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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการจัดงานโครงการ 

“เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” เมื่อวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณริมคลอง

ผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการแบ่งสาระส าคัญในการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”

ส าหรับผู้เข้าร่วมงาน 

 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” 

ส าหรับผู้ร่วมออกบูธ/ นิทรรศการ 

 4. ผลสรุปจากการสังเกตการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ 

 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 การติดตามประเมินผลการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ในครั้งนี้ได้

ท าการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ จ าแนกเป็น (1) การสอบถามความ

คิดเห็นผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 628คน และ (2) การสอบถามความคิดเห็นเจ้าหน้าที่จัดงาน จ านวน 111คน 

ทั้งนี้ จากการสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 628คน จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 126 คน และ

เพศหญิง จ านวน 502 คน คิดเป็นร้อยละ 20.06 และ 79.94ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมงาน 

มีช่วงอายุ 15 – 17 ปี ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 19.11 รองลงมา 

ได้แก่ ช่วงอายุ 31 – 40 ปีช่วงอายุ 18 – 21 ปี และช่วงอายุ 41 – 50 ป ีคิดเป็นร้อยละ 16.2415.92 และ 

12.74 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาจ าแนกตามอาชีพของผู้เข้าร่วมงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/ นักศึกษา คิด

เป็นร้อยละ 46.82 รองลงมาได้แก่ ข้าราชการ/ บุคลากร ภายในกระทรวงศึกษาธิการประชาชนทั่วไป และครู/ 

อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 26.2713.69 และ 10.19 ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังพบว่ากิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมงานเข้าร่วม

ชมการแสดงนิทรรศการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.52 รองลงมาได้แก่ การเลือกซื้อสินค้าและการฝึกอาชีพ 

คิดเป็นร้อยละ 40.29 และ 30.73 ตามล าดับ ดังตาราง 1 

 ในขณะที่ ผู้ร่วมออกบูธ/นิทรรศการ จ านวน 111 คน จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน 36 คน และเพศ

หญิ ง จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 และ 67.57 ตามล าดับ โดยอยู่ ในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.05 รองลงมาได้แก่ ส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
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23.42 และ 9.91 ตามล าดับ ซึ่งกิจกรรมที่หน่วยงานน ามาร่วมจัดงานในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการจัดจ าหน่าย

สินค้า คิดเป็นร้อยละ 65.77 รองลงมาได้แก่ การจัดการฝึกอาชีพและการจัดแสดงนิทรรศการ คิดเป็นร้อยละ 

29.73 และ 26.13 ตามล าดับ ดังตาราง 2 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมงานโครงการ“เสมาร่วมใจ ท าดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพ 
ตามรอยพ่อ” 

ที ่ ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 628 100.00 

 ชาย 126 20.06 
 หญิง 502 79.94 

2. อายุ 628 100.00 
 น้อยกว่า 12 ปี (ระดับประถมศึกษา) 13 2.07 

 ช่วงอายุ 12 – 14 ปี (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 40 6.37 
 ช่วงอายุ 15 – 17 ปี (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 120 19.11 
 ช่วงอายุ 18 – 21 ปี (ระดับอุดมศึกษา) 100 15.92 
 ช่วงอายุ 22 – 30 ปี 67 10.67 
 ช่วงอายุ 31 – 40 ปี 102 16.24 
 ช่วงอายุ 41 – 50 ปี 80 12.74 
 ช่วงอายุ 51 – 60 ปี 68 10.83 
 มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 38 6.05 

3. อาชีพ 628 100.00 
 ข้าราชการ/ บุคลากร ภายในกระทรวงศึกษาธิการ 165 26.27 
 ข้าราชการ/ บุคลากร ภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 9 1.43 
 ครู/ อาจารย์ 64 10.19 
 ประชาชนทั่วไป 86 13.69 
 นักเรียน/ นักศึกษา 294 46.82 
 อ่ืนๆ 10 1.59 

4. ประเภทกิจกรรมที่เข้าร่วมงาน (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)   
 เลือกซื้อสินค้า 253 40.29 
 ชมการจัดแสดงนิทรรศการ 424 67.52 
 ฝึกอาชีพ 193 30.73 
 อ่ืนๆ  36 5.73 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมออกบูธ/นิทรรศการ“เสมาร่วมใจ ท าดีเพื่อพ่อ : ฝึก
อาชีพตามรอยพ่อ” 

