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ตอนที่ 2 
สรุปผลการศึกษาสําหรับผูบริหาร 

 
2.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 

คณะผูศึกษาไดสํารวจความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง(องคการมหาชน) ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของการใหบริการ  7 โครงการ พบวา ในภาพรวม
ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ ทั้ง 3 ดาน ไดแก  ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่
หรือบุคลากรผูใหบริการ  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 คิดเปนรอยละ 
78.83  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน  ดังนี้ 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมาก                   
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา ทุกโครงการที่ใหบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ด านเจ าหน า ท่ีหรื อบุ คลากรท่ี ใหบริ การในภาพรวมมีความพึ งพอใจในระดับมาก                                 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11  เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา การสนับสนุนและรณรงคการปลูกหญาแฝกเพื่อการพัฒนา
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน  โครงการปาชาวบานในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม              
ราชกุมารี และการพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกไมผลในพื้นที่โครงการหลวงอยูใน
ระดับมากที่สุด นอกนั้นการใหบริการในโครงการอื่น ๆ   อยูในระดับมาก 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84               
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา  อยูในระดับมากทุกประเด็น 

 ผลของการใหบริการในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00  
เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา การสนับสนุนและรณรงคการปลูกหญาแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนอยูใน
ระดับมากที่สุด  นอกนั้นการใหบริการในโครงการอื่น  ๆอยูในระดับมาก คณะผูศึกษาไดแสดงผลการวิเคราะห
ไวในตารางที่  2-1 และแผนภูมิที่ 2.1 
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ตารางที่ 2-1  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สูง (องคการมหาชน) โดยภาพรวม 
 

งานบริการ 
คุณภาพการใหบริการ 

คะแนน
เฉลีย่ 

รอยละความ
พึงพอใจ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

กระบวนการขั้นตอน
การใหบริการ 

เจาหนาที่หรือ
บุคลากร 

สิ่งอํานวย 
ความสะดวก 

ผลของการ
ใหบริการ 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกไมดอก
ในพื้นที่โครงการหลวง 

3.80 4.05 3.88 3.98 3.93 78.60 มาก 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกไมผล 
ในพื้นที่โครงการหลวง 

3.90 4.22 4.06 4.03 4.05 81.00 มาก 

3. การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยกีารเลี้ยง
สัตวในพื้นที่โครงการหลวง 

3.69 4.09 3.82 3.87 3.87 77.40 มาก 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูก
พืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง 

3.64 3.93 3.53 3.84 3.74 74.80 มาก 

5. การเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อจัดการการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการขยายผล
โครงการหลวง 

3.68 3.92 3.81 3.82 3.81 76.20 มาก 

6. โครงการปาชาวบานในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.94 4.23 3.82 4.16 4.04 80.80 มาก 

7. การสนับสนุนและรณรงคการปลูกหญาแฝกเพื่อการพัฒนา 
พื้นที่สูงอยางยั่งยืน 

4.01 4.34 3.93 4.30 4.15 83.00 มาก 

รวม       3.81 4.11 3.84 4.00 3.94 78.83 มาก 
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แผนภูมิที่ 2.1   ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
ของสถาบันวิจยัและพฒันาพืน้ที่สูง (องคการมหาชน) โดยภาพรวม 



รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องคการมหาชน) ปงบประมาณ  พ.ศ.2553  

 
 

 2-4 

2. 2 ปญหาและขอเสนอแนะในการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการ
มหาชน) 

 คณะผูศึกษาไดศึกษาปญหาและขอ เสนอแนะจากกลุมตัวอย างตอผลการดํ า เนินงาน                            
และคุณภาพของการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ทั้ง 7 โครงการ ดังตอไปนี้ 

1)  การพัฒนาประสิทธิภาพ และการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกไมดอกในพื้นที่โครงการหลวง 
1.1) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  

 กลุมตัวอยางเกษตรกรผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นวา ดานกระบวนการขั้นตอน            
การใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)ในการพัฒนาประสิทธิภาพ และการ
เรียนรูเทคโนโลยีการปลูกไมดอกในพื้นที่โครงการหลวงโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เปนที่พึงพอใจของ
เกษตรกรผูรับบริการ เชน มีการจัดลําดับขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจนรวดเร็ว มีความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ รวมทั้งไดแจงขอมูล การประชาสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของใหทราบลวงหนาอยางตอเนื่อง 

