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ทิศทางในการด าเนินงานตามโครงการฯ  
รายงานผลการการด าเนินงานตามโครงการฯ จัดท าข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการ

จัดตลาดย้อนยุคฯ ให้พัฒนายิ่งขึ้น โดยได้น าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนนครชุม 
จังหวัดก าแพงเพชร มาสนับสนุนและพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวด้านโบราณสถานในชุมชน อาหารหรือ
สินค้าท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชม              
ในชุมชน  

ปัจจุบัน รัฐบาลฯ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและงานในด้านการนักท่องเที่ยว “เที่ยวเมืองรอง” 
เพ่ือเป็นการกระจายสร้างรายได้ให้กระจายสู่ท้องถิ่น ตลาดย้อนยุคนครชุม จึงได้พัฒนากิจกรรมที่นอกจากจะ
สนับสนุนในด้านการสร้างรายได้ของประชาชน การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก การถ่ายทอดความรู้
ด้านอาหาร ยังได้มุ่งเน้นสนับสนุนให้ตลาดย้อนยุคนครชุมเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวเมืองนครชุม ในอีกทางหนึ่ง 

 
                                                              ผู้รับผดิชอบโครงการ 

                                                            งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัดเทศบาลฯ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

 

โครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหารไทย (ตลาดย้อนยุค) เทศบาลต าบลนครชุม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61 

--------------------------------------------------------------- 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
 

     นครชุม ชุมชนโบราณ มีประวัติความเป็นมาของชุมชนมากกว่า ๗๐๐ปี เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้ว 
ตั้งแต่กรุงสุโขทัยตอนต้น เห็นได้จากลักษณะของก าแพงเมืองเก่า ป้อมทุ่งเศรษฐี  วัดวาอาราม ที่ยังคงปรากฏ          
ให้เห็นซากความเจริญรุ่งเรืองในอดีต มีโบราณสถานที่ส าคัญ เช่น วัดพระบรมธาตุนครชุม  วัดซุ้มกอ ก าแพง
เมืองทุ่งเศรษฐี และอรัญญิกนครชุม รวมถึงเป็นแหล่งก าเนิดพระซุ้มกอ หนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคี                
ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง  มีคลองสวนหมาก ที่เป็นล าน้ าสายหลักเสมือนเป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงของคนในชุมชน               
 

      นอกจากนี้ นครชุมยังมีเรื่องราวและร่องรอยของสถานที่ มีบ้านเรือนไม้โบราณอายุกว่าร้อยปี 
สถานที่ท าการค้าไม้ในอดีต พร้อมเรื่องราวของพะโป้ ผู้บูรณะและน ายอดฉัตรจากเมืองมะละแม่ง ประเทศพม่า 
มาประดิษฐานไว้บนยอดพระบรมธาตุนครชุม สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาวนครชุม พะโป้หรือนายฮ้อยพะ
โป้ พ่อค้าไม้คนส าคัญของเมืองก าแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสต้นเมือง
ก าแพงเพชรในปี ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) ก็ยังทรงมีพระราชหัตถเลขาไว้ว่า “..เลยไปคลองสวนหมาก ใน
คลองนี้น้ าไหลเชี่ยว แต่น้ าใส เพราะเป็นล าห้วย ถ้าไปตามล าคลอง 3 วัน จนถึงป่าไม้ ป่าไม้นี้  พะโป้กะเหรี่ยง
ในบังคับอังกฤษเป็นคนท า” การท ากิจการค้าไม้ ท าให้มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายวัฒนธรรม มา
อาศัยอยู่รวมกัน เช่น ไทย ลาว มอญ กระเหรี่ยง จีน  เกิดการประสมประสานทางวัฒนธรรมที่เด่นชัด เป็นวิถี
วัฒนธรรมนครชุม ตามที่นักเขียนชื่อดัง ครูมาลัย ชูพินิจ บ้านอยู่ริมคลองสวนหมาก ผู้เกิดและเติบโตจากต าบล
นครชุม แต่สามารถไปมีชื่อเสียงในเมืองกรุง ได้เขียนเป็นนวนิยายไว้ในเรื่องทุ่งมหาราช  
 

      เทศบาลต าบลนครชุม เห็นว่าบริเวณตลาดนครชุม ซึ่งเป็นสถานที่ติดต่อค้าขายมาแต่อดีต เป็น
แหล่งรวมของอาหาร ที่มีลักษณะโดดเด่น สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้  เพียงแต่ปรับสภาพ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน อาคารบ้านเรือนโบราณ ให้กลับคืนสภาพดั้งเดิมมากที่สุด อาศัยความโดดเด่น มรดก
ทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน จัดเป็นตลาดย้อนยุค หนุนเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ประชาชน   สนับสนุนให้ชาวต าบลนครชุม น าศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ทุนทางสังคมที่มีอยู่ สร้างเป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม   
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2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
  เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความส าคัญ เห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
สนับสนุน การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านและประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นมรดกของชาวนครชุม 

 เพ่ือสนับสนุนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปี พ .ศ.2561 “ร้อยละขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด”ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว792 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558 

 เพ่ือเปิดเป็นพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินทุกสาขาในพ้ืนที่ได้มีโอกาส
แสดงผลงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว4610 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558   

  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว การสร้างงาน สร้างรายได้ และการรวมกลุ่มของ
ประชาชน การบูรณาการท างานร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ เพ่ือบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ตามวิสัยทัศน์“ท้องถิ่นน่าอยู่  
เชิดชูธรรมาภิบาล  ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สนับสนุนเกษตรปลอดสารพิษ  เสริมสร้างเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม  หนุนน าการเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก” ตามพันธกิจ 
        3.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ รักษา บ ารุง ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

        3.1.2 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
        3.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้แบบยั่งยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

        3.1.4 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.2 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนครชุม ดังนี้ 
   3.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อที่ 1 การส่งเสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
   3.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน  
    ข้อที่ 2 งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ข้อที่ 4 การส่งเสริมศาสตร์และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
   3.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
    ข้อที่ 9.1 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
   3.3 ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลนครชุม “เมืองน่าอยู่ คู่เมืองท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์”    

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น   
 1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  
 3.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5.สร้างระบบการบริหารการจัดการโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนา ตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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 6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ ตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

 7.ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว 
  3.4 นโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนครชุม 
   1) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยการสร้างและสนับสนุนกิจกรรมให้
เทศบาลต าบลนครชุม เป็นเมืองน่าอยู่ คู่เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
   2) ด้านเศรษฐกิจของชุมชน โดยการส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพที่ชุมชน
สนใจ การส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือให้เกิดงานเพ่ิมรายได้แก่ประชาชนตามนโยบายของ
รัฐบาล การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในชุมชน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้น าเงินมาใช้จ่ายในชุมชน
มากยิ่งขึ้น 

   3) ด้านศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น โดยการจัดให้ความรู้ 
ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น และการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงาน
ของเทศบาลอย่างทั่วถึง 
 - เพ่ือเชิดชูเกียรติ ครูมาลัย ชูพินิจ นักประพันธ์ชาวนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

นวนิยายดีเด่นหลายเรื่อง เช่น ล่องไพร แผ่นดินของเรา ชั่วฟ้าดินสลาย โดยเฉพาะ เรื่องทุ่งมหาราช  ที่ถ่ายทอด
เรื่องราวสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และสภาพธรรมชาติในท้องถิ่นของชุมชนคลองสวนหมากเป็นหนังสือเลือก
อ่านนอกเวลา 1 ใน 100 เลม่ หนังสือดีที่ควรอ่าน ประเภทบันเทิงคดี  

- เพ่ือพัฒนาคุณภาพอาหารและสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน โดยมีคุณภาพอาหารให้ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ สร้างเอกลักษณ์ในการบรรจุหีบห่อในรูปแบบของชุมชน สนับสนุนการน าวัสดุทางธรรมชาติที่มีอยู่
ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ 
 

3. ขอบเขตของการด าเนินงานตามโครงการฯ 
  เป้าหมายของโครงการ  

3.๑ เชิงปริมาณ  
                        - ประชาชน เด็ก เยาวชนมากกว่า 3,000 คนร่วมกิจกรรมในแต่ละเดือน เกิดการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน พ่อค้า-แม่ค้าและผู้ว่างงานในพ้ืนที่เขตเทศบาลฯโดยเปิด
โอกาสให้น าสินค้ามาวางจ าหน่ายในบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม จ านวน 100 ร้านค้า 
 3.๒ เชิงคุณภาพ  

   - ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี อาคารบ้านเรือน น าอาหารพ้ืนบ้านและวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นของชาวนครชุมถ่ายทอดให้แก่เยาวชน นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     - การบูรณาการงานร่วมกันของกลุ่ม องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการท างาน
ร่วมกันทั้งในด้านการท่องเที่ยว การศึกษาหาข้อมูลท้องถิ่น เป็นเวทีการแสดงออกให้แก่เด็ก เยาวชนใน
สถานศึกษา  
 

สถานทีแ่ละวันเวลาด าเนินงาน  
บริเวณตลาดนครชุม เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
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4. การประเมินผลโครงการ 
    วิธีด าเนินการประเมิน/การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 การประเมินผลโครงการ เพ่ือชี้วัดความส าเร็จของโครงการฯ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้   

4.1 ภาพถ่ายการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ภาพถ่ายกิจกรรมการแสดง การจัดสถานที่
ภาพถ่ายนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 

 4.2 จ านวนพ่อค้า แม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ รายได้จากการจ าหน่ายอาหาร รายจ่ายและ
ก าไรสุทธิ 

4.3 การประเมินความส าเร็จของโครงการ เพ่ือประเมินผลความส าเร็จของโครงการฯ โดย
ประเมินจาก แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/นักท่องเที่ยว โดยหาค่าเฉลี่ยหรือค่าร้อยละ การ
แจงนับจากความคิดเห็นอ่ืนๆ หรือข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว โดย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย         

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบตอบรับ    
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการ     

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่มีต่อโครงการฯ 
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การประเมินผลโครงการ 
 

