
 
 

รายงานผลการประเมนิ 
โครงการ Satun CSR วันท่องเที่ยวโลก  

(ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 2559)  
**************************** 

                 1. จ ำนวนแบบสอบถำมแจกผู้เข้ำร่วมโครงกำร Satun CSR วันท่องเที่ยวโลก  (ภำยใต้โครงกำร
ขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรท่องเที่ยว ประจ ำปีงบประมำณ 2559)  จ ำนวน  71  ชุด   
                 2. วิเครำะห์หำค่ำร้อยละควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร Satun CSR วัน
ท่องเที่ยวโลก (ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรท่องเที่ยว ประจ ำปีงบประมำณ 2559)  ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 

           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 27 38.00 
หญิง 44 62.00 
รวม 71 100.00 

 
จากตารางที่  1  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 44 คน  คิดเป็นร้อยละ  

62.00 ที่เหลือเป็นเพศชำย จ ำนวน 27 คน  คิดเป็นร้อยละ  38.00 

 ตารางท่ี  2  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม  อายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ำกว่ำ 20 ปี 7 9.90 
20 – 29 ปี 25 35.20 
30 – 39 ปี 16 22.50 
40 – 49 ปี 16 22.50 
50 – 59  ปี 4 5.60 
60 ปีขึ้นไป 3 4.20 

รวม 71 100.00 
 

จากตารางท่ี  2  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ  20 – 29 ปี  จ ำนวน 25 คน  คิดเป็น    
ร้อยละ  35.20  รองลงมำอำยุ 30 – 39 ปีและ อำยุ 40 – 49 ปี  จ ำนวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 22.50 และน้อย
ที่สุดอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ ำนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.20 
                      /ตารางท่ี 3... 
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ตารางท่ี 3  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม การศึกษา 
 
  
 
 
 

     

            

        จากตารางท่ี 3  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ จ ำนวน 26 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 36.60 รองลงมำระดับปริญญำตรี  จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 และน้อยที่สุดระดับ
ประถมศึกษำ  จ ำนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 4.20  

  ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำร Satun CSR วันท่องเที่ยวโลก (ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อน
อนำคตสตูลด้ำนกำรท่องเที่ยว ประจ ำปีงบประมำณ 2559) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 
  ตารางท่ี  4  แสดงค่ำร้อยละของควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีต่อกำรจัดโครงกำร Satun 
CSR วันท่องเที่ยวโลก  (ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรท่องเที่ยว ประจ ำปีงบประมำณ 2559)   
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 
 

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวนและร้อยละความคิดเห็น ค่า 

เฉลี่ย 
( ) 

S.D. 
แปล
ผล 

อัน
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

1.  ขับเคลื่อนอนำคตสตูลดำ้นกำร
ท่องเที่ยว และสนับสนนุกิจกรรม
ด้ำนกำรท่องเที่ยวของสภำกำร
ท่องเที่ยวอบจ.สตูล 

26 
(36.60) 

36 
(50.70) 

8 
(11.30) 

1 
(1.40) 

- 4.22 .700 มำก
ที่สุด 
 

1 

2. เผยแพร่องค์ควำมรู้และแนวคิด
หลัก “กำรท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
...กำรเข้ำถึงที่เท่ำเทียม” 

23 
(32.40) 

35 
(49.30) 

11 
(15.50) 

2 
(2.80) 

- 4.11 .766 มำก 4 

3. สร้ำงควำมตะหนักและร่วม
แก้ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อกำร
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

24 
(33.80) 

38 
(53.50) 

8 
(11.30) 

1 
(1.40) 

- 4.19 .689 มำก 
 

2 

4. หน่วยงำนภำคเอกชน/ประชำ
สังคม/ประชำชนและภำครัฐมี
กำรบูรณำกำรร่วมกันในกำร
ขับเคลื่อนกิจกรรมของสภำฯ 

24 
(33.80) 

37 
(52.10) 

9 
(12.70) 

1 
(1.40) 

