
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ประจําป"งบประมาณ 2560 

  การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเมินจาก
ข"อมูลในการออกแบบสอบถามความพึงพอใจจากประชาชน ต+อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลงในภาพรวม 
และได"คัดเลือกโครงการเพ่ือความสําเร็จของโครงการแบบมุ+งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร7การพัฒนาโดยออก
แบบสอบถามจํานวน 700 ชุด จาก 16 ชุมชน เพ่ือวัดความพึงพอใจของประชาชนจากโครงการต+าง ๆ ท่ีเทศบาล
ตําบลเมืองแกลงได"ดําเนินการในป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ช+วงระหว+างวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 ถึง 1 กันยายน 
2560) เพ่ือนําข"อมูลดังกล+าวมาสรุปรวบรวมและวิเคราะห7ประเมินผลท่ีได"จากแบบสอบถามโดยแบ+งเป@น 3 ส+วน 

     1. วิเคราะห7ข"อมูลท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม 
      2. การวิเคราะห7 ข"อมูลผลการดําเนินโครงการต+าง ๆ ของเทศบาล                 

       3.  ข"อเสนอแนะ ปBญหา ท่ีต"องการให"เทศบาลตําบลเมืองแกลงดําเนินการ  

ส(วนท่ี 1 การวิเคราะห.ข/อมูลท่ัวไปของผู/ตอบแบบสอบถาม จํานวน 682 ชุด 

1. เพศ      ชาย   จํานวน  296  คน   คิดเป@นร"อยละ 43.40 
          หญิง  จํานวน  386  คน   คิดเป@นร"อยละ 56.60 

2. อายุ  อายุต่ํากว+า 20 ป� จํานวน   36  คน คิดเป@นร"อยละ    5.28 
  อายุ   21 -30 ป� จํานวน 108  คน คิดเป@นร"อยละ   15.84 
  อายุ   31-40  ป� จํานวน  141 คน คิดเป@นร"อยละ   20.67 
  อายุ   41-50  ป� จํานวน  135 คน คิดเป@นร"อยละ   19.79 
  อายุ   51-40  ป� จํานวน  172 คน คิดเป@นร"อยละ   25.22 
  มากกว+า  60  ป�  จํานวน  90  คน  คิดเป@นร"อยละ   13.20 

3. ระดับการศึกษา 
  ประถมศึกษา          จํานวน   277  คน คิดเป@นร"อยละ  40.62 
  มัธยมศึกษา/เทียบเท+า จํานวน   175   คน คิดเป@นร"อยละ  25.66 
  อนุปริญญา            จํานวน    62   คน คิดเป@นร"อยละ   9.09  
  ปริญญาตรี             จํานวน    82   คน คิดเป@นร"อยละ  12.02 
  สูงกว+าปริญญาตรี     จํานวน    12   คน คิดเป@นร"อยละ   1.76 
  อ่ีน  ๆ             จํานวน   74  คน คิดเป@นร"อยละ  10.85  

4. อาชีพ 
 รับราชการ           จํานวน   30  คน คิดเป@นร"อยละ  4.40 
 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จํานวน   50  คน     คิดเป@นร"อยละ   7.33                                                                                                                           
 ค"าขาย/ธุรกิจส+วนตัว  จํานวน  184  คน       คิดเป@นร"อยละ  26.98                                                                                                                           

รับจ"าง           จํานวน  264  คน        คิดเป@นร"อยละ  38.71 
 นักเรียน              จํานวน   34  คน คิดเป@นร"อยละ 4.99 
 เกษตรกร             จํานวน   56  คน คิดเป@นร"อยละ 8.21 
 อ่ืน  ๆ   จํานวน   64  คน คิดเป@นร"อยละ 9.38 
 



ส(วนท่ี 2 ความพึงพอใจต(อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 682 ชุด 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ (ร/อยละ) 

พอใจมาก พอใช/ ไม(พอใจ 
1.การเปJดโอกาสให"ประชาชนมีส+วนร+วมในโครงการ/กิจกรรม 44.51 53.00 2.49 
2. การประชาสัมพันธ7ให"ประชาชนรับรู"ข"อมูลของโครงการ/กิจกรรม 38.61 54.28 7.11 
3. การนเปJดโอกาสให"ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม 38.09 54.26 7.65 
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 34.85 56.08 9.07 
5. ความโปร+งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 36.03 54.19 9.78 
6.การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 34.98 58.70 6.32 
7.ผลการดําเนิน งานนําไปสู+การแก"ไขปBญหาของประชาชน 32.60 54.73 12.67 
8. การแก"ไขปBญหา และการตอบสนองความต"องการของประชาชน 33.63 53.98 12.35 
9. ประโยชน7ท่ีประชาชนได"รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 35.93 52.73 11.34 

เฉล่ียรวม 36.58 54.67 08.75 
 
สรุปผลการประเมิน   ลําดับท่ี 1  พอใช" ร"อยละ  54.67 

         ลําดับท่ี 2  พอใจมาก ร"อยละ  36.58 
          ลําดับท่ี 3  ไม+พอใจ ร"อยละ  08.75 

สรุปผล  ความพึงพอใจต+อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 682 ชุด จะตอบ 
ว+าพอใจ  มากท่ีสุด จํานวน 54.67  ก็อยู+ในเกณฑ7ท่ีดีน+าพอใจ  จะต"องมีการประชาสัมพันธ7เข"าถึงประชาชนให"
มากกว+านี้โดยออกวิทยุชุมชนและออกรถประชาสัมพันธ7ชี้แจงงานของเทศบาล และเชิญให"ประชาชนเข"ามามีส+วนร+วม
ในกิจกรรมของเทศบาลให"มากข้ึน 

ส(วนท่ี 3  ข/อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1. ปBญหาท่ีเสนอประชุมประชาคมไม+ได"รับการแก"ปBญหาตามท่ีได"เสนอไว" 
2. ปBญหาของชุมชนท่ีเร+งด+วนแก"ไขให"กับประชาชน  ถ"าตรงไหนแก"ไขไม+ได" หรือไม+ใช+หน"าท่ีของเทศบาล 

 ก็ชี้แจงให"ประชาชนได"ทราบในวันลงประชาคม 
3. ปBญหาฝุNนละอองของโรงงานอุตสาหกรรมจากไม"ยางพาราอยากให"เทศบาลตรวจสอบ 
4. การประชาสัมพันธ7ของเทศบาลยังไม+ท่ัวถึงและพูดไม+เข"าใจ เพราะว+ารถประชาสัมพันธ7ขับเร็ว 
5. ปBญหาสุนัขจรจัดมีจํานวนมาก   อยากให"เทศบาลดําเนินการ 
6. ขอให"แต+ละกองของเทศบาล ท่ีเก่ียวข"องควรเข"าถึงประชาชนให"มากข้ึนกว+านี้ 
7. การพัฒนาชุมชนทุก ๆ ชุมชนควรแก"ไขในการจัดทําพัฒนาเทศบาล  
8. ประชาสัมพันธ7ไม+ท่ัวถึงพูดไม+เข"าใจ ได"รับรู"ข+าวสารน"อยมาก 
9. ถังขยะท่ีมีก็ดี  แต+คนอ่ืนมาช+วยใส+ไม+ว+าท้ิงกองข"างถังขยะ   

 

 

 



ตามมติของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ีประชุม
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป� ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2559 เม่ือวันศุกร7ท่ี 28 ตุลาคม 2559 และ
คณะกรรมการฯ ได"มีข"อเสนอแนะ  กําหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ในแต+ละโครงการ เช+น จัดทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ โดยสอบถามจากประชาชน
บริเวณรอบพ้ืนท่ีดําเนินการ ดังนั้นโครงการก+อสร"างโครงสร"างพ้ืนฐานของกองช+าง จึงใช"การสํารวจ (Surveys) เป@น
เครื่องมือท่ีใช"ในกรติดตามและประเมินผล ทางเทศบาลฯ รวมถึงโครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จึงขอ
เสนอสรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการต+างๆ ดังต+อไปนี้  

 
 

 
 

