมินผล 

 ในการประเมินผลงานเกษตรภาคใตค้ร้ังท่ี 21 ฝ่ายประเมินผลมีการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

2.1 วธีิการและการเกบ็ข้อมูล 

2.1.1 การประเมินจาํนวนผูเ้ขา้ชมงาน 

 นบัจาํนวนผูเ้ขา้ชมงานบริเวณประตูเขา้ – ออกงานทั้ง 3 จุด ไดแ้ก่ ประตูทางเขา้ดา้น

บ่อเพาะเล้ียงวาริชศาสตร์ ประตูทางเขา้ดา้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประตูทางเขา้งานดา้น

ถนนปุณณกณัฑ ์(ประตูศรีทรัพยห์รือประตู 109) ทุกชัว่โมงของงาน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง

เวลา 22.00 น. ตลอดทั้ง 10 วนั โดยมีเจา้หนา้ท่ีนบัจาํนวนผูเ้ขา้ชมงาน ประตูละ 2 คน  

2.1.2 การประเมินความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชมงาน 

 เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ขา้ชมงานจาํนวน 3,575 คน ในระหวา่งวนัท่ี 9-18 สิงหาคม 

2556 โดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงการเกบ็ขอ้มูลไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งผูเ้ขา้ชมงานโดยทัว่ไปทั้งงาน 

เพื่อใหค้รอบคลุมบริเวณงานทั้งหมด โดยใชก้ารสุ่มแบบไม่เฉพาะเจาะจง การเกบ็ขอ้มูลในแต่ละวนั

ไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลกระจายในช่วงเวลาต่าง ๆ  

2.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์และรายงานขอ้มูลโดยใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย 

2.3 งบประมาณ 

 งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั จาํนวน 75,000.-บาท 
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ผลการประเมินการจดังานเกษตรภาคใต้ คร้ังที ่21  
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.1 เพศ 
 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.49     
ท่ีเหลือเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 29.51  (ดงัตารางท่ี 1) 
 

ตารางที ่1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 1,055 29.51 
หญิง 2,520 70.49 

รวม 3,575 100.00 
 

1.2 อายุ 
จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีช่วงอายุ 16-20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

49.97 รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงอาย ุ9-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.37 และมีช่วงอาย ุ60 ปีข้ึนไปนอ้ยท่ีสุด      
คิดเป็นร้อยละ 0.68 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 2) 
 

ตารางที ่2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ9-15 ปี 546 15.37 
อาย ุ16-20 ปี 1,775 49.97 
อาย ุ21-25 ปี 419 11.80 
อาย ุ26-30 ปี 216 6.08 
อาย ุ31-35 ปี 172 4.84 
อาย ุ36-40 ปี 137 3.86 
อาย ุ41-45 ปี 106 2.98 
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ตารางที ่2 (ต่อ) แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
อาย ุ46-50 ปี 67 1.89 
อาย ุ51-55 ปี 55 1.55 
อาย ุ56-60 ปี 35 0.99 
อาย ุ60 ปีข้ึนไป 24 0.68 

รวม 3,552 100.00 
หมายเหตุ มีผูไ้ม่ระบุอาย ุจาํนวน 23 ราย จากผูต้อบทั้งหมด 3,575 ราย 
 

1.3 จังหวดัทีอ่ยู่ในปัจจุบัน   
 

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปัจจุบนัอาศยัอยู่ในจงัหวดัสงขลา
มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 65.33 รองลงมาได้แก่ จงัหวดัพทัลุง คิดเป็นร้อยละ 5.75 และจงัหวดั
กาญจนบุรี นนทบุรี บึงกาฬ แพร่ ยโสธร ลาํปาง ลาํพูน สมุทรสาคร หนองคาย และอยุธยา น้อย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.03 เท่ากนั ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 3) 
 

ตารางที ่3 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัท่ีอยูใ่นปัจจุบนั   
 

จังหวดัทีอ่ยู่ในปัจจุบัน จํานวน (คน) ร้อยละ 

สงขลา 2,103 65.33 

พทัลุง 185 5.75 
ตรัง 182 5.65 
ปัตตานี 149 4.63 
สตูล 141 4.38 
ยะลา 136 4.22 
นครศรีธรรมราช 86 2.67 
นราธิวาส 63 1.96 
กระบ่ี 30 0.93 
สุราษฎธ์านี 29 0.90 
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ตารางที ่3 (ต่อ) แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจงัหวดัท่ีอยูใ่น
ปัจจุบนั   

 

จังหวดัทีอ่ยู่ในปัจจุบัน จํานวน (คน) ร้อยละ 

ภูเกต็ 20 0.62 
กรุงเทพมหานคร 16 0.50 
ชุมพร 15 0.47 
พงังา 12 0.37 
เชียงใหม่ 10 0.31 
ระนอง 7 0.22 
ชลบุรี 6 0.19 
นครปฐม 4 0.12 
เชียงราย 3 0.09 
พะเยา 3 0.09 
มาเลเซีย 3 0.09 
ขอนแก่น 2 0.06 
ปทุมธานี 2 0.06 
สุรินทร์ 2 0.06 
กาญจนบุรี 1 0.03 
นนทบุรี 1 0.03 
บึงกาฬ 1 0.03 
แพร่ 1 0.03 
ยโสธร 1 0.03 
ลาํปาง 1 0.03 
ลาํพนู 1 0.03 
สมุทรสาคร 1 0.03 
หนองคาย 1 0.03 
อยธุยา 1 0.03 

