
 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการปรบัปรุงลานน้ําพพุร้อมไฟ และจัดทาํโครงเหล็กประชาสัมพนัธ์ บริเวณทางแยกถนนบา้นบงึ-แกลง 
(ชุมชนหนองแหวน) 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย     25 คน  หญิง     25 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     9 คน  ๒0 – ๓5 ปี      16 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    23 คน  มากกว่า 50 ปี     2 คน 
3. อาชีพ  เกษตรกร     4    คน   
   รับจ้างทั่วไป    9 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 9  คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     16 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   5 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อ จํานวน 50 ชุด 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการปรับปรุงลานนํ้าพุ 
ในระดับใด 0 0 0 8 42 

๒. ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความมั่นคงแข็งแรง ในระดับใด 0 0 0 4 46 
๓. ภูมิทัศน์โดยรอบของลานนํ้าพุ มีความสวยงามสะอาด
ของสวนหย่อม 0 0 0 3 47 

๔. ไฟส่องสว่างมีความเหมาะสม ในระดับใด 0 0 0 2 48 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โครงหลังคาเหลก็) บรเิวณศาลาแหลมท่าตะเคียน 
(ชุมชนแหลมทา่ตะเคียน)  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      14 คน  หญิง       36 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     9 คน  ๒0 – ๓5 ปี      10 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี     24 คน  มากกว่า 50 ปี     7 คน 
3. ตําแน่งที่พักอาศัย   บ้านอยู่ในเขตสองข้างทาง      40 คน  
   บ้านอยู่บริเวณน้ีแต่ไม่ได้อยู่ในเขตสองข้างทาง     10 คน 
   ไม่ได้อยู่บริเวณน้ี     0 คน 
4. ปกติท่านทํากิจกรรม/ออกกําลังกายที่ไหน  
   ที่บ้าน      13 คน   
   สนามกีฬา  22 คน   
   แหลมท่าตะเคียน  11 คน   
   อ่ืนๆ   4 คน   
5. ปกติท่านเดินทางโดยถนนสายน้ีอย่างไร   
   ขับรถเอง       40 คน มีผู้อ่ืนขับให้  10 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     3     คน   
   รับจ้างทั่วไป    21 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 11   คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     12 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย    6 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  1  คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ   1 คน 
7. ส่วนใหญ่ใช้อาคารอเนกประสงค์เพ่ืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ใช้ทํากิจกรรมของทางชุมชน   33 คน 
   ออกกําลังกายเล่นกีฬา    34 คน 
   ใช้สอยในการมีงานหรือทํางานเลี้ยง  21 คน 
   การท่องเที่ยว     15 คน 
  

 

 

 

 

 



 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อใช้บริการถนน จํานวน 50 ชุด 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ภูมิทัศน์ของอาคารอเนกประสงค์ เช่น ความสวยงาม 0 0 4 16 30 
๒. ด้านอาคารอเนกประสงค์ (โครงหลังคาเหล็ก) มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 0 0 2 20 28 

๓. รูปแบบของอาคารท่ีปรับปรุงมีพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสม
หรือไม่ 0 0 1 20 29 

๔. มีประโยชน์และการใช้สอยมากน้อยเพียงใด เช่น การ
ออกกําลังกาย เล่นกีฬาฯ 0 0 1 19 30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการก่อสร้างและตดิตัง้เสาไฟฟา้ชนดิไฮแมส ความสูง 20 เมตร ดวงโคมไฮเพรสโซเดียม ขนาด 8x400 วัตต ์
บริเวณ กม.ที่ 272+525 (หัวสะพานดอนมะกอก หน้าบา้นคณุจํารสั เจรญิกิจ ชุมชนดอนมะกอก) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย     21 คน  หญิง     29 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     4 คน  ๒0 – ๓5 ปี     12 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    32 คน  มากกว่า 50 ปี     2 คน 
๓. สถานภาพ    โสด     15 คน  สมรส     32  คน 
   หม้าย   3 คน 
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา      4 คน  มัธยมศึกษา/ปวช.  20 คน

    ปวส./อนุปริญญา   4 คน  ปริญญาตร ี    21 คน
    สูงกว่าปริญญาตรี   1 คน   

5. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน  5 คน  3-4 คน   37 คน

    5-6 คน  8 คน  7-8 คน   0 คน 
   9 คนขึ้นไป 0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     15     คน   
   รับจ้างทั่วไป    10 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 7    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     0 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   14 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจ 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ความสว่างในเวลากลางคืนของไฟฟ้าบริเวณถนน
สุขุมวิท กม.ที่ 272+525 0 0 8 42 0 

๒. ไฟฟ้าบริเวณถนนสุขุมวิท กม.ที่ 272+525 ทําให้ 
ผู้ใช้รถ ใช้ถนนได้ปลอดภัยย่ิงขึ้น 0 0 20 25 5 

3. ความเหมาะสมของจุดแต่งต้ัง ไฟฟ้าบริเวณถนน
สุขุมวิท กม.ที่ 272+525 0 0 9 38 3 

4. ไฟฟ้าบริเวณถนนสุขุมวิท กม.ที่ 272+525 ลด
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน 0 0 13 33 4 

5. ไฟฟ้าบริเวณถนนสุขุมวิท กม.ที่ 272+525 ช่วยทํา
ให้ทัศนะวิสัยในการขับขี่ดีขึ้น 0 0 13 32 5 

 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการค่าขยายเขตระบบจําหนา่ยไฟฟา้และตดิตั้งหม้อแปลงบรเิวณสวนสุขภาพในยาง (ชุมชนในยาง)  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 20 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      1 คน  หญิง       19 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     1 คน  ๒0 – ๓5 ปี      6 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    13 คน  มากกว่า 50 ปี     0 คน 
๓. สถานภาพ    โสด     17 คน  สมรส       3  คน 
   หม้าย    0 คน 
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา       0 คน  มัธยมศึกษา/ปวช.   18 คน

    ปวส./อนุปริญญา    3 คน  ปริญญาตร ี     0 คน  
5. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน  1 คน  3-4 คน   18 คน

    5-6 คน  0 คน  7-8 คน   1 คน 
   9 คนขึ้นไป 0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     1 คน   
   รับจ้างทั่วไป    8 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 8  คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     1 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   1 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อ 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ความสว่างในเวลากลางคืนของหม้อแปลงไฟฟ่ีจ่ายไป
ยังบริเวณสวนสุขภาพในยางดีหรือไม่ 0 0 0 20 0 

๒. ความสว่างของไฟฟ้าใน บริเวณสวนสุขภาพในยางทํา
ให้เกิดความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้น 0 0 0 20 0 

3. ความสว่างของไฟฟ้าใน บริเวณสวนสุขภาพในยางทํา
ให้ผู้ใช้เกิดความปลอดภัยย่ิงขึ้น 0 0 0 20 0 

4. ความเหมาะสมของจุดติดต้ังระบบหม้อแปลงไฟฟ้า
ปลอดภัยต่อประชาชนหรือไม่ 0 0 0 20 0 

 
 
 

 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการค่าขยายเขตและตดิตั้งโคมไฟสาธารณะซอยบา้นปา้แมวจรดบา้นปา้ขจี (ชุมชนดอนมะกอก) 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 20ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      1 คน  หญิง      19 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     2 คน  ๒0 – ๓5 ปี      7 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    11 คน  มากกว่า 50 ปี     0 คน 
๓. สถานภาพ    โสด     19 คน  สมรส       1  คน 
   หม้าย    0 คน 
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา       0 คน  มัธยมศึกษา/ปวช.   20 คน

    ปวส./อนุปริญญา    0 คน  ปริญญาตร ี     0  คน  
5. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน  1 คน  3-4 คน   18 คน

    5-6 คน  0 คน  7-8 คน   0 คน 
   9 คนขึ้นไป 1 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     1    คน   
   รับจ้างทั่วไป    9 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 5   คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     1 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   4 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อ 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ความสว่างในเวลากลางคืนของไฟฟ้าบริเวณซอยบ้าน
ป้าแมวจรดบ้านป้าขจี 0 0 0 0 20 

๒ .ความส ว่ า งขอ ง ไฟ ฟ้ า ในซอยทํ า ใ ห้ เ กิ ดคว าม
สะดวกสบายมากข้ึน 0 0 0 0 20 

3. ความสว่างของไฟฟ้าในซอย ทําให้ผู้ใช้ที่เดินทางสัญจร
ไปมาเกิดความปลอดภัยย่ิงขึ้น 0 0 0 0 20 

4. ความเหมาะสมของจุดติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในซอย 0 0 0 0 20 

5. ไฟฟ้าบริเวณถนนซอยบ้านป้าแมวจรดบ้านป้าขจีช่วย
ทําให้ทัศนะวิสัยในการขับขี่ดีขึ้น 0 0 0 0 20 

 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการค่าขยายเขตและตดิตั้งโคมไฟฟา้สาธารณะเกาะหนองโบสถ์ ซอยแยกเข้าสวนสุขภาพในยาง  
(ชุมชนในยาง) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 30 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      2 คน  หญิง      28 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     0 คน  ๒0 – ๓5 ปี     3 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    27 คน  มากกว่า 50 ปี     0 คน 
๓. สถานภาพ    โสด     30 คน  สมรส       0 คน 
   หม้าย    0 คน 
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา       1 คน  มัธยมศึกษา/ปวช.   28 คน

    ปวส./อนุปริญญา    1 คน  ปริญญาตร ี     0 คน  
5. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน  2 คน  3-4 คน   18 คน

    5-6 คน  0 คน  7-8 คน   7 คน 
   9 คนขึ้นไป 2 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     1 คน   
   รับจ้างทั่วไป    5 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 7 คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     1 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   16 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อ 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ความสว่างในเวลากลางคืนบริเวณเกาะหนองโบสถ์
ซอยแยกเข้าสวนสุขภาพในยาง 0 0 0 0 30 

๒ .ความส ว่ า งขอ ง ไฟ ฟ้ า ในซอยทํ า ใ ห้ เ กิ ดคว าม
สะดวกสบายมากข้ึน 0 0 0 1 29 

3.ความสว่างของไฟฟ้าในซอย ทําให้ผู้ใช้เดินทางสัญจรไป
มาเกิดความปลอดภัยย่ิงขึ้น 0 0 0 1 29 

4.ความเหมาะสมของจุดติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในซอย 0 0 0 0 30 

5.ไฟฟ้าบริเวณถนนเกาะหนองโบสถ์ ซอยแยกเข้าสวน
สุขภาพในยาง ช่วยทําให้ทัศนะวิสัยในการขับขี่ดีขึ้น 0 0 0 0 30 

 
 



 
 

สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 
โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงอาคารอเนกประสงคท์ีท่าํการชุมชนในยางต่อจากของเดิม (ชุมชนในยาง)  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      25 คน  หญิง       25 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     0 คน  ๒0 – ๓5 ปี      15 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี     18 คน  มากกว่า 50 ปี     17 คน 
3. ตําแน่งที่พักอาศัย   บ้านอยู่ในเขตสองข้างทาง      50 คน  
   บ้านอยู่บริเวณน้ีแต่ไม่ได้อยู่ในเขตสองข้างทาง     0 คน 
   ไม่ได้อยู่บริเวณน้ี     0 คน 
4. ปกติท่านทํากิจกรรมชุมชนที่ใด  
   บ้านประธานชุมชน     33 คน   
   ร้านค้าในเขตชุมชน     0 คน   
   อ่ืนๆ        17 คน   
5. อาชีพ  เกษตรกร      0     คน   
   รับจ้างทั่วไป     25 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน     9   คน 
   นักเรียน/นักศึกษา      2 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย    10 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  0  คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ   4 คน 
7. ส่วนใหญ่ใช้อาคารอเนกประสงค์เพ่ืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ใช้ทํากิจกรรมของทางชุมชน 50 คน 
   ใช้สอยในการประชาคม  20 คน 
   ใช้สอยในการประชุม  50 คน 
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อใช้บริการถนน จํานวน 50 ชุด 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ภูมิทัศน์ของอาคารอเนกประสงค์ เช่น ความสวยงาม 0 0 0 50 0 
๒. ด้านอาคารอเนกประสงค์ (โครงหลังคาเหล็ก) มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 0 0 0 50 0 