4.1 ประเมินผลจากภาพถ่ายกิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม
การแสดง การจัดสถานที่ ภาพถ่ายนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

 

 เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความส าคัญ เห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สนับสนุน 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านอาหารพ้ืนบ้านและประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นมรดกของชาวนครชุมและชาว
ก าแพงเพชร 

 

ภาพกิจกรรมการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น 

 

 
 

 
 

   
 

 
  

การเผยแพร่ประวัติครูมาลัย ชูพินิจ เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนนครชุม 
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การรณรงค์ให้เด็กและเยาวชน/ประชาชนรู้จักอาหารพ้ืนบ้านในอดีตของท้องถิ่นนครชุม 
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 เพ่ือเปิดพ้ืนที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิลปินทุกสาขาในพ้ืนที่ได้มีโอกาสแสดงผลงาน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว4610 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 

กิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

 

 
 

 
 

 
กลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมการจ าหน่ายสินค้าในตลาดย้อนยุคนครชุม 
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กิจกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
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กิจกรรมการรณรงค์ส าหรับประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
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เวทีการแสดงส าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทุกสาขาอาชีพได้มีพืน้ที่ 
ส าหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน 
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 เพ่ือสนับสนุนการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น         
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ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชีวิตพิจิตร 
ศึกษาดูงานตลาดย้อนยุคนครชมุแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชผักตามรอยพ่อในหลวงรัชกาลที่ 9 

พร้อมศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม 24 ธ.ค.2560 
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การบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอก ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร 
โครงการถนนสายวัฒนธรรม ย้อนรอยวิถีชีวิตชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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การบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอก ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร 
โครงการตลาดประชารฐัต้องชม 
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การบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
ติดตามงานประเมินผล โครงการตลาดประชารัฐต้องชม 
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             การบูรณาการร่วมกับองค์กรภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
            ค้นหาปัญหา ความต้องการของสมาชิก โครงการตลาดประชารัฐต้องชม 
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                           การบูรณาการร่วมกับจังหวัดก าแพงเพชร 
            งานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานสารทไทยกล้วยไข่เมืองก าแพง 
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                  ตลาดย้อนยุคนครชุม ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน              
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร จัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
                                     ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลนครชุม 
 

      
 

 

      
 

           

                 เรียนรู้กิจกรรมทางการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและการท าเม่ียงของชาวนครชุม 
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           กิจกรรมการมอบเกรียติบัตร สนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าฯที่แต่งกายย้อนยุคเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

 

 

 
                     สนับสนนุพ่อค้าแม่ค้าน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการขายสินค้า 
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4.2 จ านวนพ่อค้า แม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ รายได้จากการจ าหน่ายอาหาร รายจ่ายและก าไรสุทธิ             
ในแต่ละเดือนๆละ 3วัน คือ วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ สัปดาห์แรกของทุกเดือน 

 

เดือน 
ปีพ.ศ.2560 

ร้านค้าที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ 
ยอดขาย ต้นทุนสินค้า รายได ้         

จากการขาย 
ตุลาคม 77 93,570 130,400 120,350    344,320    206,592   137,728  

พฤศจิกายน งานงิ้ว       
ธันวาคม 78 108,270 129,480 132,930  370,680   222,408    148,272  

มกราคม 61 84 145,810 151,440 150,550  447,800  268,680    179,120  
กุมภาพันธ์ 79 116,780 123,560 122,440  362,780     217,668     145,112  
มีนาคม  สาร์ทไทย       
เมษายน 77 125,280 43,050 114,000 282,330     169,398     112,932  

พฤษภาคม 64 42,040 71,710 84,850  198,600   119,160     79,440  
มิถุนายน 73 129,110 162,550 158,900 450,560 270,336 180,224 
กรกฎาคม 72 131,270 147,150 143,580 422,000 253,200 168,800 
สิงหาคม 67 99,170 73,040 88,140 260,350 156,210 104,140 
กันยายน 69 124,670 134,520 127,900 387,090 232,254 154,836 

  1,115,970 1,166,900 1,243,640 3,526,510 2,115,906 1,410,604 
เฉลี่ย 74 ร้านค้า  รวม 10ครั้ง    

สรุปยอดรายได้จากการจ าหน่ายรายปี    
1.รายได้จากการจ าหน่ายในตลาดย้อนยุคนครชุม ประจ าปี 2561 3,526,510 2,115,906 1,410,604 
2.งานนบพระ เล่นเพลง ปี 2561  ระหว่างวันที่ 1 – 10 มีนาคม 2561 2,517,560 1,510,536  1,007,024  
3.งานสารทไทยฯ ปี 2561 ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน - ๙ ตุลาคม 2561 2,940,040 1,764,024  1,176,016  

รวมเงินทั้งสิ้น 8,984,110 5,390,466 3,593,644 
 

ตารางภาพ 
1. ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ มีประชาชนน าร้านค้าเข้าร่วมจ าหน่ายในตลาดย้อนยุคนครชุม 

คิดเฉลี่ย 74 ร้านค้า/เดือน หมายถึงกิจกรรมตามโครงการฯ สามารถสร้างงานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
จ านวน 74 คนหรือครัวเรือนต่อเดือน  
 2. วันอาทิตย์ เป็นวันที่พ่อค้าแม่ค้าจ าหน่ายอาหารได้มากท่ีสุด รองลงมาคือวันเสาร์ และวันศุกร์
ตามล าดับ หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ต้องจัดท ากิจกรรมส่งเสริมการขายหรือหามาตรการ
ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้มีนักท่องเที่ยว มาเท่ียวชมมากข้ึนในวันศุกร์และวันเสาร์  
 3. ผลการด าเนินงานตามโครงการฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561            
มีดังนี้  
  3.1 ยอดขาย จ านวนเงิน 8,984,110 บาท หมายถึง กิจกรรมตามโครงการฯ สร้างงาน 
สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่เขตเทศบาลฯ ให้มีรายได้จากการจัดท าโครงการฯของ
เทศบาล 
  3.2 ต้นทุนสินค้า จ านวนเงิน 5,390,466 บาท หมายถึง ต้นทุนการผลิต ซึ่งเกิดจากการซื้อ
ขายวัตถุดิบ เพื่อน ามาประกอบเป็นอาหารหรือสินค้าจ าหน่าย อาท ิพืชผัก อาหาร ผลไม้ เนื้อหมู เนื้อสัตว์และ
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วัตถุดิบอ่ืน ที่ใช้ในการปรุงรสประกอบเป็นอาหารแต่ละชนิด ที่ประชาชน/ร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ซื้อหามา
จากตลาดสดนครชุม เป็นการส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
  3.3 รายได้จากการขาย จ านวนเงิน 3,593,644 บาท หมายถึง การสร้างภาวะความเป็นอยู่ 
ที่ดีข้ึน ท าให้ครัวเรือนมีรายได้มาเลี้ยงดูคนในครอบครัว ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนหนึ่ง
คือ พ่อค้าแม่ค้าท่ีจ าหน่ายอาหารขายเป็นประจ าทุกวัน อีกส่วนหนึ่งคือประชาชนที่ประกอบอาชีพอ่ืน การเข้า
ร่วมโครงการฯ เพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนในช่วงเวลาที่จัดตลาดย้อนยุค จึงท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้
การประเมินรายได้ของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ไม่พบครัวเรือนทีไ่มผ่่านเกณฑ์รายได้ขั้นต่ า 30,000บาท 
ตามเกณฑ์การชี้วัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
 

 
4.3 การประชาสัมพันธ์หน่วยงานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวนครชุม ทางสถานีโทรทัศน ์
     รายการตลาดสดพระราม 4 สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 
 

 
 

ครั้งที ่ เดือน พ.ศ. จ านวนแม่ค้า ยอดขายแต่ละปี ต้นทุนสินค้า รายได้ 

1 งานสารทไทย 2559 68 2,180,700 1,308,420 872,280 
2 งานนบพระ 2559 64 2,320,670  1,392,402      928,268  

1 งานสารทไทย 2560 63  2,473,860 1,484,316   989,544  

2 งานนบพระ 2560 52  2,413,455  1,448,073      965,382  

1 งานสารทไทย 2561 59 2,517,560 1,510,536  1,007,024  

2 งานนบพระ 2561 62 2,940,040 1,764,024  1,176,016  

ภาพ: แสดงรายการจ าหน่ายอาหารของตลาดย้อนยุคนครชุม ในงานประเพณีจังหวัดก าแพงเพชร 
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4.4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวนครชุม ทางสื่อสิ่งพิมพ ์
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4.5 ส่งเสริมการท่อเที่ยว โดยมจี านวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมตลาดย้อนยุคนครชุม 5 เดือน 

 

สถานที่เก็บข้อมูลการท่องเที่ยว: ตลาดย้อนยคุนครชุม 
เดือน จ านวนนักท่องเที่ยว 

วันศุกร์  
จ านวนนักท่องเที่ยว 

วันเสาร์ 
จ านวนนักท่องเที่ยว 

วันอาทิตย์ 
 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

มกราคม 5 มกราคม 2561 6 มกราคม 2561 7 มกราคม 2561 
 826 1424 806 1412 828 1034 

รวม 2250 คน 2218 คน 1862 คน 
       

กุมภาพันธ์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 3 กุมภาพันธ์ 2561 4 กุมภาพันธ์ 2561 
 600 1088 652 1180 609 1050 

รวม 1688 คน 1832 คน 1659 คน 
       

เมษายน 6 เมษายน 2561 7 เมษายน 2561 8 เมษายน 2561 
 730 1215 188 255 781 1244 

รวม 1945 คน 443 คน 2025 คน 
  ฝนตก  

พฤษภาคม 4 พฤษภาคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 6 พฤษภาคม 2561 
 230 346 482 755 416 797 

รวม 576 คน 1237 คน 1213 คน 
 ฝนตก   

มิถุนายน 1 มิถุนายน 2561 2 มิถุนายน 2561 3 มิถุนายน 2561 
 773 1240 918 1464 827 1299 

