
 
รายงานผลการประเมิน 

โครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2559 
************************** 

1. จ ำนวนแบบสอบถำมแจกผู้เข้ำร่วมโครงกำรรักษ์เล ป่ำ ฟ้ำ สตูล ครั้งที่ 15 ประจ ำปี 2559  จ ำนวน 300  ชุด    
ได้รับกลับคืนมำ จ ำนวน  285 ชุด (ค ำนวณตำมขนำดตัวอย่ำงของ  Krejcie and Morgan ที่ระดับควำม 
เชื่อมั่น 95%  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 750 คน)      

2. วิเครำะห์หำค่ำร้อยละควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอลสตูลลีก 
3. เกณฑ์กำรแปลผลระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ  มี  5  ระดับ  คือ  

ค่ำเฉลี่ย    4.21  -  5.00     คือ     ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 
ค่ำเฉลี่ย    3.41  -  4.20     คือ     ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ มำก 
ค่ำเฉลี่ย    2.61  -  3.40    คือ     ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ ปำนกลำง 
ค่ำเฉลี่ย    1.81  -  2.60    คือ     ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ น้อย 
ค่ำเฉลี่ย    1.00  -  1.80     คือ     ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตารางท่ี  1  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม  เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 68 23.90 
หญิง 217 76.10 
รวม 285 100.00 

จากตารางท่ี  1  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย  จ ำนวน  68 คน  คิดเป็นร้อยละ  
23.90  ที่เหลือเป็นเพศหญิง  จ ำนวน  217  คน  คิดเป็นร้อยละ  76.10 

 ตารางท่ี  2  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม  อายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20 ปี 18 6.30 
20 – 29 ปี 109 38.20 
30 – 39 ปี 84 29.50 
40 -  49 ปี 58 20.40 
50 ปีขึ้นไป 16 5.60 

รวม 285 100.00 

          จากตารางที่ 2  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ  20 – 29 ปี จ ำนวน  109 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 38.20  รองลงมำอำยุ 30 - 39 ปี จ ำนวน 84 คน  คิดเป็นร้อยละ  29.50 และน้อยที่สุดอำยุ 50 ปีขึ้นไป 
จ ำนวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.60 

 

           /ตารางท่ี 3... 
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ตารางท่ี 3  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม ระดับการศึกษา 
 
  
   
 
 
 
 

 
 จากตารางที่ 3  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 134 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.00  รองลงมำมีระดับกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ/ปวช.  จ ำนวน 95 คน  คิดเป็นร้อยละ 
33.30  และน้อยที่สุดมีระดับกำรศึกษำ อ่ืนๆ  จ ำนวน 10  คน  คิดเป็นร้อยละ 3.50  

ตารางท่ี 4  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม  ท่านเข้าร่วมโครงการ
ในฐานะ   

เข้าร่วมโครงการในฐานะ จ านวน ร้อยละ 

จิตอำสำต่ำงจังหวัด 127 44.60 
จิตอำสำในจังหวัดสตูล 152 53.30 
อ่ืนๆ 6 2.10 

รวม 285 100.00 
 

จากตารางท่ี 4  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม ท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรในฐำนะ  ส่วนใหญ่เป็นจิต
อำสำในจังหวัดสตูล  จ ำนวน 152  คน  คิดเปน็ร้อยละ  53.30  และรองลงมำ เป็นจิตอำสำต่ำงจังหวัด  จ ำนวน  
127  คน  คิดเป็นร้อยละ  53.30  และน้อยที่สุด อ่ืน ๆ จ ำนวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.10     

           ตารางที่  5  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม  ท่านได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการจัดโครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล จากสื่อใด 

ประเภทของสื่อ จ านวน ร้อยละ 
บุคคล 189 66.30 
วิทยุและโทรทัศน์ 33 11.60 
เว็บไซต์อบจ.สตูล 51 17.90 
สิ่งพิมพ์ ได้แก่ แผ่นพับ 4 1.4 
สื่อกลำงแจ้ง ได้แก่ ป้ำยไวนิล 1 .40 
กิจกรรมแถลงข่ำว 7 2.5 

รวม 285 100.00 
           จากตารางที่ 5  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำรฯ จำก บุคคล 
จ ำนวน  189 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.30  รองลงมำ คือ เว็บไซต์อบจ.สตูล   จ ำนวน 51 คน  คิดเป็นร้อยละ  
17.90 และน้อยที่สุด คือ สื่อกลำงแจ้ง ได้แก่ ป้ำยไวนิล  จ ำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.40 