รวม 3,219 100.00 
หมายเหตุ มีผูไ้ม่ระบุท่ีอยู ่จาํนวน 356 ราย จากผูต้อบทั้งหมด 3,575 ราย 
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1.4 อาชีพ   
  

 จากการสํารวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นักศึกษา มากท่ีสุด   
คิดเป็นร้อยละ 70.66 รองลงมาไดแ้ก่ รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 9.70 และรัฐวิสาหกิจ นอ้ยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 0.56 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4) 
 

ตารางที ่4 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชีพ 
 

 อาชีพ  จํานวน (คน) ร้อยละ 

นกัเรียน / นกัศึกษา 2,507 70.66 
รับราชการ 344 9.70 
พนกังานบริษทั / เอกชน 205 5.78 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั 176 4.96 
รับจา้ง 142 4.00 
เกษตรกร 85 2.40 
คา้ขาย 69 1.94 
รัฐวิสาหกิจ 20 0.56 

รวม 3,548 100.00 
หมายเหตุ มีผูไ้ม่ระบุอาชีพ จาํนวน 27 ราย จากผูต้อบทั้งหมด 3,575 ราย 

 
ส่วนที ่2  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบังานเกษตรภาคใต้ คร้ังที ่21 
 

2.1 การเคยมาเทีย่วงานเกษตรภาคใต้มาก่อนหรือไม่ 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาเท่ียวงานเกษตรภาคใตม้าก่อน  
คิดเป็นร้อยละ 83.50 ท่ีเหลือไม่เคยมาเท่ียวงานเกษตรภาคใตม้าก่อน คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก คิดเป็นร้อย
ละ 16.50 (ดงัตารางท่ี 5) 
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ตารางที ่5 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามการเคยมาเท่ียวงานเกษตร
ภาคใตม้าก่อนหรือไม่ 

 

เคยมาเทีย่วงานเกษตรภาคใต้มาก่อนหรือไม่ จํานวน (คน) ร้อยละ 
เคยเท่ียวงานเกษตรภาคใตม้าก่อน 2,985 83.50 
ไม่เคย  คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก 590 16.50 

รวม 3,575 100.00 

 
2.2  จุดประสงค์ในการมาชมงาน 
 

 จากการสาํรวจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงคม์าซ้ือสินคา้ มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ  73.73 รองลงมาไดแ้ก่ ชมนิทรรศการทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 57.96 และอ่ืนๆ 
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.01  (ดงัตารางท่ี 6) 
 

ตารางที่ 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจุดประสงค์ในการ            
มาชมงาน 

 

จุดประสงค์ในการมาชมงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 
ซ้ือสินคา้ 2,636 73.73 
ชมนิทรรศการทางวิชาการ 2,072 57.96 
ชมการประกวด สาธิต แข่งชนั 557 15.58 
ชมการแสดงบนเวที 337 9.43 
รับบริการทางวิชาการ 277 7.75 
เขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา 230 6.43 
อ่ืนๆ  72 2.01 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบทั้งหมด 3,575 ราย 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เดินเล่น (32) ขายสินคา้ในงาน ออกบู๊ท  (13) เขา้ร่วมประกวดแข่งโครงงาน (6)               
มารับประทานอาหาร (9) ทาํรายงานของโรงเรียน ( 7) ดูตน้ไม ้ (3) นาํนกัศึกษามาร่วมกิจกรรม (1) 
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2.3  แหล่งข่าวทีท่าํให้ทราบการจัดงาน 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข่าวการจดังานจากป้าย
โฆษณา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.11 รองลงมาไดแ้ก่ คาํบอกเล่าจากเพื่อน / คนรู้จกั คิดเป็นร้อย
ละ 44.20 และอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.92 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 7) 
 

ตารางที ่7 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามแหล่งข่าวท่ีทาํใหท้ราบการ
จดังาน 

 

แหล่งข่าวทีท่าํให้ทราบการจัดงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 
ป้ายโฆษณา 1,863 52.11 
คาํบอกเล่าจากเพ่ือน / คนรู้จกั 1,580 44.20 
ทางโรงเรียนประกาศ 901 25.20 
อินเทอร์เน็ต 676 18.91 
เอกสาร / ใบปลิว       468 13.09 
วิทย ุ 286 8.00 
อ่ืนๆ  33 0.92 

หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบทั้งหมด  3,575 ราย  
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัอยูแ่ลว้ (19) ทาํงานในมหาวทิยาลยั (13) จาํเวลาไดม้าประจาํ
ทุกปี (1)  
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2.4 จํานวนวนัทีม่าเทีย่วในงานเกษตรภาคใต้คร้ังที ่21 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมาเท่ียวในงานเกษตรภาคใตค้ร้ังท่ี 21  จาํนวน 
1 วนั มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.63 รองลงมาไดแ้ก่ มาเท่ียว  2 วนั คิดเป็นร้อยละ 21.77 และมา
เท่ียว 9 วนั นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.86 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 8) 
 

ตารางที ่8 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามจาํนวนวนัท่ีมาเท่ียวในงาน
เกษตรภาคใตค้ร้ังท่ี 21 

