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 รายงานสรุปส าหรับผูบ้ริหาร (Executive Summary Report) ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) ส าหรับโครงการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของ
สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รับผิดชอบด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยมหาวทิยาลยัพายพั ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากสถาบนัวิจยั
และพฒันาพื้นท่ีสูงฯ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบนัวิจยั
และพฒันาพื้นท่ีสูงฯ และ 2) เพื่อทราบปัญหา ขอ้จ ากดัของการด าเนินงานการให้บริการ และ
แนวทางการปรับปรุงการบริการของสถาบนัให้ดียิ่งข้ึนต่อไป  รายงานฉบบัน้ีประกอบดว้ย บทน า 
วธีิการส ารวจ ผลการส ารวจ สรุปปัญหาและขอ้จ ากดัของการด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะเป็นแนว
ทางการปรับปรุงงานบริการส าหรับงานบริการของสถาบนัฯ ทั้งในส่วนงานบริการให้แก่เกษตรกร
บนพื้นท่ีสูงท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง และงานบริการของอุทยาน
หลวงราชพฤกษ ์จงัหวดัเชียงใหม่ 

 การด าเนินงานเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบนัวิจยัและ
พฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นไปตามขอบเขตท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการของสถาบนัฯ และประเด็นการให้บริการท่ีตอ้งการให้มีการส ารวจ  มีประเด็นส าคญั 
3 ดา้นคือ   1) ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ   2) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ    และ  3) ดา้น 
ส่ิงอ านวยความสะดวก    ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบนัฯ ไดน้ าเสนอโดย
สรุปในรายงานฉบบัน้ี ส าหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฎในรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
 

คณะผูว้จิยั มหาวทิยาลยัพายพั 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
1. บทน า 
 การส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การ
มหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใชว้ีธีการวิจยัเชิงส ารวจ โดยประมวลและวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอยา่งผูรั้บบริการ ณ ช่วงเวลาหน่ึง โดยเนน้การวดัคร้ังเดียว หลงัจากท่ีผูรั้บบริการไดรั้บ
บริการแลว้ โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบนัวิจยัและ
พฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) และ 2) เพื่อทราบปัญหา ขอ้จ ากดัของการด าเนินงานการ
ใหบ้ริการ และแนวทางการปรับปรุงการใหบ้ริการของสถาบนัใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการ เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการในมิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ เป็นการสะทอ้นความส าเร็จในการตอบสนองต่อความ
คาดหวงัและความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้เสียหลกั ไดแ้ก่ผูใ้ช้บริการหลกัและผูไ้ดรั้บผลกระทบ
ทางตรงจากการปฏิบติังานขององค์การมหาชน และตวัช้ีวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมี
ลกัษณะเป็น “ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ”  เป็นผลสะทอ้นจากประชาชนผูม้า
รับบริการโดยตรง หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ท่ีไม่ใช่เจา้หน้าท่ีขององคก์ารมหาชนท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ) 
จึงควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบนั เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ และเป็นการศึกษาแนวทางในการพฒันางานบริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกบัความ
ตอ้งการของประชาชนต่อไป 
 

2. วธีิการส ารวจ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการส ารวจน้ีมีจ านวน 1,570 ราย เป็นตวัแทนของผูรั้บบริการในการ
ส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการในคร้ังน้ี มี 2 กลุ่ม คือ 1) ผูรั้บบริการท่ีเป็นเกษตรกรท่ีไดรั้บ
การถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงจากการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการ 12 รายการ 
ในพื้นท่ีเป้าหมายคือ พื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 13 แห่ง พื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง 15 แห่ง 
และพื้นท่ีโครงการถ่ายทอดความรู้องคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง 
5 แห่ง ซ่ึงคาดวา่มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 16,230 ราย และ 2) ผูรั้บบริการท่ีเป็นประชาชนผูม้ารับ
บริการโดยตรงจากอุทยานหลวงราชพฤกษ ์รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนท่ีมารับบริการโดยตรงจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (ทั้งน้ีไม่รวมเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรของ
สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูงหรือของอุทยานหลวงราชพฤกษ)์ ซ่ึงคาดวา่มีประชาชนไดรั้บบริการ
จากการใชพ้ื้นท่ีอุทยานหลวงราชพฤกษ ์จ านวน 355,700 คน  
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 การเลือกพื้นท่ีตวัอย่างเพื่อการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการนั้นได้ใช้วิธีแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ในพื้นท่ีท่ีมีการให้บริการอยา่งนอ้ย 1 รายการในช่วงเดือนมีนาคม – 
กรกฎาคม 2554 โดยค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีตวัอยา่ง รูปแบบของกิจกรรมการใชบ้ริการ 
จ านวนผูรั้บบริการ ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล รวมทั้งขอ้จ ากดัของการเขา้ถึงผูรั้บบริการมาร่วม
พิจารณาดว้ย ทั้งน้ีการก าหนดขนาดตวัอยา่งของแต่ละกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมในแต่ละพื้นท่ีนั้น
ใหเ้ป็นอิสระต่อกนั โดยไดน้ าปัจจยัขนาดประชากร ความคุม้รวม ระดบัการน าเสนอผล พารามิเตอร์
ท่ีตอ้งการศึกษา ความคลาดเคล่ือนจากการเลือกตวัอยา่งผูรั้บบริการ และระดบัความเช่ือมัน่จากการ
ประมาณจ านวนประชากรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการใหบ้ริการแต่ละรายการ 
 แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบข้อค าถามลกัษณะ
มาตราการประเมิน (Rating scale) เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการแบ่งเป็น 5 ระดบั ใน
แต่ละประเด็นการใหบ้ริการ 3 ดา้นคือ 1) ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2) ดา้นเจา้หนา้ท่ี
ผูใ้ห้บริการ และ 3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก นอกจากน้ีแลว้ยงัมีขอ้ค าถามเปิดส าหรับแสดง
ขอ้คิดเห็น รวมทั้งขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีระยะเวลาด าเนินการโครงการส ารวจ
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 180 วนั คณะผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตาม
ขอบข่ายของขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และอภิปรายผลในเชิงพรรณา ผลการส ารวจสรุปไดด้งัน้ี 
 

