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คานา
รายงานสรุ ปสาหรับผูบ้ ริ หาร (Executive Summary Report) ฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สาหรับโครงการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 รับผิดชอบดาเนิ นการ
สารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยมหาวิทยาลัยพายัพ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูงฯ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่ สูงฯ และ 2) เพื่อทราบปั ญหา ข้อจากัดของการดาเนิ นงานการให้บริ การ และ
แนวทางการปรับปรุ งการบริ การของสถาบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย บทนา
วิธีการสารวจ ผลการสารวจ สรุ ปปั ญหาและข้อจากัดของการดาเนิ นงาน และข้อเสนอแนะเป็ นแนว
ทางการปรับปรุ งงานบริ การสาหรับงานบริ การของสถาบันฯ ทั้งในส่ วนงานบริ การให้แก่เกษตรกร
บนพื้นที่ สูงที่ได้รับการถ่ ายทอดความรู ้ ตามแนวทางโครงการหลวง และงานบริ การของอุ ทยาน
หลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
การดาเนิ น งานเพื่ อ ส ารวจความพึ ง พอใจของผูร้ ั บบริ ก ารของสถาบันวิจยั และ
พัฒนาพื้นที่ สูง (องค์การมหาชน) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็ นไปตามขอบเขตที่ กาหนดโดย
คณะกรรมการของสถาบันฯ และประเด็นการให้บริ การที่ตอ้ งการให้มีการสารวจ มีประเด็นสาคัญ
3 ด้านคือ 1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ และ 3) ด้าน
สิ่ งอานวยความสะดวก ผลการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของสถาบันฯ ได้นาเสนอโดย
สรุ ปในรายงานฉบับนี้ สาหรับรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฎในรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
คณะผูว้ จิ ยั มหาวิทยาลัยพายัพ
กันยายน 2554
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บทสรุ ปสาหรับผู้บริ หาร
1. บทนา
การสารวจความพึงพอใจของผูร้ ั บ บริ การของสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้ นที่ สูง (องค์การ
มหาชน) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ใช้วีธีการวิจยั เชิงสารวจ โดยประมวลและวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างผูร้ ับบริ การ ณ ช่วงเวลาหนึ่ ง โดยเน้นการวัดครั้งเดียว หลังจากที่ผรู ้ ับบริ การได้รับ
บริ การแล้ว โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของสถาบันวิจยั และ
พัฒนาพื้นที่ สู ง (องค์การมหาชน) และ 2) เพื่อทราบปั ญหา ข้อจากัดของการดาเนิ นงานการ
ให้บริ การ และแนวทางการปรับปรุ งการให้บริ การของสถาบันให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้รั บ บริ การ เป็ นการประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของ
ผูร้ ับบริ การในมิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การ เป็ นการสะท้อนความสาเร็ จในการตอบสนองต่อความ
คาดหวังและความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลัก ได้แก่ผูใ้ ช้บริ การหลักและผูไ้ ด้รับผลกระทบ
ทางตรงจากการปฏิ บตั ิ ง านขององค์ก ารมหาชน และตัวชี้ วดั ความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารที่ มี
ลักษณะเป็ น “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ” เป็ นผลสะท้อนจากประชาชนผูม้ า
รับบริ การโดยตรง หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การ)
จึ ง ควรมี ก ารส ารวจความพึ ง พอใจของผูร้ ั บบริ ก ารของสถาบัน เพื่ อนามาปรั บปรุ งคุ ณภาพการ
ให้บริ การ และเป็ นการศึกษาแนวทางในการพัฒนางานบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพและตรงกับความ
ต้องการของประชาชนต่อไป
2. วิธีการสารวจ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจนี้ มีจานวน 1,570 ราย เป็ นตัวแทนของผูร้ ับบริ การในการ
สารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในครั้งนี้ มี 2 กลุ่ม คือ 1) ผูร้ ับบริ การที่เป็ นเกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู ้ตามแนวทางโครงการหลวงจากการเข้าร่ วมกิ จกรรมหรื อโครงการ 12 รายการ
ในพื้นที่เป้ าหมายคือ พื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวง 13 แห่ ง พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 15 แห่ ง
