
 
รายงานผลการประเมนิ 

โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า 

 *******************  
1.  โครงการอบจ.พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  280  คน   
2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบจ.พบประชาชน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็น / ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี        
5 ระดับ คือ    

 ค่าเฉลี่ย    4.21  -  5.00     คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย    3.41  -  4.20     คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ มาก 
 ค่าเฉลี่ย    2.61  -  3.40    คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย    1.81  -  2.60    คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ น้อย 
 ค่าเฉลี่ย    1.00  -  1.80     คือ     ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ น้อยที่สุด 

  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตารางท่ี  1  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 114 40.70 
หญิง 166 59.30 
รวม 280 100.00 

 จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.30  ที่เหลือเป็นเพศชาย จ านวน  114  คน  คิดเป็นร้อยละ 40.70 

ตารางท่ี  2  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม  อายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 36 12.80 
20 - 29 ปี 49 17.50 
30 - 39 ปี 54 19.30 
40 - 49 ปี 66 23.60 
50 – 59 ปี 60 21.40 
60 ปี ขึ้นไป 15   5.40 

รวม 280 100.00 

  

 

  
/จากตารางท่ี 2... 
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  จากตารางที่  2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 40 - 49 ปี จ านวน 66 คน  คิดเป็น        

ร้อยละ 23.60 รองลงมามีอายุ 50-59 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 21.40  และอันดับสุดท้าย มีอายุ  60 ปีขึ้นไป  
จ านวน  15 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.40 

ตารางท่ี 3  แสดงค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 46 16.40 

มัธยมศึกษาตอนต้น 50 17.90 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.) 85 30.40 

อนุปริญญา (ปวส.) 29 10.40 
ปริญญาตรี 61 21.70 

สูงกว่าปริญญาตรี 9 3.20 
รวม 280 100.00 

 

 จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.)  
จ านวน 85  คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 61 คน  คิดเป็นร้อยละ 21.70    
และอันดับสุดท้ายมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.20 

 ตารางท่ี 4  แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม อาชีพ 

สถานะ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 47 16.90 

ข้าราชการ 46 16.40 
เกษตรกร 81 28.90 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 72 25.70 
รัฐวิสาหกิจ/บริษัท 20   7.10 

อ่ืนๆ 14   5.00 
รวม 280 100.00 

   

           จากตารางที่ 4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร  จ านวน 81  คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.90 รองลงมามีอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 72 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.70 และอันดับสุดท้ายมี
อาชีพเป็นอื่นๆ จ านวน 14  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.00  
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ส่วนที่  2  ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโครงการอบจ.พบประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   

ตารางที ่5  แสดงค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

ประเด็นค าถาม 
จ านวนและร้อยละความคิดเห็น 

( ) 
ค่าเฉลี่ย 

แปล
ผล 

อันดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. อบจ.สตูล และหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและ
เอกชน น าบริการสาธารณะมาให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ ที่อยู่ห่างไกลและคนที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึง
การให้บริการสาธารณะ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

182 
(65.00) 

79 
(28.20) 

17 
(6.00) 

1 
(0.40) 

1 
(0.40) 

4.58 มาก
ที่สุด 

2 

2. หน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน ร่วมท า
กิจกรรมกับประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม    
และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิต 

164 
(58.60) 

93 
(33.10) 

22 
(7.90) 

1 
(0.40) 

- 4.50 มาก
ที่สุด 

4 

3. การเปิดโอกาสให้ผู้น าท้องถิ่น ชุมชน และ
ประชาชนประชุมรับฟังความคิดเห็นและรับทราบ
ปัญหาของประชาชนเพื่อน าปัญหามาแก้ไขอย่าง
รวดเร็ว  สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และเกิดความ
สมานฉันท์ 

183 
(65.40) 

79 
(28.20) 

16 
(5.70) 

2 
(0.70) 

- 4.58 มาก
ที่สุด 

2 

4. ประชาชนมีเจตคติที่ดี เข้าใจถึงกิจกรรม ผลงาน 
และบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล 