 

จํานวนวนัทีม่าเทีย่ว จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 วนั 891 25.63 
2 วนั 757 21.77 
3 วนั 717 20.62 
4 วนั 202 5.81 
5 วนั 395 11.36 
6 วนั 47 1.35 
7 วนั 57 1.64 
8 วนั 54 1.55 
9 วนั 30 0.86 
10 วนั 327 9.40 
รวม 3,477 100.00 

หมายเหตุ มีผูไ้ม่ระบุจาํนวนวนัท่ีมา จาํนวน 98 ราย จากผูต้อบทั้งหมด 3,575 ราย 
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2.5  ค่าอาหารโดยประมาณในการเทีย่วชมงานแต่ละคร้ัง (วนั) 
 

จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าอาหารโดยประมาณในการเท่ียวชมงานแต่
ละคร้ัง (วัน) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.77 รองลงมาได้แก่                
จ่ายค่าอาหาร 101 - 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.81 และจ่ายค่าอาหาร 2,000 บาท ข้ึนไป นอ้ยท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ  0.51 ตามลาํดบั  (ดงัตารางท่ี 9) 

 

ตารางที ่9 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามค่าใชจ่้ายสาํหรับอาหาร
โดยประมาณในการเท่ียวชมงานแต่ละคร้ัง (วนั)  

 

 ค่าอาหารโดยประมาณ  (บาท / วนั) จํานวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  100 บาท 1,148 32.77 
101 - 200 บาท 939 26.81 
201 - 300 บาท 594 16.96 
301 - 400 บาท 207 5.91 
401 - 500 บาท 412 11.76 
501 - 1,000 บาท 161 4.60 
1,500 - 2,000 บาท 24 0.69 
2,000 บาท ข้ึนไป  18 0.51 

รวม 3,503 100.00 
หมายเหตุ มีผูไ้ม่ระบุค่าใชจ่้ายสาํหรับอาหาร จาํนวน 72 ราย จากผูต้อบทั้งหมด 3,575 ราย 
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2.6  ค่าซ้ือสินค้าอืน่ๆ อาหารโดยประมาณในการเทีย่วชมงานแต่ละคร้ัง (วนั) 
 

จากการสาํรวจ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามจ่ายค่าซ้ือสินคา้โดยประมาณในการเท่ียวชมงาน
แต่ละคร้ัง (วนั) 101-200 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.88 รองลงมาไดแ้ก่ จ่ายค่าซ้ือสินคา้            
401-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.73 และจ่ายค่าซ้ือสินคา้ 5,000 บาทข้ึนไป นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
0.56 ตามลาํดบั  (ดงัตารางท่ี 10) 

 

ตารางที ่10 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามค่าซ้ือสินคา้โดยประมาณ
ในการเท่ียวชมงานแต่ละคร้ัง (วนั)  

 

 ค่าซ้ือสินค้าโดยประมาณ  (บาท / วนั) จํานวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ไดซ้ื้อสินคา้ 211 6.24 
1-100 บาท 518 15.33 
101-200 บาท 773 22.88 
201-300 บาท 425 12.58 
301-400 บาท 253 7.49 
401-500 บาท 599 17.73 
501-1,000 บาท 384 11.36 
1,001-2,000 บาท 132 3.91 
2,001-3,000 บาท 37 1.09 
3,001-5,000 บาท 28 0.83 
5,000 บาทข้ึนไป  19 0.56 

รวม 3,379 100.00 
หมายเหตุ มีผูไ้ม่ระบุค่าใชจ่้ายสาํหรับซ้ือสินคา้ จาํนวน 196 ราย จากทั้งหมด 3,575 ราย 
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2.7  ความคดิเห็นเกีย่วกบักจิกรรมต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต้ คร้ังที ่21 
 จากการสาํรวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ภายใน
งานเกษตรภาคใต  ้คร้ังท่ี 21 อยู่ในระดับมาก คือ ร้านคา้เกษตร (ค่าเฉล่ีย  3.45)  ร้านคา้ทัว่ไป 
(ค่าเฉล่ีย  3.36)  แปลงสาธิต  (ค่าเฉล่ีย  3.34)  ร้านอาหาร (ค่าเฉล่ีย  3.31) และนิทรรศการวิชาการ 
(ค่าเฉล่ีย  3.29)  ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 11) 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้คร้ัง
ท่ี 21 อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การแสดงบนเวที (ค่าเฉล่ีย  3.18)   การฝึกอบรม / สาธิตต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย  3.17)   และการประกวด  (ค่าเฉล่ีย  3.14)  ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 11) 
 

ตารางที ่11 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความคิดเห็น
เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 21 

กจิกรรม 
ไม่ได้เข้าชม 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควรปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. นิทรรศการ
วชิาการ 

652 55 173 1564 1131 3.29 
(มาก) (18.24) (1.54) (4.84) (43.75) (31.64) 

2. แปลงสาธิต 
370 50 222 1534 1399 3.34 

(มาก) (10.35) (1.40) (6.21) (42.91) (39.13) 

3. การประกวด 
793 60 312 1584 826 3.14 

(ปานกลาง) (22.18) (1.68) (8.73) (44.31) (23.10) 
4. การฝึกอบรม / 
สาธิตต่างๆ 

730 66 316 1530 933 3.17 
(ปานกลาง) (20.42) (1.85) (8.84) (42.80) (26.10) 