และพื้นที่โครงการถ่ายทอดความรู ้องค์ความรู ้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุ มชนบนพื้นที่สูง
5 แห่ ง ซึ่ งคาดว่ามีจานวนประชากรทั้งสิ้ น 16,230 ราย และ 2) ผูร้ ับบริ การที่เป็ นประชาชนผูม้ ารับ
บริ การโดยตรงจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มารับบริ การโดยตรงจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ทั้งนี้ ไม่รวมเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูงหรื อของอุทยานหลวงราชพฤกษ์) ซึ่ งคาดว่ามีประชาชนได้รับบริ การ
จากการใช้พ้นื ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จานวน 355,700 คน
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การเลื อกพื้ นที่ ตวั อย่า งเพื่ อการส ารวจความพึ ง พอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารนั้นได้ใ ช้วิ ธี แบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ในพื้นที่ที่มีการให้บริ การอย่างน้อย 1 รายการในช่วงเดือนมีนาคม –
กรกฎาคม 2554 โดยคานึงถึงสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ตวั อย่าง รู ปแบบของกิจกรรมการใช้บริ การ
จานวนผูร้ ับบริ การ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล รวมทั้งข้อจากัดของการเข้าถึ งผูร้ ับบริ การมาร่ วม
พิจารณาด้วย ทั้งนี้ การกาหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมในแต่ละพื้นที่น้ นั
ให้เป็ นอิสระต่อกัน โดยได้นาปั จจัยขนาดประชากร ความคุม้ รวม ระดับการนาเสนอผล พารามิเตอร์
ที่ตอ้ งการศึกษา ความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่างผูร้ ับบริ การ และระดับความเชื่ อมัน่ จากการ
ประมาณจานวนประชากรที่เข้าร่ วมกิจกรรมการให้บริ การแต่ละรายการ
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อวิจยั ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล ประกอบข้อค าถามลัก ษณะ
มาตราการประเมิน (Rating scale) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การแบ่งเป็ น 5 ระดับ ใน
แต่ละประเด็นการให้บริ การ 3 ด้านคือ 1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ 2) ด้านเจ้าหน้าที่
ผูใ้ ห้บริ การ และ 3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก นอกจากนี้ แล้วยังมีขอ้ คาถามเปิ ดสาหรับแสดง
ข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยมีระยะเวลาดาเนินการโครงการสารวจ
ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ 180 วัน คณะผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตาม
ขอบข่ายของข้อมูล สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอภิปรายผลในเชิงพรรณา ผลการสารวจสรุ ปได้ดงั นี้
3. ผลการสารวจ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับความ
พึงพอใจในการให้บริ การจากผูร้ ับบริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับ “พอใจมาก” ที่คะแนนเฉลี่ย 4.326
(จากคะแนนเต็ม 5) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 86.52 โดยที่ท้ งั 3 ประเด็นหลักในการให้บริ การนั้นได้รับ
ความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” โดยได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดในประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ ผู้
ให้บริ การที่คะแนนเฉลี่ย 4.480 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 89.60 รองลงไปคือประเด็นด้านกระบวนการ
ขั้น ตอนการให้ บ ริ ก ารซึ่ งได้รั บ ความพึ ง พอใจที่ คะแนนเฉลี่ ย 4.282 หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 85.63
สาหรับความพึงพอใจในด้านสิ่ งอานวยความสะดวกนั้นได้รับความพึงพอใจที่คะแนนเฉลี่ย 4.216
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 84.32 โดยที่กลุ่มผูร้ ับบริ การที่เป็ นเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงมีความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” ที่คะแนนเฉลี่ย 4.384 ซึ่ ง
คิดเป็ นร้อยละ 87.67 และผูร้ ับบริ การจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชี ยงใหม่ มีความพึงพอใจ
ในระดับ “พอใจมาก” เช่นกันที่คะแนนเฉลี่ย 4.268 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 85.36