รวม 2013 คน 2382 คน 2126 คน 
 

ที่มา: การจัดเก็บข้อมูลขององค์การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระยะเวลา 5 เดือน 
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4.6 การรวมกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าตลาดย้อนยุคนครชุมจัดตั้งกองทุนสจัจะสะสมทรัพย์ 
                        3.1 เทศบาลต าบลนครชุม ได้ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดย้อนยุคนครชุม เพ่ือให้
การด าเนินงานขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคของเทศบาลต าบลนครชุม โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ก าหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่ม ให้เป็นผู้น าหรือแกนกลางในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ 
เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาด สนับสนุนการประกอบอาชีพของสมาชิกใน
กลุ่ม สนับสนุนขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
                     3.2 คณะกรรมการกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดย้อนยุคนครชุม ได้มีการประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ก่อนการจัดกิจกรรมทุกเดือน  

 

 
 

การประชุมสมาชิกทุกเดือนเพื่อแก้ไขปัญหา หรือแจ้งข้อหารือต่างๆ โดยตดัสินใจร่วมกัน 
 

\  
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                   3.3 คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดย้อนยุคนครชุม ได้มีการจัดตั้งกลุ่ม/
องค์กรการเงิน เพ่ือให้เป็นแหล่งเงินทุน ส าหรับใช้ในกู้ยืมเพ่ือพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เงินทุนในการยืมเพ่ือประกอบ
อาชีพ เป็นการสร้างโอกาสให้แก่สมาชิกท่ีมีรายได้น้อย พร้อมทั้งด าเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการในรูปแบบ
ต่างๆแก่สมาชิก เช่น กรณีสมาชิกเสียชีวิตมีกองทุนช่วยเหลือ  
 
 
    รายการแสดง ความก้าวหน้าของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดย้อนยุคนครชุม                     
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 
 

จ านวนสมาชิก ยอดเงินออม เงินกู้ยืม รายได้ของกลุ่ม เงินคงเหลือในบัญชี 
87 657,520.- 519,700.- 102,003.90 183,363.22 
คน บาท บาท บาท บาท 

 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตตลาดย้อนยุคนครชุม 

งบก าไรขาดทุน 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 

 

รายได้       บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ณ วันที่  30/6/2560 

 
                         290.63  

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ณ วันที่  31/12/2560 
 

                         477.27  
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ปี 2560-2561 

  
                         97,086  

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมฉุกเฉิน ปี 2560-2561 
 

                     3,850.00  
ค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่ 

  
                         300.00  

รวมเงินรายได้ 
   

             102,003.90  

      รายจ่าย 
   

 บาท  

      รวมรายจ่าย 
   

                          -    

 
รายได้สุทธิ 

  
             102,003.90  

 
 
 

รายได้สุทธิ จ านวนเงิน 102,003.90 บาท น ามาจ่ายปันผลแก่สมาชิก ดังนี้ 
1 ปันผลเงินฝาก  ร้อยละ   50    50,552.00   บาท  จ่ายให้สมาชิก 
2) ปันผลเฉลี่ยคืนดอกเบี้ย  ร้อยละ  10       9,658.00   บาท  จ่ายให้สมาชิก 
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ร้อยละ 15     15,300.00   บาท  จ่ายให้คณะกรรมการ 
4) เงินทุนส ารอง ร้อยละ 15  

 
   15,302.90   บาท  ฝากสะสมไว้ในบัญชี 

5) เงินทุนสาธารณะ  ร้อยละ 10  10,200.00  
 

 บาท  
 

 
เงินเฉลี่ยคืนเงินฝาก       449.00  

   
 

เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้       542.00     11,191.00  บาท ฝากสะสมไว้ในบัญชี 

  
รวม 

 
 102,003.90   บาท  
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งบดุลก่อนจ่ายเงินปันผล 

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตตลาดย้อนยุคนครชุม 
รายงานผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 -  30 เมษายน  2561 

ทรัพย์สิน          บาท  
เงินสดในมือ 

    
                                   -    

เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ ธ.ออมสิน สาขานครชุม เลขท่ี 0201544281750 
                  

258,873.22  
ลูกหนี้เงินยืม 

    
             519,700.00  

ลูกหนี้เงินยืมฉุกเฉิน 
   

  

  
รวมเงิน 

   
              778,573.22  

       หนี้สินและทุน 
    

 บาท  

ทุนเรือนหุ้น   (ยอดเงินฝากของทุกคน) 
  

                       
657,520  

เงินทุนสาธารณะ  ปี 2559 ยกมา 
  

                      7,083.00  
เงินทุนส ารอง  ปี 2559  ยกมา 

  
                    11,966.32  

    บวก รายได้สุทธิ ปี 2560 
  

              102,003.90  
       
  

รวมเงิน 
   

              778,573.22  
        

 
งบดุลหลังจ่ายเงินปันผล 

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตตลาดย้อนยุคนครชุม 
ณ   วันที่ 30 เมษายน  2561 

ทรัพย์สิน          บาท  
เงินสดในมือ 

    
              -    

เงินฝากบัญชีออมทรัพย์ ธ.ออมสิน สาขานครชุม เลขท่ี 0201544281750      183,363.22  
ลูกหนี้เงินยืม 

    
           19,700.00  

      
  

  
รวมเงิน 

   
        703,063.22  

       หนี้สินและทุน 
    

 บาท  

  
         657,520.00  

 
เงินทุนสาธารณะ ร้อยละ 10 ปี 2559 ยกมา   7,083.00  

 บวก เงินทุนสาธารณะ ปี 2560 11,191.00             18,274.00  

 
เงินทุนส ารอง ร้อยละ 15  ปี 2559 ยกมา 11,966.32  

 บวก เงินทุนส ารอง ปี 2560 15,302.90             27,269.22  
       

  
รวมเงิน 

   
        703,063.22  
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การประเมินผลโดย 
4.7 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาเที่ยวชมตลาดยอ้นยุคนครชุม 

แบบรายเดือน 
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ครั้งที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมได้ดังนี ้
  ๑. พ่อค้า – แม่ค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ฯ เข้าร่วมในการจ าหน่ายสินค้า/อาหาร 
จ านวน ๖๗ ราย และพ่อค้า – แม่ค้า ที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริ เวณพ้ืนที่จัดงาน                              
น าสินค้า – อาหาร เข้าร่วมจ าหน่าย จ านวน ๑๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๗๗ รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบันทึก
รายละเอียด การร่วมกิจกรรม / การจัดร้าน,อุปกรณ์ / การแต่งกาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑) 

๒. ผลการจ าหน่ายสินค้า – อาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย (จ านวน ๗๗ ราย) รวม ๓ วัน                        
เป็นเงินจ านวน ๓๔๔,๓๒๐.-บาท หักค่าใช้จ่าย (ต้นทุนการผลิต) จ านวน ๒๐๖,๕๙๒. - บาทคงเหลือเป็นรายได้      
ของผู้จ าหน่าย จ านวน ๑๓๗,๗๒๘. -บาท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒) 

๓. คณะกรรมการกลุ่มพ่อค้า – แม่ค้า ได้ด าเนินการเก็บเงินค่าบริการจากสมาชิกผู้ขายอาหาร
ในตลาดย้อนยุคฯ จ านวน ๗๗ ร้านๆละ ๔๐ บาท เป็นเงิน  ๘,๖๔๐ บาท ปัจจุบันมี เงินกองทุน                    
จ านวน ๒๔๓,๘๖๓.๙๑ บาท  

๔. การประเมินผลโครงการฯ จากการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๐๐ คน สรุปได้ดังนี้ 

 ๔.๑. ระดับความพึงพอใจ ในการให้บริการของตลาดย้อนยุคนครชุม 
 ๔.๑.๑. พ่อค้าแม่ค้า มีอัธยาศัยไมตรี เป็นกันเองกับผู้มาเที่ยวชม  มีความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๐  

๔.๑.๒.พ่อค้า แม่ค้าแต่งกายในแบบย้อนยุคดูสวยงาม มีความพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐ ,พอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ , และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐  

๔.๑.๓. อาหาร มีความสะอาด มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา มีความพึง
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐       
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒.๐  

๔.๑.๔. ภาชนะท่ีใช้บรรจุอาหาร ย่อยสลายง่ายมีมาตรฐาน มีความพึงพอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐,พอใจที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐ และพอใจ
น้อย คิดเป็นร้อยละ ๔.๐  

๔.๑.๕. โต๊ะนั่งรับประทานอาหารสะอาด ปลอดภัยและสวยงาม มีความพึง
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐  
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑.๐               

๔.๑.๖. ตลาดย้อนยุคนครชุม ส่ ง เสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด
ก าแพงเพชร มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ,พอใจปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐  ,พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑.๐  

๔.๑.๗. ตลาดย้อนยุคนครชุม ขาดการประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าจัดวันใด          
มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ ๒๐.๐ ,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๗.๐ และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓.๐  
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๔.๑.๘. ตลาดย้อนยุคนครชุม รณรงค์ไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร มีความ
พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐, พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐, พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๐ และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒.๐  

๔.๑.๙. ล าโพงเครื่องเสียงหน้าเวทีการแสดงดังเกินไป มีความพึงพอใจปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐, พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐, พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐, พอใจน้อย 
คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒.๐  

๔.๑.๑๐. ตลาดย้อนยุคฯ มีการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารพ้ืนบ้าน มีความ
พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐, พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐, พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๒๒.๐ และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒.๐  

๕.ปัญหา / อุปสรรค 
   - ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าช ารุด เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อย  
   -  ขอให้เปิดเสียงล าโพงที่ติดตั้ง บริเวณบ้านเรือนในตลาดย้อนยุคฯ 

๖. การแก้ปัญหา / อุปสรรค  
 -  เปลี่ยนระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าให้ใช้งานตามปกต ิ

- ขอให้ด าเนินการเชื่อมต่อเสียง 
 

ครั้งท่ี 2 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. พ่อค้า – แม่ค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ฯ เข้าร่วมในการจ าหน่ายสินค้า/อาหาร 
จ านวน ๖๗ ราย และพ่อค้า – แม่ค้า ที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริ เวณพ้ืนที่จัดงาน                              
น าสินค้า – อาหาร เข้าร่วมจ าหน่าย จ านวน ๑๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๗๘ รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบันทึก
รายละเอียด การร่วมกิจกรรม / การจัดร้าน,อุปกรณ์ / การแต่งกาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑) 

