
    
รายงานผลการประเมิน 

โครงการขับเคลื่อนอนาคตด้านการท่องเที่ยว  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
กิจกรรม  :  โครงการ  Satun  Halat  Street  2018 

************** 

 1. จ ำนวนแบบสอบถำมแจกผู้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตด้ำนกำรท่องเที่ยว  ประจ ำปี
งบประมำณ  2561    กิจกรรม  :  โครงกำร  Satun  Halat  Street  2018   จ ำนวน  200  ชุด 
 2. วิเครำะห์หำค่ำร้อยละควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตด้ำน
กำรท่องเที่ยว  ประจ ำปีงบประมำณ  2561    กิจกรรม  :  โครงกำร  Satun  Halat  Street  2018   
 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 55 27.50 
หญิง 145 72.50 
รวม 200 100.0 

แผนภูมิ  1  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม  เพศ 

 
จากตารางและแผนภูมิที่  1  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน  145  คน       

คิดเป็นร้อยละ 72.50  ที่เหลือเป็นเพศชำย  จ ำนวน  55 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.50 

/  ตำรำงที่  2... 

 



- 2 - 

 ตารางท่ี  2  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม  อายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
  ต่ ำกว่ำ 20 ปี 11 5.50 

  20 - 29 ปี 30 15.00 

  30 - 39 ปี 66 33.00 
  40 - 49 ปี 49 24.50 
  50 - 59 ปี 39 19.50 
  60 ปีขึ้นไป 5 2.50 

รวม 200 100.0 

แผนภูมิ  2  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม  อายุ 

 
 

จากตารางและแผนภูมิ ที่ 2  พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ  30 – 39 ปี จ ำนวน  66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.00  รองลงมำ อำยุ  40 - 49 ปี จ ำนวน  49  คน  คิดเป็นร้อยละ 24.50 และน้อยที่สุด คือ  
มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป  จ ำนวน  5 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.50 

 

 

/ ตำรำงที่ 3 ... 
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ตารางท่ี 3  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม การศึกษา 
 
  
   
 
 
 
 
   

แผนภูมิ  3  แสดงค่ำร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำม  อายุ 

 
 

จากตารางและแผนภูมิ ที่ 3  พบว่ำตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ  
จ ำนวน  75  คน คิดเป็นร้อยละ 37.50  รองลงมำระดับมัธยมศึกษำ / ปวช.  จ ำนวน  71 คน  คิดเป็นร้อยละ 
35.50  และน้อยที่สุด คือ  ระดับอนุปริญญำ / ปวส. จ ำนวน  13 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.50 

 

ส่วนที่ 2  ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตด้ำนกำรท่องเที่ยว  ประจ ำปีงบประมำณ  
2561    กิจกรรม  :  โครงกำร  Satun  Halat  Street  2018    

 
 

/ ส่วนที่ 2 ... 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
   ประถมศึกษำ 75 37.50 
   มัธยมศึกษำ/ปวช. 71 35.50 
   อนุปริญญำ/ปวส. 13 6.50 
   ปริญญำตรี 41 20.50 

รวม 200 100.0 
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ตารางที่ 4   แสดงค่ำร้อยละของควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีต่อกำรจัดโครงกำรขับเคลื่อน
อนำคตด้ำนกำรท่องเที่ยว  ประจ ำปีงบประมำณ  2561    กิจกรรม  :  โครงกำร  Satun  Halat  Street  
2018    

ประเด็นความคิดเห็น 
จ านวนและร้อยละความคิดเห็น 

( )/ 
S.D. 