การประเมินความพึงพอใจต+อการประชาคมท"องถ่ินระดับตําบล ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเมินจากข"อมูลในการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของท่ีมีต+อการประชาคม
ท"องถ่ินระดับตําบล  จํานวน 93 ชุด จากท่ีประชุมประชาคมท"องถ่ินระดับตําบล เพ่ือวัดความพึงพอใจของประชาชน
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560  (เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2560) เพ่ือนําข"อมูลดังกล+าวมาสรุปรวบรวมและวิเคราะห7
ประเมินผลท่ีได"สอบถามโดยแบ+งเป@น 3 ส+วน 

ส+วนท่ี ๑ ข"อมูลท่ัวไป 
ส+วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต+อการประชุม ชุมชนในยาง 
ส+วนท่ี ๓ ปBญหา/ข"อเสนอแนะ  

ส(วนท่ี ๑ ข/อมูลท่ัวไป 
 ๑. เพศ   ชาย     38 คน คิดเป@นร"อยละ 40.86 

หญิง     ๒๒ คน คิดเป@นร"อยละ 59.14 
๒. อายุ   ตํ่ากว+า ๒๐ ป�     2 คน คิดเป@นร"อยละ 2.15 

๒๑ – ๓๐ ป�      ๗ คน คิดเป@นร"อยละ 7.53 
   ๓๑ – ๔๐ ป�    ๑5 คน คิดเป@นร"อยละ 16.13 

๔๑ – ๕๐ ป�    21 คน คิดเป@นร"อยละ 22.58 
   ๕๑ – ๖๐ ป�   2๘ คน คิดเป@นร"อยละ 30.11 
   มากกว+า ๖๐ ป�   20 คน คิดเป@นร"อยละ 21.50 
๓. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา     28 คน คิดเป@นร"อยละ 30.11 

มัธยมศึกษา/เทียบเท+า    30 คน คิดเป@นร"อยละ 32.26 
   อนุปริญญา         6 คน คิดเป@นร"อยละ 6.45 
   ปริญญาตรี      22 คน คิดเป@นร"อยละ 23.66 
   สูงกว+าปริญญาตรี     6 คน คิดเป@นร"อยละ 6.45 

อ่ืนๆ      ๑ คน คิดเป@นร"อยละ 1.07 
 

กองวิชาการและแผนงาน 

1. โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 



๔. อาชีพ  รับราชการ     11 คน คิดเป@นร"อยละ 11.83 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     8 คน คิดเป@นร"อยละ 8.60 

   ค"าขาย/ธุรกิจส+วนตัว 27 คน คิดเป@นร"อยละ 29.03 
รับจ"าง     27 คน คิดเป@นร"อยละ 29.03 

   นักเรียน/นักศึกษา       2 คน คิดเป@นร"อยละ 2.15 
การเกษตร        10 คน  คิดเป@นร"อยละ 10.75 

   อ่ืนๆ              8 คน คิดเป@นร"อยละ 8.60 
 
ส(วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต(อการประชุมประชาคมท/องถ่ินระดับตําบล จํานวน 93 ชุด 

ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใช/ ไม(พอใจ 

๑. การต"อนรับและการอํานวยความสะดวกแก+ประชาชน 32.26 67.74 0 
๒. การเปJดโอกาสให"ประชาชนมีส+วนร+วมหรือแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

33.34 65.59 1.07 

๓. การประชาสัมพันธ7ให"ประชาชนรับรู"ข"อมูลของโครงการ/กิจกรรม 33.34 65.59 1.07 
๔. ความโปร+งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 38.71 60.21 1.07 
๕. การดําเนินงานเป@นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 32.26 65.59 2.15 
๖. ผลการดําเนินงานนําไปสู+การแก"ปBญหาของประชาชน 32.26 66.67 1.07 
๗. ประโยชน7ท่ีประชาชนได"รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 32.26 67.74 0 

เฉลี่ยรวม 33.49 65.59 0.92 
 

สรุปผลการประเมิน  ลําดับท่ี 1  พอใช"         ร"อยละ  65.59 
         ลําดับท่ี 2  พอใจมาก    ร"อยละ  33.49 
          ลําดับท่ี 3  ไม+พอใจ      ร"อยละ   0.92 

สรุปผล  ความพึงพอใจต+อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน 93 ชุด จะตอบว+า
พอใจ มากท่ีสุด จํานวน 65.59 ก็อยู+ในเกณฑ7ท่ีดีน+าพอใจ  จะต"องมีการประชาสัมพันธ7เข"าถึงประชาชนให"มากกว+านี้
โดยออกวิทยุชุมชนและออกรถประชาสัมพันธ7ชี้แจงงานของเทศบาล และเชิญให"ประชาชนเข"ามามีส+วนร+วมในกิจกรรม
ของเทศบาลให"มากข้ึน 

   ส(วนท่ี 3  ข/อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
1. เก่ียวกับเรื่องสาธารณสุข อยากให"มีเจ"าหน"าท่ีออกพบประชาชน มีการเยี่ยมผู"สูงอายุ ผู"ปNวยติดเตียงหรือไม+

ก็พบปะ เพราะจะดูอบอุ+น ใกล"ชิด สร"างขวัญกําลังใจโดยเจ"าหน"าท่ี จะขอบพระคุณอย+างสูง ถ"าทําได" 
2. ฝากเรื่องโครงการปรับปรุง แก"ไขสายโทรศัพท7ท่ีไปเก่ียวเสาไฟฟcา การแก"ไขช"ามากบางจุด เถาวัลย7พัน

เก่ียวถึงสายไฟตํ่าลงจนสายแทบขาด นับต้ังแต+ปากทางเข"าซอยเจริญสุข จนถึงไฟแดงโพธิ์ทอง  
ดูไม+สวยงาม ควรเร+งดําเนินการให"เสร็จเรียบร"อย 

3. ควรประชาสัมพันธ7ให"บ+อย ๆ เพ่ือให"ประชาชนจะได"มีเวลาเตรียมตัวเตรียมข"อมูล 
4. เอกสารการแจ"งให"ผู"เข"าร+วมประชาคมระยะเวลาเร+งด+วนมาก 
5. ขอให"เพ่ิมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน7ถนนสายบ"านบึงแกลง และถนนสายสุขุมวิท 



 
 

 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส(วนท่ี ๑ ข/อมูลท่ัวไป 
๑. เพศ   ชาย     21 คน  หญิง     29 คน 
๒. อายุ   ตํ่ากว+า ๒๐ ป�     6 คน  ๒0 – ๓5 ป�      19 คน 
   ๓6 – ๔9 ป�    16 คน  มากกว+า 50 ป�     9 คน 
๓. ตําแน+งท่ีพักอาศัย   บ"านอยู+ในเขตสองข"างทาง      25 คน  
   บ"านอยู+บริเวณนี้แต+ไม+ได"อยู+ในเขตสองข"างทาง     16  คน 
   ไม+ได"อยู+บริเวณนี้     9 คน 
4. ปกติท+านเดินทางโดย รถบรรทุก      2 คน  รถเกeง      10 คน 
   รถกระบะ   13 คน  รถตู"    ๑ คน 
   รถมอเตอร7ไซค7  19 คน  รถจักรยาน  5 คน 
   เดินเท"า   0 คน  อ่ืนๆ   0 คน 
5. ปกติท+านเดินทางโดยถนนสายนี้อย+างไร   
   ขับรถเอง       50 คน มีผู"อ่ืนขับให"  0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     1     คน   
   รับจ"างท่ัวไป    23 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 12    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     8 คน   
   ผู"ประกอบธุรกิจ/ค"าขาย   2 คน 
   ข"าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 คน 
   อ่ืนๆ ไม+ระบุ  1 คน 
7. ส+วนใหญ+ใช"ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได"มากกว+า 1 ข"อ) 
   ใช"เป@นเส"นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 0 คน 
   เส"นทางประจํา/คนในพ้ืนท่ี   29 คน 
   เพ่ือการขนส+งขนย"าย/ขนส+งสินค"า-ค"าขาย  5 คน 
   ใช"เป@นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ+าน(ต+างถ่ิน)  14 คน 
   การท+องเท่ียว     6 คน 
8. ความถ่ีของการใช"สายทางนี้ 
   1 วัน ต+อสัปดาห7  0 คน 
   2 วัน ต+อสัปดาห7  3 คน 