๒. ผลการจ าหน่ายสินค้า – อาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย (จ านวน ๗๘ ราย) รวม ๓ วัน                        
เป็นเงินจ านวน ๓๗๐,๖๘๐.-บาท หักค่าใช้จ่าย (ต้นทุนการผลิต) จ านวน ๒๒๒,๔๐๘. - บาทคงเหลือเป็นรายได้      
ของผู้จ าหน่าย จ านวน ๑๔๘,๒๗๒. -บาท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒) 

๓. คณะกรรมการกลุ่มพ่อค้า – แม่ค้า ได้ด าเนินการเก็บเงินค่าบริการจากสมาชิกผู้ขายอาหาร
ในตลาดย้อนยุคฯ จ านวน ๗๘ ร้านๆละ ๔๐ บาท เป็นเงิน  ๘,๖๘๐ บาท ปัจจุบันมี เงินกองทุน                    
จ านวน ๒๔๗,๐๓๓.๙๑ บาท  

๔. การประเมินผลโครงการฯ จากการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๐๐ คน สรุปได้ดังนี้ 

 ๔.๑. ด้านการให้บริการของผู้ขาย 
๔.๑.๑. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ สุภาพ มีความพึงพอใจปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ ,พอใจน้อย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐  และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒.๐  

                                                                       
 

 /๔.๑.๒.ให้ค าแนะน า ..(-๒-) 
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-๒- 

 

๔.๑.๒. ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีความพึงพอใจปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐  ,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐ และพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐  

๔.๑.๓. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและเป็นกันเอง มีความพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐       
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐  

๔.๒. ด้านสถานที่ บรรยากาศและกิจกรรม 
๔.๒.๑. เป็นสถานที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน/ชุมชน มีความพึง  

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ 
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ 

๔.๒.๒. เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมงานด้านการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน        
มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ ๒๖.๐  และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๙.๐  

๔.๒.๓. เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีความพึงพอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐              
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๖.๐  

๔.๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔.๓.๑. มีที่นั่งพัก โต๊ะอาหารเพียงพอ ส าหรับบริการผู้มาเที่ยวชม มีความ

พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ ,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ ,
พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐ และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗.๐ 

๔.๓.๒. มีห้องน้ าส าหรับไว้บริการผู้มาเที่ยว ที่พอเพียง มีความพึงพอใจปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐ ,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ ,พอใจน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐ และพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐  

๔.๓.๓. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๓๔.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ ,พอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๐  และพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐  

๔.๔. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด มีความพึงพอใจมาก    
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ ,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ ,พอใจมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐  

 

๕.ปัญหา / อุปสรรค 
   - ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าช ารุด เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อย  
   -  ขอให้เปิดเสียงล าโพงที่ติดตั้ง บริเวณบ้านเรือนในตลาดย้อนยุคฯ 

๖. การแก้ปัญหา / อุปสรรค  
 -  เปลี่ยนระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าให้ใช้งานตามปกติ 

- ขอให้ด าเนินการเชื่อมต่อเสียง 
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ครั้งท่ี 3 
ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
  ๑. พ่อค้า – แม่ค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ฯ เข้าร่วมในการจ าหน่ายสินค้า/อาหาร 
จ านวน ๗๓ ราย และพ่อค้า – แม่ค้า ที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริ เวณพ้ืนที่จัดงาน                              
น าสินค้า – อาหาร เข้าร่วมจ าหน่าย จ านวน ๑๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๘๔ รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบันทึก
รายละเอียด การร่วมกิจกรรม / การจัดร้าน,อุปกรณ์ / การแต่งกาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑) 

๒. ผลการจ าหน่ายสินค้า – อาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย (จ านวน ๘๔ ราย) รวม ๓ วัน                        
เป็นเงินจ านวน ๔๔๗,๘๐๐.-บาท หักค่าใช้จ่าย (ต้นทุนการผลิต) จ านวน ๒๖๘,๖๘๐. - บาทคงเหลือเป็นรายได้      
ของผู้จ าหน่าย จ านวน ๑๗๙,๑๒๐. -บาท 

๓. คณะกรรมการกลุ่มพ่อค้า – แม่ค้า ได้ด าเนินการเก็บเงินค่าบริการจากสมาชิกผู้ขายอาหาร
ในตลาดย้อนยุคฯ จ านวน ๘๔ร้านๆละ ๔๐บาท เป็นเงิน ๙,๖๐๐บาท มีเงินกองทุน จ านวน ๒๑๓,๑๒๓.๔๑ 
บาท  

๔. การประเมินผลโครงการฯ จากการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๐๐ คน สรุปได้ดังนี้ 

 ๔.๑. ระดับความพึงพอใจ ในการให้บริการของตลาดย้อนยุคนครชุม 
 ๔.๑.๑. พ่อค้าแม่ค้า มีอัธยาศัยไมตรี เป็นกันเองกับผู้มาเที่ยวชม มีความพึง

พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ 
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๔.๐  

 ๔.๑.๒. พ่อค้าแม่ค้าแต่งกาย ในแบบย้อนยุค ดูแล้วสวยงามดี มีความพึง
พอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐  ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ 
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐  

 ๔.๑.๓. อาหารมีความสะอาด มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา มีความพึงพอใจ
มาก    คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐, พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐, พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐ 
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๘.๐  

 ๔.๑.๔. ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหาร ย่อยสลายง่าย มีมาตรฐาน มีความพึง
พอใจมากคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐ 
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ 

 ๔.๑.๕. โต๊ะนั่งรับประทานอาหาร สะอาด ปลอดภัยและสวยงาม มีความพึง
พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐  
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๖.๐  

 ๔.๑.๖. ตลาดย้อนยุคฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดก าแพงเพชร มี
ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐, พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐, พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๒๘.๐  และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๘.๐  

 ๔.๑.๗. ชื่นชมที่ตลาดย้อนยุคนครชุมรณรงค์ไม่ใช่โฟมการบรรจุอาหาร มี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๒๗.๐, และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ 
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 ๔.๑.๘. ชื่นชมที่น าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมาแสดง มีความพึงพอใจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ และ
พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐   

 

๕.ปัญหา / อุปสรรค ดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑. ระบบตู้ควบคุมไฟฟ้าช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติท าให้กระแสไฟฟ้าดับ
ทั้งสาย และขัดข้องบ่อย  
   ๕.๒. ตู้ล าโพงบริเวณสายริมน้ าช ารุด ไม่สามารถเชื่อมต่อเสียงกับเวทีกลางได้  

๖. การแก้ปัญหา / อุปสรรค ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑. เปลี่ยนระบบตู้ควบคุมไฟฟ้า เบกเกอร์ ๒ P๖๓A (KY) จ านวน ๔ ตัว ให้ใช้งาน

ตามปกติ 
๖.๒. ขอให้ด าเนินการเชื่อมต่อเสียง ของเวทีกลางกับล าโพง บริเวณบ้านนางจ ารัส    

อุดมรัตนศิริชัย และบ้านเรือนสายริมน้ าตลอดสายให้ใช้งานตามปกติ 
 

ครั้งท่ี 4 
ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
  ๑. พ่อค้า – แม่ค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ฯ เข้าร่วมในการจ าหน่ายสินค้า/อาหาร 
จ านวน ๖๙ ราย และพ่อค้า – แม่ค้า ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่จัดงาน                              
น าสินค้า – อาหาร เข้าร่วมจ าหน่าย จ านวน ๑๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๗๙ รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบันทึก
รายละเอียด การร่วมกิจกรรม / การจัดร้าน,อุปกรณ์ / การแต่งกาย  

๒. ผลการจ าหน่ายสินค้า – อาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย (จ านวน ๗๙ ราย) รวม ๓ วัน                        
เป็นเงินจ านวน ๓๖๒,๗๘๐.-บาท หักค่าใช้จ่าย (ต้นทุนการผลิต) จ านวน ๒๑๗,๖๖๘. – บาท คงเหลือเป็น
รายได้ของผู้จ าหน่าย จ านวน ๑๔๕,๑๑๒. -บาท 

๓. คณะกรรมการกลุ่มพ่อค้า – แม่ค้า ได้ด าเนินการเก็บเงินค่าบริการจากสมาชิกผู้ขายอาหาร
ในตลาดย้อนยุคฯ จ านวน ๗๙ ร้านๆละ ๔๐ บาท เป็นเงิน ๘,๙๒๐ บาท มีเงินกองทุน จ านวน ๑๘๑,๖๒๓.๔๑ 
บาท  

๔. การประเมินผลโครงการฯ จากการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๐๐ คน สรุปได้ดังนี้ 

 ๔.๑. ด้านการให้บริการของผู้ขาย 
 ๔.๑.๑. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ สุภาพ มีความพึง

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ,
พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๕.๐  และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑.๐  

 ๔.๑.๒. ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีความพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ,พอใจน้อย 
คิดเป็นร้อยละ ๗.๐  และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑.๐  

 ๔.๑.๓. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและเป็นกันเอง มีความพึงพอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐       
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๖.๐  
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๔.๒. ด้านสถานที่ บรรยากาศและกิจกรรม 
๔.๒.๑. เป็นสถานที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน/ชุมชน มีความพึง  

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ 
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๖.๐ 

๔.๒.๒. เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมงานด้านการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน        
มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ ๑๕.๐  และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐  

๔.๒.๓. เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีความพึงพอใจ   
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐              
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๙.๐  

๔.๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔.๓.๑. มีที่นั่งพัก โต๊ะอาหารเพียงพอ ส าหรับบริการผู้มาเที่ยวชม มีความ

พึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๒๒.๐  และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๕.๐ 

๔.๓.๒. มีห้องน้ าส าหรับไว้บริการผู้มาเที่ยว ที่พอเพียง มีความพึงพอใจ    
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐ ,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ ,พอใจมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓.๐  