174 
(62.10) 

87 
(31.10) 

18 
(6.40) 

1 
(0.40) 

- 4.55 มาก
ที่สุด 

3 

5. ส่งเสริมการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ให้ยั่งยืน การบริการสาธารณะในด้านสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และในด้านการ
รักษาพยาบาลมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

191 
(68.20) 

72 
(25.70) 

16 
(5.70) 

1 
(0.40) 

- 4.62 มาก
ที่สุด 

1 

รวม( n=280)  คิดเป็นค่าร้อยละ  = 91.20 4.56 มากที่สุด 
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  แผนภูมิที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

                      
  จากตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ โครงการ 
อบจ.พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย  ( ) = 4.56  คิดเป็น
ร้อยละ 91.20  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเป็นอันดับแรก คือส่งเสริมการบ ารุงรักษาศิลปะจารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้ยั่งยืน การบริการสาธารณะในด้านสังคมสงเคราะห์        
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และในด้านการรักษาพยาบาลมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.62 รองลงมาคือ อบจ.สตูลและหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน น าบริการ
สาธารณะมาให้ประชาชนในพ้ืนที่ ที่อยู่ห่างไกลและคนที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการให้บริการสาธารณะและเกิดประ โยชน์
สูงสุด และการเปิดโอกาสให้ผู้น าท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนประชุมรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาของ
ประชาชนเพ่ือน าปัญหามาแก้ไขอย่างรวดเร็ว สร้างเครือข่ายที่ เข้มแข็งและเกิดความสมานฉันท์  อยู่ ในระดับ             
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.58  และอันดับสุดท้าย คือ หน่วยงานต่างๆ ภาครัฐและเอกชน ร่วมท ากิจกรรมกับประชาชน
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.50 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

  

 
/ตารางที่ 6 
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ตารางที ่6  แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ความพึงพอใจ 
จ านวนและร้อยละความพึงพอใจ 

( ) 
ค่าเฉลี่ย 

แปลผล อันดับ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกิจกรรม 
1. กิจกรรมที่น ามาบริการประชาชน ได้แก่ 
บริการให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ การจ าหน่าย
สินค้าราคาถูก, ให้ความรู้ในดา้นการท าหมัน
สัตว,์ การนวดแผนไทย, การซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้า, การตัดผม-เสรมิสวย, การ
ป้องกันอุบัติภัย และการแสดงทางด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ฯลฯ 

201 
(71.80) 

 
 

64 
(22.80) 

14 
(5.00) 

1 
(0.40) 

- 4.66 มากท่ีสุด 1 

2. กิจกรรมบนเวท/ีการแสดง 174 
(62.10) 

91 
(32.50) 

14 
(5.00) 

1 
(0.40) 

- 4.56 มากที่สุด 2 

รวม (n=280)  คิดเป็นค่าร้อยละ 92.20 4.61 มากที่สุด 4 

ด้านสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. บรรยากาศและสภาพแวดล้อม มีความ
เหมาะสม สะอาดและปลอดภยั 

190 
(67.90) 

80 
(28.60) 

9 
(3.10) 

1 
(0.40) 

- 4.64 มากที่สุด 2 

2. ความเหมาะสมของสถานท่ี และระยะเวลา
การจัดโครงการฯ 

178 
(63.60) 

90 
(32.10) 

11 
(3.90) 

1 
(0.40) 

- 4.59 มากที่สุด 4 

3. มีป้ายสัญลักษณจ์ุดจดักิจกรรม และป้าย
มาตรการป้องกันโควิด-19 

200 
(71.40) 

70 
(25.00) 

9 
(3.20) 

1 
(0.4) 

- 4.68 มากที่สุด 1 

4. สถานท่ีจอดรถเพียงพอ มีเจ้าหน้าท่ีคอย
อ านวยความสะดวก 

186 
(66.40) 

80 
(28.60) 

12 
(4.30) 

2 
(0.70) 