กองช(าง 

1.  โครงการก(อสร/างและปรับปรุง ถนนบริเวณบ/านช(างเจิดไปเช่ือม บ/านนายสมควร (ชุมชนในยาง)  
(กันเงิน 59) 



   3 วัน ต+อสัปดาห7  5 คน 
   4 วัน ต+อสัปดาห7  3 คน 
   5 วัน ต+อสัปดาห7  2 คน 
   6 วัน ต+อสัปดาห7  3 คน 
   7 วัน ต+อสัปดาห7  19 คน 
   นานๆใช"ครั้ง  15 คน 
 

ส(วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต(อใช/บริการถนน 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น/อยท่ีสุด 
(1) 

น/อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

๑. ความชัดเจนเส"นแบ+งช+องจราจร เครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง 

- 
 

6 
 

16 
 

17 
 

11 
 

๒. อุปกรณ7ความปลอดภัย ไฟส+องสว+าง ปcายเตือน ปcาย
บังคับ เพียงพอมองเห็นชัดเจน 

- 
 

4 
 

18 
 

17 
 

11 
 

๓. ผิวถนนเรียบหรือไม+ขรุขระ - 4 19 17 10 
๔. การดูแลทัศนียภาพของสองข"างทาง และการตัดหญ"า
บริเวณข"างทาง 

- 
 

2 
 

20 
 

18 
 

10 
 

 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส(วนท่ี ๑ ข/อมูลท่ัวไป 
๑. เพศ   ชาย     23 คน  หญิง     27 คน 
๒. อายุ   ตํ่ากว+า ๒๐ ป�     17 คน  ๒0 – ๓5 ป�     14 คน 
   ๓6 – ๔9 ป�    16 คน  มากกว+า 50 ป�     3 คน 
๓. สถานภาพ    โสด     31 คน  สมรส     19  คน 
   หม"าย   0 คน 
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา      0 คน  มัธยมศึกษา/ปวช.  22 คน 
   ปวส./อนุปริญญา   7 คน  ปริญญาตรี    20 คน 
   สูงกว+าปริญญาตรี   1 คน   
5. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน  13 คน  3-4 คน   28 คน 
   5-6 คน  9 คน  7-8 คน   0 คน 
   9 คนข้ึนไป 0 คน 

2.  โครงการก(อสร/างปรับปรุงระบบไฟฟIาแสงสว(างสนามกีฬาศูนย.เยาวชนเทศบาล  ตลาด ๔ (สนามบาสเก็ต
บอล) และติดตั้งมิเตอร.ไฟฟIา ๓ เฟส ๔ สาย ๑๕ (๔๕) แอมปM  (ชุมชนมาบใหญ() (กันเงิน59) 



6. อาชีพ  เกษตรกร     1     คน   
   รับจ"างท่ัวไป    7 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 6    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     19 คน   
   ผู"ประกอบธุรกิจ/ค"าขาย   7 คน 
   ข"าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 คน 
   อ่ืนๆ ไม+ระบุ  0 คน 

ส(วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต(อโครงการก(อสร/างปรับปรุงระบบไฟฟIาแสงสว(างสนามกีฬาศูนย.เยาวชนเทศบาลตลาด 4 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น/อยท่ีสุด 
(1) 

น/อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

๑. ท+านรู"สึกพึงพอใจกับระบบไฟฟcาแสงสว+างสนามกีฬา
ศูนย7เยาวชน 

0 
 

0 
 

0 
 

9 
 

41 
 

๒. ความสว+างของไฟฟcาสนามกีฬาศูนย7เยาวชน ทําให"เกิด
ความสะดวกสบายมากข้ึน 

0 
 

0 
 

0 
 

12 
 

38 
 

3. ความสว+างของไฟฟcาสนามกีฬาศูนย7เยาวชน ทําให"เกิด
ความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

0 
 

0 
 

1 
 

7 
 

42 
 

4. ความเหมาะสมของจุดติดต้ังระบบไฟฟcาแสงสว+าง
สนามกีฬาศูนย7เยาวชน 

0 
 

0 
 

0 
 

4 
 

42 
 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส(วนท่ี ๑ ข/อมูลท่ัวไป 
 ๑. เพศ   ชาย     29 คน  หญิง     21 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว+า ๒๐ ป�     2 คน  ๒0 – ๓5 ป�     11 คน 
   ๓6 – ๔9 ป�    33 คน  มากกว+า 50 ป�     4 คน 
๓. สถานภาพ    โสด     16 คน  สมรส     28  คน 
   หม"าย   6 คน 
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา      19 คน  มัธยมศึกษา/ปวช.  19 คน 

    ปวส./อนุปริญญา   11 คน  ปริญญาตรี    1 คน  
   สูงกว+าปริญญาตรี   0 คน   
5. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน  6 คน  3-4 คน   40 คน  
   5-6 คน  4 คน  7-8 คน   0 คน 
   9 คนข้ึนไป 0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     5     คน   

3.  โครงการขยายเขตระบบจําหน(ายไฟฟIา บริเวณถนนหนองโบสถ.-แยกโพธิ์ทอง ชุมชนในยาง 



   รับจ"างท่ัวไป    17 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 8    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     3 คน   
   ผู"ประกอบธุรกิจ/ค"าขาย   10 คน 
   ข"าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 คน 
   อ่ืนๆ ไม+ระบุ  0 คน 

ส(วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต(อโครงการขยายเขตระบบจําหน(ายไฟฟIา บริเวณถนนหนองโบสถ.-แยกโพธิ์ทอง ชุมชนในยาง 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น/อยท่ีสุด น/อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
๑. ความสว+างในเวลากลางคืนของไฟฟcาบริเวณถนน
หนองโบสถ7-แยกโพธิ์ทอง 

1 
 

3 
 

8 
 

24 
 

14 
 

๒. ไฟฟcาบริเวณถนนหนองโบสถ7-แยกโพธิ์ทอง ทําให"ผู"ใช" 
ใช"ถนนได"ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

0 
 

1 
 

12 
 

22 
 

15 
 

3. ความเหมาะสมของจุดติดต้ัง ไฟฟcาบริเวณถนนหนอง
โบสถ7-แยกโพธิ์ทอง 

0 
 

0 
 

5 
 

25 
 

20 
 

4. ไฟฟcาบริเวณถนนหนองโบสถ7-แยกโพธิ์ทอง ลดการ
เกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

0 
 

0 
 

3 
 

14 
 

33 
 

5. ไฟฟcาบริเวณถนนหนองโบสถ7-แยกโพธิ์ทอง ช+วยทําให"
ทัศนะวิสัยในการขับข่ีดีข้ึน 

0 
 

1 
 

4 
 

12 
 

33 
 

 
 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส(วนท่ี ๑ ข/อมูลท่ัวไป 
 ๑. เพศ   ชาย     20 คน  หญิง     30 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว+า ๒๐ ป�     ๓ คน  ๒0 – ๓5 ป�      15 คน 
   ๓6 – ๔9 ป�    20 คน  มากกว+า 50 ป�     12 คน 
๓. ตําแน+งท่ีพักอาศัย   บ"านอยู+ในเขตสองข"างทาง      14 คน  
   บ"านอยู+บริเวณนี้แต+ไม+ได"อยู+ในเขตสองข"างทาง     23  คน 
   ไม+ได"อยู+บริเวณนี้     13 คน 
4. ปกติท+านเดินทางโดย รถบรรทุก      1 คน  รถเกeง      13 คน 
   รถกระบะ   4 คน  รถตู"    ๑ คน 
   รถมอเตอร7ไซค7  25 คน  รถจักรยาน  3 คน 
   เดินเท"า   3 คน  อ่ืนๆ   0 คน 
5. ปกติท+านเดินทางโดยถนนสายนี้อย+างไร   
   ขับรถเอง       44 คน มีผู"อ่ืนขับให"  4 คน 