N = 111 

ที ่ ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 111 100.00 

 ชาย 36 32.43 
 หญิง 75 67.57 

2. หน่วยงานสังกัด 111 100.00 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 3 2.70 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 50 45.05 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8 7.21 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 11 9.91 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) 2 1.8 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
26 23.42 

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 0.90 
 สกสค. 1 0.90 
 อ่ืนๆ  9 8.1 

3. ประเภทกิจกรรมที่เข้าร่วมงาน (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)   
 จ าหน่ายสินค้า 73 65.77 
 จัดแสดงนิทรรศการ 29 26.13 
 ฝึกอาชีพ 33 29.73 
 อ่ืนๆ  2 1.80 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพื่อพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”ส าหรับ

ผู้เข้าร่วมงาน 

 จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ: ฝึกอาชีพตาม

รอยพ่อ” ส าหรับผู้เข้าร่วมงานได้แบ่งประเด็นการสอบถามความพึงพอใจออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ (1) การ

ประชาสัมพันธ์ (2) สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และ (3) รูปแบบและ

กิจกรรมการจัดงานซึ่งประเด็นที่ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ รูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมา ได้แก่ สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
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และการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.11 และ 3.92 ทั้งนี้หากพิจารณาประเด็นความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

งานจ าแนกเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังตาราง 3 ดังนี้ 

 1. การประชาสัมพันธ์พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

3.92โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 

4.04 รองลงมา ได้แก่ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใน และการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานให้รับทราบ 

มีค่าเฉลี่ย 3.89 และ 3.82 ตามล าดับ  

 2. สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการของเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึง

พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ สถานที่จัด

งานเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมา ได้แก่ บรรยากาศและสภาพแวดล้อม

ภายในงานการรักษาความสะอาดภายในบริเวณจัดงานสถานที่จัดงานมีการจัดการและดูและรั กษาความ

ปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานการให้บริการและการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่จัดงานและห้องสุขามี

จ านวนเพียงพอกับผู้เข้าร่วมงานมีค่าเฉลี่ย 4.22  4.20  4.144.09 และ 3.80 ตามล าดับ 

 3. รูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 4.38 โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมที่จัดแสดงออกถึงการน้อมร าลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 

4.49 รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมที่จัดช่วยปลูกฝังและเสริมสร้างความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมที่จัดช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันรูปแบบของการจัดงานมีความน่าสนใจและสร้างสรรค์  และระยะเวลาในการจัด

งานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.45  4.45  4.35 และ 4.15 ตามล าดับ 

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อการจัดโครงการ
“เสมาร่วมใจ ท าดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
การประชาสัมพันธ์ 3.92 .873 มาก 
1. การประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานให้รับทราบ 3.82 .882 มาก 
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงาน 3.89 .874 มาก 
3. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์ 4.04 .864 มาก 
สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.11 .760 มาก 
4. สถานที่จัดงานเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วม 4.23 .678 มาก 
5. สถานที่จัดงานมีการจัดการและดูและรักษา 

ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน 
4.14 .714 มาก 

6. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในงาน 4.22 .740 มาก 
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ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
7. การรักษาความสะอาดภายในบริเวณจัดงาน 4.20 .722 มาก 
8. ห้องสุขามีจ านวนเพียงพอกับผู้เข้าร่วมงาน 3.80 .909 มาก 
9. การให้บริการและการอ านวยความสะดวก 

ของเจ้าหน้าที่จัดงาน 
4.09 .799 มาก 

รูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน 4.38 .712 มาก 
10. รูปแบบของการจัดงานมีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ 4.35 .674 มาก 
11 กิจกรรมที่จัดแสดงออกถึงการน้อมร าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียติแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

4.49 .669 มาก 

12. กิจกรรมที่จัดช่วยปลูกฝังและเสริมสร้างความรัก 
และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

4.45 .656 มาก 

13. กิจกรรมที่จัดช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

4.45 .680 มาก 

14. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม 4.15 .882 มาก 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพื่อพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” ส าหรับผู้ร่วม

ออกบูธ/ นิทรรศการ 

 จากการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ: ฝึกอาชีพตาม

รอยพ่อ” ส าหรับผู้ร่วมออกบูธ/ นิทรรศการ ได้แบ่งประเด็นการสอบถามความพึงพอใจออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

(1) การประชาสัมพันธ์ (2) สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และ (3) รูปแบบ

และกิจกรรมการจัดงาน ซึ่งประเด็นที่ผู้ร่วมออกบูธ/ นิทรรศการมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ รูปแบบและ

กิจกรรมการจัดงานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมา ได้แก่ สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย 4.24 และ 4.15 ทั้งนี้หากพิจารณาประเด็นความ

พึงพอใจของผู้ร่วมออกบูธ/ นิทรรศการ จ าแนกเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังตาราง 4 ดังนี้ 

 1. การประชาสัมพันธ์พบว่า ผู้ร่วมออกบูธ/ นิทรรศการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 4.15 โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ย 4.21 รองลงมา ได้แก่ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใน และการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานให้

รับทราบ มีค่าเฉลี่ย 4.18 และ 4.05 ตามล าดับ  

 2. สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการของเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ร่วมออกบูธ/ นิทรรศการ

มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24โดยประเด็นทีม่ีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การ

รักษาความสะอาดภายในบริเวณจัดงานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.32 รองลงมา ได้แก่ สถานที่จัดงานมีการจัดการ
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และดูและรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานสถานที่จัดงานเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมภายในงานการให้บริการและการอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่จัดงานและห้องสุขามี

จ านวนเพียงพอกับผู้เข้าร่วมงานมีค่าเฉลี่ย 4.30  4.28  4.25  4.23 และ 4.05 ตามล าดับ 

 3. รูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน พบว่า ผู้ร่วมออกบูธ/ นิทรรศการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมที่จัดช่วยสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ และสามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันมีค่าเฉลี่ย 

4.57 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมที่จัดแสดงออกถึงการน้อมร าลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมากท่ีสุด กิจกรรมที่จัด

ช่วยปลูกฝังและเสริมสร้างความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์รูปแบบของการจัดงานมีความ

น่าสนใจและสร้างสรรค์ และระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.56  4.49  4.38 และ 

4.24 ตามล าดับ 

ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ร่วมออกบูธ/ นิทรรศการที่มีต่อ
การจัดโครงการ“เสมาร่วมใจ ท าดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” 

ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
การประชาสัมพันธ์ 4.15 .682 มาก 
1. การประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานให้รับทราบ 4.05 .666 มาก 
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในงาน 4.18 .690 มาก 
3. ความชัดเจนของป้ายประชาสัมพันธ์ 4.21 .690 มาก 
สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.24 .734 มาก 
4. สถานที่จัดงานเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วม 4.28 .753 มาก 
5. สถานที่จัดงานมีการจัดการและดูและรักษา 

ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน 
4.30 .734 มาก 

6. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในงาน 4.25 .732 มาก 
7. การรักษาความสะอาดภายในบริเวณจัดงาน 4.32 .690 มาก 
8. ห้องสุขามีจ านวนเพียงพอกับผู้เข้าร่วมงาน 4.05 .784 มาก 
9. การให้บริการและการอ านวยความสะดวก 

ของเจ้าหน้าที่จัดงาน 
4.23 .713 มาก 

รูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน 4.45 .619 มาก 
10. รูปแบบของการจัดงานมีความน่าสนใจและสร้างสรรค์ 4.38 .604 มาก 
11 กิจกรรมที่จัดแสดงออกถึงการน้อมร าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียติแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

4.56 .534 มากที่สุด 
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ที ่ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
12. กิจกรรมที่จัดช่วยปลูกฝังและเสริมสร้างความรัก 

และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4.49 .586 มาก 

13. กิจกรรมที่จัดช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

4.57 .550 มากที่สุด 

14. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม 4.24 .823 มาก 
 
ผลสรุปจากการสังเกตการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” 

 จากการสังเกตการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” ในระหว่าง

วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ไดด้ าเนินการสังเกตในบริเวณต่างๆ ของการจัดงาน และแบ่งช่วงเวลาการ

สังเกตออกเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. และ 16.00 น. ของการจัดงานใน

แต่ละวัน ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 1. ช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่สังเกตได้ประมาณ 800 - 1,000 คน 

โดยกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1.1 การจัดนิทรรศการ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ พิธีเปิด, อัครศิลปิน (ร้องเพลงพระราช

นิพนธ์), พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน (พระราชกรณีกิจ), ตามรอยพ่อ (เศรษฐกิจพอเพียง), ห้องจ าลองการ

ออกอากาศ อ.ส.วันศุกร์, บูธศิลปากร และแกะสลักน้ าแข็ง  

1.2 การฝึกอาชีพ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ การท าสัปปะรดผ้าลายไทย (วิทยาลัยสารพัด