5. การแสดงบนเวที 
810 73 289 1468 935 3.18 

(ปานกลาง) (22.66) (2.04) (8.08) (41.06) (26.15) 

6. ร้านคา้เกษตร 
60 53 181 1417 1864 3.45 

(มาก) (1.68) (1.48) (5.06) (39.64) (52.14) 

7. ร้านคา้ทัว่ไป 
20 54 215 1684 1602 3.36 

(มาก) (0.56) (1.51) (6.01) (47.10) (44.81) 

8. ร้านอาหาร 
35 84 263 1655 1538 3.31 

(มาก) (0.98) (2.35) (7.36) (46.29) (43.02) 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบ 3,575 ราย  

แปลผลค่าเฉล่ีย 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  ความคดิเห็นเกีย่วกบัเร่ืองต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต้ คร้ังที ่21 
 

 จากการสาํรวจ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีภาพรวมความพึงพอใจงานเกษตรภาคใต ้คร้ัง
ท่ี 21 เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 21 อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.34)       

เม่ือพิจารณาดา้นต่างๆท่ีประเมิน พบว่า หวัขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก คือ ปริมาณและความหลากหลายของสินคา้เกษตร (ค่าเฉล่ีย  3.35)  ความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาในการจัดงาน (ค่าเฉล่ีย  3.33) และจาํนวนร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม (ค่าเฉล่ีย  3.29) 
ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 12) 

หัวขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง คือ การรักษาความ
ปลอดภยัภายในบริเวณงาน (ค่าเฉล่ีย  3.20)  การประชาสัมพนัธ์ภายในงาน (ค่าเฉล่ีย  3.15) ความ
สะอาดของพื้นท่ีในงานและปริมาณถงัขยะ (ค่าเฉล่ีย  3.07)  ป้ายบอกทิศทาง / สถานท่ี / แผนท่ี
บริเวณงาน (ค่าเฉล่ีย  3.07)  ราคาของสินคา้เกษตร (ค่าเฉล่ีย  3.05)  ความสะดวกและความสะอาด
ของหอ้งนํ้ า (ค่าเฉล่ีย  2.93)  การจราจรภายในงาน (ค่าเฉล่ีย  2.87)  และความสะดวกของท่ีจอดรถ 
(ค่าเฉล่ีย  2.74) ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 12) 
 

ตารางที ่12 แสดงจาํนวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความเห็นในเร่ือง
ต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 21 

 

หัวข้อประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควรปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ปริมาณและความหลากหลาย
ของสินคา้เกษตร 

62 226 1677 1610 3.35 
(มาก) (1.73) (6.32) (46.91) (45.04) 

ราคาของสินคา้เกษตร 
137 425 2132 881 3.05 

(ปานกลาง) (3.83) (11.89) (59.64) (24.64) 

ความสะดวกของท่ีจอดรถ 
329 935 1662 649 2.74 

(ปานกลาง) (9.20) (26.15) (46.49) (18.15) 

การจราจรภายในงาน 
239 754 1812 770 2.87 

(ปานกลาง) (6.69) (21.09) (50.69) (21.54) 

จาํนวนร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
50 281 1819 1425 3.29 

(1.40) (7.86) (50.88) (39.86) (มาก) 
หมายเหตุ แปลผลค่าเฉล่ีย 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 และค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามความเห็นใน
เร่ืองต่างๆ ภายในงานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 21 

 

หัวข้อประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ 

ควรปรับปรุง น้อย ปานกลาง มาก 
ค่าเฉลีย่ 
แปลผล 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

จํานวน 
(ร้อยละ) 

ความสะดวกและความสะอาด
ของหอ้งนํ้า 

209 678 1857 831 2.93 

(5.85) (18.97) (51.94) (23.24) (ปานกลาง) 

ความสะอาดของพ้ืนท่ีในงานและ
ปริมาณถงัขยะ 

132 491 1956 996 3.07 
(3.69) (13.73) (54.71) (27.86) (ปานกลาง) 

ป้ายบอกทิศทาง / สถานท่ี / แผน
ท่ีบริเวณงาน 

99 584 1856 1036 3.07 
(2.77) (16.34) (51.92) (28.98) (ปานกลาง) 

การประชาสัมพนัธ์ภายในงาน 
84 427 1939 1125 3.15 

(ปานกลาง) (2.35) (11.94) (54.24) (31.47) 
ความเหมาะสมของช่วงเวลาใน
การจดังาน 

52 251 1720 1552 3.33 
(มาก) (1.45) (7.02) (48.11) (43.41) 

การรักษาความปลอดภัยภายใน
บริเวณงาน 

54 370 1942 1209 3.20 
(ปานกลาง) (1.51) (10.35) (54.32) (33.82) 

ภาพรวม  ความพึงพอใจงาน
เกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 21 

66 133 1902 1474 3.34 
(มาก) (1.85) (3.72) (53.20) (41.23) 

หมายเหตุ แปลผลค่าเฉล่ีย 1.00-1.75=ควรปรับปรุง 1.76-2.51=นอ้ย 2.52-3.27=ปานกลาง 3.28-4.00=มาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 17 
 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

