6.1 ผลการสสารวจความคคิดเหหนและความพพงพอใจ โครงการประชาสสั มพสั นธภาพลสั
กษณธเมมอง
ธ
บ
บ
กระบบ (สงบ เสรคิมการทอ
บ งเทบยวในเขตเมมอง)
1. วสั ตถถุ ประสงคธ
เพพพอเปป นการประชาสส มพสนธก
ธ ารทอพ งเททพยวของเทศบาลและจสงหวสดกระบทพ ตลอดจน
ท พ ดาด เนน นการเองหรพ อรพวมกสบสวพ น
การดาด เนน นโครงการกนจกรรมตาพ ง ๆ ของเทศบาล ทสงทท
ราชการหรพ อไดรท ส บมอบหมาย
2. เปปาหมาย
จสดกนจกรรมประชาสส มพสนธแ
ธ หลงพ ทอพ งเททพยวในเขตเทศบาล, ประชาสส มพสนธงธ าน
ท พ เทศบาลดาด เนน นการเอง และททพเทศบาลดาด เนน นการรพวม
โครงการ กนจกรรมตาพ ง ๆ ทสงทท
กสบสวพ นราชการตาพ ง ๆ หรพ อททพเทศบาลไดรท ส บ
2. จสดทาด สพพอประชาสส มพสนธ,ธ นน ทรรศการตาพ ง ๆ
3. งบประมาณดสาเนคิ นการ/ระยะเวลาดสาเนคิ นการ/สถานทบบ ดาส เนคิ นการ
1.

งบประมาณดสาเนคิ นการ
82,000 บาท
ระยะเวลาดสาเนคิ นการ
สถานทบบ ดาส เนคิ นการ
เมพองกระบทพ

จาด นวน 1 ๐๐,๐๐๐ บาท จาพ ยจรน ง
ท พ ธสนวาคม 2558 – กสนยายน 2559
ตสงแต
ณ บรน เวณสวนสาธารณะธารา เทศบาล

4. ผลผลคิ ต
จสดใหทมทแหลงพ ทอพ งเททพยวภายในเขตเทศบาล เชน
พ ประตนมากรรมปปูดาด
ประตนมากรรมเรพ อชทวต
น ประตนมากรรมนดาท ใจ ประตนมากรรมเสทยงเพลงแหงพ อสนดามสน
ประตนมากรรมพลสงแหงพ สายลมและเกลทยวคลพพน หอศลน ปธอสนดามสน ศปูนยเธ รท ยนรปูท วสฒนธรรม
อสนดามสน และกนจกรรมสงพ เสรน มการทอพ งเททพยว จาด นวน 10 ครสงท /ปท
5. ผลการสสารวจความคคิดเหห นและความพพ งพอใจ

สวบ นทบบ ๑ ขปอมมูลทสั บวไปของผมูปตอบแบบสสารวจโครงการประชาสสั มพสั นธภ
ธ าพลสั กษณธเมมอง
กระบบบ (สงบ เสรคิมการทบองเทบบ ยวในเขตเมมอง)
ตารางทบบ ๑ ขปอมมู ลทสั บ วไปของผมูป ตอบแบบสสารวจ

ผมูป ตอบแบบสสารวจ
จสานวน (คน)
รปอยละ

ขปอมมู ลทสั บ วไป
๑. เพศ
ชาย
หญนง
รวม
๒. อายถุ
อายยุตาพ ด กวาพ 20 ปท
อายยุระหวาพ ง 20 – 30
อายยุระหวาพ ง 31 – 40
อายยุระหวาพ ง 41 – 50
อายยุระหวาพ ง 51 – 60
อายยุมากกวาพ 60 ปท
รวม

ปท
ปท
ปท
ปท

ตาราง ๓. การศพกษา
ศ ษา
ระดสบประถมศก
ศ ษาตอนตทน
ระดสบมสธยมศก
ศ ษาตอนปลาย
ระดสบมสธยมศก
ระดสบอนยุ ปรน ญญา/ปวส.
ระดสบปรน ญญาตรท
ระดสบปรน ญญาโท
อพพนๆ (ป.4)
รวม
๔. อาชบ พหลสั ก
รสบราชการ/พนสกงานรสฐวนสาหกนจ
คาท ขาย
พนสกงานราชการ/พนสกงานจาท ง/พนสกงาน
บรน ษสท
ธยุ รกนจสวพ นตสว
ศ ษา
นสกเรท ยน/นสกศก
อพพน ๆ โปรดระบยุ (แมบ
พ าท น, รสบจาท ง, ทาด สวน)
รวม