- 4.16 
 

.755 มำก 3 

รวม (N=100)  คิดเป็นร้อยละ 83.40 4.17 .624 มาก  
 
 
           /จากตาราง... 
 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำ 3 4.20 
มัธยมศกึษำ 16 22.50 
อนุปริญญำ 26 36.60 
ปริญญำตรี 17 23.90 
สูงกว่ำปริญญำตรี 9 12.70 
รวม 71 100.00 
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            จากตารางท่ี 4  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดโครงกำร Satun CSR วัน
ท่องเที่ยวโลก (ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรท่องเที่ยว ประจ ำปีงบประมำณ 2559) ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูลในภำพรวม  อยู่ในระดับ มาก  มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 4.17 และค่ำ S.D. = .624  ใน
อันดับแรกมีควำมคิดเห็นว่ำขับเคลื่อนอนำคตสตูลดำ้นกำรทอ่งเที่ยว และสนบัสนุนกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวของสภำ
กำรท่องเที่ยวอบจ.สตูล  อยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 4.22 และค่ำ S.D. = .700 รองลงมำสร้ำงควำม
ตะหนักและร่วมแก้ปัญหำดำ้นสิง่แวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน อยู่ในระดับ มาก  มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 4.19 และค่ำ 
S.D. = .689 และน้อยที่สุดมีควำมคิดเห็นว่ำเผยแพร่องค์ควำมรู้และแนวคิดหลัก “กำรท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล...กำร
เข้ำถึงที่เท่ำเทียม” อยู่ในระดับ มาก  มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 4.11 และค่ำ S.D. = .766 
      
 ส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม โครงกำร Satun CSR วันท่องเที่ยวโลก  (ภำยใต้โครงกำร
ขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรท่องเที่ยว ประจ ำปีงบประมำณ 2559) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล 
          ตารางที่ 5 แสดงค่ำร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร Satun CSR วันท่องเที่ยวโลก (ภำยใต้
โครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรท่องเที่ยว ประจ ำปีงบประมำณ 2559) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
สตูล 

ประเด็นความพึงพอใจ 
จ านวนและร้อยละความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
( ) 

S.D. 
แปล
ผล 

อัน
ดับ 

มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

1. กำรประสำนงำน/ประชำสัมพันธ์ 
11 

(15.50) 
35 

(49.30) 
21 

(29.60) 
4 

(5.60) 
- 3.74 .787 มำก 5 

2. กำรก ำหนดหัวข้อกำรสัมมนำ
และผู้ร่วมสัมมนำในภำพรวม 

13 
(18.30) 

33 
(46.50) 

25 
(35.20) 

- - 3.83 .716 มำก 3 

3. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ 13 
(18.30) 

35 
(49.30) 

17 
(23.90) 

5 
(7.50) 

1 
(1.40) 

3.76 .885 มำก 4 

4. กระบวนกำรและขั้นตอนในกำร
จัดกิจกรรม 

15 
(21.10) 

35 
(49.30) 

16 
(22.50) 

5 
(7.00) 

- 3.84 .839 
 

มำก 
 

2 

5. กำรปฏิบัติงำน  และกำรบริกำร
ของเจ้ำหน้ำที่  

26 
(36.60) 

33 
(46.50) 

11 
(15.00) 

1 
(1.40) 

- 4.18 .742 มำก 1 

ภาพรวม (N=100)    คิดเป็นร้อยละ  77.40 3.87 .627 มาก  
            

           จากตารางที่ 5  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร Satun CSR วัน
ท่องเที่ยวโลก (ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรท่องเที่ยว ประจ ำปีงบประมำณ 2559)  ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล  ในภำพรวมอยู่ในระดับ มาก ค่ำเฉลี่ย ( ) = 3.87 และค่ำ S.D. = .627  ใน
อันดับแรกมีควำมพึงพอใจต่อกำรปฏิบัติงำน และกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่  อยู่ในระดับ มาก มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 
4.18  และค่ำ S.D. = .742  รองลงมำมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรและขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ 
มาก  มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 3.84 และค่ำ S.D. = .839  และน้อยที่สุดมีควำมพึงพอใจกำรประสำนงำน/
ประชำสัมพันธ์  อยู่ในระดับ  มาก  มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 3.74  และค่ำ S.D. = .787 
 