๓. รูปแบบของอาคารท่ีปรับปรุงมีพ้ืนที่ใช้สอยที่เหมาะสม
หรือไม่ 0 0 0 50 0 

๔. มีประโยชน์และการใช้สอยมากน้อยเพียงใด เช่น การ
ออกกําลังกาย เล่นกีฬาฯ 0 0 0 50 0 

 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงถนนซอยบา้นคณุสมศกัดิ ์เจรญิรวย 
ถนนพลงชา้งเผือก ซอย 3 (ชุมชนพลงช้างเผือก)  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย     24 คน  หญิง       26 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     12 คน  ๒0 – ๓5 ปี      22 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี     13 คน  มากกว่า 50 ปี     3 คน 
3. ตําแน่งที่พักอาศัย   บ้านอยู่ในเขตสองข้างทาง      14 คน  
   บ้านอยู่บริเวณน้ีแต่ไม่ได้อยู่ในเขตสองข้างทาง     16  คน 
   ไม่ได้อยู่บริเวณน้ี     20 คน 
4. ปกติท่านเดินทางโดย รถบรรทุก     0 คน  รถเก๋ง       22 คน 
   รถกระบะ  12 คน  รถตู้    0 คน 
   รถมอเตอร์ไซค ์  15 คน  รถจักรยาน  1 คน 
   เดินเท้า   0 คน  อ่ืนๆ   0 คน 
5. ปกติท่านเดินทางโดยถนนสายน้ีอย่างไร   
   ขับรถเอง       50 คน มีผู้อ่ืนขับให้  0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     8     คน   
   รับจ้างทั่วไป    9 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 17   คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     10 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   4 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 
7. ส่วนใหญ่ใช้ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ใช้เป็นเส้นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 10 คน 
   เส้นทางประจํา/คนในพ้ืนที่   49 คน 
   เพ่ือการขนส่งขนย้าย/ขนส่งสินค้า-ค้าขาย  4 คน 
   ใช้เป็นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ่าน(ต่างถิ่น)  2 คน 
   การท่องเที่ยว      0 คน 
8. ความถี่ของการใช้สายทางน้ี 
   1 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   2 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   3 วัน ต่อสัปดาห์  1 คน 
   4 วัน ต่อสัปดาห์  1 คน 
   5 วัน ต่อสัปดาห์  3 คน 
   6 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 



 
   7 วัน ต่อสัปดาห์  15 คน 
   10 วัน ต่อสัปดาห์ 0 คน 
   12 วัน ต่อสัปดาห์ 0 คน 
   นานๆใช้ครั้ง  30 คน 
  

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อใช้บริการถนน จํานวน 50 ชุด 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ในภาพของถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับใด 0 0 2 20 28 
๒. ความสะดวก/ความรวดเร็ว จากการใช้ถนนสายน้ีท่าน
พึงพอใจในระดับใด 0 0 0 22 28 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับ
ใด 0 0 0 20 30 

๔. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวม ของโครงการก่อสร้าง
ระดับใด 0 0 0 22 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงถนนซอยบญุมีตรงข้ามซอยจินดาวัฒน ์(ชุมชนหนองกระโดง)  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย     7 คน  หญิง       43 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     3 คน  ๒0 – ๓5 ปี      13 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    22 คน  มากกว่า 50 ปี     13 คน 
3. ตําแน่งที่พักอาศัย   บ้านอยู่ในเขตสองข้างทาง      12 คน  
   บ้านอยู่บริเวณน้ีแต่ไม่ได้อยู่ในเขตสองข้างทาง     35  คน 
   ไม่ได้อยู่บริเวณน้ี     3 คน 
4. ปกติท่านเดินทางโดย รถบรรทุก     1 คน  รถเก๋ง       6 คน 
   รถกระบะ  2 คน  รถตู้    0 คน 
   รถมอเตอร์ไซค ์  34 คน  รถจักรยาน  1 คน 
   เดินเท้า   0 คน  อ่ืนๆ   6 คน 
5. ปกติท่านเดินทางโดยถนนสายน้ีอย่างไร   
   ขับรถเอง       40 คน มีผู้อ่ืนขับให้  10 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     2     คน   
   รับจ้างทั่วไป    16 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 14    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     13 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   3 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 
7. ส่วนใหญ่ใช้ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ใช้เป็นเส้นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 1 คน 
   เส้นทางประจํา/คนในพ้ืนที่   48 คน 
   เพ่ือการขนส่งขนย้าย/ขนส่งสินค้า-ค้าขาย  24 คน 
   ใช้เป็นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ่าน(ต่างถิ่น)  49 คน 
   การท่องเที่ยว      0 คน 
8. ความถี่ของการใช้สายทางน้ี 
   1 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   2 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   3 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   4 วัน ต่อสัปดาห์  2 คน 
   5 วัน ต่อสัปดาห์  13 คน 
   6 วัน ต่อสัปดาห์  21 คน 
   7 วัน ต่อสัปดาห์  12 คน 



 
   10 วัน ต่อสัปดาห์ 0 คน 
   12 วัน ต่อสัปดาห์ 0 คน 
   นานๆใช้ครั้ง  2 คน 
  

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อใช้บริการถนน จํานวน 50 ชุด 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ในภาพของถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับใด 0 0 15 35 0 
๒. ความสะดวก/ความรวดเร็ว จากการใช้ถนนสายน้ีท่าน
พึงพอใจในระดับใด 0 0 27 20 3 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับ
ใด 0 0 27 23 0 

๔. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวม ของโครงการก่อสร้าง
ระดับใด 0 0 28 22 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงถนนข้างบา้นเจ๊นุช ซอยแยกสนุทรโวหาร ซอย 5 (ชุมชนสนุทรโวหาร)  
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย     25 คน  หญิง     25 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     6 คน  ๒0 – ๓5 ปี      21 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    23 คน  มากกว่า 50 ปี     0 คน 
๓. ตําแน่งที่พักอาศัย   บ้านอยู่ในเขตสองข้างทาง      7 คน  
   บ้านอยู่บริเวณน้ีแต่ไม่ได้อยู่ในเขตสองข้างทาง     28  คน 
   ไม่ได้อยู่บริเวณน้ี     15 คน 
4. ปกติท่านเดินทางโดย รถบรรทุก      0 คน  รถเก๋ง      8 คน 
   รถกระบะ   18 คน  รถตู้    0 คน 
   รถมอเตอร์ไซค ์  24 คน  รถจักรยาน  0 คน 
   เดินเท้า    0 คน  อ่ืนๆ   0 คน 
5. ปกติท่านเดินทางโดยถนนสายน้ีอย่างไร   
   ขับรถเอง       50 คน มีผู้อ่ืนขับให้  0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     2     คน   
   รับจ้างทั่วไป    15 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 11    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     8 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   14 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 
7. ส่วนใหญ่ใช้ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ใช้เป็นเส้นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 3 คน 
   เส้นทางประจํา/คนในพ้ืนที่   27 คน 
   เพ่ือการขนส่งขนย้าย/ขนส่งสินค้า-ค้าขาย  6 คน 
   ใช้เป็นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ่าน(ต่างถิ่น)  24 คน 
   การทอ่งเที่ยว     0 คน 
8. ความถี่ของการใช้สายทางน้ี 
   1 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   2 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   3 วัน ต่อสัปดาห์  1 คน 
   4 วัน ต่อสัปดาห์  1 คน 
   5 วัน ต่อสัปดาห์  6 คน 
 
   6 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 



 
   7 วัน ต่อสัปดาห์  16 คน 
   นานๆใช้ครั้ง  26 คน 
  

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อใช้บริการ จํานวน 50 ชุด 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ในภาพรวมของถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับใด 0 0 4 46 0 
๒. ความสะดวก/ความรวดเร็ว จากการใช้ถนนสายน้ี 
ท่านพึงพอใจในระดับใด 0 0 25 25 0 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับ
ใด 0 0 14 36 0 

๔. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวม ของโครงการก่อสร้าง
ระดับใด 0 00 23 27 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงถนนเข้าบ้านคณุนงลกัษณ์ ประยุทธ (ชุมชนหนองแหวน)  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย     14 คน  หญิง       36 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     2 คน  ๒0 – ๓5 ปี      13 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    23 คน  มากกว่า 50 ปี     12 คน 
3. ตําแน่งที่พักอาศัย   บ้านอยู่ในเขตสองข้างทาง      15 คน  
   บ้านอยู่บริเวณน้ีแต่ไม่ได้อยู่ในเขตสองข้างทาง     18  คน 
   ไม่ได้อยู่บริเวณน้ี     17 คน 
4. ปกติท่านเดินทางโดย รถบรรทุก     1 คน  รถเก๋ง       7 คน 
   รถกระบะ  19 คน  รถตู้    2 คน 
   รถมอเตอร์ไซค ์  21 คน  รถจักรยาน  0 คน 
   เดินเท้า   0 คน  อ่ืนๆ   0 คน 
5. ปกติท่านเดินทางโดยถนนสายน้ีอย่างไร   
   ขับรถเอง       40 คน มีผู้อ่ืนขับให้  10 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     4     คน   
   รับจ้างทั่วไป    16 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 11    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     9 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   7 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  3 คน 
7. ส่วนใหญ่ใช้ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ใช้เป็นเส้นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 6 คน 
   เส้นทางประจํา/คนในพ้ืนที่   44 คน 
   เพ่ือการขนส่งขนย้าย/ขนส่งสินค้า-ค้าขาย  3 คน 
   ใช้เป็นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ่าน(ต่างถิ่น)  48 คน 
   การท่องเที่ยว      0 คน 
8. ความถี่ของการใช้สายทางน้ี 
   1 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   2 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   3 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   4 วัน ต่อสัปดาห์  5 คน 
   5 วัน ต่อสัปดาห์  13 คน 
 
 



 
   6 วัน ต่อสัปดาห์  15 คน 
   7 วัน ต่อสัปดาห์  15 คน 
   นานๆใช้ครั้ง  5 คน 
  

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อใช้บริการถนน จํานวน 50 ชุด 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ในภาพของถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับใด 0 0 2 32 16 
๒. ความสะดวก/ความรวดเร็ว จากการใช้ถนนสายน้ีท่าน
พึงพอใจในระดับใด 0 0 2 33 15 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับ
ใด 0 0 6 30 14 

๔. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวม ของโครงการก่อสร้าง
ระดับใด 0 0 7 30 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงถนนเข้าบ้านคณุนงลกัษณ์ ประยุทธ (ชุมชนหนองแหวน)  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย     16 คน  หญิง       34 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     6 คน  ๒0 – ๓5 ปี      13 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    16 คน  มากกว่า 50 ปี     15 คน 
3. ตําแน่งที่พักอาศัย   บ้านอยู่ในเขตสองข้างทาง      20 คน  
   บ้านอยู่บริเวณน้ีแต่ไม่ได้อยู่ในเขตสองข้างทาง     15  คน 
   ไม่ได้อยู่บริเวณน้ี     15 คน 
4. ปกติท่านเดินทางโดย รถบรรทุก     3 คน  รถเก๋ง       9 คน 
   รถกระบะ  8 คน  รถตู้    0 คน 
   รถมอเตอร์ไซค ์  30 คน  รถจักรยาน  0 คน 
   เดินเท้า   0 คน  อ่ืนๆ   0 คน 
5. ปกติท่านเดินทางโดยถนนสายน้ีอย่างไร   
   ขับรถเอง       30 คน มีผู้อ่ืนขับให้  20 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     7     คน   
   รับจ้างทั่วไป    12 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 6    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     14 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   8 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 
7. ส่วนใหญ่ใช้ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ใช้เป็นเส้นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 8 คน 
   เส้นทางประจํา/คนในพ้ืนที่   37 คน 
   เพ่ือการขนส่งขนย้าย/ขนส่งสินค้า-ค้าขาย  21 คน 
   ใช้เป็นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ่าน(ต่างถิ่น)  33 คน 
   การท่องเที่ยว      0 คน 
8. ความถี่ของการใช้สายทางน้ี 
   1 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   2 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   3 วัน ต่อสัปดาห์  2 คน 
   4 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   5 วัน ต่อสัปดาห์  12 คน 
   6 วัน ต่อสัปดาห์  10 คน 
   7 วัน ต่อสัปดาห์  15 คน 