                            /ตารางท่ี 6... 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
มัธยมศึกษำ/ปวช. 95 33.30 
อนุปริญญำ/ปวส 31 10.90 
ปริญญำตรี 134 47.00 
สูงกว่ำปริญญำตรี 15 5.30 
อ่ืนๆ 10 3.50 

รวม 285 100.00 
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ตารางท่ี 6  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม โอกาสครั้งต่อไปท่าน
จะเข้าร่วมโครงการอีกหรือไม่ 

การเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ร้อยละ 

เข้ำร่วม 279 97.90 
ไมเ่ข้ำร่วม 6 2.10 

รวม 285 100.00 
 
         จากตารางที่ 6  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม โอกำสครั้งต่อไปท่ำนจะเข้ำร่วมโครงกำรรักษ์เล 
ป่ำ ฟ้ำ สตูล อีก จ ำนวน 279 คน   คิดเป็นร้อยละ  97.90  และไม่เข้ำร่วมแล้ว  จ ำนวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  
2.10              

ส่วนที่ 2  ถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดท ำโครงกำรรักษ์เล ป่ำ ฟ้ำ สตูล ครั้งที่ 15 ประจ ำปี 2559  

ตารางท่ี 7  แสดงค่ำร้อยละของควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีต่อกำรจัดท ำโครงกำรรักษ์เล 
ป่ำ ฟ้ำ สตูล ครั้งที่ 15 ประจ ำปี 2559  

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวนและร้อยละความคิดเห็น 

( ) S.D. 
แปล
ผล 

อัน
ดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
1. เกิดควำมร่วมมือและบูรณำกำรของ
องค์กรภำครัฐและเอกชน/ประชำชน 

84 
(29.50) 

166 
(58.20) 

30 
(10.50) 

3 
(1.1) 

2 
(0.70) 

4.14 .696 มำก
ที่สุด 

4 

2. เกิดจิตส ำนึกในกำรดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสตลูให้มีควำมยั่งยืน  

129 
(45.30) 

129 
(45.30) 

24 
(8.40) 

3 
(1.10) 

0 4.34 .678 มำก 
ที่สุด 

2 

3 ขยะบนเกำะและขยะใต้ท้องทะเลมี
ปริมำณลดลง 

110 
 (38.60) 

135 
(47.40) 

30 
(10.50) 

7 
(2.50) 

3 
(1.10) 

4.20 .804 มำก
ที่สุด 

3 

4. จังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
มำกข้ึน  

154 
(54.00) 

113 
(39.60) 

16 
(5.60) 

2 
(0.70) 

0 4.47 .636 มำก 
ที่สุด 

1 

รวม  
4.29 .534 มาก 

ที่สุด 
 

          จากตารางที่ 7  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร
รักษ์เล ป่ำ ฟ้ำ สตูล ครั้งที่ 15 ประจ ำปี  2559 ของอบจ. มีผลที่เกิดขึ้นในภำพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด  
ค่ำเฉลี่ย ( ) = 4.29 และค่ำ S.D. = .534   ในอันดับแรกมีควำมคิดเห็นว่ำจังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมำกข้ึน อยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่ำเฉลี่ย ( ) = 4.34  และค่ำ S.D. = .678 และน้อยที่สุด  มีควำม
คิดเห็นว่ำเกิดควำมร่วมมือและบูรณำกำรขององค์กรภำครัฐและเอกชน/ประชำชน อยู่ในระดับ มากที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ย ( ) = 4.14  และค่ำ S.D. = .696    

 

 

                                                     /สว่นที่ 3... 
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ส่วนที่ 3  ถำมควำมพึงพอใจต่อกำรจัดท ำโครงกำรรักษ์เล ป่ำ ฟ้ำ สตูล ครั้งที่ 15 ประจ ำปี 2559   

ตารางท่ี 6  แสดงค่ำร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรจัดท ำโครงกำรรักษ์เล ป่ำ ฟ้ำ สตูล ครั้งที่ 15 ประจ ำปี 
2559    

ประเด็นความพึงพอใจ 
จ านวนและร้อยละความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

S.D. 
แปล
ผล 

อัน
ดับ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

1. กระบวนกำรและขั้นตอนกำรจัด
โครงกำร 

81 
(28.50) 

156 
(54.70) 

45 
(15.80) 

2 
(0.70) 

1 
(.40) 

4.20 1.849 มำก 
ที่สุด 

1 

2. กำรประชำสัมพันธโ์ครงกำรของอบจ. 56 
(19.60) 

146 
(51.20) 

66 
(23.20) 

16 
(5.30) 

1 
(0.40) 

3.84 .813 มำก 5 

3. วัน เวลำ สถำนที่ ที่จดัโครงกำร 78 
(27.40) 

