
๑๔๐ 
 

ส่วนท่ี ๔ 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง  
   ไม่มีโครงการที่ด าเนินการออกตรวจ เพราะโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ส าเร็จ 100% 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ          
การท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการก่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                       ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ  
                                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 9 18.0 
หญิง 41 82.0 
รวม 50 100.0 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 82   
เป็นเพศชาย 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 
 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 19 38.0 
21 – 30 ป ี 3 6.0 
31 – 40 ป ี 5 10.0 
41 – 50 ป ี 9 18.0 
51 – 60 ป ี 13 26.0 

มากกว่า 60 ปี 1 2.0 
รวม 50 100.0 



๑๔๑ 
 

จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 19 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 38  รองลงมา มีอายุ 51 – 60 ปี  จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 26  และอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน 
9 ราย คิดเป็นร้อยละ 18  ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 7 14.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 10 20.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 11 22.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 14 28.0 
ระดับปริญญาตรี 7 14.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 1 2.0 

รวม 50 100.0 

  จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า
จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 28  รองลงมา มีระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 
22  และระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 20  ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 1 2.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 4 8.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 5 10.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 2 4.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 2.0 
เกษตรกร 10 20.0 
รับจ้างทั่วไป 7 14.0 
อ่ืนๆ  20 40.0 

รวม 50 100.0 

  จากตารางที่  1.4   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 20 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 40  รองลงมา อาชีพเกษตรกร จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และรับจ้างทั่วไป จ านวน 7 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 14  ตามล าดับ  

 

 

 
 



๑๔๒ 
 

ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 12 12.0 

อ าเภอแม่จัน 8 8.0 

อ าเภอแม่สาย 2 2.0 

อ าเภอเชียงแสน 6 6.0 

อ าเภอเชียงของ 2 2.0 

อ าเภอเทิง 6 6.0 

อ าเภอพาน 4 4.0 

อ าเภอป่าแดด 6 6.0 

อ าเภอแม่สรวย 6 6.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 4 4.0 

อ าเภอเวียงชัย 10 10.0 

อ าเภอแม่ลาว 6 6.0 

อ าเภอขุนตาล 4 4.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 4 4.0 

อ าเภอเวียงแก่น 4 4.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 6 6.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 6 6.0 

อ าเภอดอยหลวง 4 4.0 

รวม 50 100.0 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน   
12 ราย  คิดเป็นร้อยละ 12  รองลงมา อ าเภอเวียงชัย จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 10  และอ าเภอแม่จัน 
จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 8  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

ความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.78 0.41 มากที่สุด 

2.ส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพและการตลาดเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 

4.50 0.54 มากที่สุด 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและ 
อัตลักษณ์ของคนในชุมชน 

4.50 0.61 มากที่สุด 

4.ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนาและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

4.44 0.64 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.78  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รองลงมา  ส่งเสริมและการ
พัฒนาอาชีพและการตลาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล , ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.50  และส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนาและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.44 
 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ   
อบจ.เชียงราย 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.58 0.49 มากที่สุด 
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

4.46 0.50 มากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

4.40 0.63 มากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.52 0.61 มากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

4.44 0.54 มากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.48 0.61 มากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ 
อบจ.เชียงรายด าเนนิการ 

4.36 0.59 มากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 4.44 0.64 มากที่สุด 
9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.36 0.63 มากที่สุด 



๑๔๔ 
 

  จากตารางที่ 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.58  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  รองลงมา คือ การด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  และการประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  ตามล าดับ 
 
หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ      
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 – 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 – 4.20            มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยที่สุด 
 

  



๑๔๕ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
และการสาธารณสุขและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการก่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                       ด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 

  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ  
                                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 12 27.0 
หญิง 38 76.0 
รวม 50 100.0 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 38 ราย คิดเป็น      
ร้อยละ 76  เป็นเพศชาย 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 
 
ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 2 4.0 
21 – 30 ป ี 2 4.0 
31 – 40 ป ี 12 24.0 
41 – 50 ป ี 4 8.0 
51 – 60 ป ี 4 8.0 

มากกว่า 60 ปี 26 52.0 
รวม 50 100.0 

  จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 26 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 52  รองลงมา มีอายุ ๓๑ – ๔๐ ปี  จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 24  และอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี,        
อายุ ๕๑ – ๖๐ ปีจ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 8  ตามล าดับ 

 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 31 62.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 1 2.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 2 4.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 10 20.0 
ระดับปริญญาตรี 4 8.0 
อ่ืนๆ  2 4.0 

รวม 50 100.0 

  จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน       
31 ราย คิดเป็นร้อยละ 62  รองลงมา มีการศึกษาระดับระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 10 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 20  และระดบัระดับปริญญาตรี  จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 8  ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 3 6 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 8 16 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 1 2 
เกษตรกร 21 42 
รับจ้างทั่วไป 17 34 