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3.1 ผลการสารวจจากโครงการบนพืน้ ทีส่ ู ง
ผูร้ ับบริ การในพื้นที่ ศูนย์พฒั นาโครงการหลวง พื้นที่โครงการขยายผลโครงการ
หลวง และพื้นที่โครงการถ่ายทอดความรู ้องค์ความรู ้ โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุ มชนบน
พื้นที่สูง มีความพึงพอใจต่อบริ การต่าง ๆ ที่ได้รับในระดับ “พอใจมาก” โดยมีระดับคะแนนระหว่าง
4.267– 4.465 หรื อ คิดเป็ นร้อยละ 85.35 – 89.29 โดยที่กิจกรรมการสนับสนุนและรณรงค์การปลูก
หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาพื้นที่ สูงอย่างยัง่ ยืน ได้คะแนนเฉลี่ ยต่ าสุ ด คือ 4.267 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
85.35 และกิจกรรมการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู้เทคโนโลยีการปลูกพืชผักและสมุนไพรบน
พื้นที่สูงได้คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.465 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 89.29
3.2 ผลการสารวจของอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ผลการส ารวจความพึ งพอใจของผูร้ ับ บริ ก ารจากพื้นที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
จังหวัดเชียงใหม่ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 มีระดับความพึงพอใจในการให้บริ การในภาพรวมอยู่
ในระดับ “พอใจมาก” ที่คะแนนเฉลี่ ย 4.268 (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 85.36 โดยมี
ระดับความพึงพอใจในประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การในระดับ “พอใจมาก” ที่
คะแนนเฉลี่ย 4.249 ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การในระดับ “พอใจมาก” ที่คะแนนเฉลี่ย 4.447 และ ด้าน
สิ่ ง อ านวยความสะดวกในระดับ “พอใจ” ที่ คะแนนเฉลี่ ย 4.108 และเมื่ อจ าแนกตามกลุ่ ม ของ
ผูร้ ั บ บริ ก ารที่ ไ ด้รับ บริ ก ารจากอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์ จัง หวัดเชี ย งใหม่ ซึ่ ง มี 3 กลุ่ ม พบว่า
ผูร้ ับบริ การที่เป็ นกลุ่มผูแ้ ทนหน่วยงานที่ร่วมเป็ นเจ้าภาพจัดงานฯ มีระดับความพึงพอใจที่คะแนน
เฉลี่ย 4.367 หรื อในระดับ “พอใจมาก” กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมในหลักสู ตร มีระดับความพึง
พอใจที่คะแนนเฉลี่ ย 4.359 หรื อในระดับ “พอใจมาก” และ กลุ่มประชาชนและผูส้ นใจเข้าชม
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีระดับความพึงพอใจที่คะแนนเฉลี่ย 4.078 หรื อในระดับ “พอใจ”
4. สรุ ปปัญหา และข้ อจากัดของการดาเนินงาน
ปั ญหาและข้อจากัดในการให้บริ การของ สวพส. โดยส่ วนใหญ่เป็ นประเด็นปั ญหาในด้าน
สิ่ งอานวยความสะดวก และด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ ดังต่อไปนี้
4.1 การให้บริ การแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง พบปัญหาและข้อจากัด ดังนี้
1) ประเด็นด้านสิ่ ง อานวยความสะดวก มี ปัญหาและข้อจากัดในเรื่ อง
ช่ องทางรั บฟั ง ความคิ ดเห็ นจากเกษตรกรผูร้ ั บบริ การ ช่ องทางในการ
ติดต่อประสานงานที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของโครงการ ขาดความ
เหมาะสมหรื อความพร้อมของสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือที่ใช้ และ
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เกษตรกรไม่ได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่ชดั เจน รวมทั้งมีขอ้ จากัด
ในการสื่ อสารด้วยภาษาไทยของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
2) ประเด็นด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ มีปัญหาส่ วนใหญ่ใน
การที่เกษตรกรต้องใช้เวลาในการรอนานเกินไป ข้อจากัดด้านคมนาคม
และการขนส่ ง ขาดความสะดวกรวดเร็ วและครบถ้วนในการบริ การ
4.2 การให้บริ การของพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พบว่าปั ญหาและข้อจากัดส่ วนใหญ่
เป็ นประเด็นปัญหาด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ดังนี้
1) ยังขาดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผูร้ ับบริ การอย่างทัว่ ถึง
2) ยังขาดความเหมาะสมในบางพื้นที่ สถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวก ใน
การให้ บ ริ ก ารที่ มี ค วามเพี ย งพอกับ จ านวนผู ้รั บ บริ ก ารในโครงการหรื อ