4.  โครงการก(อสร/างและปรับปรุงซอยทางเช่ือมศาลาตาผ(อง ซอย 5 ตัด 7 (ชุมชนสารนารถ) 



6. อาชีพ  เกษตรกร     4     คน   
   รับจ"างท่ัวไป    ๑7 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 11    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     5 คน   
   ผู"ประกอบธุรกิจ/ค"าขาย   6 คน 
   ข"าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 คน 
   อ่ืนๆ แม+บ"าน       ๒ คน 
   อ่ืนๆ ไม+ระบุ  1 คน 
7. ส+วนใหญ+ใช"ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได"มากกว+า 1 ข"อ) 
   ใช"เป@นเส"นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 5 คน 
   เส"นทางประจํา/คนในพ้ืนท่ี   31 คน 
   เพ่ือการขนส+งขนย"าย/ขนส+งสินค"า-ค"าขาย  1 คน 
   ใช"เป@นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ+าน(ต+างถ่ิน)  22 คน 
   การท+องเท่ียว     1 คน 
8. ความถ่ีของการใช"สายทางนี้ 
   1 วัน ต+อสัปดาห7  0 คน 
   2 วัน ต+อสัปดาห7  1 คน 
   3 วัน ต+อสัปดาห7  4 คน 
   4 วัน ต+อสัปดาห7  1 คน 
   5 วัน ต+อสัปดาห7  4 คน 
   6 วัน ต+อสัปดาห7  0 คน 
   7 วัน ต+อสัปดาห7  16 คน 
   นานๆใช"ครั้ง  24 คน 
  

ส(วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต(อใช/บริการถนน 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น/อยท่ีสุด 
(1) 

น/อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

๑. ความชัดเจนเส"นแบ+งช+องจราจร เครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง 

- 
 

5 
 

22 
 

24 
 

9 
 

๒. อุปกรณ7ความปลอดภัย ไฟส+องสว+าง ปcายเตือน ปcาย
บังคับ เพียงพอมองเห็นชัดเจน 

- 
 

4 
 

24 
 

26 
 

6 
 

๓. ผิวถนนเรียบหรือไม+ขรุขระ - 5 20 27 9 
๔. การดูแลทัศนียภาพของสองข"างทาง และการตัดหญ"า
บริเวณข"างทาง 

- 
 

- 
 

22 
 

27 
 

10 
 

 



 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส(วนท่ี ๑ ข/อมูลท่ัวไป 
 ๑. เพศ   ชาย     17 คน  หญิง     33 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว+า ๒๐ ป�     7 คน  ๒0 – ๓5 ป�      14 คน 
   ๓6 – ๔9 ป�    17 คน  มากกว+า 50 ป�     12 คน 
๓. ตําแน+งท่ีพักอาศัย   บ"านอยู+ในเขตสองข"างทาง      21 คน  
   บ"านอยู+บริเวณนี้แต+ไม+ได"อยู+ในเขตสองข"างทาง     17  คน 
   ไม+ได"อยู+บริเวณนี้     12 คน 
4. ปกติท+านเดินทางโดย รถบรรทุก      4 คน  รถเกeง      11 คน 
   รถกระบะ   6 คน  รถตู"    3 คน 
   รถมอเตอร7ไซค7  15 คน  รถจักรยาน  6 คน 
   เดินเท"า   5 คน  อ่ืนๆ   0 คน 
5. ปกติท+านเดินทางโดยถนนสายนี้อย+างไร   
   ขับรถเอง       45 คน มีผู"อ่ืนขับให"  5 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     6     คน   
   รับจ"างท่ัวไป    19 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 9    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     5 คน   
   ผู"ประกอบธุรกิจ/ค"าขาย   7 คน 
   ข"าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 คน 
   อ่ืนๆ ไม+ระบุ  0 คน 
7. ส+วนใหญ+ใช"ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได"มากกว+า 1 ข"อ) 
   ใช"เป@นเส"นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 2 คน 
   เส"นทางประจํา/คนในพ้ืนท่ี   23 คน 
   เพ่ือการขนส+งขนย"าย/ขนส+งสินค"า-ค"าขาย  6 คน 
   ใช"เป@นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ+าน(ต+างถ่ิน)  15 คน 
   การท+องเท่ียว     9 คน 
8. ความถ่ีของการใช"สายทางนี้ 
   1 วัน ต+อสัปดาห7  1 คน 
   2 วัน ต+อสัปดาห7  4 คน 
   3 วัน ต+อสัปดาห7  0 คน 
   4 วัน ต+อสัปดาห7  3 คน 
   5 วัน ต+อสัปดาห7  2 คน 

5.  โครงการก(อสร/างและปรับปรุงซอยสมตัว (ชุมชนหนองควายเขาหัก) 



   6 วัน ต+อสัปดาห7  5 คน 
   7 วัน ต+อสัปดาห7  7 คน 
   นานๆใช"ครั้ง  26 คน 
  

ส(วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต(อใช/บริการถนน 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น/อยท่ีสุด 
(1) 

น/อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

๑. ความชัดเจนเส"นแบ+งช+องจราจร เครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง 

6 
 

9 
 

21 
 

11 
 

3 
 

๒. อุปกรณ7ความปลอดภัย ไฟส+องสว+าง ปcายเตือน ปcาย
บังคับ เพียงพอมองเห็นชัดเจน 

4 
 

12 
 

17 
 

13 
 

4 
 

๓. ผิวถนนเรียบหรือไม+ขรุขระ 2 10 22 11 5 
๔. การดูแลทัศนียภาพของสองข"างทาง และการตัดหญ"า
บริเวณข"างทาง 

6 
 

10 
 

19 
 

11 
 

4 
 

 
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส(วนท่ี ๑ ข/อมูลท่ัวไป 
 

 ๑. เพศ   ชาย     19 คน   
    หญิง     31 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว+า ๒๐ ป�     0 คน   
   ๒0 – ๓5 ป�      7 คน 
   ๓6 – ๔9 ป�    35 คน   
   มากกว+า 50 ป�     8 คน 
๓. ตําแน+งท่ีพักอาศัย   บ"านอยู+ในเขตสองข"างทาง      10 คน  
   บ"านอยู+บริเวณนี้แต+ไม+ได"อยู+ในเขตสองข"างทาง     40  คน 
   ไม+ได"อยู+บริเวณนี้     0 คน 
4. ปกติท+านเดินทางโดย รถบรรทุก      0 คน   
   รถเกeง      17 คน 
   รถกระบะ  22 คน   
   รถตู"    0 คน 
   รถมอเตอร7ไซค7  11 คน   
   รถจักรยาน  0 คน 
   เดินเท"า   0 คน   
   อ่ืนๆ   0 คน 

6.  โครงการก(อสร/างและปรับปรุงถนนข/างร/านอ/วน 3 ถึงหน/าร/านทองวิเชียรทะลุถนนข/างร/านโชติชัยฮอนด/า 



5. ปกติท+านเดินทางโดยถนนสายนี้อย+างไร   
   ขับรถเอง       50 คน  
   มีผู"อ่ืนขับให"   0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     0     คน   
   รับจ"างท่ัวไป    15 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 10    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     1 คน   
   ผู"ประกอบธุรกิจ/ค"าขาย   18 คน 
   ข"าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 คน 
   อ่ืนๆ ไม+ระบุ  0 คน 
7. ส+วนใหญ+ใช"ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได"มากกว+า 1 ข"อ) 
   ใช"เป@นเส"นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 8 คน 
   เส"นทางประจํา/คนในพ้ืนท่ี   12 คน 
   เพ่ือการขนส+งขนย"าย/ขนส+งสินค"า-ค"าขาย  5 คน 
   ใช"เป@นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ+าน(ต+างถ่ิน)  24 คน 
   การท+องเท่ียว     1 คน 
8. ความถ่ีของการใช"สายทางนี้ 
   1 วัน ต+อสัปดาห7  0 คน 
   2 วัน ต+อสัปดาห7  0 คน 
   3 วัน ต+อสัปดาห7  4 คน 
   4 วัน ต+อสัปดาห7  0 คน 
   5 วัน ต+อสัปดาห7  11 คน 
   6 วัน ต+อสัปดาห7  2 คน 
   7 วัน ต+อสัปดาห7  12 คน 
   นานๆใช"ครั้ง  21 คน 