 
   10 วัน ต่อสัปดาห์ 6 คน 
   12 วัน ต่อสัปดาห์ 3 คน 
   นานๆใช้ครั้ง  8 คน 
  

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อใช้บริการถนน จํานวน 50 ชุด 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ในภาพของถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับใด 0 1 4 25 20 
๒. ความสะดวก/ความรวดเร็ว จากการใช้ถนนสายน้ีท่าน
พึงพอใจในระดับใด 0 0 7 28 15 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับ
ใด 0 0 5 32 13 

๔. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวม ของโครงการก่อสร้าง
ระดับใด 0 0 4 32 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงถนนต่อจากของเดิม ซอยบา้นตุน้ ดอนมะกอก (ชุมชนดอนมะกอก) 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย     14 คน  หญิง       36 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     2 คน  ๒0 – ๓5 ปี      13 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    23 คน  มากกว่า 50 ปี     12 คน 
3. ตําแน่งที่พักอาศัย   บ้านอยู่ในเขตสองข้างทาง      15 คน  
   บ้านอยู่บริเวณน้ีแต่ไม่ได้อยู่ในเขตสองข้างทาง     18  คน 
   ไม่ได้อยู่บริเวณน้ี     17 คน 
4. ปกติท่านเดินทางโดย รถบรรทุก     1 คน  รถเก๋ง       7 คน 
   รถกระบะ  19 คน  รถตู้    2 คน 
   รถมอเตอร์ไซค ์  21 คน  รถจักรยาน  0 คน 
   เดินเท้า   0 คน  อ่ืนๆ   0 คน 
5. ปกติท่านเดินทางโดยถนนสายน้ีอย่างไร   
   ขับรถเอง       40 คน มีผู้อ่ืนขับให้  10 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     4     คน   
   รับจ้างทั่วไป    16 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 11    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     9 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   7 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  3 คน 
7. ส่วนใหญ่ใช้ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ใช้เป็นเส้นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 6 คน 
   เส้นทางประจํา/คนในพ้ืนที่   44 คน 
   เพ่ือการขนส่งขนย้าย/ขนส่งสินค้า-ค้าขาย  3 คน 
   ใช้เป็นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ่าน(ต่างถิ่น)  48 คน 
   การท่องเที่ยว      0 คน 
8. ความถี่ของการใช้สายทางน้ี 
   1 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   2 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   3 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   4 วัน ต่อสัปดาห์  5 คน 
 
 
 



 
   5 วัน ต่อสัปดาห์  13 คน 
   6 วัน ต่อสัปดาห์  15 คน 
   7 วัน ต่อสัปดาห์  15 คน 
   นานๆใช้ครั้ง  5 คน 
  

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อใช้บริการถนน จํานวน 50 ชุด 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ในภาพของถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับใด 0 0 2 32 16 
๒. ความสะดวก/ความรวดเร็ว จากการใช้ถนนสายน้ีท่าน
พึงพอใจในระดับใด 0 0 2 33 15 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับ
ใด 0 0 6 30 14 

๔. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวม ของโครงการก่อสร้าง
ระดับใด 0 0 7 30 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงถนนทางเขา้บ้านครูสมศกัดิ์ (สอนมวย) ถนนสนุทรภู ่ซอย 7 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย     29 คน  หญิง     21 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     8 คน  ๒0 – ๓5 ปี      22 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    15 คน  มากกว่า 50 ปี     5 คน 
๓. ตําแน่งที่พักอาศัย   บ้านอยู่ในเขตสองข้างทาง      6 คน  
   บ้านอยู่บริเวณน้ีแต่ไม่ได้อยู่ในเขตสองข้างทาง     44  คน 
   ไม่ได้อยู่บริเวณน้ี     0 คน 
4. ปกติท่านเดินทางโดย รถบรรทุก      2 คน  รถเก๋ง      17 คน 
   รถกระบะ   13 คน  รถตู้   1  คน 
   รถมอเตอร์ไซค ์   15 คน  รถจักรยาน 0 คน 
   เดินเท้า    2 คน  อ่ืนๆ  0  คน 
5. ปกติท่านเดินทางโดยถนนสายน้ีอย่างไร   
   ขับรถเอง       50 คน มีผู้อ่ืนขับให้  0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     5     คน   
   รับจ้างทั่วไป    5 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 15    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     10 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   12 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 
7. ส่วนใหญ่ใช้ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ใช้เป็นเส้นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 8 คน 
   เส้นทางประจํา/คนในพ้ืนที่   29 คน 
   เพ่ือการขนส่งขนย้าย/ขนส่งสินค้า-ค้าขาย  10 คน 
   ใช้เป็นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ่าน(ต่างถิ่น)  2 คน 
   การทอ่งเที่ยว     1 คน 
8. ความถี่ของการใช้สายทางน้ี 
   1 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   2 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   3 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   4 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   5 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
 
 



 
   6 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   7 วัน ต่อสัปดาห์  9 คน 
   นานๆใช้ครั้ง  41 คน 
  

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อใช้บริการถนน จํานวน 50 ชุด 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ในภาพรวมของถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับใด 0 0 0 12 38 
๒. ความสะดวก/ความรวดเร็ว จากการใช้ถนนสายน้ี 
ท่านพึงพอใจในระดับใด 0 0 0 11 39 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับ
ใด 0 0 1 9 40 

๔. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวม ของโครงการก่อสร้าง
ระดับใด 0 0 0 7 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงถนนสุนทรภู่ ซอย.5 บรเิวณทางเข้าบา้นสนอง ม่ังคั่ง 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย     7 คน  หญิง       43 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     3 คน  ๒0 – ๓5 ปี      8 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    29 คน  มากกว่า 50 ปี    10 คน 
3. ตําแน่งที่พักอาศัย   บ้านอยู่ในเขตสองข้างทาง      13 คน  
   บ้านอยู่บริเวณน้ีแต่ไม่ได้อยู่ในเขตสองข้างทาง     32  คน 
   ไม่ได้อยู่บริเวณน้ี      5 คน 
4. ปกติท่านเดินทางโดย รถบรรทุก      2 คน  รถเก๋ง      12 คน 
   รถกระบะ  12 คน  รถตู้    0 คน 
   รถมอเตอร์ไซค ์  22 คน  รถจักรยาน  0 คน 
   เดินเท้า   0 คน  อ่ืนๆ   2  คน 
5. ปกติท่านเดินทางโดยถนนสายน้ีอย่างไร   
   ขับรถเอง       45 คน มีผู้อ่ืนขับให้  5 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     3     คน   
   รับจ้างทั่วไป    19 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 13    คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     9 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   3 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  3 คน 
7. ส่วนใหญ่ใช้ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ใช้เป็นเส้นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 11 คน 
   เส้นทางประจํา/คนในพ้ืนที่   48 คน 
   เพ่ือการขนส่งขนย้าย/ขนส่งสินค้า-ค้าขาย  23 คน 
   ใช้เป็นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ่าน(ต่างถิ่น)  46 คน 
   การท่องเที่ยว     1 คน 
8. ความถี่ของการใช้สายทางน้ี 
   1 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   2 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   3 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   4 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   5 วัน ต่อสัปดาห์  40 คน 
 
 



 
   6 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   7 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   นานๆใช้ครั้ง  10 คน 
  

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อใช้บริการถนน จํานวน 50 ชุด 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ในภาพของถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับใด 0 0 5 42 3 
๒. ความสะดวก/ความรวดเร็ว จากการใช้ถนนสายน้ีท่าน
พึงพอใจในระดับใด 0 0 17 30 3 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับ
ใด 0 0 20 25 5 

๔. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวม ของโครงการก่อสร้าง
ระดับใด 0 0 22 24 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการตดิตัง้โคมไฟถนนเทศบาล 1 (ชมุชนสนุทรโวหาร) ชนดิใชห้ลอด LED  

ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต ์พร้อมอุปกรณ ์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      16 คน  หญิง      34 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     6 คน  ๒0 – ๓5 ปี     16 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    12 คน  มากกว่า 50 ปี     16 คน 
๓. สถานภาพ    โสด     24 คน  สมรส       24 คน 
   หม้าย    2 คน 
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา       19 คน  มัธยมศึกษา/ปวช.   17 คน

    ปวส./อนุปริญญา    11 คน  ปริญญาตร ี     3 คน  
5. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน  4 คน  3-4 คน   26 คน

    5-6 คน  8 คน  7-8 คน   4 คน 
   9 คนขึ้นไป 8 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     4 คน   
   รับจ้างทั่วไป    15 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 2 คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     14 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   10 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  4 คน 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อ 

ประเดน็ทีพ่จิารณา 

ระดบัความพงึพอใจ 
น้อย
ทีส่ดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ทีส่ดุ 
(5) 

1. ความสว่างในเวลากลางคืนของโคมไฟชนิดใช้หลอด LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์  0 0 1 29 20 

2. โคมไฟชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80วัตต์ทําให้
ผู้ใช้ทางเดินเท้าและข้ามถนนปลอดภัยย่ิงข้ึน 0 0 8 22 20 

3. ความเหมาะสมของจุดติดต้ังโคมไฟชนิดใช้หลอด LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ 0 0 4 25 21 

4. โคมไฟชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80วัตต์ ลดการ
เกิดอาชญากรรมในท้องท่ี 0 0 5 24 21 

5. โคมไฟชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ ช่วย
ทําให้ทัศนะวิสัยในการขับข่ีดีข้ึน 0 0 5 24 21 

 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการตดิตัง้โคมไฟถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกว้กลา้) ชนดิใชห้ลอด LED  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      3 คน  หญิง      47 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     1 คน  ๒0 – ๓5 ปี     15 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    31 คน  มากกว่า 50 ปี     6 คน 
๓. สถานภาพ    โสด     41 คน  สมรส       9 คน 
   หม้าย    0 คน 
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา       6 คน  มัธยมศึกษา/ปวช.   29 คน

    ปวส./อนุปริญญา    10 คน  ปริญญาตร ี     5 คน  
5. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน  1 คน  3-4 คน   37 คน

    5-6 คน  8 คน  7-8 คน   2 คน 
   9 คนขึ้นไป 2 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     0 คน   
   รับจ้างทั่วไป    21 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 11 คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     12 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   6 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อ 

ประเดน็ทีพ่จิารณา 

ระดบัความพงึพอใจ 
น้อย
ทีส่ดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก
ทีส่ดุ 
(5) 

1. ความสว่างในเวลากลางคืนของโคมไฟชนิดใช้หลอด 
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์  0 0 1 29 20 

2. โคมไฟชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80วัตต์
ทําให้ผูใ้ช้ทางเดินเท้าและข้ามถนนปลอดภัยย่ิงขึ้น 0 0 8 22 20 

3. ความเหมาะสมของจุดติดต้ังโคมไฟชนิดใช้หลอด 
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ 0 0 4 25 21 

4. โคมไฟชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80วัตต์ 
ลดการเกิดอาชญากรรมในทอ้งที่ 0 0 5 24 21 

5. โคมไฟชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ 
ช่วยทําให้ทัศนะวิสัยในการขบัขี่ดีขึ้น 0 0 5 24 21 

 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการจัดซ้ือโคมไฟสาธารณะ LED ขนาดไม่เกนิ 80 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนพลงชา้งเผือก)  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      3 คน  หญิง       47 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     4 คน  ๒0 – ๓5 ปี      10 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    33 คน  มากกว่า 50 ปี     6 คน 
๓. สถานภาพ    โสด     38 คน  สมรส       12  คน 
   หม้าย    0 คน 
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา       12 คน  มัธยมศึกษา/ปวช.   34 คน

    ปวส./อนุปริญญา    3 คน  ปริญญาตร ี     1 คน  
5. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน  4 คน  3-4 คน   40 คน

    5-6 คน  5 คน  7-8 คน   0 คน 
   9 คนขึ้นไป 0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     0   คน   
   รับจ้างทั่วไป    29 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 7  คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     5 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   7 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อ 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ความสว่างในเวลากลางคืนของโคมไฟชนิดใช้หลอด 
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ 0 0 0 50 0 

๒. โคมไฟชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80วัตต์
ทําให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าและข้ามถนนปลอดภัยย่ิงขึ้น 0 0 0 50 0 

3. ความเหมาะสมของจุดติดต้ังโคมไฟชนิดใช้หลอด LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ 0 0 0 50 0 

4. โคมไฟชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80วัตต์ 
ลดการเกิดอาชญากรรมในท้องที่ 0 0 0 50 0 

5. โคมไฟชนิดใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ 
ช่วยทําให้ทัศนะวิสัยในการขับขี่ดีขึ้น 0 0 0 50 0 