ช่างพระนครศรีอยุธยา), สืบสานงานช่างศิลป์ไทยโบราณช่างสิบหมู่, งานปั้นเครื่องปั้นชัชวลิต, แผนกวิจิตรศิลป์

(วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี), การแปรรูปอาหารคาวหวาน, ผักไชยา (โรงเรียนคลองน้ าใสวิทยาคาร),  

เจ้ามูลหัตถกรรม(โรงเรียนเจ้ามูล), ไข่เค็มพอกใบเตย(ส านักงาน กศน. จ.พระนครศรีอยุธยา), บรรยายการท า

สบู่, โรงเรียนบางกอกนวดแผนไทย, อบรมการเพาะเห็ด, การท าปุ๋ยหมัก และท ากุญแจดอกทิวลิป 

1.3 การจัดจ าหน่ายสินค้า กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ส้มต าไก่ทอด, สลัดโรล, เครื่องจักสาน, 

น้ าสมุนไพร, ชา-กาแฟโบราณ, เครื่องประดับลงยาราชาวดี, ร้านไอศกรีมโบราณของ ตสน. 

1.4 กิจกรรมอ่ืนๆ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ เช่น การเขียนปณิธานแขวนต้นโพธิ์, สปา

หน้าทอง 
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ส าหรับในด้านปัญหา อุปสรรคและข้อสังเกตในการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ : 

ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” สรุปได้ดังนี้ 

 ด้ านการประชาสัมพันธ์  พบว่า มีป้ ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมน่าสนใจ  แต่ ไม่มีการ

ประชาสัมพันธ์ตามบูธหรือการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงาน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เดินผ่านถึงทราบว่ามีการ

จัดงาน รวมถึงไม่มีการประชาสัมพันธ์เวลาเปิด-ปิด พอช่วงบ่ายบางบูธเริ่มเก็บของ  

 ด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน/การรักษาความปลอดภัย พบว่า สถานที่เหมาะสมใน

การจัดงาน เดินทางสะดวก, ช่วงบ่ายมีต ารวจและทหารน้อยละจากช่วงเช้า ซึ่งควรจะมีตลอดเวลาเผื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉินจะได้ช่วยเหลือได้ทันที, ไม่มี รปภ. 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า มีรถสุขาเคลื่อนที่อ านวยความสะดวกให้แต่ค่อนข้างอยู่ไกล

และไม่มีป้ายบอกทาง, ถังขยะไม่ค่อยมี, เต็นท์ไม่มีหมายเลขล าดับ, พ้ืนที่จัดงานคับแคบ, มีรถเก็บขยะเป็น

ระยะท าให้ขยะไม่ล้นและมีพนักงานกวาดถนนตลอดเวลาท าให้บริเวณงานไม่สกปรก 

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า เจ้าหน้าที่พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้ม ใส่ใจผู้เข้าร่วมงาน มี

การเชิญผู้ร่วมงานเข้าร่วมกิจกรรม 

 ด้านรูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน พบว่า เต็นท์จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดี น่าสนใจ มี

กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ท าตลอดเวลา สามารถท าได้ทุกเพศทุกวัย, ฝึกประสบการณ์ค้าขายสร้างรายได้ให้

นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมปลาย/ปวช./ปวส.  

 ประเด็นอ่ืนๆ ที่สังเกตเพิ่มเติม อาทิเช่น ควรเพ่ิมจุดทิ้งขยะและที่นั่งพักรับประทานอาหาร, 

บรรยากาศโดยรวมสบายๆ ไม่แออัด, ส่วนใหญ่ผู้ร่วมงานสนใจบูธอาหารและบูธที่สามารถลงมือท าได้ด้วย

ตัวเอง, ควรมีการประชาสัมพันธ์ รถสุขาเคลื่อนที่ กับสถานพยาบาล, ควรมีเต็นท์รักษาพยาบาลเบื้องต้น, ไม่มี

การแสดงกิจกรรมบนเวทีใหญ่ท าให้เสียพ้ืนที่ 

 2. ช่วงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่สังเกตได้ประมาณ 400-500 คน 

โดยกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

2.1 การจัดนิทรรศการ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ต้นไม้ของพ่อ (สอศ.), ห้องจ าลอง

ออกอากาศ อ.ส. วันศุกร์, อัครศิลปิน 

2.2 การฝึกอาชีพ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ การถักหมวกไหมพรม (กศน.เขตบางคอ

แหลม), ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ “การท าพุ่มทองน้อยด้วยเมล็ดข้าวเปลือก”(สารพัดช่างชุมพร), บูธให้ความรู้

เพาะเห็ด, ปั้นกระถางจากดิน, วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีสอนงานอาชีพระยะสั้น, ศูนย์ กศน.  โรงเรียน 

กาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง), โครงการสืบสานงานช่างศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ (สนง.กศน.ศธ.)  