2.9  ประโยชน์ในการมาชมงานเกษตรภาคใต้ คร้ังที ่21 
 

 จากการสาํรวจ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามไดป้ระโยชน์ในการมาชมงานเกษตรภาคใต ้
คร้ังท่ี 21 คร้ังน้ีเร่ืองไดรั้บความรู้ทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 66.83 รองลงมา
ไดแ้ก่ ไดซ้ื้อสินคา้การเกษตรท่ีหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 60.78 ไดรั้บความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
จากการชมงาน  คิดเป็นร้อยละ 53.68 ไดเ้ห็นเทคโนโลย ี/ นวตักรรมทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
51.75 ไดซ้ื้อสินคา้อ่ืนๆ (ท่ีมิใช่สินคา้การเกษตร) ท่ีหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 50.01 และอ่ืนๆ  
ไดแ้ก่ ไดเ้ดินออกกาํลงักาย  คิดเป็นร้อยละ 0.42 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 13) 
 

ตารางที่ 13 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประโยชน์ในการมาชม
งานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 21 

 

ประโยชน์ในการมาชมงาน จํานวน (คน) ร้อยละ 
ไดรั้บความรู้ทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 2389 66.83 
ไดซ้ื้อสินคา้การเกษตรท่ีหลากหลาย 2173 60.78 
ไดรั้บความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จากการชมงาน 1919 53.68 
ไดเ้ห็นเทคโนโลย ี/ นวตักรรมทางการเกษตร 1850 51.75 
ไดซ้ื้อสินคา้อ่ืนๆ (ท่ีมิใช่สินคา้การเกษตร) ท่ีหลากหลาย 1788 50.01 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไดเ้ดินออกกาํลงักาย  15 0.42 
หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 3,575 ราย  
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2.10  ส่ิงทีช่อบ / ประทบัใจในการมาเทีย่วงานเกษตรภาคใต้คร้ังที ่21   
 

 จากการสํารวจ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามชอบ / ประทับใจโซนต้นไม้และดอกไม ้       
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.24 รองลงมาไดแ้ก่ การจดักิจกรรมต่างๆ ภายในงาน คิดเป็นร้อยละ 
13.45 ร้านอาหารหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 11.47 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทต่างๆ คิด
เป็นร้อยละ 10.27 ไดรั้บความรู้ดา้นการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 9.33 โซนสัตวเ์ล้ียง คิดเป็นร้อยละ 
8.07 การประกวดแข่งขนั เช่น การประกวดไกแ้จ ้นก ปลาสวยงาม เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 5.06 การ
แสดงบนเวที คิดเป็นร้อยละ 4.21 การจาํหน่ายสินคา้ด้านการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 3.90 โซน
กลว้ยไม ้คิดเป็นร้อยละ 3.68 ความแปลกใหม่ไม่เคยเห็น คิดเป็นร้อยละ 3.39 การจดัพื้นท่ีภายใน
งานเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 3.36 การจดัแข่งขนัทางด้านวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 3.08 การจัด
นิทรรศการทางดา้นการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 2.48 และสินคา้ราคาถูก น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
2.01 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 14) 
 

ตารางที่ 14 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามส่ิงท่ีชอบ / ประทบัใจใน
การมาเท่ียวงานเกษตรภาคใตค้ร้ังท่ี 21   

 

ส่ิงทีช่อบ / ประทบัใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
โซนตน้ไมแ้ละดอกไม ้ 517 16.24 
การจดักิจกรรมต่างๆ ภายในงาน 428 13.45 
ร้านอาหารหลากหลาย 365 11.47 
ความหลากหลายของสินคา้ประเภทต่างๆ 327 10.27 
ไดรั้บความรู้ดา้นการเกษตร 297 9.33 
โซนสตัวเ์ล้ียง 257 8.07 
การประกวดแข่งขนั เช่น การประกวดไกแ้จ ้นก ปลาสวยงาม 161 5.06 
การแสดงบนเวที 134 4.21 
การจาํหน่ายสินคา้ดา้นการเกษตร  124 3.90 
โซนกลว้ยไม ้ 117 3.68 
ความแปลกใหม่ไม่เคยเห็น 108 3.39 
การจดัพื้นท่ีภายในงานเหมาะสม 107 3.36 
การจดัแข่งขนัทางดา้นวิชาการ 98 3.08 
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ตารางที ่14 (ต่อ) แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามส่ิงท่ีชอบ / 
ประทบัใจในการมาเท่ียวงานเกษตรภาคใตค้ร้ังท่ี 21   

 

ส่ิงทีช่อบ / ประทบัใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
การจดันิทรรศการทางดา้นการเกษตร 79 2.48 
สินคา้ราคาถูก 64 2.01 

รวม 3,183 100.00 
หมายเหตุ มีผูไ้ม่ระบุส่ิงท่ีชอบ / ประทบัใจ จาํนวน 392 ราย จากผูต้อบทั้งหมด 3,575 ราย 
 