 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการขยายไฟฟา้สาธารณะถนนพลงชา้งเผือก ซอยสตาภิรมย์ พรอ้มดวงโคม (ชุมชนแหลมทา่ตะเคียน)  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      0 คน  หญิง      50 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     0 คน  ๒0 – ๓5 ปี      14 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    35 คน  มากกว่า 50 ปี     1 คน 
๓. สถานภาพ    โสด     37 คน  สมรส       12  คน 
   หม้าย    1 คน 
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา       2 คน  มัธยมศึกษา/ปวช.   44 คน

    ปวส./อนุปริญญา    4 คน  ปริญญาตร ี     0 คน  
5. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน  3 คน  3-4 คน   46 คน

    5-6 คน  1 คน  7-8 คน   0 คน 
   9 คนขึ้นไป 0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     2    คน   
   รับจ้างทั่วไป    11 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 14   คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     2 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   19 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อ 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ความสว่างในเวลากลางคืนของไฟฟ้าบริเวณถนน
ซอยสตาภิรมย์ 0 0 0 10 40 

๒. ไฟฟ้าบริเวณถนนซอยสตาภิรมย์ ทําให้ผู้ใช้ถนนได้
ปลอดภัยย่ิงขึ้น 0 0 0 30 20 

3. ความเหมาะสมของจุดติดต้ัง ไฟฟ้าบริเวณถนน 
ซอยสตาภิรมย์ 0 0 0 10 40 

4.  ไฟฟ้าบริ เ วณถนนซอยสตาภิรมย์  ลดการ เ กิด
อาชญากรรมในท้องที่ 0 0 0 0 50 

5. ไฟฟ้าบริเวณถนนซอยสตาภิรมย์ ช่วยทําให้ทัศนะวิสัย
ในการขับขี่ดีขึ้น 0 0 0 0 50 

 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการปรบัปรุงถนนหนา้ที่ว่าการอําเภอแกลงหลังเกา่ (ชุมชนสุนทรโวหาร)  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 30 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      2 คน  หญิง       28 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     1 คน  ๒0 – ๓5 ปี      3 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี     26 คน  มากกว่า 50 ปี     0 คน 
3. ตําแน่งที่พักอาศัย   บ้านอยู่ในเขตสองข้างทาง      6 คน  
   บ้านอยู่บริเวณน้ีแต่ไม่ได้อยู่ในเขตสองข้างทาง     24 คน 
   ไม่ได้อยู่บริเวณน้ี     0 คน 
4. ปกติท่านเดินทางโดย รถบรรทุก     1 คน  รถเก๋ง       6 คน 
   รถกระบะ  0 คน  รถตู้    0 คน 
   รถมอเตอร์ไซค ์  23 คน  รถจักรยาน  0 คน 
   เดินเท้า   0 คน  อ่ืนๆ   0 คน 
5. ปกติท่านเดินทางโดยถนนสายน้ีอย่างไร   
   ขับรถเอง       30 คน มีผู้อ่ืนขับให้  0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     0     คน   
   รับจ้างทั่วไป    14 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 11   คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     3 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   1 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 
7. ส่วนใหญ่ใช้ถนนเพ่ืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ใช้เป็นเส้นทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร 0 คน 
   เส้นทางประจํา/คนในพ้ืนที่   24 คน 
   เพ่ือการขนส่งขนย้าย/ขนส่งสินค้า-ค้าขาย  6 คน 
   ใช้เป็นทางลัด/ทางเลี่ยง/ทางผ่าน(ต่างถิ่น)  0 คน 
   การท่องเที่ยว     0 คน 
8. ความถี่ของการใช้สายทางน้ี 
   1 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   2 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   3 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   4 วัน ต่อสัปดาห์  2 คน 
   5 วัน ต่อสัปดาห์  7 คน 
   6 วัน ต่อสัปดาห์  0 คน 
   7 วัน ต่อสัปดาห์  5 คน 



 
   8 วัน ต่อสัปดาห์  3 คน 
   10 วัน ต่อสัปดาห์ 12 คน 
   12 วัน ต่อสัปดาห์ 0 คน 
   นานๆใช้ครั้ง  1 คน 
  

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อใช้บริการถนน จํานวน 50 ชุด 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ในภาพของถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับใด 0 0 0 1 29 
๒. ความสะดวก/ความรวดเร็ว จากการใช้ถนนสายน้ีท่าน
พึงพอใจในระดับใด 0 0 0 1 29 

๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากถนนสายน้ี ท่านพึงพอใจในระดับ
ใด 0 0 0 1 29 

๔. ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวม ของโครงการก่อสร้าง
ระดับใด 0 0 0 1 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการปรบัปรุงวางทอ่เมนจ่ายน้ําประปาบรเิวณถนนมาบใหญ ่ฝัง่ทศิตะวันออก (ชุมชนมาบใหญ)่ 
สญัญาเลขที่  ป.1/2561  เริ่มสญัญา  19 มกราคม 2561   

สิ้นสดุสญัญา  4 มีนาคม 2561  งานแลว้เสร็จจริง  22 กุมภาพนัธ์ 2561   
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ  จํานวน 20 ชุด 

1. เพศ  - ชาย   7 คน  
  - หญิง   13 คน 

2. อายุ  - ตํ่ากว่า 20 ปี   0 คน 
  - 21-40 ปี  6 คน 
  - 41-60 ปี  14 คน 
  - 60 ปีขึ้นไป  0 คน 

3. อาชพี รับจ้างทั่วไป  8 คน 
  นักเรียน-นักศึกษา 0 คน 
  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 คน 
  เกษตรกร  0 คน 
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 6 คน 
  พนักงานบริษัท-เอกชน 3 คน 
  อ่ืนๆ   0 คน 
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ประเดน็/ดา้น ระดบัความพงึพอใจ 
พอใจ 
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อย 

1. ป้ายโครงการแสดงรายละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน 17 3 - 
2. มีการป้องกันความปลอดภัยและแสดงขอบเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง 17 3 - 
3. ความสะอาดและการปรับพ้ืนที่ซ่อมแบบทางเท้าและถนนเรียบร้อย  14 6 - 
4. การบรรจบท่อ ประสานทอ่ให้ผู้ใช้นํ้ารายเดิมเรียบร้อย ครบถ้วน 18 2 - 
5. คุณภาพนํ้าประปา หลังโครงการแล้วเสร็จ 20 - - 
 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการปรบัปรุงวางทอ่เมนจ่ายน้ําประปาบรเิวณถนนซอยโรงไฟฟา้เก่าทั้ง 2 ฝั่ง  
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)  สญัญาเลขที่  ป.6/2561  เริม่สญัญา  1 กนัยายน 2561   
สิ้นสดุสญัญา  17 กันยายน 2561  งานแล้วเสร็จจริง  19 กนัยายน 2561 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ  จํานวน 20 ชุด 

1. เพศ  - ชาย   10 คน  
  - หญิง   10 คน 

2. อายุ  - ตํ่ากว่า 20 ปี   0 คน 
  - 21-40 ปี  5 คน 
  - 41-60 ปี  13 คน 
  - 60 ปีขึ้นไป  2 คน 

3. อาชพี รับจ้างทั่วไป  9 คน 
  นักเรียน-นักศึกษา 0 คน 
  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 คน 
  เกษตรกร  0 คน 
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 6 คน 
  พนักงานบริษัท-เอกชน 2 คน 
  อ่ืนๆ   2 คน 
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ประเดน็/ดา้น ระดบัความพงึพอใจ 
พอใจ 
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อย 

1. ป้ายโครงการแสดงรายละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน 17 3 - 
2. มีการป้องกันความปลอดภัยและแสดงขอบเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง 17 3 - 
3. ความสะอาดและการปรับพ้ืนที่ซ่อมแบบทางเท้าและถนนเรียบร้อย  16 4 - 
4. การบรรจบท่อ ประสานทอ่ให้ผู้ใช้นํ้ารายเดิมเรียบร้อย ครบถ้วน 17 3 - 
5. คุณภาพนํ้าประปา หลังโครงการแล้วเสร็จ 20 - - 
 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ําประปาบริเวณถนนบา้นบึง-แกลง ฝัง่ทศิตะวันตก โดยเริ่มจากบริเวณ  หนา้
ตลาดคลองถมถึงบรเิวณเตน็ท์รถแยกหมอเปลี่ยน (ชุมชนสารนารถ) 

สญัญาเลขที่  ป.4/2561  เริ่มสญัญา  25 เมษายน 2561   
สิ้นสดุสญัญา  23 มิถุนายน 2561  งานแล้วเสร็จจริง  1 มิถุนายน 2561   

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ  จํานวน 20 ชุด 

1. เพศ  - ชาย   12 คน  
  - หญิง   8 คน 

2. อายุ  - ตํ่ากว่า 20 ปี   0 คน 
  - 21-40 ปี  7 คน 
  - 41-60 ปี  11 คน 
  - 60 ปีขึ้นไป  2 คน 

3. อาชพี รับจ้างทั่วไป  15 คน 
  นักเรียน-นักศึกษา 0 คน 
  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
  เกษตรกร  0 คน 
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2 คน 
  พนักงานบริษัท-เอกชน 1 คน 
  อ่ืนๆ   2 คน 
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ประเดน็/ดา้น ระดบัความพงึพอใจ 
พอใจ 
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อย 

1. ป้ายโครงการแสดงรายละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน 20 - - 
2. มีการป้องกันความปลอดภัยและแสดงขอบเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง 20 - - 
3. ความสะอาดและการปรับพ้ืนที่ซ่อมแบบทางเท้าและถนนเรียบร้อย  19 1 - 
4. การบรรจบท่อ ประสานทอ่ให้ผู้ใช้นํ้ารายเดิมเรียบร้อย ครบถ้วน 20 - - 
5. คุณภาพนํ้าประปา หลังโครงการแล้วเสร็จ 20 - - 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ําประปา  
บริเวณถนนศาลาตาผ่องฝั่งทศิใต้ โดยเริ่มจากบริเวณฮนันีเ่พลส ขา้มถนนมาฝั่งทศิใต้  

ไปออกทางถนนบ้านบึง-แกลง (ชุมชนหนองแหวน) 
สญัญาเลขที่  ป.3/2561  เริ่มสญัญา  29 มีนาคม 2561   

สิ้นสดุสญัญา  27 เมษายน 2561  งานแล้วเสร็จจริง  26 เมษายน 2561   
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ  จํานวน 20 ชุด 

1. เพศ  - ชาย   15 คน  
  - หญิง   5 คน 

2. อายุ  - ตํ่ากว่า 20 ปี   0 คน 
  - 21-40 ปี  4 คน 
  - 41-60 ปี  14 คน 
  - 60 ปีขึ้นไป  2 คน 

3. อาชพี รับจ้างทั่วไป  11 คน 
  นักเรียน-นักศึกษา 0 คน 
  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 คน 
  เกษตรกร  0 คน 
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 4 คน 
  พนักงานบริษัท-เอกชน 2 คน 
  อ่ืนๆ   2 คน 
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ประเดน็/ดา้น ระดบัความพงึพอใจ 
พอใจ 
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อย 

1. ป้ายโครงการแสดงรายละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน 18 2 - 
2. มีการป้องกันความปลอดภัยและแสดงขอบเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง 18 2 - 
3. ความสะอาดและการปรับพ้ืนที่ซ่อมแบบทางเท้าและถนนเรียบร้อย  18 2 - 
4. การบรรจบท่อ ประสานทอ่ให้ผู้ใช้นํ้ารายเดิมเรียบร้อย ครบถ้วน 18 2 - 
5. คุณภาพนํ้าประปา หลังโครงการแล้วเสร็จ 20 - - 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชนโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ําประปา  

บริเวณหมู่บ้านพวงเพชร (ชุมชนหนองแหวน) 
สญัญาเลขที่  ป.5/2561  เริ่มสญัญา  21 เมษายน 2561   

สิ้นสดุสญัญา  19 กรกฎาคม 2561  งานแล้วเสร็จจรงิ  31 กรกฎาคม 2561      
 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ  จํานวน 20 ชุด 

1. เพศ  - ชาย   7 คน  
  - หญิง   13 คน 

2. อายุ  - ตํ่ากว่า 20 ปี   0 คน 
  - 21-40 ปี  5 คน 
  - 41-60 ปี  15 คน 
  - 60 ปีขึ้นไป  0 คน 