151 
(53.00) 

49 
(17.20) 

7 
(2.50) 

0 4.05 .736 มำก 3 

4.  รูปแบบของกิจกรรมที่จัดให้มี  83 
(29.10) 

145 
(50.90) 

47 
(16.50) 

9 
(3.20) 

1 
(0.40) 

4.05 .783 มำก 4 

5.  กำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำม
สะดวกของเจ้ำหน้ำที ่

100 
(35.10) 

132 
(46.30) 

40 
(14.00) 

11 
(3.90) 

2 
(.70) 

4.11 .835 มำก 2 

                                                              ภาพรวม   4.05 .673 มาก  

จากตารางที่ 6  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำรรักษ์เล ป่ำ ฟ้ำ 
สตูล ครั้งที่ 15 ประจ ำปี 2559  ของอบจ.  ในภำพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่ำเฉลี่ย ( ) =  4.05 และค่ำ S.D. = 
.673  ในอันดับแรกมคีวำมพึงพอใจกระบวนกำรและขั้นตอนกำรจัดโครงกำร  อยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่ำเฉลี่ย 
( ) = 4.20 และค่ำ S.D. = 1.849  รองลงมำมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกของ
เจ้ำหน้ำที่ อยู่ในระดับ  มาก  มีค่ำเฉลี่ย ( ) = 4.11 และค่ำ S.D. = .835  และน้อยที่สุด  มีควำมพึงพอใจกำร
ประชำสัมพันธ์โครงกำรของอบจ. อยู่ในระดับ มาก ค่ำเฉลี่ย  ( ) = 3.84 และค่ำ S.D. = .813    

          ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ (ตามเอกสารแนบท้าย) 

         อภิปรายผล 
                  จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนโครงกำรรักษ์เล ป่ำ ฟ้ำ สตูล ครั้งที่ 15 
ประจ ำปี  2559  ของอบจ.  มีประเด็นอภิปรำยผลดังนี้ 

        1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมพบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอำยุระหว่ำง 20 - 29 ปี   กำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี  เป็นจิตอำสำในจังหวัดสตูล   ได้รับทรำบข่ำวสำรจำกสื่อบุคคลที่มีกำรบอกต่อ ๆ กัน หำกมี
โอกำสครั้งต่อไปจะเข้ำร่วมโครงกำรอีก   
                   2. ประเด็นวัดควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำโครงกำรรักษ์เล ป่ำ ฟ้ำ สตูล ครั้งที่ 15 ประจ ำปี  2559 
ของอบจ.  พบว่ำในภำพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับ มำกที่สุด  โดยมีควำมคิดเห็นว่ำจังหวัดสตูลเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวมำกขึ้น  ท ำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเกิดจิตส ำนึกในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมจงหวัดสตูลให้มีควำม
ยั่งยืน  ส่งผลให้ขยะบนเกำะและขยะใต้ท้องทะเลมีปริมำณลดลง ท ำให้เกิดควำมร่วมมือและบูรณำกำขององค์กร
ภำครัฐและเอกชน/ประชำชน 
                  /3. ประเด็นวัด... 
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        3. ประเด็นวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดท ำโครงกำรรักษ์เล ป่ำ ฟ้ำ สตูล ครั้งที่ 15 ประจ ำปี  2559 
ของอบจ.  ผู้เข้ำร่วมมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำรฯ โดยรวมอยู่ในระดับ มำก  โดยมีควำมพึงพอใจต่อ
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรจัดโครงกำร กำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่  วัน เวลำ 
สถำนที่ที่จัดโครงกำร รูปแบบของกิจกรรมที่จัดให้มี และมีควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร
ของอบจ. 
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(เอกสารแนบท้าย) 

ข้อเสนอแนะโครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล  
ครั้งที่ 15 ประจ าปี  2559 ของอบจ. 

1. อยำกให้จัดเดือนที่ไม่ใช่ฤดูฝน เพรำะจะได้ท ำกิจกรรมได้เต็มที่ 
2. ควรมีกิจกรรมมำกกว่ำนี้ กิจกรรมน้อย 
3. อำหำรควรจัดให้เพียงพอ เพรำะคนที่มำกินทีหลังมักจะไม่ได้กินเหมือนกับคนที่มำก่อน 
4. ควรท ำศำลำที่จัดกิจกรรม เผื่อเวลำฝนตก จิตอำสำจะได้มำร่วมกิจกรรมกันทุกคน 
5. ควรให้จิตอำสำทุกคนมีควำมรู้จักกันมำกขึ้นกว่ำนี้ 
6. อยำกให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ในทุก ๆ สถำนที่ที่ไปท ำกิจกรรมและอยำกให้เขียนป้ำยปลอดบุหรี่ 
7. น่ำจะมีวิธีคัดกรองบุคคลที่จะมำร่วมโครงกำร เพรำะบำงคนที่มำไม่ค่อยให้ควำมร่วมมือเท่ำท่ีควร 
8. ควรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับควำมสะดวก อุปสรรค ในกำรนอน เดินทำง เช่น ควรแจ้งเตือนกำรน ำ