2.11  ส่ิงทีไ่ม่ชอบและต้องการให้ปรับปรุงจากการมาเทีย่วงานเกษตรภาคใต้คร้ังที ่21 
 

 จากการสํารวจ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่ิงท่ีไม่ชอบและตอ้งการให้ปรับปรุง คือ       
ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.58 รองลงมาไดแ้ก่ อากาศร้อนแออดั คิดเป็นร้อย
ละ 11.70 รูปแบบของงานควรเน้นดา้นการเกษตรมากกว่าน้ี คิดเป็นร้อยละ 7.57 ความปลอดภยั
ภายในงาน คิดเป็นร้อยละ 7.23 ราคาอาหารแพง คิดเป็นร้อยละ 6.73 การจราจรติดขดั คิดเป็นร้อย
ละ 6.70 เสียงดงั  คิดเป็นร้อยละ 6.04 สินคา้มีราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 5.29 หอ้งนํ้ าไม่สะอาด และ
ไม่เพียงพอกับความตอ้งการ คิดเป็นร้อยละ 5.13 บริเวณงานสกปรก คิดเป็นร้อยละ 4.91 ช่อง
ทางเดินแคบ แออดั และถงัขยะไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 3.88 เท่ากนั กล่ินขยะ คิดเป็นร้อยละ 3.85 
ความไม่เป็นระเบียบภายในงาน คิดเป็นร้อยละ 3.69 โซนสัตวเ์ล้ียงมีกล่ินเหมน็มาก คิดเป็นร้อยละ 
3.07 ดา้นความสะอาด  คิดเป็นร้อยละ 1.41 เพิ่มร้านอาหารอิสลามใหม้ากกวา่น้ี  คิดเป็นร้อยละ 1.22 
ท่ีนัง่พกั ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 1.16 ไม่มีป้ายบอกทิศทาง คิดเป็นร้อยละ  0.56 และอ่ืนๆ นอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.41 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 15) 
 

ตารางที ่15 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามส่ิงท่ีไม่ชอบและตอ้งการ
ใหป้รับปรุงจากการมาเท่ียวงานเกษตรภาคใตค้ร้ังท่ี 21   

 

ส่ิงทีไ่ม่ชอบ / ต้องการให้ปรับปรุง จํานวน (คน) ร้อยละ 
ท่ีจอดรถไม่เพยีงพอ  498 15.58 
อากาศร้อนแออดั 374 11.70 
รูปแบบของงานควรเนน้ดา้นการเกษตรมากกวา่น้ี 242 7.57 
ความปลอดภยัภายในงาน 231 7.23 
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ตารางที ่15 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามส่ิงท่ีไม่ชอบและตอ้งการ
ใหป้รับปรุงจากการมาเท่ียวงานเกษตรภาคใตค้ร้ังท่ี 21   

 

ส่ิงทีไ่ม่ชอบ / ต้องการให้ปรับปรุง จํานวน (คน) ร้อยละ 
ราคาอาหารแพง 215 6.73 
การจราจรติดขดั 214 6.70 
เสียงดงั 193 6.04 
สินคา้มีราคาแพง 169 5.29 
หอ้งนํ้าไม่สะอาด และไม่เพยีงพอกบัความตอ้งการ 164 5.13 
บริเวณงานสกปรก 157 4.91 
ช่องทางเดินแคบ แออดั 124 3.88 
ถงัขยะไม่เพยีงพอ  124 3.88 
กล่ินขยะ 123 3.85 
ความไม่เป็นระเบียบภายในงาน 118 3.69 
โซนสตัวเ์ล้ียงมีกล่ินเหมน็มาก 98 3.07 
ดา้นความสะอาด  45 1.41 
เพิ่มร้านอาหารอิสลามใหม้ากกวา่น้ี  39 1.22 
ท่ีนัง่พกั ไม่เพยีงพอ 37 1.16 
ไม่มีป้ายบอกทิศทาง 18 0.56 
อ่ืนๆ 13 0.41 

รวม 3,196 100.00 
หมายเหตุ มีผูไ้ม่ระบุส่ิงท่ีไม่ชอบ /ตอ้งการใหป้รับปรุง จาํนวน 379 ราย จากผูต้อบทั้งหมด 3,575 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ท่ีจอดรถเดินไกล (9) ร้านคา้เหมือนเดิม ไม่มีอะไรแปลกใหม่ (2) อากาศร้อนควรมีเตน้ท์

ใหท้ัว่ถึง (1) ในบริเวณงานไม่ควรใหร้ถยนตผ์า่น  (1)  
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2.12  การมาร่วมงานเกษตรภาคใต้ ในคร้ังต่อไป 
 

 จากการสาํรวจ พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมาร่วมงานเกษตรภาคใต ้ในคร้ัง
ต่อไปแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 85.34 รองลงมาไดแ้ก่ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 14.21 และไม่มาร่วม
อยา่งแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 0.45 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 16) 
 

ตารางที ่16 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามคิดวา่จะมาร่วมงานเกษตร
ภาคใต ้ในคร้ังต่อไปหรือไม่ 

 

ความคดิเห็น จํานวน (คน) ร้อยละ 
มาร่วมอยา่งแน่นอน 3051 85.34 
ไม่แน่ใจ 508 14.21 
ไม่มาร่วมอยา่งแน่นอน 16 0.45 

รวม 3,575 100.00 
หมายเหตุ เหตุผลกรณีท่ีไม่มาร่วมอยา่งแน่นอน คือ อยูไ่กล (14) ไม่ประทบัใจ (1) เหมือนเดิมทุกปี (1)  
 