3. อาชพี รับจ้างทั่วไป  9 คน 
  นักเรียน-นักศึกษา 0 คน 
  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 คน 
  เกษตรกร  0 คน 
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 6 คน 
  พนักงานบริษัท-เอกชน 2 คน 
  อ่ืนๆ   2 คน 
 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ประเดน็/ดา้น ระดบัความพงึพอใจ 
พอใจ 
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อย 

1. ป้ายโครงการแสดงรายละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน 17 3 - 
2. มีการป้องกันความปลอดภัยและแสดงขอบเขตพ้ืนที่ก่อสร้าง 17 3 - 
3. ความสะอาดและการปรับพ้ืนที่ซ่อมแบบทางเท้าและถนนเรียบร้อย  14 6 - 
4. การบรรจบท่อ ประสานทอ่ให้ผู้ใช้นํ้ารายเดิมเรียบร้อย ครบถ้วน 18 2 - 
5. คุณภาพนํ้าประปา หลังโครงการแล้วเสร็จ 20 - - 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการปลกูตน้ไม้รักโลก  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      1 คน  หญิง      49 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     2 คน  ๒0 – ๓5 ปี      19 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    29 คน  มากกว่า 50 ปี     0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     0 คน   
   รับจ้างทั่วไป    26 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 19 คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     4 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   0 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อ 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ป้ายบอกเขตของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเห็นเด่นชัด
หรือไม่ 0 0 0 50 0 

๒. มีประโยชน์ต่อคนผ่านไปผ่านมา มากน้อยเพียงใด 0 0 0 50 0 
3. มีความสะดวก เรียบร้อยต่อประชาชนในแต่ละพ้ืนที่
หรือไม่ 0 0 0 50 0 

4. ความเหมาะสมของจุดติดต้ังป้ายบอกเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง 0 0 0 50 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลรกัษาเกาะกลาง และสวนหย่อมของเทศบาลตาํบลเมืองแกลง  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      0 คน  หญิง      50 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     0 คน  ๒0 – ๓5 ปี      15 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    31 คน  มากกว่า 50 ปี     4 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     2 คน   
   รับจ้างทั่วไป    30 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 14 คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     3 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   1 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อ 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ป้ายบอกเขตของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเห็นเด่นชัด
หรือไม่ 0 0 0 0 50 

๒. มีประโยชน์ต่อคนผ่านไปผ่านมา มากน้อยเพียงใด 0 0 0 0 50 
3. มีความสะดวก เรียบร้อยต่อประชาชนในแต่ละพ้ืนที่
หรือไม่ 0 0 0 0 50 

4. ความเหมาะสมของจุดติดต้ังป้ายบอกเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง 0 0 0 0 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการอนุรกัษพ์นัธก์รรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 50 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      6 คน  หญิง      44 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     0 คน  ๒0 – ๓5 ปี      23 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    26 คน  มากกว่า 50 ปี     0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     20 คน   
   รับจ้างทั่วไป    18 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 20 คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     13 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   0 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อ 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ป้ายบอกเขตของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเห็นเด่นชัด
หรือไม่ 0 0 0 0 50 

๒. มีประโยชน์ต่อคนผ่านไปผ่านมา มากน้อยเพียงใด 0 0 0 0 50 
3. มีความสะดวก เรียบร้อยต่อประชาชนในแต่ละพ้ืนที่
หรือไม่ 0 0 0 0 50 

4. ความเหมาะสมของจุดติดต้ังป้ายบอกเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง 0 0 0 0 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ต่อการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลงในภาพรวม 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม      
  1. เพศ          
  1)  เพศชาย        จํานวน  310  คน  คิดเป็นร้อยละ   45.59  
  2)  เพศหญิง        จํานวน  370  คน    คิดเป็นร้อยละ   58.41  
  รวม         จํานวน  680  คน    คิดเป็นร้อยละ   100       
           2. อายุ  

1)  ตํ่ากว่า 20 ปี     จํานวน   47   คน คิดเป็นร้อยละ 6.91  
 2)   21 - 30  ปี     จํานวน  130  คน คิดเป็นร้อยละ 19.12  
 3)   31 – 40 ปี     จํานวน  115  คน คิดเป็นร้อยละ 16.91  
 4)   41 - 50  ปี     จํานวน  148  คน คิดเป็นร้อยละ 21.76  
 5)   51 - 60  ปี   จํานวน  150  คน คิดเป็นร้อยละ 22.06  
 6)  มากกว่า 60 ปี   จํานวน    90  คน คิดเป็นร้อยละ 13.24  
 รวม         จํานวน  680  คน   คิดเป็นร้อยละ    100 

         3. การศึกษา    
1)  ประถมศึกษา       จํานวน   230  คน   คิดเป็นร้อยละ  33.82                    
2)  มัธยม                จํานวน   248  คน   คิดเป็นร้อยละ  36.47                  
3)  อนุปรญิญา          จํานวน     54  คน   คิดเป็นร้อยละ   7.94                
4)  ปรญิญาตรี         จํานวน   114  คน   คิดเป็นร้อยละ   16.77                 
5)  สูงกว่าปริญญาตรี  จํานวน     22  คน   คิดเป็นร้อยละ   3.24                  
6)  อ่ืน ๆ        จํานวน     12  คน   คิดเป็นร้อยละ   1.76 
รวม         จํานวน   680  คน    คิดเป็นร้อยละ   100 

4. อาชีพหลัก 

        1)  รับราชการ       จํานวน    38   คน   คิดเป็นร้อยละ  5.59                 
2)  เอกชน /รฐัวิสาหกิจ    จํานวน    64   คน     คิดเป็นร้อยละ  9.41                
3)  ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน   204  คน     คิดเป็นร้อยละ  30                
4)  นักเรียน/นักศึกษา      จํานวน    53   คน    คิดเป็นร้อยละ  7.80           
5)  รับจ้าง        จํานวน   230  คน   คิดเป็นร้อยละ  33.82                
6)  เกษตรกร                    จํานวน    53  คน   คิดเป็นร้อยละ  7.80             
7)  อ่ืน ๆ (เช่นแม่บ้าน) .    จํานวน    38  คน    คิดเป็นร้อยละ  5.59  
 รวม    จํานวน  680  คน   คิดเป็นร้อยละ 100       
ตอนที่ 2  ระดบัความพงึพอใจต่อผลการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง            
1.  การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                        
1)  พอใจมาก      จํานวน   190   คน       คิดเป็นร้อยละ 27.94       
2)  พอใจ           จํานวน   463   คน       คิดเป็นร้อยละ 68.09                                               
3)  ไม่พอใจ        จํานวน     27   คน       คิดเป็นร้อยละ 3.97    
รวม  จํานวน   680   คน   คิดเป็นร้อยละ  100                     



 
สรุป การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม              
ตอบว่า พอใจ  เป็นลําดับหน่ึงคิดเป็นร้อยละ  68.09                                                              

2.  การประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม    
1)  พอใจมาก      จํานวน    175   คน      คิดเป็นร้อยละ 25.74       
2)  พอใจ           จํานวน    470   คน      คิดเป็นร้อยละ 69.12                                               
3)  ไม่พอใจ        จํานวน      35   คน      คิดเป็นร้อยละ   5.15    
รวม  จํานวน    680    คน   คดิเป็นร้อยละ    100                     
สรุป การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม         
ตอบว่า พอใจ    เป็นลําดับหน่ึงคิดเป็นร้อยละ 69.12             

3.  การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม              
1)  พอใจมาก     จํานวน    179    คน      คิดเป็นร้อยละ 26.32      
2)  พอใจ           จํานวน   462    คน      คิดเป็นร้อยละ 67.94                                               
3)  ไม่พอใจ        จํานวน     39    คน      คิดเป็นร้อยละ   5.74    
รวม  จํานวน   680    คน   คิดเป็นร้อยละ    100                    
สรุป การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม            
ตอบว่า พอใจ  เป็นลําดับหน่ึงคิดเป็นร้อยละ   67.94                                                                 

         4.  การรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม     
  1)  พอใจมาก     จํานวน    165    คน      คิดเป็นร้อยละ 24.26   
  2)  พอใจ           จํานวน    480   คน      คิดเป็นร้อยละ 70.59             
  3)  ไม่พอใจ        จํานวน      35   คน      คิดเป็นร้อยละ 5.15       

รวม  จํานวน    680   คน   คิดเป็นร้อยละ  100                           
 สรปุ การรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม     
 ตอบว่า พอใจ   เป็นลําดับหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 70.59    

  5.  ความโปรง่ใสในการดาํเนินการ โครงการ/กิจกรรม    
  1)  พอใจมาก      จํานวน   164    คน     คิดเป็นร้อยละ 24.12                      
  2)  พอใจ           จํานวน   473    คน     คิดเป็นร้อยละ 70.29        
  3)  ไม่พอใจ        จํานวน      43   คน     คิดเป็นร้อยละ   6.32                                               
  รวม  จํานวน    680   คน     คิดเป็นร้อยละ   100       

สรุป ความน่าสนใจขิงกิจกรรมต่างๆในงาน        
 ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ  70.29 

6.   การดาํเนนิงานเปน็ไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด     
 1)  พอใจมาก     จํานวน    172   คน     คิดเป็นร้อยละ 25.29   
 2)  พอใจ         จํานวน    482   คน     คิดเป็นร้อยละ 70.88   
 3)  ไม่พอใจ       จํานวน      26   คน     คิดเป็นร้อยละ 3.82   
 รวม จํานวน    680   คน     คิดเป็นร้อยละ    100          

สรุปการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
 ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหน่ึง คิดเป็นร้อยละ  70.88      



 
7.  ผลการดําเนนิการนําไปสู่การแก้ไขปญัหาของประชาชน   

 1)  พอใจมาก      จํานวน    180   คน     คิดเป็นร้อยละ  26.47   
 2)  พอใจ           จํานวน    453   คน     คิดเป็นร้อยละ    66.62   
 3)  ไม่พอใจ        จํานวน      47   คน     คิดเป็นร้อยละ    6.91    

รวม  จํานวน    680   คน คิดเป็นร้อยละ    100                        
สรุป ผลการดําเนินการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน     

 ตอบว่าพอใจอันดับหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 66.62 

 8.  การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   
 1)  พอใจมาก      จํานวน    155   คน     คิดเป็นร้อยละ 22.80   
 2)  พอใจ           จํานวน    472   คน     คิดเป็นร้อยละ   69.41   
 3)  ไม่พอใจ        จํานวน      53   คน     คิดเป็นร้อยละ   7.79   
 รวม  จํานวน    680   คน  คิดเป็นร้อยละ 100                        
สรุป การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน     
ตอบว่าพอใจอันดับหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 69.41 

9.  ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดรับจากการดาํเนนิโครงการ/กิจกรรม   
 1)  พอใจมาก      จํานวน    156   คน     คิดเป็นร้อยละ  22.94   
 2)  พอใจ           จํานวน    478   คน     คิดเป็นร้อยละ   70.29   
 3)  ไม่พอใจ        จํานวน      46   คน     คิดเป็นร้อยละ   6.77   
 รวม  จํานวน    680   คน   คิดเป็นร้อยละ   100    

สรุปประโยชน์ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม                             
ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 70.29 
 ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา                     
1. อยากให้ท้องถิ่น (เทศบาล) จัดระเบียบการจราจรตลาดเย็น (ตลาดเทศบาล 1) เพราะว่า 
    หาทีจ่อดรถลําบากมาก                                       
2 อยากให้เทศบาลจัดทําโครงการให้โปร่งใส ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่                  
3. อยากให้เทศบาลจัดระเบียบวันคู่วันคี่  รถติดมาก  (บริเวณหน้าห้างวัฒนานุกิจตอนเย็น)      
4. ควรจัดประชาสัมพันธ์โครงการของเทศบาลฯ ให้ทั่วถึง    
 5. ควรจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจไปดูแลตลาดเย็นบ้าง เพราะรถจอดไม่เป็นระเบียบ และรถติดมาก
 6. ควรแก้ไขปัญหาจราจรให้มากขึ้น  ไมม่ีความเป็นระเบียบต้องแก้ไขด้วย  
 7. ควรจัดไฟฟ้าแสงสว่างให้ครบทุกซอยในเขตเทศบาล เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ      
     ทรัพย์สินของประชาชน 