กิจกรรมที่ได้จดั ขึ้น
3) ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีและครบถ้วน ทั้งภายในและภายนอก
4) การเดินทางเข้าออกที่ไม่สะดวก
5. ข้ อเสนอแนะเป็ นแนวทางการปรับปรุ งงานบริการ
คณะผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะแก่สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.)
เพื่อเป็ นแนวทางการปรับปรุ งงานบริ การ ดังนี้
5.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรมีระบบพัฒนาบุคลากรและระบบรักษาไว้ซ่ ึ งบุคลากรที่มีคุณภาพสู งเพื่อเสริ ม
ให้การบริ การมี คุณภาพดี ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุ คลากรที่ มีองค์ความรู ้ จาก
งานวิจยั และพัฒนา และผูม้ ีความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้
2) ควรมี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการตัด สิ นใจ โดยน าข้อมู ล ที่ เ ป็ น
ข้อ คิ ด เห็ น ของเกษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง จากระบบสารสนเทศในการด าเนิ น งาน
ตามปกติของกิจกรรมในแต่ละโครงการ มาสร้างเป็ นสารสนเทศให้ผบู ้ ริ หารในแต่
ละระดับเพื่อใช้ในการบริ หารและตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ ทั้งในภาพรวมและราย
โครงการในแต่ละพื้นที่เป้ าหมายซึ่ งมีวตั ถุประสงค์แตกต่างกัน
3) ควรมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจสาหรับอุทยานหลวงราช
พฤกษ์เป็ นการเฉพาะ โดยนาข้อมู ล ที่ เ ป็ นข้อ คิ ดเห็ น ของผูร้ ั บ บริ ก ารที่ มี ความ
หลากหลาย จากระบบสารสนเทศในการด าเนิ น งานตามปกติ ใ นภารกิ จ ของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มาสร้างเป็ นสารสนเทศให้ผบู ้ ริ หารในแต่ละส่ วนงานและ
แต่ละระดับ เพื่อใช้ในการบริ หารและตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
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4) ควรมีแผนบริ หารความเสี่ ยงในการดาเนิ นโครงการบนพื้นที่สูง และของอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ มีการวิเคราะห์ และระบุ ความเสี่ ยงพร้ อมปั จจัยที่อาจก่ อให้เกิ ด
ความเสี ยหาย หรื อความล้มเหลวที่เกิ ดจากการให้บริ การ ที่อาจเกิ ดขึ้นและส่ งผล
กระทบต่อ สวพส. ด้านชื่อเสี ยง และคุณภาพการให้บริ การ
5.2 ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) สาหรับงานบริ การให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง
1.1) ควรปรับปรุ งระบบการสอบถามและรับฟั งความคิดเห็นจากเกษตรกรเพื่อให้
ได้ขอ้ มูลปัญหาและความต้องการที่แท้จริ ง
1.2) ควรปรั บปรุ งกลไกการติดต่อประสานงานเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของ
กิจกรรมบนพื้นที่สูงที่มีขอ้ จากัดในการสื่ อสาร การคมนาคม และขนส่ ง
1.3) ควรมีการเตรี ยมความพร้อมของสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือที่ใช้ในการ
ให้บริ การตามลักษณะของโครงการหรื อกิจกรรม
1.4) ควรปรับปรุ งแผนการประชาสัมพันธ์ให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
1.5) ควรปรับปรุ งระบบและวิธีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่ วมกิจกรรม
1.6) ควรจัดล่ามแปลเป็ นภาษาชนเผ่าในท้องถิ่ น หรื อจัดหาวิทยากรที่สื่อสารเป็ น
ภาษาชนเผ่ากับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีขอ้ จากัดในการสื่ อสารด้วยภาษาไทย
2) สาหรับงานบริ การของอุทยานหลวงราชพฤกษ์
2.1) ควรปรับปรุ งช่ องทางในการรับฟั งความคิดเห็ นจากผูร้ ับบริ การทุกกลุ่ม และ
ครบทุกภารกิจของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2.2) ควรจัดสิ่ งอานวยความสะดวกบางรายการให้เพียงพอกับจานวนผูร้ ับบริ การ
ตามเป้ าหมายที่คาดการณ์ไว้
2.3) ควรปรับปรุ งกลไกการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก
2.4) ควรทบทวนระบบการจัดการจราจรภายในพื้นที่ การประสานงานและการ
อานวยความสะดวกสาหรับผูม้ าติดต่อประสานงาน
2.5) ควรมีกลไกการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) ในการเข้า
ไปมีส่วนในการจัดกิจกรรมการให้บริ การ
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ตาราง 1 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของ สวพส. จาแนกตามประเด็นการให้บริ การ
ประเด็นการให้บริ การ