แปลผล อันดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์และส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวในมิติฮำลำลทัวริซึมให้รู้จัก
อย่ำงแพร่หลำย 

51 
(25.50) 

97 
(48.50) 

52 
(26.00) 

(0) (0) 4.00 
.719 

มำก 1 

2. สนับสนุนนโยบำยรัฐบำล “เที่ ยว
ท้องถิ่นไทย  ชุมชนเติบใหญ่  เมืองไทย
เติบโต” เน้นกำรท่องเที่ยวในเมืองรอง
ตำมมำตรกำรภำษีเพ่ือกำรท่องเที่ยวและ
กระตุ้นกำรท่องเที่ ยวเศรษฐกิจของ
จังหวัดสตูล 

35 
(17.50) 

115 
(57.50) 

50 
(25.00) 

(0) (0) 3.93 
.649 

มำก 2 

3 . ส่ ง เส ริ ม ก ำ รมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก ำ ร
ท่องเที่ยวจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  

28 
(14.00) 

123 
(61.50) 

49 
(24.50) 

(0) (0) 3.90 
.613 

มำก 3 

4. เพ่ิมศักยภำพและควำมพร้อมในกำร
รองรับ นั กท่ อ งเที่ ย วกลุ่ มมุ ส ลิ ม ใน
ประชำคมอำเซียน  เช่น   มำเลเซีย  
อินโดนีเซีย 

42 
(21.00) 

116 
(58.00) 

42 
(21.00) 

(0) (0) 4.00 
.650 

มำก 1 

รวม  N = 200  (คิดเป็นร้อยละ 79.00 ) 
3.95 
.527 

มาก  

จากตารางที่ 4  พบว่ำระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตด้ำนกำร
ท่องเที่ยว  ประจ ำปีงบประมำณ  2561    กิจกรรม  :  โครงกำร  Satun  Halat  Street  2018  ในภำพรวม
อยู่ในระดับมำก  ค่ำเฉลี่ย  ( ) = 3.95  และค่ำ S.D. = .527  คิดเป็นร้อยละ  79.00  โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ  
มีควำมเห็นว่ำเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในมิติฮำลำลทัวริซึมให้รู้จักอย่ำง
แพร่หลำยและเพ่ิมศักยภำพควำมพร้อมในกำรรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในประชำคมอำเซียน  เช่น  
มำเลเซีย  อินโดนีเซีย  เป็นอันดับแรก มีค่ำเฉลี่ย ( ) = 4.00 และค่ำ S.D. = .719,.650   รองลงมำเห็นว่ำเป็น
กำรสนับสนุนนโยบำยรัฐบำล “เที่ยวท้องถิ่นไทย  ชุมชนเติบใหญ่  เมืองไทยเติบโต” เน้นกำรท่องเที่ยวในเมือง
รองตำมมำตรกำรภำษีเพ่ือกำรท่องเที่ยวและกระตุ้นกำรท่องเที่ยวเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล   มีค่ำเฉลี่ย ( ) = 
3.93 และค่ำ S.D. = .613 และเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรท่องเที่ยวจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  
มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 3.90 และค่ำ S.D. = .613 

 

/ ส่วนที่ 3 ... 
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ส่วนที่  3  ควำมพึงพอใจของผู้ เข้ำร่วม โครงกำรขับเคลื่อนอนำคตด้ำนกำรท่องเที่ยว  ประจ ำปี

งบประมำณ  2561    กิจกรรม  :  โครงกำร  Satun  Halat  Street  2018  

ตารางที่ 5  แสดงค่ำร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตด้ำนกำรท่องเที่ยว  
ประจ ำปีงบประมำณ  2561    กิจกรรม  :  โครงกำร  Satun  Halat  Street  2018  

ประเด็นความพึงพอใจ 
จ านวนและร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

( )/  
S.D. 

แปลผล อันดับ 
มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
 

น้อย
ที่สุด 

1 . ก ำรป ระส ำน งำน  /  ก ำ ร
ประชำสัมพันธ์ 

36 
(18.00) 

105 
(52.50) 

59 
(29.50) 

(0) (0) 3.89 
.681 

มำก 3 

2. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ 52 
(26.00) 

105 
(52.50) 

43 
(21.50) 

(0) (0) 3.96 
.689 

มำก 1 

3. ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 36 
(18.00) 

115 
(57.50) 

49 
(24.50) 

(0) (0) 3.94 
.650 

มำก 2 

4. กระบวนกำรและขั้นตอนใน
กำรจัดกิจกรรม 

26 
(13.00) 