อุปกรณ์จ ำเป็น เช่น ไฟฉำย ร่ม อุปกรณ์กำงเต็นท์ในกรณีฝนตก เพรำะฝนตกทุกปี 
9. กิจกรรมกลำงคืนควรเปลี่ยนรูปแบบ 
10. ควรให้คนจำกต่ำงจังหวัดมำเยอะๆ เพรำะคนพ้ืนที่มำเองได้ง่ำยอยู่แล้ว 
11. อยำกให้แยก หญิง ชำย  เพรำะจะสะดวกและเป็นระบบมำกขึ้น 
12. กำรท ำงำนของทีมงำนดีแล้ว แต่ต้องแก้ไขบุคลำกรบำงคน 
13. อยำกให้มีป้ำยแนะน ำเป็นจุดๆ 
14. กำรจัดระเบียบกำรใช้ห้องน้ ำค่ะ ควรแยกห้องอำบน้ ำ กับห้องส้วมออก 
15. อบรมจิตอำสำให้มีจิตส ำนึกในกำรทิ้งขยะก่อนอย่ำงน้อยกินเสร็จก็ควรเก็บใส่ถังขยะบ้ำง 
16. ระบบกำรบริหำรกำรจัดกำรไม่ชัดเจน 
17. อยำกให้อบจ.เข้ำร่วมกิจกรรมให้มำกกว่ำนี้ 
18. ควรปล่อยให้จิตอำสำไปท ำธุระส่วนตัวที่ละกลุ่ม เพรำะจะท ำให้กำรใช้ห้องน้ ำไม่แออัด 
19. ควรแนะน ำส ำหรับกำรใช้เต็นท์ หรือช่วยเหลือในกำรซ่อมเต็นท์ในยำมเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ใช่ช่วยเป็น

รำยบุคคล 
20. เนื่องจำกจ ำนวนผู้เข้ำร่วมมำกเกินไป ท ำให้ดูแลไม่ค่อยมีควำมเป็นระเบียบ 
21. ควรมีควำมพร้อมในกำรรับสภำพอำกำศ  ควรมีกำรแจ้งสภำพอำกำศให้ผู้เข้ำร่วมทรำบด้วย  เพ่ือ

ง่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมโดยรวมเป็นกิจกรรมที่ดีมำก 
22. ควรกำงเต็นท์ใหญ่เพ่ือไม่ให้เกิดควำมล ำบำกส ำหรับจิตอำสำ 
23. บริเวณเกำะหินงำมมีขยะมำก ควรใช้เวลำในกำรเก็บให้มำกกว่ำนี้  
24. อยำกให้มีกิจกรรมกลุ่มให้มำกกว่ำนี้ 
25. ควรจัดกิจกรรมให้เป็นระบบโดยเฉพำะกำรเก็บภำพและกำรเผยแพร่ควรเป็นรูปแบบงำนที่ชัดเจน 

และควรดึงชุมชนมีส่วนร่วม 
26. ควรจัดให้มีกำรเก็บขยะเพ่ิมข้ึนให้มำกกว่ำนี้เพื่อควำมสะอำดมำกขึ้น 
27. ควรเพิ่มห้องน้ ำของผู้หญิงให้มำกกว่ำนี้เพรำะผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่วนมำกจะเป็นผู้หญิงมำกกว่ำผู้ชำย 
28. กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรควรให้ทั่วถึงและหลำยช่องทำง 
29. ควรให้ควำมรู้เรื่องผลกระทบจำกกำรทิ้งขยะและกำรท ำลำยธรรมชำติให้มำกกว่ำนี้ จะได้สร้ำง

จิตส ำนึกและร่วมกันรักษำธรรมชำติต่อไป 
30. อยำกให้ทีมบำงคนปรับนิสัยของตนอีกนิด  เพรำะให้ควำมบริกำรไม่เต็มใจชอบใส่อำรม 
31. อยำกให้คนที่เข้ำร่วมแล้ว เข้ำร่วมได้อีก  และอยำกให้เจ้ำหน้ำที่อบจ.ให้บริกำรด้วยควำมยิ้มแย้ม

แจ่มใส พูดจำสุภำพ 
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