 ๔.๓.๓. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐ ,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๐  และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒.๐  

๔.๔. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด มีความพึงพอใจมาก    
คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐ ,พอใจน้อย 
คิดเป็นร้อยละ ๗.๐ และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑.๐  

๕.ปัญหา / อุปสรรค ไม่มี 
 

ครั้งท่ี 5 
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ 

 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมดังนี ้
  ๑. พ่อค้า – แม่ค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ฯ เข้าร่วมในการจ าหน่ายสินค้า/อาหาร 
จ านวน ๖๖ ราย และพ่อค้า – แม่ค้า ที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริ เวณพ้ืนที่จัดงาน                              
น าสินค้า – อาหาร เข้าร่วมจ าหน่าย จ านวน ๑๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๗๗ รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบันทึก
รายละเอียด การร่วมกิจกรรม / การจัดร้าน,อุปกรณ์ / การแต่งกาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑) 

๒. ผลการจ าหน่ายสินค้า – อาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย (จ านวน ๗๗ ราย) รวม ๓ วัน                        
เป็นเงินจ านวน ๒๘๒,๓๓๐.-บาท หักค่าใช้จ่าย (ต้นทุนการผลิต) จ านวน ๑๖๙,๓๙๘. - บาทคงเหลือเป็นรายได้      
ของผู้จ าหน่าย จ านวน ๑๑๒,๙๓๒. -บาท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒) 

๓. คณะกรรมการกลุ่มพ่อค้า – แม่ค้า ได้ด าเนินการเก็บเงินค่าบริการจากสมาชิกผู้ขายอาหาร
ในตลาดย้อนยุคฯ จ านวน ๗๗ ร้านๆละ ๔๐ บาท เป็นเงิน  ๕,๘๐๐ บาท ปัจจุบันมี เงินกองทุน                    
จ านวน ๑๙๕,๙๕๘.๔๑ บาท  
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๔. การประเมินผลโครงการฯ จากการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๐๐ คน สรุปได้ดังนี้ 

 ๔.๑. ระดับความพึงพอใจ ในการให้บริการของตลาดย้อนยุคนครชุม 
 ๔.๑.๑. พ่อค้าแม่ค้า มีอัธยาศัยไมตรี เป็นกันเองกับผู้มาเที่ยวชม มีความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐  และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๐  

 ๔.๑.๒. พ่อค้าแม่ค้าแต่งกาย ในแบบย้อนยุค ดูสวยงาม มีความพึงพอใจมาก         
คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐  

 ๔.๑.๓. อาหารที่จ าหน่ายมีความสะอาด มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา มี
ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐, พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ และพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๐  

 ๔.๑.๔. ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหาร ย่อยสลายง่าย มีมาตรฐาน มีความพึง
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๐  

 ๔.๑.๕. โต๊ะนั่งรับประทานอาหาร สะอาด ปลอดภัยและสวยงาม มีความพึง
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๐  

 ๔.๑.๖. ตลาดย้อนยุคฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดก าแพงเพชร มี
ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ ๒๐.๐  

 ๔.๑.๗. ตลาดย้อนยุคฯ รณรงค์ไห้ใช้ปิ่นโตในการบรรจุอาหารกลับบ้าน มี
ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙.๐  

 ๔.๑.๘. ตลาดย้อนยุคนครชุม รณรงค์ไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร มีความ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐  ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๐  

 ๔.๑.๙. ล าโพงเครื่องเสียง บริเวณหน้าเวทีการแสดงเสียงดังเกินไป มีความ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๒๔.๐ และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑.๐   

 ๔.๑.๑๐. ตลาดย้อนยุคฯ มีการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารพ้ืนบ้าน มีความ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๐  

๕.ปัญหา / อุปสรรค ไม่มี 
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ครั้งท่ี 6 
ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
  ๑. พ่อค้า – แม่ค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ฯ เข้าร่วมในการจ าหน่ายสินค้า/อาหาร 
จ านวน ๕๖ ราย และพ่อค้า – แม่ค้า ที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริ เวณพ้ืนที่จัดงาน                              
น าสินค้า – อาหาร เข้าร่วมจ าหน่าย จ านวน ๙ ราย รวมทั้งสิ้น ๖๕ รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบันทึก
รายละเอียด การร่วมกิจกรรม / การจัดร้าน,อุปกรณ์ / การแต่งกาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑) 

๒. ผลการจ าหน่ายสินค้า – อาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย (จ านวน ๖๕.. ราย) รวม ๓ วัน                        
เป็นเงินจ านวน ๑๙๘,๖๐๐.-บาท หักค่าใช้จ่าย (ต้นทุนการผลิต) จ านวน ๑๑๙,๑๖๐. - บาทคงเหลือเป็นรายได้      
ของผู้จ าหน่าย จ านวน ๗๙,๔๔๐. -บาท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒) 

๓. คณะกรรมการกลุ่มพ่อค้า – แม่ค้า ได้ด าเนินการเก็บเงินค่าบริการจากสมาชิกผู้ขายอาหาร
ในตลาดย้อนยุคฯ จ านวน ๖๕ ร้านๆละ ๔๐ บาท มีรายละเอียดในการเก็บเงินค่าบ ารุงกลุ่มฯดังนี้ 

    ๓.๑ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๔๘ ราย 
เป็นเงินจ านวน - บาท (เนื่องจากฝนตกคณะกรรมการลงมติไม่ให้เก็บค่าบ ารุง) 

    ๓.๒ วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๕๕ ราย 
เป็นเงินจ านวน  ๒,๑๖๐ บาท  

    ๓.๓ วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๕๘ ราย      
เป็นเงินจ านวน  ๒,๒๘๐ บาท  

    ๓.๔ กลุ่มตลาดย้อนยุคฯ เก็บเงินค่าบ ารุงกลุ่มฯได้ทั้งสิ้น จ านวน ๔,๔๔๐ บาท 
ปัจจุบันมีเงินกองทุน จ านวน ๑๙๑,๓๗๘.๔๑ บาท  

๔. การประเมินผลโครงการฯ จากการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๐๐ คน สรุปได้ดังนี้ 

 ๔.๑ ระดับความพึงพอใจ ในการให้บริการของตลาดย้อนยุคนครชุม 
 ๔.๑.๑. พ่อค้าแม่ค้า มีอัธยาศัยไมตรี เป็นกันเองกับผู้มาเที่ยวชม มีความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐  และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๗.๐  

 ๔.๑.๒. พ่อค้าแม่ค้าแต่งกาย ในแบบย้อนยุค ดูสวยงาม มีความพึงพอใจมาก         
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐  

 ๔.๑.๓. อาหารที่จ าหน่ายมีความสะอาด มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา มี
ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็น
รอ้ยละ ๒๐.๐  

 ๔.๑.๔. ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหาร ย่อยสลายง่าย มีมาตรฐาน มีความพึง
พอใจมาก     คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๐ และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑.๐  

 ๔.๑.๕. โต๊ะนั่งรับประทานอาหาร สะอาด ปลอดภัยและสวยงาม มีความพึง
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ 
และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑.๐  
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 ๔.๑.๖. ตลาดย้อนยุคฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดก าแพงเพชร มี
ความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ , ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๐  

 ๔.๑.๗. ตลาดย้อนยุคฯ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าจัดวันใด มีความพึง
พอใจมาก    คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๒๓.๐ ,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๓.๐ และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓.๐  

 ๔.๑.๘.การรณรงค์ไม่ใช้โฟมในการบรรจุอาหาร เป็นสิ่งดีควรสนับสนุน มี
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐  ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๖.๐  

 ๔.๑.๙.ล าโพงเครื่องเสียง บริเวณหน้าเวทีการแสดงเสียงดังเกินไป มีความ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๐ ,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๗.๐ และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑.๐   

 ๔.๑.๑๐. ตลาดย้อนยุคฯ มีการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารพ้ืนบ้าน มีความ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ มีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕.๐และพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๕.๐  

 

 ๕.ปัญหา / อุปสรรค ไม่มี 
 

ครั้งท่ี 7 
ระหว่างวันที่ 1 – 3 มถิุนายน ๒๕๖๑ 

 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
  ๑. พ่อค้า – แม่ค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ฯ เข้าร่วมในการจ าหน่ายสินค้า/อาหาร 
จ านวน ๖๐ ราย และพ่อค้า – แม่ค้า ที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริ เวณพ้ืนที่จัดงาน                              
น าสินค้า – อาหาร เข้าร่วมจ าหน่าย จ านวน ๑๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๗๑ รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบันทึก
รายละเอียด การร่วมกิจกรรม / การจัดร้าน,อุปกรณ์ / การแต่งกาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑) 

๒. ผลการจ าหน่ายสินค้า – อาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย (จ านวน ๗๑ ราย) รวม ๓ วัน                        
เป็นเงินจ านวน ๔๕๐,๕๖๐.-บาท หักค่าใช้จ่าย (ต้นทุนการผลิต) จ านวน ๒๗๐,๓๓๖. - บาทคงเหลือเป็นรายได้      
ของผู้จ าหน่าย จ านวน ๑๘๐,๒๒๔. -บาท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒) 

๓. คณะกรรมการกลุ่มพ่อค้า – แม่ค้า ได้ด าเนินการเก็บเงินค่าบริการจากสมาชิกผู้ขายอาหาร
ในตลาดย้อนยุคฯ จ านวน ๗๓ ร้านๆละ ๔๐ บาท มีรายละเอียดในการเก็บเงินค่าบ ารุงกลุ่มฯดังนี้ 

   ๓.๑. วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๗๐ ราย เป็นเงิน
จ านวน  ๒,๘๐๐ บาท  

   ๓.๒. วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๗๐ ราย เป็นเงิน
จ านวน  ๒,๘๐๐ บาท  

   ๓.๓. วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๗๐ ราย เป็นเงิน
จ านวน  ๒,๘๐๐ บาท  