  จากแบบสอบถามท้ัง 9  ข้อ จะเห็นว่าประชาชนจากชุมชนทั้ง 16 ชุมชน จะตอบว่า พอใจทั้ง 9 ข้อ
ตามที่ได้เสนอมาข้างต้น   จึงพอสรุปได้ว่าการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลงในภาพรวม ปี 2561 ประสบความสําเร็จในระดับหน่ึงประชาชนให้ความสนใจต่อการทํางาน
ของเทศบาลฯ  และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี   

 

 



 
 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลงในภาพรวม                 
ประจําปีงบประมาณ 2561 (แบบฟอร์มออนไลน์) 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกข้อมูลแบบสอบถาม 

 1. เพศ  1)  เพศชาย     จํานวน 6    คน  คิดเป็นร้อยละ 19.40
   2)  เพศหญิง     จํานวน 25  คน    คิดเป็นร้อยละ 80.60
    รวม     จํานวน 31  คน    คิดเป็นร้อยละ 100 

 2. อายุ   1)  ตํ่ากว่า 20 ปี      จํานวน 0    คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
   2)  20 – 30 ปี      จํานวน 8    คน  คิดเป็นร้อยละ 25.80
   3)  31 – 40 ปี     จํานวน 15  คน  คิดเป็นร้อยละ 48.39
   4)  41 – 50 ปี    จํานวน 8    คน  คิดเป็นรอ้ยละ 25.80
   5)  51   ปีขึ้นไป    จํานวน 0    คน  คิดเป็นร้อยละ 0 
    รวม         จํานวน 31  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

3. การศกึษา   1)   ประถมศึกษา  จํานวน 1   คน  คิดเป็นร้อยละ 3.22
     2)   มัธยมหรอืเทียบเท่า  จํานวน 1   คน    คิดเป็นร้อยละ 3.22
    3)   อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   จํานวน 3   คน  คิดเป็นร้อยละ 9.69
   4)   ปริญญาตรี           จํานวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.75
   5)   สูงกว่าปริญญาตรี    จํานวน 4   คน  คิดเป็นร้อยละ 12.90
   6)   อ่ืน ๆ    จํานวน 1   คน    คิดเป็นร้อยละ 3.22
              รวม           จํานวน  31 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 4. อาชพีหลกั 1)  รับราชการ   จํานวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 35.45
     2)  เอกชน/รฐัวิสาหกิจ     จํานวน 5   คน    คิดเป็นร้อยละ 16.12
    3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว       จํานวน 2   คน    คิดเป็นร้อยละ 6.45
   4)  รับจ้าง         จํานวน 8   คน    คิดเป็นร้อยละ 25.86
   5)  นักเรียน/นักศึกษา           จํานวน 0   คน    คิดเป็นร้อยละ 0 
   6)  เกษตรกร     จํานวน 0   คน    คิดเป็นร้อยละ 0 
   7)  อ่ืน ๆ    จํานวน 5   คน    คิดเป็นร้อยละ 16.12
     รวม   จํานวน 31 คน    คิดเป็นร้อยละ 100 

ตอนที่ 2  ระดบัความพงึพอใจต่อผลการดําเนนิงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง                                       
 1.  การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
   1)  พอใจมาก   จํานวน 14 คน      คิดเป็นร้อยละ 45.18
   2)  พอใจ             จํานวน 15 คน      คิดเป็นร้อยละ 48.39
   3)  ไม่พอใจ       จํานวน 2   คน  คิดเป็นร้อยละ 6.43
     รวม        จํานวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 100
 สรปุ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  พอใจเป็นอันดับหน่ึงร้อยละ 48.39 

 



 
 2.  การประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม   
   1)  พอใจมาก   จํานวน 12 คน      คิดเป็นร้อยละ 38.72
   2)  พอใจ             จํานวน 17 คน      คิดเป็นร้อยละ 54.85
   3)  ไม่พอใจ       จํานวน 2   คน  คิดเป็นร้อยละ 6.43
     รวม        จํานวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 100                      
 สรปุ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  พอใจเป็นอันดับหน่ึง 
       ร้อยละ 54.85 

 3.  การเปดิโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเหน็ในโครงการ/กิจกรรม   
   1)  พอใจมาก   จํานวน 13 คน      คิดเป็นร้อยละ 41.92
   2)  พอใจ             จํานวน 17 คน      คิดเป็นร้อยละ 54.84
   3)  ไม่พอใจ       จํานวน 1   คน  คิดเป็นร้อยละ 3.24
     รวม        จํานวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 100                      
 สรปุ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พอใจเป็นอันดับหน่ึง                
       ร้อยละ 54.84 

 4.  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กจิกรรม     
   1)  พอใจมาก   จํานวน 13 คน      คิดเป็นร้อยละ 41.92
   2)  พอใจ             จํานวน 15 คน      คิดเป็นร้อยละ 48.39
   3)  ไม่พอใจ       จํานวน 3   คน  คิดเป็นร้อยละ 9.69
     รวม        จํานวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 100                      
 สรปุ การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม พอใจเป็นอันดับหน่ึงร้อยละ 48.39 

 5.  ความโปรง่ใสในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม      
   1)  พอใจมาก   จํานวน 15 คน      คิดเป็นร้อยละ 48.39
   2)  พอใจ             จํานวน 12 คน      คิดเป็นร้อยละ 38.72
   3)  ไม่พอใจ       จํานวน 4   คน  คิดเป็นร้อยละ 12.89
     รวม        จํานวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 100                      
 สรปุ ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม พอใจมากเป็นอันดับหน่ึงร้อยละ 48.39 

 6.  การดาํเนนิงานเปน็ไปตามระยะเวลาทีก่ําหนด      
   1)  พอใจมาก   จํานวน 11 คน      คิดเป็นร้อยละ 35.48
   2)  พอใจ             จํานวน 16 คน      คิดเป็นร้อยละ 51.63
   3)  ไม่พอใจ       จํานวน 4   คน  คิดเป็นร้อยละ 12.89
     รวม        จํานวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 100                      
 สรปุ การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด พอใจเป็นอันดับหน่ึงร้อยละ 51.63 

 7.  ผลการดําเนนิงานนาํไปสู่การแกป้ญัหาของประชาชน     
   1)  พอใจมาก   จํานวน 12 คน      คิดเป็นร้อยละ 38.72
   2)  พอใจ             จํานวน 15 คน      คิดเป็นร้อยละ 48.39
   3)  ไม่พอใจ       จํานวน 4   คน  คิดเป็นร้อยละ 12.89
     รวม        จํานวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 100                      
 สรปุ ผลการดําเนินงานนําไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชน พอใจเป็นอันดับหน่ึงร้อยละ 48.39 



 
 8.  การแกป้ญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
   1)  พอใจมาก   จํานวน 13 คน      คิดเป็นร้อยละ 41.92
   2)  พอใจ             จํานวน 13 คน      คิดเป็นร้อยละ 41.92
   3)  ไม่พอใจ       จํานวน 5   คน  คิดเป็นร้อยละ 16.16
     รวม        จํานวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 100                      
 สรปุ การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน พอใจมากและพอใจ                       
       ร้อยละ 41.92 

 9.  ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดร้บัจากการดาํเนนิโครงการ/กิจกรรม    
   1)  พอใจมาก   จํานวน 13 คน      คิดเป็นร้อยละ 41.92
   2)  พอใจ             จํานวน 14 คน      คิดเป็นร้อยละ 45.18
   3)  ไม่พอใจ       จํานวน 4   คน  คิดเป็นร้อยละ 12.90
     รวม        จํานวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 100                      
 สรปุ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม พอใจเป็นอันดับหน่ึง  
       ร้อยละ 45.18 

 ปญัหา/ข้อเสนอแนะในการทาํงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
   จากแบบสอบถาม (แบบฟอร์มออนไลน์) พอสรุปได้ว่าประชาชนมักมีความพึงพอใจ      
ในระดับพอใจ จํานวนมากที่สุด แต่มีผู้ เข้ากรอกแบบฟอร์มออนไลน์จํานวนน้อย จึงเห็นควรให้พัฒนา               
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพ่ือการเข้าถึงการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้ง่ายและสะดวกมากย่ิงขึ้น เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการดําเนินงานของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการประชาคมท้องถ่ินระดับชุมชน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม       
 1. เพศ           
  1)  เพศชาย        จํานวน  142  คน  คิดเป็นร้อยละ   32  
  2)  เพศหญิง        จํานวน  298  คน    คิดเป็นร้อยละ   68  
  รวม         จํานวน  440  คน    คิดเป็นร้อยละ   100  
 2. อายุ  

 1)  ตํ่ากว่า 20 ปี     จํานวน   15   คน คิดเป็นร้อยละ 3.40  
  2)   21 - 30  ปี     จํานวน   45   คน คิดเป็นร้อยละ 10.23  
  3)   31 – 40 ปี     จํานวน    54  คน คิดเป็นร้อยละ 12.27  
  4)   41 - 50  ปี     จํานวน  100  คน คิดเป็นร้อยละ 22.73  
  5)   51 -  ปีขึ้นไป   จํานวน  126  คน คิดเป็นร้อยละ 28.64  
  6)  มากกว่า 60 ปี   จํานวน  100  คน คิดเป็นร้อยละ 22.73  
  รวม         จํานวน  440  คน   คิดเป็นร้อยละ    100 

3. การศึกษา    
1)  ประถมศึกษา       จํานวน  238   คน   คิดเป็นร้อยละ  54.09                    
2)  มัธยม                จํานวน   108  คน   คิดเป็นร้อยละ  24.54                    
3)  อนุปรญิญา          จํานวน     28  คน   คิดเป็นร้อยละ  06.36                
4)  ปรญิญาตรี         จํานวน     52  คน   คิดเป็นร้อยละ  11.82                 
5)  สูงกว่าปริญญาตรี  จํานวน       5  คน   คิดเป็นร้อยละ   1.14                  
6)  อ่ืน ๆ        จํานวน       9  คน   คิดเป็นร้อยละ   2.05 
รวม         จํานวน  440  คน    คิดเป็นร้อยละ   100 

 4. อาชีพหลัก 
1)  รับราชการ       จํานวน    17   คน   คิดเป็นร้อยละ  3.86                 
2)   เอกชน /รัฐวิสาหกิจ    จํานวน    16   คน     คิดเป็นร้อยละ  3.64                
3)  ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน   165  คน     คิดเป็นร้อยละ  37.50                
4)  นักเรียน/นักศึกษา      จํานวน    24   คน    คิดเป็นร้อยละ  5.45           
5)  รับจ้าง        จํานวน   130  คน   คิดเป็นร้อยละ 29.55                
6)  เกษตรกร                    จํานวน    23  คน   คิดเป็นร้อยละ  5.23             
 7)  อ่ืน ๆ (เช่นแม่บ้าน) .  จํานวน    65  คน    คิดเป็นร้อยละ 14.77  
  รวม  จํานวน  440  คน   คิดเป็นร้อยละ 100       

ตอนที่ 2  ระดบัความพงึพอใจต่อการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดบัชุมชน          
2.1  การต้อนรับและการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน       

1)  พอใจมาก     จํานวน    239    คน      คิดเป็นร้อยละ 54.32    
2)  พอใจ          จํานวน    200    คน      คิดเป็นร้อยละ 45.45    
3)  ไม่พอใจ       จํานวน        1    คน      คิดเป็นร้อยละ 0.23     

 รวม      จํานวน     440   คน   คิดเป็นร้อยละ  100                                   
สรุป    การต้อนรับและการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน                                       



 
ตอบว่า พอใจมาก เป็นลําดับหน่ึงคิดเป็นร้อยละ 54.32    
                                                                                                                                 

2.2  การเปิดโอกาสให้ประขา่ชนมีส่วนร่วมหรือแสดความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   
1)  พอใจมาก     จํานวน    242   คน       คิดเป็นร้อยละ 55        
2)   พอใจ          จํานวน    198   คน      คิดเป็นร้อยละ 45                                               

  3)  ไม่พอใจ        จํานวน       -     คน      คิดเป็นร้อยละ -    
   รวม       จํานวน   440    คน    คิดเป็นร้อยละ  100                    

สรุป การเปิดโอกาสให้ประขา่ชนมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม        
ตอบว่า พอใจมาก เป็นลําดับหน่ึงคิดเป็นร้อยละ 55                                                                    