54
56

49.10
50.90

110

๑๐๐

13
21
26
25
21
4

11.90
19.10
23.60
22.70
19.10
3.60

110

๑๐๐

12
7
20
27
40
3
1

10.90
6.40
18.20
24.50
36.40
2.70
0.90

110

๑๐๐

10
22
25
19
25
9

9.10
20
22.70
17.30
22.70
8.20

110

๑๐๐

จากตารางทบบ ๑ พบวาพ ผปูต
ท อบแบบสอบถามสวพ นใหญเพ ปป นเพศหญนง จาด นวน 56 คน คนดเปป นรทอย
ละ 50.90 อายยุระหวาพ ง
31 – 40 ปท จาด นวน 26 คน คนดเปป นรทอยละ 23.60 ระดสบ
ศ ษาปรน ญญาตรท จาด นวน 40 คน คนดเปป นรทอยละ 36.40 และเปป นนสกเรท ยน/นสกศก
ศ ษา
การศก
และพนสกงานราชการ/พนสกงานจาท ง/พนสกงานบรน ษสท จาด นวนเทาพ กสน 25 คน คนดเปป นรทอยละ
22.70

สวบ นทบบ ๒ ขปอมมูลความคคิดเหหนและความพพงพอใจโครงการประชาสสั มพสั นธภ
ธ าพลสั กษณธเมมอง
บ
บ
กระบบ (สงบ เสรคิมการทอ
บ งเทบยวในเขตเมมอง)
ตารางทบบ 2 ประเดห นคสาถามความคคิดเหห นและความพพ งพอใจ

รายการ

1. ทาพ นคนดวาพ การพสฒนาและจสดใหทมทแหลงพ ทอพ ง
เททพยวตาพ ง ๆ ในเขตเทศบาล มทความนพาสนใจ เพทยง
ใด เชน
พ ศปูนยกธ ารเรท ยนรปูท วสฒนธรรมอสนดามสน
กาด แพงประวสตนศาสตรธ ประตนมากรรมปปูดาด
ประตนมากรรมนดาท ใจ ประตนมากรรมเรพ อชทวต
น
ประตนมากรรมพลสงแหงพ สายลมและเกลทยวคลพพน
ประตนมากรรมสส ญญาณไฟจราจร ประตนมากรรม
เสทยงเพลงแหงพ อสนดามสนกสบไมม
ท ะหาด เปป นตน
ท
2. ทาพ นคนดวาพ ประตนมากรรมตาพ ง ๆมทรปูปลสกษณะการ
ออกแบบททพสวยงามและเสรน มสรทางภปูมนทสศนธ เพทยง
ใด
3. ทาพ นมทความพศงพอใจตอ
พ การประชาสส มพสนธธ
แหลงพ ทอพ งเททพยวในเขตเมพอง ทางชอพ งทางตาพ ง ๆ
เพทยงใด เชน
พ เวปบไซดเธ ทศบาลเมพองกระบทพ, ปทาย
ประชาสส มพสนธ,ธ สพพอสนงพ พนมพ,ธ โทรทสศนธ, วนทยยุ
เปป นตทน
4. ทาพ นคนดวาพ การสงพ เสรน มกนจกรรมดทานการทอพ ง
เททพยวและการพสฒนาแหลงพ ทอพ งเททพยวภายในเขต
เมพอง ชวพ ยสรทางงานสรทางรายไดทใหทกสบประชาชน
เพทยงใด
5. ทาพ นคนดวาพ ประตนมากรรมและแหลงพ ทอพ งเททพยว
ตาพ ง ๆ ในเขตเมพอง สามารถกระตยุทนภาวะเศรษฐกนจ
และเสรน มสรทางบรรยากาศการทอพ งเททพยว เพทยงใด
6. ความพศงพอใจในภาพรวม