1.2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
  กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความคิดเห็นในดานเจาหนาที่ผูใหบริการและคณะวิทยากร          
โดยภาพรวมในระดับมาก เนื่องจากไดทุมเทและทํางานดวยจิตบริการ มีความรูความสามารถในการ
ทํางาน สามารถตอบคําถามใหคําแนะนํา  มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และชวยเหลือประชาชนในดาน
ตางๆ คอนขางดี  แตอยางไรก็ตามเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง และเกิดประโยชน                 
กับเกษตรกรผูรวมโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลทั้งกอนและหลังการดําเนินงาน  เพื่อจะไดทราบผลการดําเนินงาน ความสําเร็จ  และ                  
ควรปรับปรุงในการดําเนินโครงการตอไป  

1.3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความคิดเห็นในดานสิ่งอํานวยความสะดวกวาโดยภาพรวม          

อยูในระดับมาก เชน สถานที่ฝกอบรม อาหาร/เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการอบรมตลอดทั้งเทคโนโลยี
ตางๆ มีความพรอม แตขอใหพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู ในการฝกอบรมแตละครั้ง ควรมีรูปแบบ              
การนําเสนอที่เนนรูปภาพและการบรรยายประกอบ หรือผลิตสื่อวีดิทัศนเพื่อสาธิตใหเกษตรกรเขาใจและ
เห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น    
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2)  การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกไมผลในพื้นที่โครงการหลวง 
2.1) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  

 กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความคิดเห็นในดานกระบวนการขั้นตอนการวา การใหบริการ                 
โดยภาพรวมอยูในระดับดี เปนที่พึงพอใจแกเกษตรกรผูรับบริการ มีการใหบริการทั่วถึง รวดเร็ว และ          
การดําเนินกิจกรรมมีความตอเนื่อง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

2.2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
        กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ผูใหบริการและคณะวิทยากร
ในระดับมากที่สุด  ซ่ึงเจาหนาที่ผูใหบริการมีความรูความสามารถในการใหบริการมากที่สุด มีความเต็มใจ
และใสใจในการใหบริการ มีความประพฤติกิริยามารยาทเรียบรอย ยิ้มแยมแจมใสและมีความเสมอภาคใน
การใหบริการ นอกจากนี้ยังไดเสนอแนะวา  เพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชนอยางทั่วถึง หนวยงานควรเพิ่ม
จํานวนเจาหนาที่ใหเพียงพอสําหรับการติดตามงานในระดับพื้นที่มากขึ้น 

2.3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก                  

โดยเฉพาะในดานความเพียงพอของการใหบริการ เชน สถานที่อบรม อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งเอกสารและ
อุปกรณตางๆ เอื้อตอการเรียนรูของชุมชนไดดี  นอกจากนั้นยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรมีการจัดกิจกรรม/
อบรมใหความรูเกษตรกรอยางตอเนื่อง หรือสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรศึกษา ดูงานในพื้นที่ ที่ประสบผลสําเร็จ  
เพื่อใหเกษตรกรเกิดความเขาใจและเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
3) การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวในพื้นที่โครงการหลวง 

3.1) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  
  การดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตวในพื้นที่

โครงการหลวงโดยภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งในเรื่องของการสอบถามความ
ตองการของเกษตรกร การใหบริการทั่วถึงและรวดเร็วแตการดําเนินงานของโครงการฯในบางพื้นที่ยังไม
ตอเนื่อง ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีการปรับเปลี่ยนเจาหนาที่ใหม ดังนั้นจึงสงผลใหการดําเนินกิจกรรมใน           
บางพื้นที่ขาดความตอเนื่อง  