รวม 50 100.0 

  จากตารางที่ 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 21 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 42   รองลงมา มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 และมีอาชีพลูกจ้าง/     
พนักงานจ้าง  จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 16  ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 1 2.0 
อ าเภอแม่จัน 48 96.0 
อ าเภอเทิง 1 2.0 

รวม 50 100.0 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอแม่จัน จ านวน 48 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 96  รองลงมา อ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2  และอ าเภอเทิง จ านวน     
1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2   
 



๑๔๗ 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา 

4.58 0.53 มากที่สุด 

2. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ 4.32 0.51 มากที่สุด 
3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

4.52 0.50 มากที่สุด 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข 

4.32 0.47 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ  รองลงมา  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชน
ในท้องถิ่น  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.52  และส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ, ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริการสาธารณสุขค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.32 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ   
อบจ.เชียงราย 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.30 0.50 มากที่สุด 

2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

4.30 0.50 มากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

4.26 0.48 มากที่สุด 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.40 0.49 มากที่สุด 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็ว 

4.38 0.49 มากที่สุด 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน 
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.42 0.53 มากที่สุด 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ที่ อบจ.เชียงรายด าเนนิการ 

4.44 0.54 มากที่สุด 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.30 0.46 มากที่สุด 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 4.28 0.45 มากที่สุด 



๑๔๘ 
 

 
  จากตารางที่ 3   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.44  รองลงมา คือ  
การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และ       
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  
ตามล าดับ 
 
หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ      
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 – 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 – 4.20            มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยที่สุด 
 
  



๑๔๙ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสารธารณภัย 
  ความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของอบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการก่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                       คุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ  
                                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 
ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 29 58 
หญิง 21 42 
รวม 50 100.0 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  29 ราย คิดเป็น     
ร้อยละ 58  เป็นเพศหญิง 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 
 
ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 2 4 
21 – 30 ป ี 5 10 
31 – 40 ป ี 17 34 
41 – 50 ป ี 19 38 
51 – 60 ป ี 7 14 

รวม 50 100.0 

  จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 19 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 38   รองลงมา  มีอายุ 31 – 40 ปี  จ านวน 17 ราย  คิดเป็นร้อยละ 34  และมีอายุ 51 – 60 ปี 
จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 14  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

 
ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 10 20.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 6 12.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 6 12.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 12 24.0 
ระดับปริญญาตรี 16 32.0 

รวม 50 100.0 

  จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 16 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 32  รองลงมา มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 
และระดับประถมศึกษา จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 20  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 1 2.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 4 8.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 8 16.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 5 10.0 
บริษัทเอกชน 5 10.0 
เกษตรกร 11 22.0 
รับจ้างทั่วไป 14 28.0 
อ่ืนๆ 2 4.0 

รวม 50 100.0 

  จากตารางที่ 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 14 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 28 รองลงมา มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 และมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 16  ตามล าดับ 

ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 2 4.0 

อ าเภอแม่จัน 46 92.0 

อ าเภอพาน 1 2.0 

อ่ืนๆ 1 2.0 

รวม 50 100.0 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอแม่จัน จ านวน  46 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 92  รองลงมา  อ าเภอเมืองเชียงราย  จ านวน  2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4  และอ าเภอพาน, อ่ืนๆ 
จ านวน 1 ราย  คิดเป็นร้อยละ 2   



๑๕๑ 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ความพึงพอใจ 

 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
แปลความหมาย 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

4.02 0.71 มาก 

2. ป้องกัน ฟื้นฟู และบรรเทาสาธารณภัย 4.04 0.69 มาก 
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข  
สื่อด้านอิเล็คทรอนิกส์ 

4.06 0.73 มาก 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส 

4.08 0.77 มาก 

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.08  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส  รองลงมา  ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเล็คทรอนิกส์  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.06  และป้องกัน ฟ้ืนฟู และบรรเทา 
สาธารณภัย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.04  ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ   
อบจ.เชียงราย 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 4.00 0.75 มาก 
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.94 0.73 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

3.92 0.77 มาก 

4. การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

3.80 0.83 มาก 

5. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็ว 

3.68 0.89 มาก 

6. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้ 
รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

3.72 0.88 มาก 

7. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

3.80 0.88 มาก 

8. มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ 
สาธารณะ 

3.80 0.83 มาก 

9. ความคุ้มค่าของงบประมาณ 3.82 0.87 มาก 



๑๕๒ 
 

  จากตารางที่ 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94  และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  ตามล าดับ 
 

หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ      
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 – 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 – 4.20            มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยที่สุด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มบูรณ์
และยั่งยืน 
  ไม่มีโครงการที่ด าเนินการออกตรวจ 
     

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
  ไม่มีโครงการที่ด าเนินการออกตรวจ 

 
 