2.13  เหตุผลกรณทีีไ่ม่แน่ใจว่าจะมาร่วมงานเกษตรภาคใต้ ในคร้ังต่อไป 
 

 จากการสาํรวจ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีไม่แน่ใจว่าจะมาร่วมงาน
เกษตรภาคใต ้ในคร้ังต่อไปหรือไม่ คือ  กลวัติดธุระ ไม่ว่าง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.32 
รองลงมาไดแ้ก่ แลว้แต่โอกาส คิดเป็นร้อยละ 10.63 ข้ึนอยู่กบัทางโรงเรียนว่าจะพามาหรือไม่  คิด
เป็นร้อยละ  7.09 กลบัภูมิลาํเนาเดิม คิดเป็นร้อยละ  4.53 ไกล(ระยะทาง) คิดเป็นร้อยละ 3.15  ข้ึนอยู่
กบัช่วงเวลาในการจดังาน คิดเป็นร้อยละ 2.17  กาํลงัจะจบการศึกษาท่ีจากโรงเรียนท่ีเคยพามา คิด
เป็นร้อยละ  1.57 ของแพง คิดเป็นร้อยละ 1.38  ข้ึนอยู่กบับริษทัว่าเขา้ร่วมงานหรือไม่ คิดเป็นร้อย
ละ  0.59 ตอ้งขอพ่อเเม่ก่อน ทาํงานต่างจงัหวดั ทาํงานอยูเ่ขตแดนไทยมาเลย ์ไม่ค่อยพึงพอใจท่ีจอด
รถ ไม่มีการเป็นงานเกษตรท่ีชดัเจน และรู้สึกไม่มีความปลอดภยักบัชีวิตและทรัพสินย ์คิดเป็นร้อย
ละ 0.20 เท่ากนั ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 17) 
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ตารางที ่17 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเหตุผลกรณีท่ีไม่แน่ใจวา่
จะมาร่วมงานเกษตรภาคใต ้ในคร้ังต่อไป 

 

เหตุผลกรณทีีไ่ม่แน่ใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
กลวัติดธุระ ไม่วา่ง 342 67.32 
แลว้แต่โอกาส 54 10.63 
ข้ึนอยูก่บัทางโรงเรียนวา่จะพามาหรือไม่  36 7.09 
กลบัภูมิลาํเนาเดิม 23 4.53 
ไกล(ระยะทาง) 16 3.15 
ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาในการจดังาน 11 2.17 
กาํลงัจะจบการศึกษาท่ีจากโรงเรียนท่ีเคยพามา 8 1.57 
ของแพง 7 1.38 
ข้ึนอยูก่บับริษทัวา่เขา้ร่วมงานหรือไม่ 3 0.59 
ตอ้งขอพอ่เเม่ก่อน 1 0.20 
ทาํงานต่างจงัหวดั 1 0.20 
ทาํงานอยูเ่ขตแดนไทยมาเลย ์ 1 0.20 
ไม่ค่อยพึงพอใจท่ีจอดรถ 1 0.20 
ไม่มีการเป็นงานเกษตรท่ีชดัเจน 1 0.20 
รู้สึกไม่มีความปลอดภยักบัชีวิตและทรัพสินย ์ 1 0.20 

รวม 508 100.00 
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ส่วนที ่3 ข้อเสนอแนะต่อการจัดงานเกษตรภาคใต้ในคร้ังต่อ ๆ ไป  
3.1 ด้านสถานที ่

 ควรมีการจดังานในบริเวณท่ีกวา้งและไม่ซบัซอ้น  
 ไม่ควรจดังานพร้อมกบัสปัดาห์วิทย ์เพราะจะทาํใหมี้รถมากและคนมากเกินไป 
 กางเตน็ใหม้ากกวา่น้ีหน่อยเพราะอากาศเมืองไทยร้อนเกินไป 
 การขีดเสน้ทางชมงานใหเ้หมาะสม 
 การรักษาความปลอดภยัท่ีเขม้งวด 
 ควรจดัระบบจราจร จดัใหมี้ท่ีจอดรถมากพอ เพื่ออาํนวยความสะดวก และมีการดูแล

จากเจา้หนา้ท่ี ขยายพื้นท่ีมากกวา่น้ีหรือปรับปรุงจราจรไม่ใหติ้ดขดัหรือขยายท่ีจอดรถ 
 ควรจดัสรรท่ีแสดงงาน ร้านคา้ ร้านเกษตร  ใหเ้ป็นส่วนๆ 
 ควรแบ่งโชนการเดินใหเ้ป็นทางคนจะไดไ้ม่พลุกพล่านเกินไป 
 ควรเพิ่มการรักษาความปลอดภยั 

 
3.2 ด้านผลติภณัฑ์ทีจั่ดจําหน่ายภายในงาน 

 มีการควบคุมสินคา้ท่ีขาย ไม่ควรแพงจนเกินไป 
 ควรท่ีจะมีการจาํหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลายกวา่น้ี ทุกปีร้านอาหารจะเหมือนเดิมและอยู่

ท่ีเดิม  
 ควรท่ีจะมีร้านอาหารมุสลิมใหเ้ยอะ และจดัโซนอาหารมุสลิมเป็นโซนเฉพาะ 
 ควรนาํร้านอาหารช่ือดงัของจงัหวดัต่างๆมาใหเ้ยอะกวา่น้ี 
 ควรเนน้สินคา้ทางการเกษตร/สินคา้ OTOP ใหม้าก 