117 
(58.50) 

57 
(28.50) 

(0) (0) 3.85 
.627 

มำก 5 

5. กำรปฏิบัติงำนและกำรบริกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ 

28 
(14.00) 

119 
(59.50) 

53 
(26.50) 

(0) (0) 3.88 
.626 

มำก 4 

รวม  N = 200  (คิดเป็นร้อยละ 77.80 ) 
3.89 
.559 

มาก  

 จากตารางที่ 5    ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตด้ำนกำรท่องเท่ียว  ประจ ำปี
งบประมำณ  2561    กิจกรรม  :  โครงกำร  Satun  Halat  Street  2018  พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับ
ควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่ในระดับมำก  มีค่ำเฉลี่ย  ( ) = 3.89 และ S.D. = .559  คิดเป็นร้อยละ  77.80      
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำมีควำมพึงพอใจต่อควำมเหมำะสมของระยะเวลำ  เป็นอันดับแรก อยู่ในระดับมำก   
มีค่ำเฉลี่ย ( ) =  3.96 และ S.D. = .689  รองลงมำมีควำมพึงพอใจต่อควำมเหมำะสมของสถำนที่  อยู่ในระดับ
มำก  มีค่ำเฉลี่ย ( ) = 3.94 และ S.D. = .650 และอันดับสุดท้ำยมีควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรและขั้นตอนใน
กำรจัดกิจกรรม   อยู่ในระดับมำก  มคี่ำเฉลี่ย  ( ) = 3.85 และ  S.D. = .627 

 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

   1.  อยำกให้มีร้ำนค้ำมำกกว่ำนี้ 
   2.  ควรจัดกิจกรรมในทุกๆปี 

3.  อยำกให้มีสินค้ำฮำลำลทั่วประเทศมำเผยแพร่  

4.  ควรจัดเวทีกับโต๊ะอำหำรให้อยู่จุดเดียว / ใกล้กัน  เพื่อให้คนมำเที่ยวชมงำนได้ร่วมนั่งชม 

กิจกรรมไปด้วย 

/ อภิปรำยผล ... 
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อภิปรายผล 

  จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดงำนโครงกำรขับเคลื่อนอนำคตด้ำนกำรท่องเท่ียว  
ประจ ำปีงบประมำณ  2561    กิจกรรม  :  โครงกำร  Satun  Halat  Street  2018   มีประเด็นอภิปรำยผลดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่พบว่ำเป็นเพศหญิง  มีอำยุ  30 - 39 ปี   มีกำรศึกษำระดับ       
ประถมศึกษำ  

2. ประเด็นควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ในภำพรวมผู้เข้ำร่วมโครงกำรเห็นด้วยกับ
กำรจัดท ำโครงกำรดังกล่ำวอยู่ในระดับมำก  เพรำะเป็นกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวใน
มิติฮำลำลทัวริซึมให้รู้จักแพร่หลำย  สนับสนุนนโยบำยรัฐบำล  “เที่ยวท้องถิ่นไทย  ชุมชนเติบใหญ่  เมืองไทย
เติบโต”  เน้นกำรท่องเที่ยวในเมืองรองตำมมำตรกำรภำษีเพ่ือกำรท่องเที่ยวและกระตุ้นกำรท่องเที่ยวเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสตูล  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรท่องเที่ยวจำกภำคส่วนต่ำงๆ  และเพ่ิมศักยภำพควำมพร้อมในกำร
รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในประชำคมอำเซียน  เช่น  มำเลเซีย  อินโดนีเซีย 

3. ประเด็นวัดควำมพึงพอใจของผู้ เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ซึ่งมีควำมพึงพอใจในควำมเหมำะสมของระยะเวลำ  ควำมเหมำะสมของสถำนที่    
กำรประสำนงำน / กำรประชำสัมพันธ์  กำรปฏิบัติงำนและกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และมีควำมพึงพอใจน้อย
ทีสุ่ดต่อกระบวนกำรและข้ันตอนในกำรจัดอบรม  

 
******************** 