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
3. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
คะแนนเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

คิดเป็ นร้อยละ

แปลผล

4.282
4.480
4.216
4.326

85.63
89.60
84.32
86.52

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

ตาราง 2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของ สวพส. จาแนกตามลักษณะกลุ่มผูร้ ับบริ การ
กลุ่มผูร้ ับบริ การ

1. ผูร้ ับบริ การที่เป็ นเกษตรกรบนพื้นที่สูง
2. ผูร้ ับบริ การโดยตรงจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์

จานวน

ค่าเฉลี่ย

คิดเป็ นร้อยละ

แปลผล

933
637
1,570

4.384
4.268
4.326

87.67
85.36
86.52

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

ตาราง 3 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
จาแนกตามประเด็นการให้บริ การ
ประเด็นการให้บริ การ

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริ การ
3. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
คะแนนเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

คิดเป็ นร้อยละ

4.249
4.447
4.108
4.268

84.99
89.93
82.16
85.36

แปลผล
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจ
พอใจมาก

ตาราง 4 สรุ ประดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
จาแนกตามกลุ่มผูร้ ับบริ การ
ลาดับ

1
2
3

กลุ่มผูร้ ับบริ การ
ผูแ้ ทนหน่วยงานที่ร่วมเป็ นเจ้าภาพจัดงาน
ผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมในหลักสูตร
ประชาชนผูส้ นใจที่เข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์
คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุ่ม

จานวน ค่าเฉลี่ย

10
196
431
637

4.367
4.359
4.078
4.268

คิดเป็ นร้อยละ

87.33
87.18
81.81
85.36

แปลผล
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจ
พอใจมาก
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ตาราง 5 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่เป็ นเกษตรกรบนพื้นที่สูง จาแนกรายกิจกรรม
เรี ยงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย
ลาดับ
ชื่อโครงการ
n
S.D. Mean
%
1 การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีการ
ปลูกพืชผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง
36 0.529 4.465 89.29
2 การพัฒนาเครื อข่ายเยาวชนในพื้นที่สูง
49 0.547 4.450 88.99
3 โครงการป่ าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
160 0.562 4.449 88.98
4 การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีการ
ปลูกชาและกาแฟอราบิกา้ ฯ ในพื้นที่โครงการหลวง
118 0.581 4.422 88.44
5 โครงการวิจยั การฟื้ นฟูแหล่งอาหารและความ
หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
35 0.523 4.416 88.31
6 การฟื้ นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนางาน
หัตถกรรมในพื้นที่โครงการหลวง
69 0.482 4.403 88.06
7 การส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
21 0.562 4.378 87.56
8 การรณรงค์เพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง
72 0.550 4.370 87.40
9 การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีการ
ปลูกไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวง
81 0.587 4.365 87.31
10 การพัฒนาประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีการ
ปลูกผักอินทรี ยใ์ นพื้นที่โครงการหลวง
108 0.523 4.329 86.58
11 โครงการฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและจัดการธาตุ
อาหารพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
78 0.617 4.291 85.81
12 การสนับสนุนและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยัง่ ยืน
106 0.630 4.267 85.35
คะแนนเฉลี่ยทั้ง 12 โครงการ
933 0.558 4.384 87.67
หมายเหตุ : 1) พื้นที่สูง ที่เป็ นพื้นที่เป้ าหมายประกอบด้วยพื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวง พื้นที่โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง และพื้นที่โครงการถ่ายทอดความรู ้องค์ความรู ้โครงการหลวงและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
2) n=จานวนตัวอย่าง; S.D.=ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน; Mean=คะแนนเฉลี่ย; %=คิดเป็ นร้อยละ

โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่ สูง (องค์ การมหาชน)
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