2.3  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
1)  พอใจมาก     จํานวน    214    คน     คิดเป็นร้อยละ 48.64    
2)  พอใจ           จํานวน    222   คน     คิดเป็นร้อยละ 50.45              
3)  ไม่พอใจ        จํานวน       4    คน     คิดเป็นร้อยละ 0.91   
 รวม       จํานวน    440   คน  คิดเป็นร้อยละ  100                                
สรุป การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม                        
ตอบว่า พอใจ   เป็นลําดับหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 50.45                                                                 

2.4   ความโปร่งใสในการดําเนินการ  โครงการ/กิจกรรม 
1)  พอใจมาก      จํานวน    210   คน    คิดเป็นร้อยละ 47.73                      
2)  พอใจ           จํานวน   228    คน     คิดเป็นร้อยละ 51.82        
3)  ไม่พอใจ        จํานวน       2    คน     คิดเป็นร้อยละ  0.45                                               
รวม                  จํานวน    440   คน      คิดเป็นร้อยละ  100     

 สรุป ความน่าสนใจขิงกิจกรรมต่างๆในงาน  ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ51.8 

2.5   การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด        
1)  พอใจมาก     จํานวน    209   คน     คิดเป็นร้อยละ 47.50   

 2)  พอใจ         จํานวน    230   คน     คดิเป็นร้อยละ 52.27   
 3)  ไม่พอใจ      จํานวน        1   คน     คดิเป็นร้อยละ 0.23   
             รวม    จํานวน    440    คน     คิดเป็นร้อยละ   100         

สรุปการดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด      
 ตอบว่าพอใจอันดับหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 52.27         

2.6  ผลการดําเนินการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน       
1)  พอใจมาก      จํานวน    201   คน     คิดเป็นร้อยละ 45.68   

 2)  พอใจ           จํานวน    237   คน     คิดเป็นร้อยละ   53.86   
 3)  ไม่พอใจ        จํานวน        2   คน     คิดเป็นร้อยละ   0.46   
            รวม      จํานวน    440   คน  คิดเป็นร้อยละ 100                        

สรุป ผลการดําเนินการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน     
 ตอบว่าพอใจอันดับหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 53.86      

 
 
 



 
     

2.7  ประโยชน์ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม       
1)  พอใจมาก      จํานวน    207   คน     คิดเป็นร้อยละ  47.04   

 2)  พอใจ           จํานวน    231   คน     คิดเป็นร้อยละ   52.50   
 3)  ไม่พอใจ        จํานวน        2   คน     คิดเป็นร้อยละ   0.46   
             รวม      จํานวน     440   คน   คิดเป็นร้อยละ   100    

สรุปประโยชน์ที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม                             
ตอบว่า พอใจ เป็นอันดับหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 52.50  
 
ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา                      

1. อยากให้ท้องถิ่น (เทศบาล) อุดหนุนงบประมาณให้กับชุมชนมากกว่าน้ี                                   
2  อยากเทศบาลทําทุกอย่างให้โปร่งใส ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่       
3. อยากให้เทศบาลช้ีแจงรายรับรายจ่ายให้คนชุมชนรับรู้อย่างละเอียด        
4. ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการของเทศบาลฯ ใหท้ั่วถึง ช้ีแนะให้ทุกคนรับทราบประโยชน์ ของกิจกรรมที่
ร่วมกัน 
 

  จากแบบสอบถามท้ัง  7 ข้อ จะเห็นว่าประชาชนจากชุมชน จะตอบว่า พอใจมาก จํานวน 2 ข้อ 
และตอบว่า พอใจ จํานวน 5 ข้อ ตามท่ีได้เสนอมาข้างต้น   จึงพอสรุปได้ว่าการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ปี 2561 ประชาชน 16 ชุมชน ประสบความสําเร็จในระดับ
หน่ึงประชาชนให้ความสนใจต่อการทํางานของเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาเที่ยวงานบุญกลางบา้น 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม       
 1. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง     
  1) อยู่ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง       จํานวน  380 คน  คิดเป็นร้อยละ  76 
            2) ไม่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง  จํานวน  120 คน  คิดเป็นร้อยละ   24 
   รวม    จํานวน  500 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 

ระบุที่อยู่นอกเขต  อ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง อ.เขาชะเมา, ชลบุรี, จันทบุรี, กรุงเทพฯ นครราชสีมา         
ปากนํ้าประแส  ,แก่งหางแมว และบริเวณใกล้เคียง 

 2. เพศ           
  1)  เพศชาย   จํานวน  210  คน  คิดเป็นร้อยละ   42   
  2)  เพศหญิง   จํานวน  290  คน    คิดเป็นร้อยละ   58   
   รวม   จํานวน  500  คน    คิดเป็นร้อยละ   100  

 3. อายุ   

1)  ตํ่ากว่า 20 ปี    จํานวน  190  คน คิดเป็นร้อยละ 38   
 2)   21 - 30   ปี   จํานวน  150  คน คิดเป็นร้อยละ 30   
 3)    31 – 40 ปี   จํานวน    60  คน คิดเป็นร้อยละ 12   
 4)    41 - 50  ปี   จํานวน    57  คน คิดเป็นร้อยละ 11.4   
 5)   51 -  ปีขึ้นไป   จํานวน    43  คน คิดเป็นร้อยละ 8.6   
  รวม      จํานวน  500  คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4. การศึกษา        
1)  ประถมศึกษา      จํานวน    53  คน   คิดเป็นร้อยละ  10.6     

 2   มัธยม               จํานวน   268 คน   คิดเป็นร้อยละ  53.6               
 3)  ปรญิญาตรี         จํานวน   166 คน   คิดเป็นร้อยละ  33.2             
 4)  สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน    13 คน   คิดเป็นร้อยละ    2.6   
           รวม        จํานวน  500 คน   คิดเป็นร้อยละ  100  

 5. อาชีพ  
1)  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    จํานวน    52  คน   คิดเป็นร้อยละ  10.4    

 2)   ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน   จํานวน    97 คน   คิดเป็นร้อยละ  19.4   
 3)  ประกอบธุรกิจส่วนตัว      จํานวน    87 คน   คิดเป็นร้อยละ 17.4  
 4)  นักเรียน/นักศึกษา          จํานวน  224 คน   คิดเป็นร้อยละ  44.8  

5)  อ่ืน ๆ (เช่นแม่บ้าน)........   จํานวน   40  คน   คิดเป็นร้อยละ  8   
  รวม         จํานวน  500 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 



 
 

 6. ค่าใช้จ่ายในการมาเที่ยวงาน... 
1)  ตํ่ากว่า 500                 จํานวน   293  คน    คิดเป็นร้อยละ  58.6                                     
2 ) 501- 1000       จํานวน   150   คน    คิดเป็นร้อยละ  30                 
3)  1001 -1500       จํานวน     29   คน    คิดเป็นร้อยละ    5.8              
4)  1501 -2000              จํานวน    15   คน     คิดเป็นร้อยละ   3                      
5)  2001 – 5000       จํานวน       5  คน      คิดเป็นร้อยละ   1                                         
6) 5000 บาทข้ึนไป       จํานวน       3  คน      คิดเป็นร้อยละ  0.6                                       
  รวม               จํานวน     500 คน     คิดเป็นร้อยละ 100 

  ตอนที่ 2  ระดบัความพงึพอใจของผู้มาเที่ยวชมงานประเพณงีานบญุกลางบา้น 
 2.1  การประชาสัมพนัธ์งานประเพณงีานบญุกลางบา้น     
  1)  มากที่สุด     จํานวน    158  คน      คิดเป็นร้อยละ 31.6   
  2)  มาก           จํานวน    229  คน      คิดเป็นร้อยละ 45.8   
  3)  ปานกลาง    จํานวน      98   คน คิดเป็นร้อยละ 19.6   
  4)  น้อย           จํานวน      14  คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  
  5)  น้อยที่สุด      จํานวน       1   คน คิดเป็นร้อยละ 0.2   
   รวม       จํานวน  520    คน คิดเป็นร้อยละ    100        

สรปุ การประชาสัมพันธ์งานประเพณีงานบุญกลางบ้านตอบว่า มาก เป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ 45.8
 2.2  ความเหมาะสมของสถานที่ ที่ใช้ในการจัดงาน     
  1)  มากที่สุด     จํานวน   184    คน คิดเป็นร้อยละ 36.8   
  2)  มาก           จํานวน   241    คน คิดเป็นร้อยละ 48.2   
    3)  ปานกลาง    จํานวน     74    คน คิดเป็นร้อยละ    14.8   
  4)  น้อย           จํานวน       1    คน คิดเป็นร้อยละ 0.2   
  5)  น้อยที่สุด      จํานวน      0    คน คิดเป็นร้อยละ 0   
   รวม       จํานวน  500    คน คิดเป็นร้อยละ 100 

       สรุป ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดงาน ตอบว่า  มาก เป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ 48.2 
 2.3  ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดงาน (จํานวน 5 วัน)    
  1)  มากที่สุด     จํานวน     213   คน คิดเป็นร้อยละ 42.6   
  2)  มาก           จํานวน     207   คน คิดเป็นร้อยละ 41.4   
  3)  ปานกลาง     จํานวน      76   คน คิดเป็นร้อยละ 15.2   
  4)  น้อย           จํานวน         4   คน คิดเป็นร้อยละ      0.8   
  5)  น้อยที่สุด      จํานวน        0    คน คิดเป็นร้อยละ   0   
   รวม       จํานวน    500   คน คิดเป็นร้อยละ  100              
สรุป ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดงานตอบว่า มากที่สุด เป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ 42.6   

2.4   ความน่าสนใจของกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน        
  1)  มากที่สุด     จํานวน     187   คน คิดเป็นร้อยละ 37.4   
  2)  มาก           จํานวน     202   คน    คิดเป็นร้อยละ 40.4   
  3)  ปานกลาง     จํานวน      44   คน คิดเป็นร้อยละ 21   
  4)  น้อย           จํานวน        6   คน คิดเป็นร้อยละ 1.2   



 
  5)  น้อยที่สุด      จํานวน        0    คน คิดเป็นร้อยละ 0   
            รวม       จํานวน    500   คน    คิดเป็นร้อยละ   100       
สรุป ความน่าสนใจขิงกิจกรรมต่างๆในงานตอบว่า มาก เป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ 40.4 

2.5   ความพงึพอใจในการจัดกิจกรรม          
 1)  มากที่สุด      จํานวน     167   คน คิดเป็นร้อยละ 33.4      
 2)  มาก           จํานวน     230   คน    คิดเป็นร้อยละ 46   
 3)  ปานกลาง     จํานวน      96   คน คิดเป็นร้อยละ 19.2   
 4)  น้อย           จํานวน        7    คน คิดเป็นร้อยละ 1.4   
 5)  น้อยที่สุด      จํานวน        0    คน คิดเป็นร้อยละ 0   
             รวม       จํานวน    500    คน    คิดเป็นร้อยละ   100         
สรุป ความน่าสนใจขิงกิจกรรมต่างๆในงานตอบว่า มาก เป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ 46                  
2.6  ความพงึพอใจต่อศลิปนิ นกัแสดง บนเวท ี      
 1)  มากที่สุด     จํานวน     169  คน คิดเป็นร้อยละ 33.8   
 2)  มาก           จํานวน     191  คน คิดเป็นร้อยละ 38.2    
 3)  ปานกลาง    จํานวน     122  คน คิดเป็นร้อยละ 24.4   
 4)  น้อย           จํานวน       17  คน คิดเป็นร้อยละ   3.4   
 5)  น้อยที่สุด      จํานวน        1   คน คิดเป็นร้อยละ   0.2   
  รวม       จํานวน    500  คน คิดเป็นร้อยละ  100              
สรุป ความพึงพอใจต่อศิลปิน นักแสดง บนเวทีตอบว่า มาก เป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ 38.2               
2.7  ความพงึพอใจต่อการแสดงของชุมชน (13 ชุมชน)     
 1)  มากที่สุด     จํานวน   173    คน คิดเป็นร้อยละ 34.6   
 2)  มาก           จํานวน   231    คน คิดเป็นร้อยละ 46.2   
 3)  ปานกลาง    จํานวน     90     คน คิดเป็นร้อยละ 18   
 4)  น้อย           จํานวน       6    คน คิดเป็นร้อยละ 1.2   
 5)  น้อยที่สุด      จํานวน      0     คน คิดเป็นร้อยละ    0   
   รวม      จํานวน   500   คน คิดเป็นร้อยละ    100    
สรุป ความพึงพอใจต่อการแสดงของชุมชนตอบว่า มาก เป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ 46.2  
2.8  ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของเจ้าหน้าที ่     
 1)  มากที่สุด     จํานวน     194  คน คิดเป็นร้อยละ 38.8   
 2)  มาก           จํานวน     220   คน คิดเป็นร้อยละ 44   
 3)  ปานกลาง    จํานวน       78   คน คิดเป็นร้อยละ 15.6   
 4)  น้อย           จํานวน        7    คน คิดเป็นร้อยละ 1.4   
 5)  น้อยที่สุด     จํานวน        1    คน คิดเป็นร้อยละ    0.2   
  รวม       จํานวน     500   คน คิดเป็นร้อยละ 100   
 สรุป ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตอบว่า มาก เป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ 44    
๒.9 ความพึงพอใจการจดังานในภาพรวม       
 1)  มากที่สุด     จํานวน    206    คน คิดเป็นร้อยละ 41.2   
 2)  มาก           จํานวน    227    คน คิดเป็นร้อยละ 45.4   
 3)  ปานกลาง     จํานวน      66   คน คิดเป็นร้อยละ 13.2   
 4)  น้อย           จํานวน        1    คน คิดเป็นร้อยละ  0.2     



