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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การด าเนินการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  

อดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่หลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอาชีพ พร้อมจัดจ าหน่ายสินค้า เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู 

ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและร่วมสืบสานพระราชปณิธาน

ของพระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสืบต่อไป ซึ่งก าหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน  

เมื่อวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ 

 เพ่ือให้ทราบความส าเร็จในการจัดงานโครงการดังกล่าว คณะท างานจึงได้ด าเนินการติดตามประเมิน

โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในครั้งต่อไป ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการจัดงาน จ านวน 739 คน จ าแนกเป็น (1) ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 628 คน และ (2) ผู้ร่วมออกบูธ/

นิทรรศการ จ านวน 111 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์

หาค่าสถิติโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานในรูปความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ 

คณะท างานยังได้ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการสังเกต ซึ่งท าการสังเกตในบริเวณต่างๆ แบ่งออกเป็น 

4 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. และ 16.00 น. ของการจัดงานในแต่ละวัน 

 

สรุปผล 

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ผู้เข้าร่วมงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 628 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุที่

กระจายกันตั้งแต่ช่วงอายุ 9 ปี ถึง 68 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียน/ นักศึกษา และกิจกรรม

ที่ผู้เข้าร่วมงานสนใจเข้าร่วมมากที่สุด ได้แก่ การชมการแสดงนิทรรศการ 

1.2 ผู้ร่วมออกบูธ/นิทรรศการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 111 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดย

ส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกิจกรรมที่หน่วยงานน ามาร่วมจัดงาน

ในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการจัดจ าหน่ายสินค้า 
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 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพื่อพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” 

ของผู้เข้าร่วมงานและผูร้่วมออกบูธ/นิทรรศการ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” ของ

ผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมออกบูธ/นิทรรศการ สามารถสรุปผลได้ดังตาราง 5 ดังนี้ 

2.1 ภาพรวมของการจัดงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมออกบูธ/นิทรรศการ มีความพึงพอใจ

ต่อการจัดโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพ่ือพ่อ: ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ”อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14 และ 

4.28 ตามล าดับ โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ รูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน รองลงมา ได้แก่ 

สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และการประชาสัมพันธ์  

2.2 การประชาสัมพันธ์ พบว่า ทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมออกบูธ/นิทรรศการมีความพึงพอใจต่อ

การประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน มีค่าเฉลี่ย 3.92 และ 4.15 ตามล าดับ โดยประเด็น

ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีความชัดเจน รองลงมา ได้แก่ การประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายใน และการประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงานให้รับทราบ 

2.3 สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พบว่า ทั้งผู้เข้าร่วมงานและ

ผู้ร่วมออกบูธ/นิทรรศการมีความพึงพอใจต่อสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน มีค่าเฉลี่ย 4.11 และ 4.24 ตามล าดับ โดยผู้เข้าร่วมงานมีความพึง

พอใจต่อประเด็นสถานที่จัดงานเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมมากที่สุด ในขณะที่ ผู้ร่วมออกบูธ/ นิทรรศการมี

ความพึงพอใจต่อประเด็นการรักษาความสะอาดภายในบริเวณจัดงานมากที่สุด นอกจากนี้ ทั้งผู้เข้าร่วมงาน

และผู้ร่วมออกบูธ/นิทรรศการมีความพึงพอใจต่อประเด็นห้องสุขามีจ านวนเพียงพอกับผู้เข้าร่วมงานอยู่ใน

ล าดับสุดท้ายของด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเหมือนกัน 

2.4 รูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน พบว่า ทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมออกบูธ/นิทรรศการมีความ

พึงพอใจต่อรูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเหมือนกัน มีค่าเฉลี่ย 4.38 และ 

4.45 ตามล าดับ โดยผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดแสดงออกถึงการน้อมร าลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณและเทิดพระเกียติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมากที่สุด ในขณะที่ ผู้ร่วม