 
           /ส่วนที ่4 ... 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
          1. อยำกให้เพิ่มระยะเวลำ 
 2. อยำกให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี และให้มีกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 3. น่ำจะประชำสัมพันธ์มำกกว่ำนี้ 
 4. ควรมีระยะเวลำในกำรท ำกิจกรรมให้มำกขึ้น 
 5. กจิกรรมเวลำจ ำกัด น่ำจะจัดสรรเวลำเพ่ือตอบสนองดึงดูดสร้ำงควำมประทับ เพ่ือสำมำรถโฆษณำต่อ
ได้แบบมั่นใจ 
 6. ให้มีกิจกรรมต่อเนื่องแต่ให้มีกำรค้ำงคืนได้มีเวลำศึกษำดูวิถีชีวิตของชำวบ้ำนเกำะบูโหลนมำกข้ึนกว่ำนี้ 
 7. อยำกให้มีห้องน้ ำท่ีสะอำดของโรงเรียน  
 8. ได้รับควำมคิดเห็นจำกชำวบูโหลนน้อยไปหน่อย 
 9. มื้อเที่ยงอยำกกินอำหำรชำวเกำะ 
 10. น่ำใช้เวลำให้มำกกว่ำนี้ ชวนชำวบ้ำนนั่งคุยพูดคุยเพื่อจะได้ข้อมูลที่แท้จริง 
 11. ต้องมีกิจกรรมเยอะกว่ำนี้ มีกำรพักค้ำงคืน ท ำกิจกรรมร่วมกับชำวบ้ำนได้อย่ำงเต็มที่ 
 12. เรื่องของชุมชนยังบกพร่องในเรื่องข้อมูลพื้นฐำนหมู่บ้ำน 
 13. อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุก ๆ ปี 
 
อภิปรายผล 
 จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนโครงกำร Satun CSR วันท่องเที่ยวโลก 
(ภำยใต้โครงกำรขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรท่องเที่ยว ประจ ำปีงบประมำณ 2559)  ขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสตูลมีประเด็นอภิปรำยผลดังนี้ 

1. กลุม่ผู้ตอบแบบสอบถำมพบว่ำเป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.00  ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 20 – 29 ปี  
มีกำรศึกษำระดับอนุปริญญำตรี  
          2. ประเด็นวัดควำมคิดเห็นต่อกำรจัดท ำโครงกำร Satun CSR วันท่องเที่ยวโลก (ภำยใต้โครงกำร
ขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรท่องเที่ยว ประจ ำปีงบประมำณ 2559) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล  
พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นอยู่ใน  ระดับมาก   ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่ำขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำร
ท่องเที่ยว และสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวของสภำกำรท่องเที่ยวอบจ.สตูล    สร้ำงควำมตะหนักและร่วม
แก้ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน   หน่วยงำนภำคเอกชน/ประชำสังคม/ประชำชนและภำครัฐมีกำรบูร
ณำกำรร่วมกันในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมของสภำฯ   และเผยแพร่องค์ควำมรู้และแนวคิดหลัก “กำรท่องเที่ยวเพื่อคนทั้ง
มวล...กำรเข้ำถึงที่เท่ำเทียม”  
            3. ประเด็นวัดควำมพึงพอใจต่อกำรจัดท ำโครงกำร Satun CSR วันท่องเที่ยวโลก (ภำยใต้โครงกำร
ขับเคลื่อนอนำคตสตูลด้ำนกำรท่องเที่ยว ประจ ำปีงบประมำณ 2559) ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสตูล  
พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำรฯ ในภำพรวมอยู่ใน ระดับมาก  ซึ่งส่วนมี
ควำมพึงพอใจกำรปฏิบัติงำน  และกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรจัดกิจกรรม  กำร
ก ำหนดหัวข้อกำรสัมมนำและผู้ร่วมสัมมนำในภำพรวม  ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ  และกำรประสำนงำน/
ประชำสัมพันธ์ 
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