 
3.3 ด้านรูปแบบและระยะเวลาการจัดงาน 

 ควรมีการขยายเวลาใหม้ากกวา่น้ี เพื่อช่วยลดกระจายปริมาณคนท่ีมาเท่ียวชมงาน  
 การแสดงเวทีกลางสาํหรับการแสดง กรณีเชิญนกัเรียนมาแสดง ควรมีการลาํดบัการ

แสดงตามอายขุองผูแ้สดงดว้ย ไม่ควรใหเ้ดก็ท่ีอายนุอ้ยมาคอย 
 ขอใหเ้พิ่มบริการเก่ียวกบัการชมงาน เช่น รถนาํเท่ียว เพื่อความสะดวกแก่บุคคลต่างๆ 
 ควรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดังานใหห้ลากหลาย เช่น การจดังานของ ม. 

เกษตรศาสตร์ 
 น่าจะมีเวทีการแสดงของนกัศึกษา มอ.จากหลายๆคณะ 
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 งานเกษตรภาคใตใ้นปีน้ีไม่ไดมี้ความแตกต่างจากปีก่อนๆมากนกัยงัขาดจุดท่ีน่าสนใจ
จึงทาํไม่ค่อยไดรั้บความรู้ใหม่อีกทั้งราคาสินคา้ต่างๆดูเหมือนจะแพงกวา่ทอ้งตลาด 
 

3.4 ด้านความสะอาด 

 ควรมีการรักษาความสะอาดของหอ้งนํ้า จดัเจา้หนา้ท่ีประจาํมาดูแลเร่ืองความสะอาด 
 ควรปรับปรุงเร่ืองความสะอาด ในพื้นท่ีบริเวณจดังาน 
 ควรมีการแยกประเภทขยะ เพื่อการจดัการอยา่งง่าย 
 ควรปรับปรุงเร่ืองกล่ินบริเวณโซนสตัวต่์างๆ 

 
3.5 ด้านงานวชิาการ 

 การจดัการดา้นแปลงเกษตรของนกัศึกษาควรจะมีผลงานท่ีดีกวา่ปีก่อนๆ และมีอะไร
ใหม่ๆไม่ซํ้ากบัปีท่ีแลว้ หรือไม่นอ้ยกวา่ปีก่อนๆ 

 การประกวดใหเ้วลานอ้ยเกินไป 
 ควรมีตน้ไมใ้หเ้ยอะกวา่น้ี การสาธิตและฝึกอบรมตอ้งมีทุกวนั 
 ควรมีการแสดงการปรับปรุงพนัธ์ุใหม่ เทคโนโลย ีนวตักรรมทางการเกษตร ผลิตผล

ทางเกษตรท่ีแปลกใหม่  
 เนน้โครงการในพระราชดาํริ เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร 

วิทยาการท่ีเก่ียวกบัการเกษตร 
 การจดังานควรตอบรับต่ออาเซียน 
 ควรจดัแปลงสาธิตใหใ้หญ่กวา่น้ีเพราะน่าสนใจดี 
 ควรเพิ่มการจดันิทรรศการใหม้ากข้ึน พื้นท่ีในการแสดงนิทรรศการนอ้ย พื้นท่ี

แสดงผลงานนกัศึกษานอ้ย  
 ควรลดซุม้ของรถท่ีไม่ใช่ทางการเกษตร มนัทาํใหดู้เหมือนมอเตอร์โชวม์ากกวา่ ผลิต

ทางการเกษตรมีนอ้ย  
 อยากใหมี้ผลผลิตทางการเกษตรท่ีแปลกใหม่เยอะๆ ภูมิปัญญาชาวบา้นเยอะๆ อยากให้

มีผลิตภณัฑท์างการเกษตรเยอะๆ 
 แปลงสาธิดในปีน้ีไม่ค่อยสวยทั้งพืชและผกั 
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3.6 ด้านการอาํนวยความสะดวก 

 ควรมีทีมงานบอกทางและป้ายมากข้ึน 
 ควรจะมีท่ีนัง่ จุดพกัผอ่นมากกวา่น้ี 
 ควรจะมีบริการหอ้งนํ้ามากกวา่น้ี หรือควรจะมีสุขาเคล่ือนท่ี ตามจุดต่างๆ 
 ควรติดพดัลมไอนํ้า  
 มีแผนผงับริเวณงานแจก 
 ควรจดัพื้นท่ีโซนต่างๆใหมี้ระเบียบ 
 ควรจดัพื้นท่ีสาํหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้มาจดันิทรรศการในงาน  
 ควรมีนํ้าด่ืมฟรีบริการใหท้ัว่ถึง 
 ควรประชาสมัพนัธ์ใหท้ัว่ถึง 
 ควรเปิดเพลงท่ีกาํลงัฮิต มีพดัลม และไม่มีกล่ินเหมน็อบั 
 ควรเปิดประตู 108 ใหใ้ชใ้นการเขา้ออกตั้งแต่ก่อนเร่ิมงานเพราะมีการขนส่งสินคา้ท่ี

เขา้มาจดัในงาน ทาํใหร้ถติดมาก 

 ควรมีการประชาสมัพนัธ์สถานท่ีชมงานและแผนก 
 

 
 
 
 