 
 5)  น้อยที่สุด      จํานวน        0    คน คิดเป็นร้อยละ     0   
  รวม       จํานวน   500    คน    คิดเป็นรอ้ยละ  100 

 สรุป ความพึงพอใจการจัดงานในภาพรวมตอบว่า มาก เป็นอันดับหน่ึง  ร้อยละ 45.4 
 ข้อเสนอแนะอ่ืน   ในแบบสอบถามที่เสนอมา 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าน้ี  สถานที่คับแคบคนเดินมากแออัด 
2. แสงสว่างไม่เพียงพอ 
3. ปัญหาถังขยะไม่เพียงพอ 
4. ควรปรับปรุงเรื่องปัญหาการจราจร ไม่มี เจ้าหน้าที่ดูแลทางเข้าออก 
5. การจัดพ้ืนที่ร้านยังไม่ดีพอ มีการแทรกพ้ืนที่ของร้านค้า ชุมชน ต้องการจัดให้เป็นระเบียบ

มากกว่าน้ี 
6. มปีระเพณีเก่า ๆ มาสาธิต การละเล่นเก่า ๆ อาหารมัยโบราณ น่ามีการอนุรักษ์ 
7. ควรเพ่ิมจุดทิ้งขยะมากกว่าน้ี มีน้อยไป 
8. ที่จอดรถไม่เพียงพอ อยากให้เพ่ิมที่จอดรถ 
9. การประชาสัมพันธ์ไม่ทราบว่าศิลปินใครมาบ้าง 
10. ห้องนํ้าไม่เพียงพอ  

  จากแบบสอบถามท้ัง  9 ข้อ จะเห็นว่ามีผู้มาร่วมงานตอบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากเป็น
อันดับหน่ึงใน 8  ข้อ และตอบมากที่สุด 1 ข้อ ตาที่ได้เสนอมา   จึงพอสรุปได้ว่าการจัดงานบุญกลางบ้านใน
งบประมาณ 2561  ประสบความสําเร็จในระดับหน่ึงประชาชนให้ความสนใจมาเที่ยวงานเป็นจํานวนมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาขายสนิค้าในงานบญุกลางบ้าน 

ประจําปีงบประมาณ 2561 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม       
 1. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง     
 1) อยู่ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง       จํานวน   125  คน  คิดเป็นร้อยละ 62.50 
 2) ไม่อยู่ในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง  จํานวน    75  คน  คิดเป็นร้อยละ 37.50    
ระบุ ที่ไม่อยู่เขตเทศบาล มาจากอําเภอในเขตจังกวัด ระยอง, ชลบุรี, จันทบุรี, ตราด. ฉะเชิงเทรา, ขอนแก่น, 
เพชรบูรณ์,อยุธยา, นครปฐม, สระแก้ว,อุดรธานี, กรุงเทพฯ ,  และบริเวณใกล้เคียงเขตเทศบาล    

2. เพศ 1)  เพศชาย   จํานวน  55  คน  คิดเป็นร้อยละ   27.5   
  2)  เพศหญิง   จํานวน  145  คน    คิดเป็นร้อยละ   72.5   
   รวม   จํานวน  200  คน    คิดเป็นร้อยละ   100  

 3. อายุ  1)  ตํ่ากว่า 20 ปี   จํานวน      9  คน คิดเป็นร้อยละ 4.5   
   2)   21 - 30  ปี   จํานวน    47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5   
   3)   31 – 40 ปี   จํานวน    54  คน คิดเป็นร้อยละ 27   
   4)   41 - 50  ปี   จํานวน    58  คน คิดเป็นร้อยละ 29   
   5)   51 -  ปีขึ้นไป  จํานวน    40  คน คิดเป็นร้อยละ 16   
         รวม     จํานวน    200 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 4. จําหน่ายสินค้าในงานบุญกลางบ้าน  อาหารทุกประเภท เครื่องด่ืมทุกประเภท เสื้อผ้าอาภรณ์ รองเท้า 
กระเป๋า  ของใช้ในครัวเรือนทุกประเภท  และเคร่ืองเล่นของเด็ก ของผู้ใหญ่  และการแสดงมหรสพที่เอกชนจัดโดย
เอกชน 7 วัน 

ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ขายสินค้างานประเพณีงานบุญกลางบ้าน     
 2.1  ความเหมาะสมการจัดสถานที่สําหรับให้ขายสินค้า     
  1)  มากที่สุด     จํานวน    55    คน      คิดเป็นร้อยละ 27.5   
  2)  มาก           จํานวน    103  คน      คิดเป็นร้อยละ 51.5   
  3)  ปานกลาง    จํานวน     40    คน คิดเป็นร้อยละ 20   
  4)  น้อย           จํานวน      1     คน คิดเป็นร้อยละ 0.5                      
  5)  น้อยที่สุด      จํานวน     1     คน คิดเป็นร้อยละ 0.5     
                     รวม       จํานวน   200   คน คิดเป็นร้อยละ    100 
 สรุป การจัดสถานที่สําหรับให้ขายสินค้า ตอบว่า มาก เป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ 51.5 

          2.2  ความเหมาะสมช่วงระยะเวลาในการจัดงาน      
  1)  มากที่สุด     จํานวน    54     คน คิดเป็นร้อยละ 27   
  2)  มาก           จํานวน   110   คน คิดเป็นร้อยละ 55   
    3)  ปานกลาง    จํานวน      35   คน คิดเป็นร้อยละ    17.5   
  4)  น้อย           จํานวน      1     คน คิดเป็นร้อยละ   0.5   
  5)  น้อยที่สุด      จํานวน     0     คน คิดเป็นร้อยละ   0   
   รวม       จํานวน   200  คน คิดเป็นร้อยละ   100 



 
       สรุป ความเหมาะสมช่วงระยะเวลาในการจัดงาน ตอบว่า มากเป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ 55 

  2.3 รายได้จากการขายสินค้าภายในงาน 
  1)  มากที่สุด     จํานวน     28   คน คิดเป็นร้อยละ 14   
  2)  มาก           จํานวน     65   คน คิดเป็นร้อยละ 32.5   
  3)  ปานกลาง     จํานวน    97   คน คิดเป็นร้อยละ 48.5   
  4)  น้อย           จํานวน     10  คน คิดเป็นร้อยละ      5   
  5)  น้อยที่สุด      จํานวน     0    คน คิดเป็นร้อยละ   0   
   รวม       จํานวน    200   คน คิดเป็นร้อยละ  100 

 สรุป รายได้จากการขายสินค้าในงานตอบว่า ปานกลาง เป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ 48.5 

 2.4   ความพึงพอใจการจัดงานภาพรวม       
  1)  มากที่สุด     จํานวน     62   คน คิดเป็นร้อยละ 31   
  2)  มาก           จํานวน     98   คน      คิดเป็นร้อยละ 49   
  3)  ปานกลาง    จํานวน      39  คน คิดเป็นร้อยละ 19.5   
  4)  น้อย           จํานวน        1  คน คิดเป็นร้อยละ   0.5   
           5)  น้อยที่สุด      จํานวน       0   คน คิดเป็นร้อยละ   0   
            รวม       จํานวน    200  คน     คิดเป็นร้อยละ     100 

 สรุป ความพึงพอใจการจัดงานภาพรวม  ตอบว่า มาก เป็นอันดับหน่ึง ร้อยละ 49 

 ข้อเสนอแนะ  

1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดงาน 7-10 วัน 
2. การจัดมีปัญหา เรื่องการจัดวางลําโพง โดยเฉพาะร้านนาวาพาโชค ไม่เป็นใจร้านค้าอ่ืน ๆ 

โดยต้ังลําโพงเข้าใส่ร้านค้าอ่ืน ๆ  
3. ปัญหาเรื่องไม่มีช่องว่างระหว่างล็อค ทําให้เข้าออกลําบาก 
4. ควรเพ่ิมจุดทิ้งขยะมากกว่าน้ี มีน้อยไป 
5. ที่จอดรถไม่เพียงพอ อยากให้เพ่ิมที่จอดรถ 
6. ค่าไฟ ค่าล็อค แพงมาก 
7. ห้องนํ้าไม่เพียงพอควรหารถห้องนํ้ามาเสริม 
8. มีฝนตกตลอดงาน ควรกําหนดวันจัดงานให้เร็วกว่าน้ี 
9. การจัดงานควรจัดต้นเดือนประชาชนจะได้มีเงินจ่ายสินค้า  

  จากแบบสอบถามในส่วนที่ 2  ทั้ง  4 ข้อ จะเห็นว่ามีผู้ขายสินค้า ตอบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก เป็นอันดับหน่ึงจํานวน 3 ข้อ และปานกลาง จํานวน 1 ข้อ  จึงพอสรุปได้ว่าการจัดงานบุญกลางบ้านใน
งบประมาณ 2561 ประสบความสําเร็จในระดับหน่ึง ผู้มาขายสินค้าให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก และมีสถานี
วิทยุชุมชน เอฟ เอ็ม 104  เสียงจากเมืองแกลง มีส่วนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายสินค้าในครั้งน้ี  
 
 
 
 



 
สรปุแบบสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 

โครงการตดิตัง้ป้ายบอกเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน 30 ชุด 
 ๑. เพศ   ชาย      0 คน  หญิง      30 คน 

๒. อายุ   ตํ่ากว่า ๒๐ ปี     0 คน  ๒0 – ๓5 ปี      1 คน 
   ๓6 – ๔9 ปี    29 คน  มากกว่า 50 ปี     0 คน 
๓. สถานภาพ    โสด     30 คน  สมรส       0 คน 
   หม้าย    0 คน 
4. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา     1 คน  มัธยมศึกษา/ปวช.   29 คน

    ปวส./อนุปริญญา    0 คน  ปริญญาตร ี     0 คน  
5. ขนาดสมาชิกในครอบครัว   
   1-2 คน  4 คน  3-4 คน   23 คน

    5-6 คน  0 คน  7-8 คน   3 คน 
   9 คนขึ้นไป 0 คน 
6. อาชีพ  เกษตรกร     5 คน   
   รับจ้างทั่วไป    15 คน 
   พนักงานบริษัท-เอกชน 3 คน 
   นักเรียน/นักศึกษา     2 คน   
   ผู้ประกอบธุรกิจ/ค้าขาย   5 คน 
   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 คน 
   อ่ืนๆ ไม่ระบุ  0 คน 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อ 

ประเดน็ความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

น้อยที่สดุ 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากทีส่ดุ 
(5) 

๑. ป้ายบอกเขตของเทศบาลตําบลเมืองแกลงเห็นเด่นชัด
หรือไม่ 0 0 0 30 0 

๒. มีประโยชน์ต่อคนผ่านไปผ่านมา มากน้อยเพียงใด 0 0 0 30 0 
3. มีความสะดวก เรียบร้อยต่อประชาชนในแต่ละพ้ืนที่
หรือไม่ 0 0 0 30 0 

4. ความเหมาะสมของจุดติดต้ังป้ายบอกเขตเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง 0 0 0 30 0 

 
 
 
 
 