ระดสั บความคคิดเหห น/ความพพ งพอใจ
มาก
มาก
ปาน นปอย นปอย
ทบบ สถุด
กลาง
ทบบ สถุด(
(%) (%) (%) %)
(%)

54.
50

28.2 15.5
0.90 0.90
0
0

41.
80

40.9 15.5
1.80
0
0

38.2
0

41.
80

15.5
2.70 1.80
0

40

41.
80

13.7
1.80 2.70
0

45.
50

34.5 15.5
3.60 0.90
0
0

44.
50

35.5 17.3
0.90 1.80
0
0

-

ระดสั บความคคิดเหห นและความพพ งพอใจ
1.

ผปูต
ท อบแบบสอบถามสวพ นใหญพ มทความเหปนวาพ การพสฒนาและจสดใหทมทแหลงพ ทอพ งเททพยว
ตาพ ง ๆ ในเขตเทศบาล มทความนพาสนใจ เพทยงใด เชน
พ ศปูนยกธ ารเรท ยนรปูท วสฒนธรรม
อสนดามสน กาด แพงประวสตนศาสตรธ ประตนมากรรมปปูดาด ประตนมากรรมนดาท ใจ
ประตนมากรรมเรพ อชทวต
น ประตนมากรรมพลสงแหงพ สายลมและเกลทยวคลพพน ประตนมากรรม

2.
3.

4.

5.

6.

สส ญญาณไฟจราจร ประตนมากรรมเสทยงเพลงแหงพ อสนดามสนกสบไมทมะหาด ในระดสบมาก
ททพสยุด คนดเปป นรทอยละ 54.50
ผปูตท อบแบบสอบถามสวพ นใหญพ มทความเหปนวาพ ประตนมากรรมตาพ ง ๆ มทรปูปลสกษณะการ
พ ยุด คนดเปป นรทอยละ 41.80
ออกแบบททพสวยงามและเสรน มสรทางภปูมนทสศนธ ในระดสบมากททส
ผปูทตอบแบบสอบถามสวพ นใหญพ มทความพศงพอใจตอ
พ การประชาสส มพสนธแ
ธ หลงพ ทอพ งเททพยว
ในเขตเมพอง ทางชอพ งทางตาพ ง ๆ เพทยงใด เชน
พ เวปบไซดเธ ทศบาลเมพองกระบทพ, ปทาย
ประชาสส มพสนธ,ธ สพพอสนงพ พนมพ,ธ โทรทสศนธ, วนทยยุ เปป นตน
ท ในระดสบมาก คนดเปป นรทอยละ
41.80
ผปูทตอบแบบสอบถามสวพ นใหญพ มทความเหปนวาพ การสงพ เสรน มกนจกรรมดทานการทอพ งเททพยว
และการพสฒนาแหลงพ ทอพ งเททพยวภายในเขตเมพอง ชวพ ยสรทางงานสรทางรายไดทใหทกสบ
ประชาชน ในระดสบมาก คนดเปป นรทอยละ 41.80
ผปูต
ท อบแบบสอบถามสวพ นใหญพ มทความเหปนวาพ ประตนมากรรมและแหลงพ ทอพ งเททพยวตาพ ง ๆ
ในเขตเมพอง สามารถกระตยุทนภาวะเศรษฐกนจและเสรน มสรทางบรรยากาศการทอพ งเททพยว
ในระดสบมากททสพ ด
ยุ คนดเปปนรอท ยละ 45.50
ผปูทตอบแบบสอบถามสวพ นใหญม
พ ทความพศงพอใจในภาพรวม ในระดสบมากททพสยุด คนดเปป น
รทอยละ 44.50

ขปอเสนอแนะอมบ น ๆ
1. ดทมากเลยทาด ใหทนสกทอพ งเททพยวมาเททพยวมากขศทน
2. มทความสวยงาม
3. มทความคนดสรทางสรรค ธ
พ เรท ยนรปูท ใหมพ ๆ ของเมพอง
4. เปป นสนง
5. มทความประทสบใจมากและเปป นเอกลสกษณธของเมพอง
6. อยากจะใหทประชาสส มพสนธม
ธ ากกวาพ นทท