ออกบูธ/ นิทรรศการ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันมากท่ีสุด 
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานและผู้ร่วมออกบูธ/ 

นิทรรศการ ที่มีต่อการจัดโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” 

ที ่ รายการ ผู้เข้าร่วมงาน ผู้ร่วมออกบูธ/ นิทรรศการ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

การประชาสัมพันธ์ 3.92 .873 มาก 4.15 .682 มาก 
1. การประชาสัมพันธ์ก่อน

การจัดงานให้รับทราบ 
3.82 .882 มาก 4.05 .666 มาก 

2. การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมภายในงาน 

3.89 .874 มาก 4.18 .690 มาก 

3. ความชัดเจนของป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

4.04 .864 มาก 4.21 .690 มาก 

สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก 
และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.11 .760 มาก 4.24 .734 มาก 

4. สถานที่จัดงานเหมาะสม
กับจ านวนผู้เข้าร่วม 

4.23 .678 มาก 4.28 .753 มาก 

5. สถานที่จัดงานมีการ
จัดการและดูและรักษา 
ความปลอดภัยของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

4.14 .714 มาก 4.30 .734 มาก 

6. บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในงาน 

4.22 .740 มาก 4.25 .732 มาก 

7. การรักษาความสะอาด
ภายในบริเวณจัดงาน 

4.20 .722 มาก 4.32 .690 มาก 

8. ห้องสุขามีจ านวนเพียงพอ
กับผู้เข้าร่วมงาน 

3.80 .909 มาก 4.05 .784 มาก 

9. การให้บริการและการ
อ านวยความสะดวก 
ของเจ้าหน้าที่จัดงาน 

4.09 .799 มาก 4.23 .713 มาก 

รูปแบบและกิจกรรมการจัดงาน 4.38 .712 มาก 4.45 .619 มาก 
10. รูปแบบของการจัดงาน 

มีความน่าสนใจและ
สร้างสรรค ์

4.35 .674 มาก 4.38 .604 มาก 

11 กิจกรรมที่จัดแสดงออกถึง
การน้อมร าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณและ
เทิดพระเกียติแด่ 
พระบาทสมเด็จ 

4.49 .669 มาก 4.56 .534 มากที่สุด 
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ที ่ รายการ ผู้เข้าร่วมงาน ผู้ร่วมออกบูธ/ นิทรรศการ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

พระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช 

12. กิจกรรมที่จัดช่วยปลูกฝัง
และเสริมสร้างความรัก 
และเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

4.45 .656 มาก 4.49 .586 มาก 

13. กิจกรรมที่จัดช่วยสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจ าวัน 

4.45 .680 มาก 4.57 .550 มากที่สุด 

14. ระยะเวลาในการจัดงานมี
ความเหมาะสม 

4.15 .882 มาก 4.24 .823 มาก 

รวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.14 .782 มาก 4.28 .678 มาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 รัฐควรมีการสนับสนุนเรื่องการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ได้อย่างยั่งยืน  

1.2 รัฐควรให้การสนับสนุนเรื่องการปลูกฝังและเสริมสร้างความรักและเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทย สร้างจิตส านึกและค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชน  

1.3 รัฐควรมีการผลักดันเรื่องการจัดกิจกรรมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

1.4 รัฐควรให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรม นิทรรศการ การฝึกอาชีพ ให้แก่เด็ก
และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 
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 2. ข้อเสนอแนะในการจัดงานโครงการ “เสมาร่วมใจ ท าดีเพื่อพ่อ” 

2.1 ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ควรเพิ่มพ้ืนที่ส าหรับนั่งพักรับประทานอาหาร ถังขยะ 
รถสุขาเคลื่อนที่ จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และที่จอดรถ 

2.2 ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนได้รับทราบมากขึ้น
และให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ภายในงาน รวมถึงการจัดท าผังแสดงพ้ืนที่การจัดงานที่ชัดเจน 

2.3 ด้านเวทีใหญ่ ควรมีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีเพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 


