
๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 
 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการและเหตุผล 

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนจ านวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิล าเนาและท่องเที่ยว 
ท าให้ปริมาณการจราจรเพ่ิมมากขึ้น และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าในช่วงปกติ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใช่วงเทศกาลปีใหม่ และลดการสูญเสียต้นชีวิตแะทรัพย์สินซึ่งอาจเกิด
อุบัติเหตุจราจรใช้รถใช้ถนนและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ เป้าหมาย
ที่ 1๑ เมืองปลอดภัย, เสาหลักประชาคมอาเซียน ข้อที่ ๑ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน,แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านความมั่นคง,แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตที่ ๓, ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒,แผนพัฒนาทัองถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กลยุทธ์ที่ 8 จัดระบบการจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยการจราจรแก่ประชาชน 
โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้จัดท าโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
 

 
3.เป้าหมาย 
 จัดตั้ งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริ เวณหน้า
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ รัชกาลที่ ๙ (สวนหลวง ร.๕) ระหว่างวันที่ ๒7 ธันวาคม ๒๕๖2  ถึง
วันที่  2 มกราคม ๒๕๖3  โดยผู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน 

ประกอบด้วย 
-เจ้าหน้าที่ต ารวจ จาก สถานีต ารวจภูธรอ าเภอทุ่งสง 
-อาสาสมัคร มูลนิธิ 
-เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
4.วิธีการด าเนินการ 

๑.ประสานกับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอทุ่งสง เพ่ือขอเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าร่วมโครงการ 
๒.ประสานกับอาสาสมัครมูลนิธิ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมโครงการ 
๓.ด าเนินการตามโครงการ 
๔.ติดตามและประเมินผลตามโครงการ 
๕.รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 



๒ 

 

แผนการปฏิบัติงานตามโครงการ 
 

ล าดับ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
ห้วงระยะเวลา 

ที่ปฏิบัติโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายเหตุ 

๑. ประชุมวางแผน ๑1 ธ.ค. ๖2 ส านักปลัดฯ  
๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑2-13 ธ.ค. ๖2 ส านักปลัดฯ  
๓. จัดท าประกาศเข้าร่วมโครงการ 16 – 18 ธ.ค.๖2 ส านักปลัดฯ  
๔. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 19 ธ.ค.๖2 ส านักปลัดฯ  
๕. ด าเนินการตามโครงการฯ ๒7 ธ.ค. ๖2 – 2 ม.ค. ๖3 ส านักปลัดฯ  
๖. ประเมินผลโครงการ ๑6 ม.ค. ๖3 ส านักปลัดฯ  

 
 

 
 

5.ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่  ๒7 ธันวาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ 2 มกราคม ๒๕๖3 

 
6.และสถานที่ด าเนินการโครงการ 
 บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ รัชกาลที่ ๙ (สวนหลวง ร.๕) 
 
7.งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่เป็นเงิน 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนหน่วยนับ งบประมาณ 
แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

๑. 
 
 

๒. 
 

วันที่ ๒7 ธันวาคม ๒๕๖1 – 2 มกราคม ๒๕๖2 
- ค่าอาหารกล่อง จ านวน ๗  
วัน ๆ ละ ๓ มื้อ ๆ ละ ๒๐ คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๗ วัน  
วันละ ๓ มื้อ ๆ ละ ๒๐ คน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
(๗ x ๓ x ๔๕ x ๒๐) 
 
(๗ x ๒ x ๒๕ x ๒๐) 

 
๑๘,๙๐๐ บาท 
  
 ๗,๐๐๐  บาท 
 
๒๕,๙๐๐ บาท 

 
งบเทศบาล ฯ 
งบเทศบาล ฯ 
 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยเบิกจ่ายกันได้       



๓ 

 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.การเกิดอุบติเหตุและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลดน้อยลง 
๒.การท าผิดกฎจราจรลดน้อยลง 

 
9.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 

 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 

 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการจัดตัง้ศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่

  

 ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยบันทึกภาพการด าเนิน
โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ซึ่งในการด าเนินงานของ
ข้าพเจ้าในครั้งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ซึ่งข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม จ านวน 
100 ชุด ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 97 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 97 และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล
การด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  รายละเอียด
ขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้   
 

ขั้นตอนการประเมินผล 
โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  มีวัตถุประสงค์

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนน 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการจากการด าเนินโครงการดังกล่าว จึงด าเนินการก าหนดเนื้อหาการประเมิน ดังนี้ 

 

1. ขอบเขตการประเมิน 
การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเก่ียวกับโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีขอบเขตการประเมิน คือ 
๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการประเมินผลแบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ไ ด้ แ ก่  เ พ ศ  อ า ยุ  ที่ อ ยู่ อ า ศั ย  ส ถ า น ะ ภ า พ ก า ร ท า ง า น ข อ ง ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม  
ความพึงพอใจในการจัดท าโครงการฯ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการใน
ครั้งต่อไป 

๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร  ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
– 2  มกราคม ๒๕63  

๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่  จัดเก็บข้อมูลผู้ ใช้รถใช้ถนนในช่ วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริ เวณหน้า
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 (สวนหลวง ร.5) 

 

๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้  ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ท าการศึกษาจากเอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
บนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย ส าเนาโครงการฯ 
 ๒.๒ ข้อมูลปฐมภูม ิ เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
 
 



๕ 

 

๓. ประชากร  

ประชากรผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งหมด ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2  มกราคม 
๒๕63  จากการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 100 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 97 ชุด 
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้ตอบแบบสอบถาม และการสุ่มตัวอย่างทอด
แบบสอบถาม 
๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒ ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 

 

๖. การประมวลผลข้อมูล 
คือ การประมวลผลประเด็นความคิดเห็นของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้านข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา สถานะภาพการท างานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการจัดท าโครงการฯ และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในครั้งนี้ ส าหรับค าถามปลายปิด
ใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูล ซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส า เร็จรูป เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับ
ความคิดเห็น 
 

๗. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้น ต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูล ด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่
แล้วหาค่าเฉลี่ย   ̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ตารางและการบรรยาย 
 ๗.๒ หาค่าเฉลี่ย  ̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ มีความหมายดังนี้ 
 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ แบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

เกณฑ์การประเมินผล 
ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง   
          ระดับน้อย   
          ระดับน้อยที่สุด 

 



๖ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

  

การประเมินแบบท่ี ๑  ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
         ชาย 85 87.60 
         หญิง 12 12.40 

รวม 97 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้ งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเพศชาย จ านวน           

85 คน คิดเป็นร้อยละ 87.60 และเป็นเพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
          ต่ ากว่า  15 ป ี - - 
          16 - 25   ป ี 2 2.10 
          26 - 35 ปี 9 9.30 
          36 - 45  ปี 15 15.50 

               46 - 55  ปี 45 46.40 
               มากกว่า 55 ปี 26 26.80 

รวม 97 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าอายุ  46 - 55  ปีจ านวน  

45 คน คิดเป็นร้อยละ 46.40 รองลงมาอายุ มากกว่า 55 ปี จ านวน 26  คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 
รองลงมาอายุ 36 - 45  ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 รองลงมาอายุ 26 - 35 ปี จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.30 และอันดับสุดท้ายอายุ 16 - 25   ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 

 

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามที่อยู่อาศัย 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ที่อยู่อาศัย   
          ในเขตเทศบาล 87 89.70 
          นอกเขตเทศบาล 10 10.30 

รวม 97 100.00 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาล จ านวน 

87  คน คิดเป็นร้อยละ 89.70 รองลงมามีที่อยู่อาศัยนอกเขตเทศบาล ได้แก่ อ าเภอบางขัน ,อ าเภอทุ่งใหญ่ ,
อ าเภอชะอวด ,อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช , จังหวัดพัทลุง จ านวน 10  คน คิดเป็นร้อยละ 
10.30 ตามล าดับ 

   

 
ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะภาพการ
ท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะภาพการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม   

รับราชการ 12 12.40 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 8.20 
พนักงานจ้างในหน่วยงานราชการ 15 15.50 
พนักงานสถาบันการเงิน   - - 
พนักงานบริษัท/ห้างหุ้นส่วน 9 9.30 
ธุรกิจส่วนตัว 37 38.10 

    อ่ืน ๆ  16 16.50 
รวม 97 100.00 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการฯ ครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีสถานะภาพการท างานเป็นธุรกิจ

ส่วนตัว จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10  รองลงมาเป็นอ่ืนๆ ได้แก่รับจ้างทั่วไป จ านวน  16  คน คิด
เป็นร้อยละ 16.50 รองลงมาพนักงานจ้างในหน่วยงานราชการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 
รองลงมารับราชการ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.40  รองลงมาพนักงานบริษัท/ห้างหุ้นส่วน จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 และอล าดับสุดท้ายระบุว่าพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 
ตามล าดับ 

 
 

 
 
 



๘ 

 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 
ตารางท่ี 5 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.ท่านคิดว่าการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกัน
และลดอุบัติ เหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  สามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับผู้ ใช้รถใช้ถนนได้ มากน้อย
เพียงใด 

4.09 0.95 81.80 มาก 

2.ท่านคิดว่าการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกัน
และลดอุบัติ เหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  สามารถ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ มาก
น้อยเพียงใด 

4.36 0.78 87.20 มาก 

3.ท่านคิดว่าการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  สามารถลด
การสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุ
จากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม ่มากน้อยเพียงใด 

4.37 0.77 87.40 มาก 

4.ท่านคิดว่าการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  มีประโยชน์ต่อ
ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน มากน้อยเพียงใด 

4.48 0.74 89.60 มาก 

รวม 4.33 0.81 86.50 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับ
มาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. ท่านคิดว่าการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่  มีประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน มากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.48 
อยู่ในระดับมาก 

2. ท่านคิดว่าการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่  สามารถลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุจาก
การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ มากน้อยเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.37 อยูใ่นระดับมาก 

 
 



๙ 

 

3. ท่านคิดว่าการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ สามารถอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ มากน้อย
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.36 อยู่ในระดับมาก 

4. ท่านคิดว่าการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ มากน้อยเพียงใด
ค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้  
คิดเป็นร้อยละ  86.50 อยู่ในระดับมาก 