- 4.61 มากที่สุด 3 

รวม (n=280)  คิดเป็นค่าร้อยละ 92.40 4.62 มากที่สุด 3 

ด้านความพร้อมในการจัดโครงการฯ 
1. การประชาสมัพันธ์ชัดเจน และทั่วถึง 201 

(71.80) 
65 

(23.20) 
13 

(4.60) 
1 

(0.40) 
- 4.66 มากที่สุด 2 

2. การเปิดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม อย่างท่ัวถึง 207 
(73.90) 

61 
(21.80) 

11 
(3.90) 

1 
(0.40) 

- 4.69 มากที่สุด 1 

รวม (n=280)  คิดเป็นค่าร้อยละ 93.40 4.67 มากที่สุด 2 

ด้านความส าเร็จ/ความคุ้มค่าที่ได้จากการร่วมโครงการ 
1. ประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการเข้าถึง
การให้บริการสาธารณะของหน่วยงานต่างๆ 

213 
(76.10) 

57 
(20.30) 

9 
(3.20) 

1 
(0.40) 

- 4.72 มากที่สุด 2 

2. ประชาชนได้มโีอกาสพบปะพดูคุยกับคณะ
ผู้บริหารฯ ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และ
ตัวแทนหน่วยงานบอกเล่าถึงปัญหาความ
ต้องการของคนในชุมชนให้ทางหน่วยงาน
ได้รับทราบ และแก้ไขปัญหา 

222 
(79.30) 

51 
(18.20) 

6 
(2.10) 

1 
(0.40) 

- 4.76 มากที่สุด 1 

รวม (n=280)  คิดเป็นค่าร้อยละ  4.74 มากที่สุด 1 

รวมทั้ง  4 ด้าน  คิดเป็นร้อยละ  93.20 4.66 มากที่สุด 
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    แผนภูมิที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

                            
           จากตารางที่ 6 และแผนภูมิที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการอบจ.
พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.66  คิดเป็นร้อยละ 
93.20 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ เป็นอันดับแรกคือ  ด้านความส าเร็จ/ความคุ้มค่าที่ได้จากการร่วม
โครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.74 รองลงมามีความพึงพอใจด้านความพร้อมในการจัดโครงการฯ                 
อยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.67  และอันดับสุดท้ายด้านกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( ) = 4.61 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ   
 - เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ ท าให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา

ความต้องการ เพ่ือน าไปแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที  และประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของ อบจ.
มากขึ้น  
 อภิปรายผล 
  จากการส ารวจความความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อโครงการอบจ.พบประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1. กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40-49 ปี มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปวช.)  และมีอาชีพเป็นเกษตรกร  
            2. ประเด็นวัดความคิดเห็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการอบจ.พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ในครั้งนี้ อยู่ในระดับ มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ส่งเสริมการบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้ยั่งยืน การบริการสาธารณะในด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และในด้านการรักษาพยาบาลมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  อบจ.สตูลและ
หน่วยงานต่างๆภาครัฐและเอกชน น าบริการสาธารณะมาให้ประชาชนในพื้นที่ ที่อยู่ห่างไกลและคนที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึง
การให้บริการสาธารณะและเกิดประโยชน์สูงสุด การเปิดโอกาสให้ผู้น าท้องถิ่น ชุมชน และประชาชนประชุมรับฟังความ
คิดเห็นและรับทราบปัญหาของประชาชนเพ่ือน าปัญหามาแก้ไขอย่างรวดเร็ว สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเกิ ดความ
สมานฉันท์ 

/ประชาชน... 
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ประชาชนมีเจตคติที่ดี เข้าใจถึงกิจกรรม ผลงาน และบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  และ
หน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชน ร่วมท ากิจกรรมกับประชาชนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การด ารงชีวิต 
  3. ประเด็นการวัดความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการอบจ.พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565  ในครั้งนี้ อยู่ในระดับ มากที่สุด  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ด้านความส าเร็จ/ความคุ้มค่าที่ได้จาก
การร่วมโครงการ  ด้านความพร้อมในการจัดโครงการ ด้านสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านกิจกรรม 

 
 

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