2.3 การจัดจ าหน่ายสินค้า กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ได้แก ่ร้านขายเครื่องประดับ, ร้านไอศกรีม 

2.4 กิจกรรมอ่ืนๆ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ เช่น บูธโหราศาสตร์ การดูดวงจากไพ่ยิปซี 
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ส าหรับในด้านปัญหา อุปสรรคและข้อสังเกตในการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ : 

ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” สรุปได้ดังนี้ 

 ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า โต๊ะประชาสัมพันธ์/บูธอ านายการไม่เป็นที่สังเกต (ไม่มีป้ายติด

ทีบู่ธอ านวยการ), มีการประชาสัมพันธ์ในงานเป็นระยะๆ 

 ด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน/การรักษาความปลอดภัย พบว่า สถานที่ปลอดโปร่ง 

สบาย ไมมี่ รปภ. 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ถังขยะค่อนข้างน้อย, ไม่มีเก้าอ้ีนั่งชมดนตรีตอนเท่ียง 

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า สุภาพเรียบร้อย, ขยันให้บริการดี 

 ด้านรูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน พบว่า กิจกรรมที่มีการสาธิตวิธีการท าได้รับความสนใจ

มากกว่าจัดนิทรรศการ 

 ประเด็นอ่ืนๆ ที่สังเกตเพิ่มเติม อาทิเช่น บูธสินค้ามีราคาแพงผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/

นักศึกษา ควรเพ่ิมสินค้าเป็นราคากลางๆ, บูธแสดงนิทรรศการไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่ากับวันแรก, ไม่ได้ใช้

ประโยชน์ตรงบริเวณเวที, ขาดผังแสดงพ้ืนทีก่ารจัดงาน 

 3. ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่สังเกตได้ประมาณ 500-800 คน 

โดยกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

3.1 การจัดนิทรรศการ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ อัครศิลปิน, ต้นไม้ของพ่อ, ห้องจ าลอง

ออกอากาศ (อ.ส.วันศุกร์), ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง (สนง.กศน.ฉะเชิงเทรา) 

3.2 การฝึกอาชีพ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ บูธสาธิตท าขนมเปียกปูนกะทิสด, นวดแผน

ไทย, ขนมครกไรท์เบอร์รี่, การท าน้ าหนักชีวภาพ, กระเป๋าออมทรัพย์, ท าสบู่(โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 

24 จ.พะเยา), วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี “ขนมจีบกวางตุ้ง”  

3.3 การจัดจ าหน่ายสินค้า กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม 

3.4 กิจกรรมอ่ืนๆ กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ การดูดวงจากไพ่ยิปซี 

ส าหรับในด้านปัญหา อุปสรรคและข้อสังเกตในการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ : 

ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” สรุปได้ดังนี้ 

 ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า การประชาสันพันธ์เสียงตามสายภายในงานเสียงดังฟังชัด แต่ไม่

มีคนคุมเครื่องเสียง, ไม่ค่อยมีคนรู้ว่ามีการจัดงานอาจเป็นเพราะไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ 

 ด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน/การรักษาความปลอดภัย พบว่า มีความเหมาะสม

สามารถรองรับคนได้มาก, ไม่มี รปภ./ทหาร/ต ารวจ ดูแลบริเวณทางเข้าออกของงาน 
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 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ถังขยะตั้งอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ยาก, เก้าอ้ีไม่เพียงพอส าหรับ

นั่งดูดนตรี, รถสุขาเคลื่อนที่อยู่ไกล 

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้ร่วมงานได้

ส่วนร่วม, มีความเป็นกันเอง 

 ด้านรูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน พบว่า วงดนตรีบริเวณห้องออกอากาศจ าลองสร้างสีสันให้

งานมากดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน, กิจกรรมที่สอนฝึกอาชีพสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 ประเด็นอ่ืนๆที่สังเกตเพิ่มเติม อาทิเช่น บางบูธเก็บร้านเร็วเนื่องจากเป็นวันสุดท้าย, นักเรียน 

นักศึกษา ประชาชนให้ความสนใจและได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมฝึกอาชีพ, ที่จอดรถมีน้อย 