ส(วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต(อใช/บริการถนน 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น/อยท่ีสุด 
(1) 

น/อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

๑. ความชัดเจนเส"นแบ+งช+องจราจร เครื่องหมายจราจร
บนผิวทาง 

0 
 

1 
 

3 
 

21 
 

25 
 

๒. อุปกรณ7ความปลอดภัย ไฟส+องสว+าง ปcายเตือน ปcาย
บังคับ เพียงพอมองเห็นชัดเจน 

0 
 

0 
 

6 
 

27 
 

17 
 

๓. ผิวถนนเรียบหรือไม+ขรุขระ 0 2 3 30 15 
๔. การดูแลทัศนียภาพของสองข"างทาง และการตัดหญ"า
บริเวณข"างทาง 

0 
 

1 
 

5 
 

32 
 

12 
 



 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส(วนท่ี ๑ ข/อมูลท่ัวไป 
 ๑. เพศ   ชาย     24 คน  หญิง     26 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว+า ๒๐ ป�     3 คน  ๒0 – ๓5 ป�      6 คน 
   ๓6 – ๔9 ป�    30 คน  มากกว+า 50 ป�     11 คน 
๓. ตําแน+งท่ีพักอาศัย   บ"านอยู+ในเขตสองข"างทาง      9 คน  
   บ"านอยู+บริเวณนี้แต+ไม+ได"อยู+ในเขตสองข"างทาง     41  คน 
   ไม+ได"อยู+บริเวณนี้     0 คน 
4. ปกติท+านเดินทางโดย รถบรรทุก      0 คน  รถเกeง      12 คน 
   รถกระบะ   18 คน  รถตู"    0 คน 
   รถมอเตอร7ไซค7  20 คน  รถจักรยาน  0 คน 
   เดินเท"า   0 คน  อ่ืนๆ   0 คน 
5. ปกติท+านเดินทางโดยถนนสายนี้อย+างไร   
   ขับรถเอง       50 คน มีผู"อ่ืนขับให"  0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     6     คน   
   รับจ"างท่ัวไป    20 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 3    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     5 คน   
   ผู"ประกอบธุรกิจ/ค"าขาย   13 คน 
   ข"าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 คน 
   อ่ืนๆ ไม+ระบุ  0 คน 
7. ส+วนใหญ+ใช"ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได"มากกว+า 1 ข"อ) 
   ใช"เป@นเส"นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 5 คน 
   เส"นทางประจํา/คนในพ้ืนท่ี   10 คน 
   เพ่ือการขนส+งขนย"าย/ขนส+งสินค"า-ค"าขาย  9 คน 
   ใช"เป@นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ+าน(ต+างถ่ิน)  26 คน 
   การท+องเท่ียว     0 คน 
8. ความถ่ีของการใช"สายทางนี้ 
   7 วัน ต+อสัปดาห7  9 คน 
   นานๆใช"ครั้ง  41 คน 
 
 
 

7.  โครงการก(อสร/างและปรับปรุงแยกถนนสุขุมวิทหลัง สภ.แกลง 



ส(วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต(อใช/บริการถนน 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น/อยท่ีสุด 
(1) 

น/อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

๑. ความชัดเจนเส"นแบ+งช+องจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 0 0 3 47 0 
๒. อุปกรณ7ความปลอดภัย ไฟส+องสว+าง ปcายเตือน ปcาย
บังคับ เพียงพอมองเห็นชัดเจน 

0 
 

0 
 

10 
 

40 
 

0 
 

๓. ผิวถนนเรียบหรือไม+ขรุขระ 0 0 23 27 0 
๔. การดูแลทัศนียภาพของสองข"างทาง และการตัดหญ"า
บริเวณข"างทาง 

0 
 

0 
 

17 
 

33 
 

0 
 

 

 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 
ส(วนท่ี ๑ ข/อมูลท่ัวไป 
 ๑. เพศ   ชาย      30 คน   
    หญิง      20 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว+า ๒๐ ป�     14 คน   
   ๒0 – ๓5 ป�      13 คน 
   ๓6 – ๔9 ป�     14 คน   
   มากกว+า 50 ป�     9 คน 
3. อาชีพ  เกษตรกร     10     คน   
   รับจ"างท่ัวไป    9 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 6    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     13 คน   
   ผู"ประกอบธุรกิจ/ค"าขาย   7 คน 
   ข"าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 คน 
   อ่ืนๆ ไม+ระบุ  0 คน 

ส(วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต(อใช/โครงการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น/อยท่ีสุด 
(1) 

น/อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

๑. มีการเผยแพร+ประชาสัมพันธ7โครงการอย+างท่ัวถึง 
ภายในชุมชน 

0 
 

2 
 

2 
 

20 
 

16 
 

๒. ปลูกจิตสํานึกอนุรักษ7สิ่งแวดล"อม และสัตว7น้ํา 0 2 10 19 19 
๓. สร"างความสัมพันธ7อันดีระหว+างคณะผู"ดําเนินงาน และ
ผู"เข"าร+วมกิจกรรม 

0 
 

2 
 

15 
 

20 
 

13 
 

๔. สามารถบํารุง ฟghนฟู และดูแลรักษาสิ่งแวดล"อม 0 2 16 22 10 

8.  โครงการปลูกปSาชายเลนและปล(อยสัตว.น้ําเฉลิมพระเกียรติ 



 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส(วนท่ี ๑ ข/อมูลท่ัวไป 
 

 ๑. เพศ   ชาย      18 คน   
    หญิง      32 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว+า ๒๐ ป�     9 คน   
   ๒0 – ๓5 ป�      14 คน 
   ๓6 – ๔9 ป�     13 คน   
   มากกว+า 50 ป�     14 คน 
3. อาชีพ  เกษตรกร     11     คน   
   รับจ"างท่ัวไป    8 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 6    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     8 คน   
   ผู"ประกอบธุรกิจ/ค"าขาย   10 คน 
   ข"าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 คน 
   อ่ืนๆ ไม+ระบุ  0 คน 
 

ส(วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต(อใช/โครงการ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น/อยท่ีสุด 
(1) 

น/อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

๑. เกาะกลางถนน สวนสุขภาพ สุขศาลาเยียวยาโลกร"อน 
และสวนหย+อม มีความสะอาดเรียบร"อย 

3 
 

6 
 

15 
 

14 
 

12 
 

๒. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา มีความ
สะอาด เรียบร"อย เหมาะกับการออกกําลังกายและ
พักผ+อน 

0 
 
 

6 
 
 

15 
 
 

22 
 
 

7 
 
 

๓. พ้ืนท่ีในชุมชน มีสภาพแวดล"อมท่ีดี 2 3 19 18 8 
๔. การตัดแต+งต"นไม" มีความสวยงาม 1 7 15 19 8 
 
 

 

 

 

9.  โครงการจ/างเหมาเอกชนดูแลรักษาเกาะกลาง และสวนหย(อมของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 



 
 
แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 50 ชุด 

ส(วนท่ี ๑ ข/อมูลท่ัวไป 
 

 ๑. เพศ   ชาย      24 คน   
    หญิง      26 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว+า ๒๐ ป�     25 คน   
   ๒0 – ๓5 ป�      8 คน 
   ๓6 – ๔9 ป�     12 คน   
   มากกว+า 50 ป�     5 คน 
3. อาชีพ  เกษตรกร     5     คน   
   รับจ"างท่ัวไป    5 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 7    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     23 คน   
   ผู"ประกอบธุรกิจ/ค"าขาย   5 คน 
   ข"าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 คน 
   อ่ืนๆ ไม+ระบุ  0 คน 
 

ส(วนท่ี ๒ ความพึงพอใจต(อใช/โครงการ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

น/อยท่ีสุด 
(1) 