 
/๓.๔.กลุ่มตลาดย้อนยุคฯ ..(-๒-) 
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   ๓.๔. กลุ่มตลาดย้อนยุคฯ เก็บเงินค่าบ ารุงกลุ่มฯได้ทั้ งสิ้น จ านวน  ๘,๔๐๐ บาท       
รายจ่าย จ านวน ๙,๓๘๕ บาท หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นติดลบ จ านวน ๙๘๕ บาท ปัจจุบันมีเงินกองทุน จ านวน 
๑๗๔,๑๙๓.๔๑ บาท  

๔. การประเมินผลโครงการฯ จากการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๐๐ คน สรุปได้ดังนี้ 

 ๔.๑. ระดับความพึงพอใจ ในการให้บริการของตลาดย้อนยุคนครชุม 
๔.๑.๑. พ่อค้าแม่ค้า มีอัธยาศัยไมตรี เป็นกันเองกับผู้มาเท่ียวชม มีความพึงพอใจมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑.๐  
๔.๑.๒. พ่อค้าแม่ค้าแต่งกาย ในแบบย้อนยุค สวยงามมากฉันชอบ มีความพึงพอใจ

มาก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑.๐  
๔.๑.๓. อาหารมีความสะอาด มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคา มีความพึงพอใจมาก    

คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓.๐  
๔.๑.๔. ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหาร ย่อยสลายง่ายมีมาตรฐาน งดใช้โฟม มีความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕.๐  
๔.๑.๕. โต๊ะนั่งรับประทานอาหาร สะอาด ปลอดภัยและสวยงาม มีความพึงพอใจ

มาก คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐ ,พอใจ
น้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗.๐  

๔.๑.๖. ตลาดย้อนยุคนครชุม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ มีความพึงพอใจ
มาก คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕.๐       

๔.๑.๗. ตลาดย้อนยุคนครชุม ช่วยอนุรักษ์อาหารพ้ืนบ้าน/วัฒนธรรม มีความพึง
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓.๐   

๔.๑.๘. ตลาดย้อนยุคนครชุม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีความพึงพอใจมาก      
คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐  ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๐ .๐  

 

๕.ปัญหา / อุปสรรค ไม่มี 
 

ครั้งท่ี 8 
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. พ่อค้า – แม่ค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ฯ เข้าร่วมในการจ าหน่ายสินค้า/อาหาร 
จ านวน ๖๒ ราย และพ่อค้า – แม่ค้า ที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริ เวณพ้ืนที่จัดงาน                              
น าสินค้า – อาหาร เข้าร่วมจ าหน่าย จ านวน ๑๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๗๓ รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบันทึก
รายละเอียด การร่วมกิจกรรม / การจัดร้าน,อุปกรณ์ / การแต่งกาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑) 

๒. ผลการจ าหน่ายสินค้า – อาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย (จ านวน ๗๓ ราย) รวม ๓ วัน                        
เป็นเงินจ านวน ๔๒๒,๐๐๐.-บาท หักค่าใช้จ่าย (ต้นทุนการผลิต) จ านวน ๒๕๓,๒๐๐. - บาทคงเหลือเป็นรายได้      
ของผู้จ าหน่าย จ านวน ๑๖๘,๘๐๐. -บาท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒) 

๓. คณะกรรมการกลุ่มพ่อค้า – แม่ค้า ได้ด าเนินการเก็บเงินค่าบริการจากสมาชิกผู้ขายอาหาร
ในตลาดย้อนยุคฯ จ านวน ๗๓ ร้านๆละ ๔๐ บาท มีรายละเอียดในการเก็บเงินค่าบ ารุงกลุ่มฯดังนี้ 
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    ๓.๑. วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๗๓ ราย 
เป็นเงินจ านวน  ๒,๙๒๐ บาท  

    ๓.๒. วันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๖๙ ราย 
เป็นเงินจ านวน  ๒,๗๖๐ บาท  

    ๓.๓. วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๖๘ ราย 
เป็นเงินจ านวน  ๒,๗๒๐ บาท  

    ๓.๔. กลุ่มตลาดย้อนยุคฯ เก็บเงินค่าบ ารุงกลุ่มฯได้ทั้งสิ้น จ านวน ๘,๔๐๐ บาท       
รายจ่าย จ านวน ๘,๙๘๐ บาท หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นติดลบ จ านวน ๕๘๐ บาท ปัจจุบันมีเงินกองทุน          
จ านวน ๑๗๔,๐๘๔.๘๗ บาท  

๔. การประเมินผลโครงการฯ จากการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๐๐ คน สรุปได้ดังนี้ 

 ๔.๑. ด้านการให้บริการของผู้ขาย 
 ๔.๑.๑. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ สุภาพ มีความพึง

พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒ ,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒ 
และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒.๐  

 ๔.๑.๒. ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด      คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑.๐   

 ๔.๑.๓. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและเป็นกันเอง มีความพึงพอใจ
มาก     คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑.๐  

 ๔.๒. ด้านสถานที่ บรรยากาศและกิจกรรม 
 ๔.๒.๑. เป็นสถานที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน/ชุมชน มีความพึง      

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓.๐ 
 ๔.๒.๒. เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมงานด้านการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน                  

มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔ และพอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๑    

 ๔.๒.๓. เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีความพึงพอใจ            
มาก คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒          
,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑  และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗.๑  

 ๔.๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ๔.๓.๑. มีที่นั่งพัก โต๊ะอาหารเพียงพอ ส าหรับบริการผู้มาเที่ยวชม มีความ

พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๕.๑ 

 ๔.๓.๒. มีห้องน้ าส าหรับไว้บริการผู้มาเที่ยว ที่พอเพียง มีความพึงพอใจมาก          
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓.๐  

 ๔.๓.๓. มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕            
,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๔ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑  

 ๔.๔. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด มีความพึงพอใจมาก             
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓.๐  

 ๕.ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 
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ครั้งท่ี 9 
ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  

 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
  ๑. พ่อค้า – แม่ค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ฯ เข้าร่วมในการจ าหน่ายสินค้า/อาหาร 
จ านวน ๖๐ ราย และพ่อค้า – แม่ค้า ที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริ เวณพ้ืนที่จัดงาน                              
น าสินค้า – อาหาร เข้าร่วมจ าหน่าย จ านวน ๙ ราย รวมทั้งสิ้น ๖๙ รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบันทึก
รายละเอียด การร่วมกิจกรรม / การจัดร้าน,อุปกรณ์ / การแต่งกาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑) 

๒. ผลการจ าหน่ายสินค้า – อาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย (จ านวน ๖๙ ราย) รวม ๓ วัน                        
เป็นเงินจ านวน ๒๖๐,๓๕๐.-บาท หักคา่ใช้จ่าย (ต้นทุนการผลิต) จ านวน ๑๕๖,๒๑๐. - บาทคงเหลือเป็นรายได้      
ของผู้จ าหน่าย จ านวน ๑๐๔,๑๔๐. -บาท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒) 

๓. คณะกรรมการกลุ่มพ่อค้า – แม่ค้า ได้ด าเนินการเก็บเงินค่าบริการจากสมาชิกผู้ขายอาหาร
ในตลาดย้อนยุคฯ จ านวน ๖๕ ร้านๆละ ๔๐ บาท มีรายละเอียดในการเก็บเงินค่าบ ารุงกลุ่มฯดังนี้ 

    ๓.๑. วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๖๘ ราย 
เป็นเงินจ านวน  ๒,๗๒๐ บาท  

    ๓.๒. วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๖๔ ราย 
เป็นเงินจ านวน  ๐ บาท (ไม่ได้เก็บค่าบริการเนื่องจากฝนตก) 

    ๓.๓. วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๖๕ ราย 
เป็นเงินจ านวน  ๒,๖๐๐ บาท  

    ๓.๔.กลุ่มตลาดย้อนยุคฯ เก็บเงินค่าบ ารุงกลุ่มฯได้ทั้งสิ้น จ านวน ๕,๓๖๐ บาท        
รายจ่าย จ านวน ๙,๖๙๕ บาท หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นติดลบ จ านวน ๔,๓๓๕ บาท ปัจจุบันมีเงินกองทุน          
จ านวน ๑๖๙,๗๔๙.๘๗ บาท  

๔.การประเมินผลโครงการฯ จากการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๐๐ คน สรุปได้ดังนี้ 

๔.๑.ด้านการให้บริการของผู้ขาย 
๔.๑.๑.ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ สุภาพ มีความพึงพอใจมาก 

คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐ และพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘.๐  
๔.๑.๒.ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีความพึงพอใจมาก             

คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ และพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐   
๔.๑.๓.ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและเป็นกันเอง มีความพึงพอใจมาก       

คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐ และพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐  
๔.๒. ด้านสถานที่ บรรยากาศและกิจกรรม 

๔.๒.๑.เป็นสถานที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน/ชุมชน มีความพึง        
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๐ 

๔.๒ .๒ . เป็ น พ้ืนที่ ส่ ง เสริม งานด้ านการแสดง ศิลปะ  วัฒนธรรม พ้ืนบ้ าน                   
มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ และพอใจปานกลาง          
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐    
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๔.๒.๓. เป็นการสนับสนุนส่ง เสริมให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว มี ความพึงพอใจ             
มาก คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐            

๔.๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔.๓.๑.มีที่นั่งพัก โต๊ะอาหารเพียงพอ ส าหรับบริการผู้มาเที่ยวชม มีความพึงพอใจ

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ และพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ 
๔.๓.๒.มีห้องน้ าส าหรับไว้บริการผู้มาเที่ยว ที่พอเพียง มีความพึงพอใจปานกลาง          

คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐ ,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐ ,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐ และพอใจมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐  

๔.๓.๓.มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐            
,พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ ,พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐ และพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔.๐  

๔.๔.โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับใด มี ความพึงพอใจมาก               
คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ และพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓.๐  

 

๕.ปัญหา / อุปสรรค 
   -  ปรับปรุง/จัดหาไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งเพ่ิมเติม บริเวณหน้าเวทีการแสดง เนื่องจาก
แสงสว่างไม่เพียงพอ 

๖.การแก้ปัญหา / อุปสรรค   
   - ขอให้ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหน้าเวทีการแสดงให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 

