
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 

การวิเคราะห์และสรุปผลจากการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 
คัดแยกขยะที ่ต ้นทาง ชุดที ่ 3 ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ จำนวน 143 ชุด 
ได้รับแบบสอบถามกลับมา จำนวน 143 ชุด และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลและสรุปผลมีผลการประเมินดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ทั่วไป  

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนและร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จำนวนคน คิดเป็นร้อยละ 
หญิง 63 44.06 
ชาย 80 55.94 

 

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.94 รองลงมา เพศหญิง จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 44.06  

ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเด็นคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 
1. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมี ความรู้การคัดแยกขยะจากต้น ทาง (3Rs) 82 38 19 4 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 71 43 15 14 
3.  เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย จากครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ 79 56 8 0 
4. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 85 36 15 7 
5.  ความเหมาะสมของรูปแบบ การจัดโครงการในครั้งนี้ 91 31 21 0 
6.  ควรจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่อง 105 32 6 0 

 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโครงการส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 รายประเด็นคำถาม ดังนี้  

1. ประเด ็นคำถาม สร ้างจ ิตสำนึกให้ประชาชนมีความร ู ้การค ัดแยกขยะจากต้นทาง (3Rs) 

โดยส่วนใหญ่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.34 รองลงมา ระดับ 

 



มาก คิดเป็นร้อยละ 26.57 ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.29 ระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 2.80 และ ระดับ 

น้อยที่สุด คดิเป็นร้อยละ 0.00 ตามลำดับ  

2. ประเด็นคำถาม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 

โดยส่วนใหญ่พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ  49.65 รองลงมาระดับ 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.07 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.49 ระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 9.79 และระดับ 

น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลำดับ   

3. ประเด็นคำถาม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยจากครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน สถาน  ประกอบการ 

โดยส่วนใหญ่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  55.24 รองลงมาระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละ 39.16 ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.59 และ ระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 0.00 และระดับ 

น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลำดับ  

4. ประเด ็นคำถาม ท ่านสามารถนำความร ู ้ท ี ่ ได ้จากการอบรมไปใช ้ในช ีว ิตประจ ำว ันได้  

โดยส่วนใหญ่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.44 รองลงมา ระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละ 25.17 ระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10.49 ระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 4.90 และระดับ 

น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลำดับ  

5. ประเด็นคำถาม การใช้เวลาตามที ่กำหนดไว้ โดยส่วนใหญ่พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความ 

พึงพอใจในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.64 รองลงมาระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 21.68 ระดับ ปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 14.69 ระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 0.00 และ ระดับ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลำดับ  

6. ประเด ็นคำถาม ควรจ ัดโครงการ/ก ิจกรรม อย ่างต ่อเน ื ่ อง  โดยส ่วนใหญ ่พบว ่าผ ู ้ตอบ 

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.43 รองลงมาระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 22.38 

ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 4.20 ระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 0.00 และระดับ น้อยที่สุด คิด เป็นร้อยละ 0.00 

ตามลำดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

1. ควรให้มีความสนุกสอดแทรกมากกว่านี้ถ้ามีเด็กๆ จะได้ไม่เครียด  

2. อยากให้จัดอบรมแบบนี้เพราะประชาชนจะได้รับความรู้ต่อเนื่อง  

3. ปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชน ควรจัดต่อเนื่อง  

4. อยากให้จัดโครงการนี้อีก 