น/อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

๑. มีการเผยแพร+ประชาสัมพันธ7โครงการอย+างท่ัวถึง 
ภายในชุมชน 

0 
 

1 
 

17 
 

31 
 

1 
 

๒. ปลูกจิตสํานึกอนุรักษ7สิ่งแวดล"อม 0 0 16 32 2 
๓. สร"างความสัมพันธ7อันดีระหว+างคณะผู"ดําเนินงาน และ
ผู"เข"าร+วมกิจกรรม 

0 
 

0 
 

16 
 

27 
 

7 
 

๔. สามารถบํารุง ฟghนฟู และดูแลรักษาสิ่งแวดล"อม 0 1 16 27 7 
 
 

 

 

 

 

10.  โครงการปลูกหญ/าแฝกอนุรักษ.ดินและน้ํา “สานต(อท่ีพ(อทํา” 



 

 

 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต+อประเพณีงานบุญกลางบ"าน ประจําป�งบประมาณ 2560 

ตามท่ีผู"บริหารได"มีบัญชาให"กองวิชาการและแผนงาน ได"ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนต+อประเพณีงานบุญกลางบ"าน ประจําป�งบประมาณ 2560 ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ณ ถนนสุนทร-
โวหาร –ซอยต"นโพธิ์ ในระหว+างวันท่ี  29  มีนาคม 2560- 2  เมษายน  2560  ซ่ึงมีวัตถุประสงค7เพ่ือสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนต+อประเพณีงานบุญกลางบ"าน  เพ่ือท่ีจะเป@นข"อมูลนําไปปรับปรุงโครงการดังกล+าว ต+อไป 

  ข"อมูลได"จากประชาชนท่ีมาเท่ียวงานบุญกลางบ"าน  ในระหว+างวันท่ี 29 มีนาคม 2560- 2  
เมษายน 2560 ขอรายงานผลการสํารวจ  จํานวน 520 ท+านได"ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข/อมูลท่ัวไปของผู/กรอกแบบสอบถาม         

1. ปBจจุบันท+านอาศัยอยู+ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง        
1) อยู+ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง       จํานวน  415 คน  คิดเป@นร"อยละ  80          
2) ไม+อยู+ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง  จํานวน  105 คน  คิดเป@นร"อยละ   20   

  รวม    จํานวน  520 คน  คิดเป@นร"อยละ  100   

2. เพศ  1)  เพศชาย   จํานวน  205  คน  คิดเป@นร"อยละ   39    
  2)  เพศหญิง   จํานวน  315  คน    คิดเป@นร"อยละ   61     
   รวม   จํานวน  520  คน    คิดเป@นร"อยละ   100  
3. อายุ   1)  ตํ่ากว+า 20 ป�  จํานวน  180  คน คิดเป@นร"อยละ 34.62    
  2)  21 - 30   ป� จํานวน  139  คน คิดเป@นร"อยละ 26.73    
  3)  31 – 40 ป�  จํานวน    81  คน คิดเป@นร"อยละ 15.58    
  4)  41 - 50  ป�  จํานวน    80  คน คิดเป@นร"อยละ 15.38    
  5) 51 -  ป�ข้ึนไป  จํานวน    40  คน คิดเป@นร"อยละ 7.69    
   รวม     จํานวน  520  คน คิดเป@นร"อยละ 100 

4. อาชีพ  1)  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน    64  คน คิดเป@นร"อยละ  12.30   
2)  ลูกจ"าง/พนักงานเอกชน  จํานวน  115 คน  คิดเป@นร"อยละ  22.11   
3)  ประกอบธุรกิจส+วนตัว     จํานวน  105 คน   คิดเป@นร"อยละ  20.19   
4)  นักเรียน/นักศึกษา       จํานวน  214 คน   คิดเป@นร"อยละ  41.15   
5)   อ่ืน ๆ (เช+นแม+บ"าน)........ จํานวน   22  คน    คิดเป@นร"อยละ  4.23  
  รวม   จํานวน  520 คน   คิดเป@นร"อยละ 100 

 

กองการศึกษา 

1. โครงการประเพณีงานบุญกลางบ"าน 



ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจของผู/มาเท่ียวชมงานประเพณีงานบุญกลางบ/าน 

2.1  การประชาสัมพันธ.งานประเพณีงานบุญกลางบ/าน 
1)  มากท่ีสุด   จํานวน    150   คน   คิดเป@นร"อยละ 28.85 
2)  มาก        จํานวน    175   คน    คิดเป@นร"อยละ 33.65 
3)  ปานกลาง   จํานวน    168   คน คิดเป@นร"อยละ 32.31 
4)  น"อย         จํานวน      25   คน คิดเป@นร"อยละ 4.81 
5)  น"อยท่ีสุด    จํานวน       2    คน คิดเป@นร"อยละ 0.38 

รวม      จํานวน  520    คน คิดเป@นร"อยละ    100 
สรุป การประชาสัมพันธ7งานประเพณีงานบุญกลางบ"านตอบว+า มาก เป@นอันดับหนึ่ง ร"อยละ 33.65 

2.2  ความเหมาะสมของสถานท่ี ท่ีใช/ในการจัดงาน 
1)  มากท่ีสุด   จํานวน   153    คน คิดเป@นร"อยละ 29.43  
2)  มาก       จํานวน   168    คน คิดเป@นร"อยละ 32.31 
3)  ปานกลาง  จํานวน   175    คน คิดเป@นร"อยละ    33.65 
4)  น"อย       จํานวน     22    คน คิดเป@นร"อยละ   4.23 
5)  น"อยท่ีสุด      จํานวน      2     คน คิดเป@นร"อยละ   0.38 

รวม        จํานวน  520    คน คิดเป@นร"อยละ   100 
สรุป ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช"ในการจัดงาน ตอบว+าปานกลาง เป@นอันดับหนึ่ง ร"อยละ 33.65 

2.3  ความเหมาะสมของช(วงเวลาท่ีจัดงาน (จํานวน 5 วัน) 
1)  มากท่ีสุด    จํานวน     155   คน คิดเป@นร"อยละ 29.81 
2)  มาก         จํานวน     179   คน คิดเป@นร"อยละ 34.42  
3)  ปานกลาง   จํานวน     164  คน คิดเป@นร"อยละ 31.54  
4)  น"อย       จํานวน       22  คน คิดเป@นร"อยละ      4.23  
5)  น"อยท่ีสุด     จํานวน        0    คน คิดเป@นร"อยละ   0 
 รวม        จํานวน     520   คน คิดเป@นร"อยละ  100 

สรุป ความเหมาะสมของช+วงเวลาท่ีจัดงานตอบว+า มาก เป@นอันดับหนึ่ง ร"อยละ 34.42 

2.4  ความน(าสนใจของกิจกรรมต(าง ๆ ในงาน 
1)  มากท่ีสุด   จํานวน     150   คน คิดเป@นร"อยละ 28.85 
2)  มาก       จํานวน     167   คน    คิดเป@นร"อยละ 32.11  
3)  ปานกลาง   จํานวน     176  คน คิดเป@นร"อยละ 33.85  
4)  น"อย        จํานวน       25  คน คิดเป@นร"อยละ   4.81  
5)  น"อยท่ีสุด    จํานวน        2    คน คิดเป@นร"อยละ   0.38 
  รวม    จํานวน     520   คน   คิดเป@นร"อยละ     100 

 สรุป ความน+าสนใจขิงกิจกรรมต+างๆในงานตอบว+า ปานกลาง เป@นอันดับหนึ่ง ร"อยละ 33.85 



2.5  ความพึงพอใจต(อศิลปWน นักแสดง บนเวที 
1)  มากท่ีสุด    จํานวน     153  คน คิดเป@นร"อยละ 29.42 
2)  มาก        จํานวน     179  คน คิดเป@นร"อยละ 34.43  
3)  ปานกลาง   จํานวน     160  คน คิดเป@นร"อยละ 30.77  
4)  น"อย         จํานวน       26  คน คิดเป@นร"อยละ   5 
5)  น"อยท่ีสุด   จํานวน         2  คน คิดเป@นร"อยละ   0.38 