ครั้งท่ี 10 
ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
  ๑. พ่อค้า – แม่ค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ฯ เข้าร่วมในการจ าหน่ายสินค้า/อาหาร 
จ านวน ๕๗ ราย และพ่อค้า – แม่ค้า ที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริ เวณพ้ืนที่จัดงาน                              
น าสินค้า – อาหาร เข้าร่วมจ าหน่าย จ านวน ๑๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๖๙ รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบันทึก
รายละเอียด การร่วมกิจกรรม / การจัดร้าน,อุปกรณ์ / การแต่งกาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑) 

๒. ผลการจ าหน่ายสินค้า – อาหาร ของกลุ่มเป้าหมาย (จ านวน ๖๙ ราย) รวม ๓ วัน                        
เป็นเงินจ านวน ๓๘๗,๐๙๐-บาท หักค่าใช้จ่าย (ต้นทุนการผลิต) จ านวน ๒๓๒,๒๕๔. - บาทคงเหลือเป็นรายได้      
ของผู้จ าหน่าย จ านวน ๑๕๔,๘๓๖. -บาท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๒) 

๓. คณะกรรมการกลุ่มพ่อค้า – แม่ค้า ได้ด าเนินการเก็บเงินค่าบริการจากสมาชิกผู้ขายอาหาร
ในตลาดย้อนยุคฯ จ านวน ๖๙ ร้านๆละ ๔๐ บาท มีรายละเอียดในการเก็บเงินค่าบ ารุงกลุ่มฯดังนี้ 

    ๓.๑. วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๖๙ ราย เป็น
เงินจ านวน  ๒,๗๒๐ บาท  

    ๓.๒. วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๖๙ ราย เป็น
เงินจ านวน ๒,๗๒๐ บาท  

    ๓.๓. วันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑  สมาชิกมาจ าหน่ายสินค้า จ านวน ๖๖ ราย 
เป็นเงินจ านวน  ๒,๖๐๐ บาท  
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    ๓.๔.กลุ่มตลาดย้อนยุคฯ เก็บเงินค่าบ ารุงกลุ่มฯได้ทั้งสิ้น จ านวน ๘,๐๔๐ บาท        
รายจ่าย จ านวน ๘,๘๙๕ บาท หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นติดลบ จ านวน ๘๕๕ บาท เบิกเงินบัญชีธนาคารกลุ่มแม่ค้า
ตลาดย้อนยุคเทศบาลต าบลนครชุม มาบริหารจัดการเป็นที่เรียบร้อย    

    ๓.๕.ปัจจุบันมีเงินในบัญชีธนาคารกลุ่มแม่ค้าตลาดย้อนยุคเทศบาลต าบลนครชุม       
 จ านวน ๑๖๘,๘๙๔.๘๗ บาท 

๔.การประเมินผลโครงการฯ จากการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๐๐ คน สรุปได้ดังนี้ 

 ๔.๑.ด้านการให้บริการของผู้ขาย 
 ๔.๑.๑.ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ สุภาพ มีความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑.๐  
 ๔.๑.๒.ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน มีความพึงพอใจมาก             

คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖.๐   
 ๔.๑.๓.ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและเป็นกันเอง มีความพึงพอใจ

มากคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐  
 ๔.๒. ด้านสถานที่ บรรยากาศและกิจกรรม 

 ๔.๒.๑.เป็นสถานที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน/ชุมชน มีความพึง        
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐ และพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๐ 

 ๔.๒.๒.เป็นพ้ืนที่ส่งเสริมงานด้านการแสดง ศิลปะ วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน                   
มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐ และพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๗.๐    

 ๔.๒.๓.เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีความพึงพอใจ             
มาก คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐ และพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐            

 ๔.๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ๔.๓.๑.มีที่นั่งพัก โต๊ะอาหารเพียงพอ ส าหรับบริการผู้มาเที่ยวชม มีความพึง

พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕.๐ 
 ๔.๓.๒.มีห้องน้ าส าหรับไว้บริการผู้มาเที่ยว ที่พอเพียง มีความพึงพอใจปาน

กลางคิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐ และพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐  
 ๔.๓.๓.มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐            

,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ และพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐  
 ๔.๔.โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด มีความพึงพอใจมาก               

คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐ ,พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ,พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๔.๐ และพอใจ
น้อย คิดเป็นร้อยละ ๓.๐  

 

๕.ปัญหา / อุปสรรค ไม่มี 
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5.สภาพปัญหา/สิ่งท่ีต้องด าเนินการ/แนวทางในการพัฒนา 
        1) การจัดกิจกรรมโครงการถนนคนเดินและเทศกาลอาหารไทย (ตลาดย้อนยุคนครชุม) 
  1.1 การจัดตลาดและแต่งกายแบบย้อนยุค เป็นการจ าลองบรรยากาศตลาดแบบย้อนยุค 
บรรยากาศภายในตลาดจะมีพ่อค้า แม่ค้าทีแ่ต่งกายด้วยชุดไทยดั้งเดิม น าอาหารพ้ืนบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชาวนครชุมมาวางจ าหน่าย พร้อมจัดจุดถ่ายภาพ การจัดสถานที่และการแสดงภาพถ่ายเก่าๆที่ชาวนครชุมมีอยู่
ในอดีตหายไปและอาหารส่วนใหญ่ที่เป็นอาหารพื้นบ้านมีร้านค้าที่จ าหน่ายลดลงและร้านค้าท่ีมาจ าหน่ายลดลง 
            1.2 บรรยากาศชมการแสดงและรับประทานอาหารแบบย้อนยุค ต้องสร้างบรรยากาศแบบ
กันเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถนั่งรับประทานอาหารบนโต๊ะ ซึ่งต้องเพ่ิมจ านวน
ให้มีมากขึ้น เนื่องจากไม่พอนั่ง โดยเฉพาะด้านริมคลองสวนหมาก ควรจัดให้มีที่นั่งหรือการแสดงประเภทดนตรี 
เพ่ือไม่ให้ตลาดเงียบและควรจัดหาพ่อค้าแม่ค้า ไปจ าหน่ายให้เต็มพ้ืนที่ 

     1.3 บรรยากาศแบบ“สานศิลป์ ดนตรีไทย” รูปแบบการเปิดเพลงไทยย้อนยุค เพลงไทย
ลูกทุ่ง การแสดงดนตรีลูกทุ่ง ตลอดจนการบรรเลงเครื่องสายหรือบรรเลงดนตรีไทย สามารถสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นจึงควรเอาศิลปะวัฒนธรรมประเภทนี้มาแสดง
ในตลาดย้อนยุคบ้าง 

    1.4 บรรยากาศ “การถ่ายทอดภูมิปัญญา”จ าลองบรรยากาศของชาวนครชุมที่มีมาในอดีต 
เช่น ศิลปะ หัตถกรรม อาทิ การจักสานไม้ไผ่ งานผีมือใบตอง การวาดรูป ระบายสี การละเล่นต่างๆ บนเวที
การแสดง เป็นการแสดงพ้ืนบ้าน เพลงพื้นบ้าน ร าคล้องช้าง ลิเกป่า การตีไก่ การสอยดาว การร าวงย้อนยุค 
การเล่าเรื่องเมืองนครชุม การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าอาหารพ้ืนบ้าน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ
ชาวก าแพงเพชร สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองลิ้มชิมรสกับอาหารพ้ืนบ้าน การแสดงและการละเล่น
ต่างๆ ของชาวนครชุมที่มีในอดีต เป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่เด็ก เยาวชน นักท่องเที่ยว ได้สืบทอด
มรดกทางวัฒนธรรมของนครชุมและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนต่างๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร 
เป็นสิ่งดีที่ควรอนุรักษ์และพัฒนาหากลุ่มใหม่ๆ มาสร้างพ้ืนที่การแสดงมากข้ึน  
                1.5 การจัดกิจกรรมร่วมกบัจังหวัดก าแพงเพชร องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนภายนอก 
โดยการน าอาหารพ้ืนบ้านของนครชุม พร้อมทั้งจ าลองบรรยากาศในแบบย้อนยุค เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัด 
หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและการส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวของนครชุม 
    1.6 การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ มีความจ าเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน 
หรือองค์กรภายนอก ในด้านเงินทุน แนวทางการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ฯลฯ 
 

       2) การพัฒนาโครงการฯ รายงานจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  
เรื่อง แนวทางการพัฒนาประชาชนในชุมชนนครชุม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย 

ผศ.ธารทิพย์ ธรรมสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เรื่อง  การจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ของเพชรา บุดสีทา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร  
ผลงานการวิจัยทั้ง 2 เล่ม สอดคล้องกัน โดยผลงานการวิจัยสรุปผลการศึกษาว่า ชุมชนนครชุม              

มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะมีองค์ประกอบที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
                        องค์ประกอบท่ี 1 มีสิ่งดึงดูดใจ ดังนี้ 
                                1.1 มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้แก่ คลองสวนหมากและแม่น้ าปิง ท าให้
เกิดทัศนียภาพที่สวยงามมากของสองฝั่งแม่น้ าปิงและมีวิถีชีวิตของชุมชนริมคลองสวนหมาก 
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                                1.2 มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่
ปรากฏให้เห็นอยู่เป็นจ านวนมาก มีประวัติศาสตร์เรื่องเล่าที่มีความเป็นมายาวนานและน่าสนใจ มีวัดพระบรม
ธาตุ ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงที่สวยงามและตั้งอยู่กลางชุมชน มีบ้านห้างโบราณ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้นนอกจากนี้ยังมีวัดอ่ืนๆ เช่น วัดซุ้มกอ ซึ่งเป็นวัดที่ขุดพบพระพิมพ์ที่
เรียกว่า พระซุ้มกอ ซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่โด่งดังมากของจังหวัดก าแพงเพชร วัดเจดีย์กลางทุ่ง วัดหม่องกาเล           
วัดหนองพิกุล วัดหนองลังกา วัดหนองยายช่วย ป้อมทุ่งเศรษฐีและวัดสว่างอารมณ์ 