3.2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
        กลุมตัวอยางเกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ                
คณะวิทยากรในระดับมาก ซ่ึงเจาหนาที่มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม
ใหคําแนะนํา และมีความเสมอภาคในการใหบริการแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง 
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3.3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
 กลุมตัวอยางเกษตรกรผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกในระดับดี ทั้งในดานของสถานที่อบรม อาหาร เอกสารประกอบการอบรมและเทคโนโลยีตางๆ 
แตชวงระยะเวลาการจัดกิจกรรมเกษตรกรอาจมีภาระกิจอื่นที่ตองทํา จึงไมสามารถเขารวมกิจกรรม          
อยางตอเนื่องได  ดังนั้นควรวางแผนการจัดกิจกรรมของโครงการ ควรใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
ฤดูกาล และบริบทของชุมชนดวย 

 
4) การพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพืน้ที่สูง 

4.1) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  
 กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความคิดเห็นในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ          

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) วาการพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยี           
การปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่ สูงโดยภาพรวมดีอยูแลว  และเปนที่พึงพอใจของเกษตรกร                    
ในระดับมาก เชน กระบวนการทํางานมีความรวดเร็ว  มีการจัดลําดับขั้นตอนการใหบริการที่ชัดเจน และมี
การแจงขอมูล ประชาสัมพันธกับผูที่เกี่ยวของใหทราบลวงหนาอยางตอเนื่อง 

4.2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
  กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความพึงพอใจในดานเจาหนาที่และคณะวิทยากรที่ดําเนิน
โครงการ ในระดับมาก เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในโครงการมีความรูความสามารถในการทํางานสามารถ       
ตอบคําถามและใหคําแนะนําเกษตรกรใหมีความรู ความเขาใจในการปลูกพืชผักและสมุนไพรไดเปนอยาง
ดี อีกทั้งมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา เพื่อใหเกิดประโยชน        
แกเกษตรกรผูเขารวมโครงการมากยิ่งขึ้น ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
เพื่อจะไดทราบถึงปญหาอุปสรรค ปจจัยความสําเร็จและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินโครงการฯ 
ใหดียิ่งขึ้นตอไป 

4.3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
 กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความเห็นเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนิน

กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรูเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก และสมุนไพรบนพื้นที่สูง สวน
ใหญ  อยูในระดับดีและเปนที่พึงพอใจแกเกษตรกรในระดับมาก ทั้งการเขาถึงสถานที่อบรม และความ
พรอม ของอุปกรณตางๆ ที่เอื้อตอการเรียนรูของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ใหไดรับความรู และมีทักษะ            
การปลูกผักและสมุนไพรไดเปนอยางดี  
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5)  การเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อจัดการ  การทองเที่ ยวอยางยั่ งยืนในพื้นที่                  
โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง 

5.1) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  
 กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความเห็นในดานกระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรม             

การเตรียมความพรอมของชุมชน เพื่อจัดการ การทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการ
ขยายผลโครงการหลวงวาดีอยูแลว  และเปนที่พึงพอใจของเกษตรกรผูรวมโครงการในระดับมาก เชน มี
การสอบถามใหบริการไดอยางทั่วถึงและเหมาะสมกับพื้นที่ และใหบริการรวดเร็ว เสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดไว 

5.2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
   กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการและคณะวิทยากรใน
ระดับมาก โดยเจาหนาที่ไดสงเสริมใหความรู ความเขาใจแกชุมชนในการเตรียมความพรอมของชุมชน 
เพื่อการจัดการทองเที่ยวในชุมชนเปนอยางดี  แตการดําเนินกิจกรรมในบางพื้นที่ไมมีความตอเนื่อง
ประกอบกับ ฤดูการทองเที่ยวมีชวงระยะเวลาที่ส้ัน ดังนั้นจึงสรางรายไดเสริมใหกับชุมชนไมมากเทาที่ควร 

5.3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวกในการดําเนิน

โครงการ การเตรียมความพรอมของชุมชนเพื่อจัดการ การทองเที่ยวอยางยั่งยืนในพื้นที่โครงการหลวงและ
โครงการขยายผล โครงการหลวงในระดับมาก  เชน สถานที่อบรม อาหาร/เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการ
อบรมตลอดทั้งเทคโนโลยีตางๆ คอนขางพรอม  นอกจากนั้นกลุมตัวอยาง มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาการ
ดําเนินกิจกรรม  ควรมีกิจกรรมสงเสริมใหความรูโดยการจัดกิจกรรมศึกษา  ดูงานในพื้นที่ ที่ประสบ
ผลสําเร็จ เพื่อนํามาพัฒนาและประยุกตในชุมชน ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ควรมีการจัดทําเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวสําคัญตางๆเพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวใหมากขึ้น 