 รวม      จํานวน      520  คน คิดเป@นร"อยละ 100 
สรุป ความพึงพอใจต+อศิลปJน นักแสดง บนเวทีตอบว+า มาก เป@นอันดับหนึ่ง ร"อยละ34.43 

2.6  ความพึงพอใจต(อการแสดงของชุมชน (13 ชุมชน) 
1)  มากท่ีสุด    จํานวน   152    คน คิดเป@นร"อยละ 29.23  
2)  มาก         จํานวน   178    คน คิดเป@นร"อยละ 34.23  
3)  ปานกลาง  จํานวน   165    คน คิดเป@นร"อยละ 31.73  
4)  น"อย        จํานวน     23    คน คิดเป@นร"อยละ   4.43  
5)  น"อยท่ีสุด    จํานวน       2    คน คิดเป@นร"อยละ      0.38  

รวม    จํานวน   520   คน คิดเป@นร"อยละ      100 
สรุป ความพึงพอใจต+อการแสดงของชุมชนตอบว+า มาก เป@นอันดับหนึ่ง ร"อยละ 34.23 

2.7  ความพึงพอใจในการให/บริการของเจ/าหน/าท่ี  
1)  มากท่ีสุด    จํานวน   152    คน คิดเป@นร"อยละ 29.23  
2)  มาก         จํานวน    166   คน คิดเป@นร"อยละ 31.93      
3)  ปานกลาง    จํานวน    178  คน คิดเป@นร"อยละ 34.23      
4)  น"อย         จํานวน     22    คน คิดเป@นร"อยละ  4.23      
5)  น"อยท่ีสุด    จํานวน       2    คน คิดเป@นร"อยละ     0.83      
รวม         จํานวน   520    คน คิดเป@นร"อยละ  100 

สรุป ความพึงพอใจในการให"บริการของเจ"าหน"าท่ีตอบว+า ปานกลางเป@นอันดับหนึ่ง ร"อยละ 34.23 

2.8 ความพึงพอใจการจัดงานในภาพรวม 
1)  มากท่ีสุด  จํานวน    155    คน คิดเป@นร"อยละ  29.81      
2)  มาก        จํานวน    175    คน คิดเป@นร"อยละ  33.65      
3)  ปานกลาง   จํานวน   167    คน คิดเป@นร"อยละ  32.13      
4)  น"อย         จํานวน      21    คน คิดเป@นร"อยละ  4.04      
5)  น"อยท่ีสุด    จํานวน       2     คน คิดเป@นร"อยละ     0.38     
รวม         จํานวน   520    คน  คิดเป@นร"อยละ 100 

สรุป ความพึงพอใจการจัดงานในภาพรวมตอบว+า มาก เป@นอันดับหนึ่ง  ร"อยละ 33.65 

 



ข/อเสนอแนะ   ศิลปWนอยากให/มาแสดง   
1. ต"อมเรนโบว7   2.นิว+ จิ๋ว เดอะสตาร7 3. หน"ากากทุเรียน 4. ดา อินโดฟJน 
5. ปุkกก็  ปวีนุช  6.ต๊ักแตน ชลดา  7.กระแต อาร7สยาม 8  หญิงลี 
9.Potato  10.ไมค7 ภิรมพร  11.ตูน Bodyslam 12.ต+าย อรทัย 
13.เสก โลโซ  14. สี่โพธิ์ดํา  15. เอuะ  จิรากร  16.ดาวขํามิน               
17.แจuส  ชวนชื่น 19.จuะ อาร7สยาม 20..ฉ+อยคุณพระช+วย 21. ประกวดร"องเพลง 
22. สงกราน เดอะวอย 

ข/อเสนอแนะอ่ืน   ในแบบสอบถามท่ีเสนอมา 
1. กิจกรรมท่ีเคยเป@นสัญลักษณ7ของงานบุญกลางบ"าน  ซ่ึงเป@นการอนุรักษ7ภาษาไทย เช+น ปริศนา

โจuก (คําทาย  ทําไมถึงไม+มี อยากทราบเหตุผล 
2. ควรมีสิ่งท่ีน+าสนใจมากกว+านี้ 
3. เพ่ิมระยะเวลาในการจัดงาน 7-10 วัน 
4. ควรเพ่ิมจุดท้ิงขยะมากกว+านี้ มีน"อยไป 
5. ท่ีจอดรถไม+เพียงพอ อยากให"เพ่ิมท่ีจอดรถ 
6. การประชาสัมพันธ7ไม+ทราบว+าศิลปJนใครมาบ"าง 
7. ห"องน้ําไม+เพียงพอ  

  จากแบบสอบถามท้ัง  8 ข"อ จะเห็นว+ามีผู"มาร+วมงานตอบว+า มีความพึงพอใจในระดับมากเป@นอันดับ
หนึ่งใน 5  ข"อ ส+วนตอบปานกลางมี 3 ข"อ ท่ีเสนอมา  จึงพอสรุปได"ว+าการจัดงานบุญกลางบ"านในงบประมาณ 2560
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งประชาชนให"ความสนใจมาเท่ียวงานเป@นจํานวนมาก และประกอบกับวิทยุชุมชนก็ยัง
ไม+ได"รับอนุญาตให"ออกอากาศ  ซ่ึงเป@นสาเหตุหนึ่งท่ีคนไม+ทราบการจัดงานในครั้งนี้ 

 

การประเมินความพึงพอใจของผู"ขายสินค"าในงานบุญกลางบ"าน ประจําป�งบประมาณ 2560 

ตามท่ีผู"บริหารมีบัญชาให"กองวิชาการและแผนงาน ได"ทําแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
และพ+อค"าและแม+ค"าต+อประเพณีงานบุญกลางบ"าน ประจําป�งบประมาณ 2560 ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง ณ ถนน
สุนทรโวหาร-ซอยต"นโพธิ์ ระหว+างวันท่ี 29มีนาคม 2560 -2 เมษายน 2560 ซ่ึงมีวัตถุประสงค7เพ่ือสํารวจความพึง
พอใจของผู"ขายสินค"าต+อประเพณีงานบุญกลางบ"าน เพ่ือท่ีจะเป@นข"อมูลนําไปปรับปรุงโครงการดังกล+าวต+อไป 

จากการสํารวจของผู"ขายสินค"าในงานบุญกลางบ"าน ในระหว+างวันท่ี 29-2 เมษายน 2560 ขอ
รายงานผลการสํารวจ จํานวน 270 คน ได"ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข/อมูลท่ัวไปของผู/กรอกแบบสอบถาม 

1. ปXจจุบันท(านอาศัยอยู(ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
- อยู+ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง    จํานวน  153  คน  คิดเป@นร"อยละ 57 
- ไม+อยู+ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง จํานวน  117  คน  คิดเป@นร"อยละ 43  
- รวม               จํานวน 270  คน   คิดเป@นร"อยละ 100  
 



2. เพศ 
 - เพศชาย  จํานวน    80  คน คิดเป@นร"อยละ   30   
 - เพศหญิง  จํานวน  190  คน คิดเป@นร"อยละ   70   

รวม    จํานวน  270  คน    คิดเป@นร"อยละ 100   
3. อายุ 
 - ตํ่ากว+า 20 ป�  จํานวน    17  คน คิดเป@นร"อยละ    6.30 
 - 21-30  ป�   จํานวน    80  คน คิดเป@นร"อยละ  29.63 
 - 31-40  ป�   จํานวน    68  คน คิดเป@นร"อยละ  25.18 
 - 41-50  ป�   จํานวน    69  คน คิดเป@นร"อยละ  28.56 
 - 51 ป�ข้ึนไป   จํานวน    36  คน คิดเป@นร"อยละ  13.33 