1.3 มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เนื่องจากชุมชนนครชุมเป็นชุมชนที่มี
ประวัติศาสตร์ มีเรื่องเล่าที่ยาวนาน เป็นชุมชนโบราณซึ่งมีวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม อยู่ริมฝั่ง
แม่น้ าปิงและคลองสวนหมาก มีภูมิปัญญาที่หลากหลายทางด้านอาหาร ด้านการดนตรีการร้องร าท าเพลง 
ประเพณีงานบุญต่างๆ 

 

                       องค์ประกอบท่ี 2 สภาพการเข้าถึงชุมชนนครชุม ดังนี้ 
                                 2.1 เส้นทางการคมนาคม ชุมชนนครชุมเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเมือง มีเส้นทางท่ี
สามารถเข้าถึงชุมชนได้หลายเส้นทาง มีเส้นทางเชื่อมโยงเมืองโบราณ หรือโบราณสถานมรดกโลกก าแพงเพชร
อย่างสะดวกและปลอดภัย 
                                 2.2 สภาพถนนตลอดเส้นทางท่ีเชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชนนครชุม เป็นถนนสี่ช่องทางเดิน
รถและสองเส้นทางเดินรถ แต่ถนนภายในชุมชนเป็นสองช่องทางเดินรถ บางช่วงแคบและกว้างไม่เท่ากัน ส่วน
สภาพถนนเป็นทั้งถนนที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนที่ลาดด้วยยางแอสฟัลตลอดเส้นทาง 
                                 2.3 พาหนะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงชุมชนนครชุมได้โดยสะดวกด้วย
รถยนต์ส่วนตัวและใช้เวลาไม่มากนักเพราะชุมชนนครชุมตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินสายนครสวรรค์-
ก าแพงเพชร-ตาก หรือนักท่องเที่ยวที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถใช้บริการรถสาธารณะสองแถวที่วิ่งภายใน
ชุมชนและรถสาธารณะที่วิ่งผ่านชุมชน 
                       องค์ประกอบท่ี 3 สิ่งอ านวยความสะดวก ชุมชนนครชุมมีระบบไฟฟ้า น้ าเพื่อการอุปโภค
และบริโภค ห้องน้ าสาธารณะ สถานที่จอดรถ ความปลอดภัย ระบบสาธารณสุขและสุขาภิบาล สถานที่พักแรม 
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมให้มีบริการต่างๆ ที่ดีและจ านวนเพ่ิมขึ้น 
  
4) เกณฑ์ในการชี้วัดรายได้เพิ่มขึ้นของสมาชิกกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดย้อนยุคนครชุม 

การจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคนครชุมทุกเดือน เทศบาลฯได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลรายได้จาก
การค้าขายของสมาชิกกลุ่มฯ เพ่ือใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่าการจัดโครงการฯ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และขยาย
โอกาสให้แก่ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้เพ่ิมข้ึนและมรีายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน หรือ
ผ่านเกณฑ์รายได้ขั้นต่ า 30,000บาท ตามเกณฑ์การชี้วัดของข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  

 

5) ทิศทางในการพัฒนาตลาดย้อนยุคนครชุม เพื่อเพิ่มประโยชนต์่อพื้นที่  
                   5.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในนครชุม ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คือ การท่องเที่ยวที่
สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือท าความเข้าใจในคุณค่าทางสังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่นครชุมอย่างลึกซึ้ง  
                   5.2 พัฒนาจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เนื่องจากในพ้ืนที่นครชุม มีวัดวาอาราม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น แหล่งเรียนรู้การท าพระเครื่อง การท าขนมข้าวตอกอัด 
เมี่ยง อาคารบ้านเก่า การศึกษาเรื่องราวของพะโป้ ส่างหม่อง ครูมาลัย ชูพินิจ ผ่านค าบอกเล่าของลูกหลาน 
หรือบุคคลใกล้ชิด ตลอดจนการละเล่นพ้ืนบ้าน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีถ่ิน ที่มีอยู่ในพื้นที่ เพ่ือให้
นักท่องเที่ยว สามารถมาเท่ียวชมชุมชนนครชุมได้ทุกวัน 
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                   5.3 ขยายพ้ืนที่การจัดตลาดย้อนยุคนครชุม เพ่ิมปริมาณร้านค้าให้มีจ านวนร้านอาหารมากขึ้น 
เปิดโอกาสให้สินค้าประเภทต่างๆ แหล่งเรียนรู้ ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านของกลุ่มต่างท้องที่ต่างอ าเภอ ได้เข้า
มาร่วมจ าหน่าย 
                   5.4 พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของชุมชน
นครชุมกับอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ซึ่งเป็นมรดกโลก หรือพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน  
                   5.5 สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้สึกรักและหวงแหนในเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและด ารงรักษาไว้ให้ยั่งยืน  
                   5.6 จัดการท าประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในสื่อต่างๆให้เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่สนับสนุนในด้านการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ 
                   5.7 เสริมสรา้งความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดย้อนยุค
นครชุม ด้วยการพัฒนากลุ่มทางการเงินและกองทุนสวัสดิการของกลุ่มสมาชิก ตลอดจนการพัฒนาอาหาร
พ้ืนบ้านให้มีรสชาติคงที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ มีอาหารจ าหน่ายในตลาดย้อนยุคนครชุมที่หลากหลาย เพ่ิมช่อง
ทางการท ามาหากินเพ่ิมข้ึนและมีรายได้ทุกวัน 

                   5.8 จัดท าศูนย์ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ ประวัติบุคคลส าคัญและแผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวฯลฯ 
 
6) ปัญหาหรือความยุ่งยากในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
                  6.1 การจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคนครชุม ในช่วงแรกนั้น ปัญหาและอุปสรรคที่พบก็คือ มี
สมาชิกของกลุ่มหรือร้านค้าที่น าอาหารมาขายมีจ านวนน้อย ขาดความเชื่อมั่นว่าจะสามารถขายอาหารได้หรือ
เปล่า จะขาดทุนหรือไม่ เนื่องจากเป็นการจัดตลาดใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน อาหารแบบดั้งเดิม ขนมหรือแกง
ต่างๆ เช่น แกงหยวก แกงขี้เหล็ก ขนมเปียกปูน ขนมแดกงา ข้าวโพดปิ้ง ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควร  

6.2 จ านวนคนที่เข้ามาเท่ียวชมในช่วงแรกๆนั้นมีจ านวนน้อย การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง  
6.3 เทศบาลฯ ก าหนดจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุคในแต่ละเดือนๆละ 3 วัน คือวันศุกร์ วันเสาร์

และวันอาทิตย์แรกของเดือน โดยใช้บริเวณถนนในตลาดนครชุมเป็นลานค้า เป็นสถานที่ส าหรับการจัดตลาด
ย้อนยุค ในขณะที่พ่อค้าแม่ค้าที่น าอาหารมาจ าหน่ายเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่ใช่
เจ้าของบ้านเรือนในบริเวณพ้ืนที่จัดกิจกรรม  จึงต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าของอาคารบ้านเรือนที่ไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม และร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารในช่วงเวลาวันปกติทุกวันและขัดต่อวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนผู้
เป็นเจ้าของบ้าน เนื่องจากเจ้าของบ้านต้องด ารงวิถีชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้การจัดสถานที่ดังกล่าว ยังท าให้
การจราจรไม่สะดวกอีกด้วย 

6.4 ขาดความร่วมมือที่จะท าให้เจ้าของบ้านเรือนในบริเวณสถานที่จัดตลาด เปิดบ้านต้อนรับ
การมาเยือนของบุคคลภายนอก เนื่องจากประชาชนผู้มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณดังกล่าว ล้วนแต่เป็นพ่อค้า แม่ค้า
ที่เปิดร้านขายของมาแล้วในอดีต และมีเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดนครชุมในอดีตทั้งสิ้น 

6.5 ขาดการประชาสัมพันธ์ ต้องสร้างการมีส่วนร่วม ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หลักของโครงการฯ นิยามค าว่า “ตลาดย้อนยุค” 

6.6 ในช่วงฤดูฝน พบว่ามีผู้มาเที่ยวชมตลาดย้อนยุคน้อย เนื่องจากฝนตกและพ่อค้าแม่ค้า
จ าหน่ายอาหารได้น้อย ทั้งนี้ที่ประชุมกลุ่มฯได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โดยในช่วงฤดูฝน ให้พ่อค้าแม่ค้าท าอาหาร 
หรือน าสินค้ามาจ าหน่ายในปริมาณท่ีจ ากัด  

6.7 ความร่วมมือในองค์กร การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง
ของเทศบาลฯ พบว่า ให้ความร่วมมือกับการจัดตลาดย้อนยุคนครชุม ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม 
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7) องค์กร ภาคีเครือข่าย 
* ส านักงานพาณิชย์จังหวัดก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ส่งเสริมตลาดต้องชม    
* ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดก าแพงเพชร ส่งเสริมการจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม  
* ททท.จังหวัดสุโขทัยและ ททท.จังหวัดก าแพงเพชร ส่งเสริมการจัดตลาดวิถีไทย 
* องค์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ส่งเสริมและสร้างศักยภาพของ

ชุมชน ด้วยการสร้างชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และประสานงานการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ตลาด
ย้อนยุคนครชุมและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน และข้อมูลการนับจ านวนผู้เทีย่วชมตลาดย้อนยุคนครชุม 

* ส านักงานเทศบาลต าบลนครชุม ด าเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรม การตั้งร้านค้าให้แก่กลุ่มแม่ค้า
ตลาดย้อนยุคนครชุม การจัดสถานที่ การจัดการแสดง ประสานงานการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพบักับ 
หน่วยงาน สถานีโทรทัศน์รายการทีวี  

* มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพ่อค้าแม่ค้าและการปรับภูมิทัศน์ของ
ตลาดย้อนยุคนครชุม  

* จังหวัดก าแพงเพชร ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตลาดย้อนยุคนครชุม ในงานประเพณีสารทไทยกล้วย
ไข่เมืองก าแพง งานนบพระเล่นเพลง และเทศกาลส าคัญๆของจังหวัดฯ 
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