 
6) โครงการปาชาวบานในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

6.1) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  
 กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการปาชาวบาน          

ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในดานกระบวนการขั้นตอนการมีการ
ใหบริการที่ดีอยูแลว  และเปนที่พึงพอใจของผูเขารวมโครงการในระดับมาก เชน  มีการจัดลําดับขั้นตอนที่
ชัดเจน  มีการสงเสริมใหความรูความเขาใจแกเกษตรกรเกี่ยวกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในการปลูกปา 3 อยางเพื่อประโยชน 4 อยาง  ซ่ึงมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูโดยตรง  ดังนั้นจึงไดรับความรวมมือจากเกษตรกรผูรวมโครงการเปนอยางดี 
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6.2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
   กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ผูใหบริการในระดับมาก          
ซ่ึงเจาหนาที่มีความพยายามสงเสริมและเอาใจใสในการใหบริการ เกษตรกรในโครงการเปนอยางดี มี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความเปนกันเอง เขาถึงและใหความรวมมือกับชุมชนอยาง
ตอเนื่อง อยางไรก็ตามกลุมตัวอยางเกษตรกรผูเขารวมโครงการมีความเห็นเพิ่มเติมวา ควรมีการติดตามผล
การดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อทราบผลสําเร็จ รวมทั้งปญหาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

6.3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
  กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความคิดเห็นในดานสิ่งอํานวยความสะดวกวาการดําเนิน

โครงการในภาพรวมดีอยูแลว  และเปนที่พึงพอใจของเกษตรกรในระดับมาก ทั้งในดานการเขาถึงสถานที่
ใหบริการ ความสะดวกในการเดินทาง ตลอดทั้งอุปกรณ ส่ือและเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดทั้งอุปกรณ
ตางๆ มีความพรอมและสามารถอํานวยความสะดวกใหแกเกษตรกรผูรวมโครงการไดเปนอยางดี 

 
7) การสนับสนุนและรณรงคการปลูกหญาแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน 

7.1) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  
 กระบวนการขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสนับสนุนและรณรงคการปลูกหญาแฝก เพื่อ

การพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืนเปนที่พึงพอใจ ของเกษตรกรผูเขารวมโครงการในระดับมาก  เนื่องจากพื้นที่
การเพาะปลูกของเกษตรกรสวนใหญมีความลาดชันและเสี่ยงตอการพังทะลายของหนาดิน การสงเสริม
และใหความรู ความเขาใจในการอนุรักษดินและน้ํา ดวยการปลูกหญาแฝกจึงสามารถลดปญหาการ
พังทะลายของดิน ชวยในการอนุรักษดินและน้ําไดดี  และนอกจากนั้นกลุมตัวอยางเกษตรกรผูเขารวม
โครงการ ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาการดําเนินโครงการ ควรจัดกิจกรรมการรณรงคสงเสริมการปลูก
หญาแฝก ดวยการจัดนิทรรศการทางวิชาการและสงเสริมการปลูกหญาแฝกในเฉพาะบางพื้นที่เทานั้น  

7.2) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ    
กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความคิดเห็นในดานการสนับสนุนและรณรงคการปลูกหญา

แฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงในดานเจาหนาที่ผูใหบริการวาดีอยูแลว และเปนที่พึงพอใจในระดับมาก 
เจาหนาที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถตอบคําถามชี้แจงขอสงสัยและใหคําแนะนําและ
มีความพยายามที่จะสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจถึงประโยชนของหญาแฝก  
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7.3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
        การดําเนินกิจกรรมสนับสนุนและรณรงคการปลูกหญาแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงใน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น กลุมตัวอยางเกษตรกรมีความคิดเห็นวาดีอยูแลว และเปนที่พึงพอใจ           
ในระดับมาก ทั้งในดานความเพียงพอของการใหบริการ  เชน สถานที่อบรม อาหาร/เครื่องดื่ม รวมไปถึง
วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีตางๆ มีความพรอม เอื้อใหการเรียนรูแกผูรวมโครงการเปนอยางดี 

 