รวม       จํานวน  270  คน   คิดเป@นร"อยละ 100 

4. สินค/าท่ีมาจําหน(าย  (โปรดระบุ) 
1.เฟรชฟราย , น้ํา , ทอดมัน , ปลาไข+ 
2.ไก+วิ้งแซ+บ 
3.สายไหม 
4.กระเปwา 
5.พวงกุญแจ 
6.เฉากeวย 
7.ไอศครีมกะทิสด 
8.เครื่องประดับหินสี 
9.สมุนไพรยา 
10.กาแฟโบราณ 
11.นาฬิกา 
12.ปcอปคอน + ขนมปBง 
13.เสื้อผ"า 
14.กeวยเต๋ียวผัด 
15.หม่ีกรอบสามรส 
16.น้ําแมงลัก ตรา PS 
17.หมูสเตะ 
18.ตุuกตามือ2 
19.ขนมเป�xยะ 
20.กระเปwา 
21.น้ําบํารุงร+างกาย 
22.หมึกย+าง 
23.ทอดมันปลาหมึก 
24.กeวยเต๋ียวหมู 

38.ซ่ีโครงหมูอบโอ+ง 
39.แว+นตา 
40.เสื้อผ"าวัยรุ+น 
41.ของตกแต+งบ"าน 
42.สตอร7เบอรี่ 
43.ผัดกะเพราหมูไข+ดาว 
44.ขนมบ"าบ่ิน 
45.ปBงเย็นจัมโบ" 
46.ขนมญ่ีปุNน 
47.ขนมครก 
48.น้ําพริก 
49.ขนมไทย 
50.สินค"าไปรษณีย7แกลง 
51.จิ้งหรีดทอดสด 
52.ขนมถ"วยโบราณ 
53.วุ"นมะพร"าว 
54.กeวยเต๋ียวหมูเลียง 
55.หมวก 
56.กางเกงยีน 
57.ขนมเบ้ือง 
58.ผลไม"สดปByน 
59.สลัดผัก 
60.ข"าวคลุกน้ําพริก 
61.ไส"กรอกย+าง 



25.เต"าอวยมะพร"าวอ+อน 
26.รองเท"าแตะ 
27.ทอดมันย+าง 
28.ไส"กรอกเกรด A 
29.ของเล+นเด็ก 
30.บาร7บีคิว 
31.น้ําสมุนไพร 
32.อาหารและเครื่องด่ืม 
33.กระเพาะปลา 
34.ข"าวสาร 
35.เสื้อผ"าเด็ก 
36.กุ"งอบวุ"นเส"น 
37.เครื่องสําอาง 

62.ซูช ิ
63.ผ"าปูท่ีนอน 
64.ผ"าไทย 
65.ทองม"วน 
66.น้ําส"ม 
67.หมูยอ 
68.ราดหน"าและกระเพาะปลา 
69.หอยทอด 
70.บัวลอย 
71.ข"าวเกรียบอ+อน 
72. อาหารตามสั่ง 

ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผู/มาเท่ียวชมประเพณีงานบุญกลางบ/าน 

2.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัดงาน 
 - มากท่ีสุด   จํานวน     97   คน  คิดเป@นร"อยละ    35.92  

- มาก  จํานวน    131 คน  คิดเป@นร"อยละ    48.51  
 - ปานกลาง จํานวน     39  คน  คิดเป@นร"อยละ    14.45  
 - น"อย   จํานวน      3  คน  คิดเป@นร"อยละ      1.1  
 - น"อยท่ีสุด จํานวน      0  คน  คิดเป@นร"อยละ      0   

- รวม       จํานวน   270  คน    คิดเป@นร"อยละ  100 
สรุป ความเหมาะสมสถานท่ีตอบว+ามาก  ร"อยละ  48.51 เป@นลําดับหนึ่ง 

2.2 ช(วงระยะเวลาในการจัดงาน 
 - มากท่ีสุด   จํานวน  103  คน  คิดเป@นร"อยละ    38.15  

- มาก  จํานวน  129  คน  คิดเป@นร"อยละ    47.78 
 - ปานกลาง จํานวน    35  คน  คิดเป@นร"อยละ    12.97  
 - น"อย   จํานวน      3  คน  คิดเป@นร"อยละ     1.1  
 - น"อยท่ีสุด จํานวน      2  คน  คิดเป@นร"อยละ      0  

- รวม       จํานวน  270  คน    คิดเป@นร"อยละ   100  
สรุป ช+วงระยะเวลาในการจัดงาน ตอบว+า มาก  ร"อยละ  47.78 เป@นลําดับหนึ่ง 

2.3 รายได/จากการขายสินค/าภายในงาน 
 - มากท่ีสุด   จํานวน    35  คน  คิดเป@นร"อยละ   12.96   

- มาก  จํานวน    93  คน  คิดเป@นร"อยละ    34.44  
 - ปานกลาง จํานวน  125  คน  คิดเป@นร"อยละ    46.30  
 - น"อย   จํานวน    15  คน  คิดเป@นร"อยละ    5.56  
 - น"อยท่ีสุด จํานวน      2  คน  คิดเป@นร"อยละ    0.74 



- รวม       จํานวน  270  คน    คิดเป@นร"อยละ   100  
สรุป รายได"จากการขายสินค"าภายในงาน ตอบว+า ปานกลาง  ร"อยละ 46.30 เป@นลําดับหนึ่ง 

2.4 ความพึงพอใจการจัดงานในภาพรวม 
 - มากท่ีสุด   จํานวน   66  คน  คิดเป@นร"อยละ  24.45    

- มาก  จํานวน  146  คน  คิดเป@นร"อยละ  54.07 
 - ปานกลาง จํานวน   52  คน คิดเป@นร"อยละ  19.26   
 - น"อย   จํานวน     6  คน  คิดเป@นร"อยละ   2.22   
 - น"อยท่ีสุด จํานวน     0  คน  คิดเป@นร"อยละ   0   

รวม       จํานวน  270  คน    คิดเป@นร"อยละ   100   
สรุป ความพึงพอใจการจัดงานในภาพรวมจะตอบว+า มาก  ร"อยละ 54.07 เป@นลําดับหนึ่ง 

3. ข/อเสนอแนะอ่ืน 
 - ล็อกแคบไป                               - ควรมีทางออกระหว+างล็อก 
 - ขอถุงขยะเพ่ิม                            - อยากให"มี7วัน 
 - ช+วงเวลาการประชาสัมพันธ7น"อยไป     - ค+าท่ีแพงไป 
 - อยากให"มีรถสุขาเคลื่อนท่ี              - ดาราควรเป@นท่ีรู"จักมากกว+านี้ 
 - ควรจัดงานช+วงต"นเดือน               - อยากให"มีวัฒนธรรมไทยมากกว+านี้ 
 - สถานท่ีจําหน+ายสินค"า/อาหาร น+าจะทําเชื่อมกันเป@นวงกลมตรงหน"าศาลเจ"าพ+อทางเกวียน 
 - อยากได"ท่ีจอดรถเพ่ิม                 - ร"านค"ามากเกินไปแออัด 
 - อยากให"มีโปรเจuกเตอร7เยอะๆ           - อยากให"มีท่ีนางกินข"าวเยอะกว+านี้ 
 - ทางเดินงานแคบเกินไป                 - ควรขยายพ้ืนท่ีในการจัดงาน 
 - เสียงตามสายดังเกินไปคุยกับลูกค"าไม+รู"เรื่อง  - ควรจัดสินค"าให"เป@นหมวดหมู+ 
 - ควรนําเสนอความเป@นไทยให"มากกว+านี้      - ควรให"สิทธิในการจองท่ีเท+าเทียมกัน 

    ศิลปWนท่ีเสนอมา 
 - นิวจิ๋ว                 - อ"อด  คิรีบูน 
 - ลาบานูน             - ชมพู  ฟรุ"ตต้ี 
 - ก"อง  ห"วยไร+          - ชาย เมืองสิงห7 
 - แจuส  ชวนชื่น           - ตุuกก้ี  
 - ต"อม  เรนโบว7                            - กระแต  อาร7สยาม 
 - ไผ+  พงศธร          

สรุปในภาพรวมของผู/ขายสินค/า จะตอบว+าพอใจในการจัดงานในครั้งนี้มากเป@นลําดับหนึ่ง มีคนมาเท่ียวงานมาก  
ก็อยากให"เทศบาลจัดอีกทุกป� แต+ก็มีบางส+วนก็ไม+พอใจในการจัดงาน ควรปรับปรุงแก"ไขให"ดีข้ึน 
 