3. ผลการส ารวจ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) ไดรั้บความ
พึงพอใจในการใหบ้ริการจากผูรั้บบริการในภาพรวมอยูใ่นระดบั “พอใจมาก” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.326 
(จากคะแนนเต็ม 5) หรือคิดเป็นร้อยละ 86.52 โดยท่ีทั้ง 3 ประเด็นหลกัในการให้บริการนั้นไดรั้บ
ความพึงพอใจในระดบั “พอใจมาก” โดยได้รับความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นด้านเจา้หน้าท่ีผู ้
ให้บริการท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.480 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.60 รองลงไปคือประเด็นดา้นกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการซ่ึงได้รับความพึงพอใจท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.282 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.63  
ส าหรับความพึงพอใจในดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกนั้นไดรั้บความพึงพอใจท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.216 
หรือคิดเป็นร้อยละ 84.32  โดยท่ีกลุ่มผูรั้บบริการท่ีเป็นเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงท่ีไดรั้บการถ่ายทอด
ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงมีความพึงพอใจในระดบั “พอใจมาก” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.384 ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 87.67  และผูรั้บบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ ์จงัหวดัเชียงใหม่ มีความพึงพอใจ
ในระดบั “พอใจมาก” เช่นกนัท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.268 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.36  
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 3.1 ผลการส ารวจจากโครงการบนพืน้ทีสู่ง 
  ผูรั้บบริการในพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการ
หลวง และพื้นท่ีโครงการถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบน
พื้นท่ีสูง มีความพึงพอใจต่อบริการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บในระดบั “พอใจมาก” โดยมีระดบัคะแนนระหวา่ง 
4.267– 4.465 หรือ คิดเป็นร้อยละ 85.35 – 89.29 โดยท่ีกิจกรรมการสนบัสนุนและรณรงคก์ารปลูก
หญา้แฝกเพื่อการพฒันาพื้นท่ีสูงอย่างย ัง่ยืน ไดค้ะแนนเฉล่ียต ่าสุด คือ 4.267 หรือคิดเป็นร้อยละ 
85.35 และกิจกรรมการพฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีการปลูกพืชผกัและสมุนไพรบน
พื้นท่ีสูงไดค้ะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ 4.465 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.29 
 3.2 ผลการส ารวจของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากพื้นท่ีอุทยานหลวงราชพฤกษ ์
จงัหวดัเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีระดบัความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมอยู่
ในระดบั “พอใจมาก” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.268 (จากคะแนนเต็ม 5) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 85.36 โดยมี
ระดบัความพึงพอใจในประเด็นดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดบั “พอใจมาก” ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 4.249 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการในระดบั “พอใจมาก” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.447 และ ดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกในระดับ “พอใจ” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.108  และเม่ือจ าแนกตามกลุ่มของ
ผูรั้บบริการท่ีได้รับบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมี 3 กลุ่ม พบว่า
ผูรั้บบริการท่ีเป็นกลุ่มผูแ้ทนหน่วยงานท่ีร่วมเป็นเจา้ภาพจดังานฯ มีระดบัความพึงพอใจท่ีคะแนน
เฉล่ีย 4.367 หรือในระดบั “พอใจมาก”  กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมในหลกัสูตร มีระดบัความพึง
พอใจท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.359 หรือในระดบั “พอใจมาก” และ กลุ่มประชาชนและผูส้นใจเขา้ชม
อุทยานหลวงราชพฤกษ ์มีระดบัความพึงพอใจท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.078 หรือในระดบั “พอใจ”  
 

4. สรุปปัญหา และข้อจ ากดัของการด าเนินงาน  
  ปัญหาและขอ้จ ากดัในการให้บริการของ สวพส. โดยส่วนใหญ่เป็นประเด็นปัญหาในดา้น

ส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ ดงัต่อไปน้ี 
4.1 การใหบ้ริการแก่เกษตรกรบนพื้นท่ีสูง พบปัญหาและขอ้จ ากดั ดงัน้ี 

1) ประเด็นด้านส่ิงอ านวยความสะดวก   มีปัญหาและข้อจ ากดัในเร่ือง 
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรผูรั้บบริการ  ช่องทางในการ
ติดต่อประสานงานท่ีไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของโครงการ ขาดความ
เหมาะสมหรือความพร้อมของส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือท่ีใช้ และ
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เกษตรกรไม่ไดรั้บขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ท่ีชดัเจน รวมทั้งมีขอ้จ ากดั
ในการส่ือสารดว้ยภาษาไทยของเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง 

2) ประเด็นดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  มีปัญหาส่วนใหญ่ใน
การท่ีเกษตรกรตอ้งใชเ้วลาในการรอนานเกินไป ขอ้จ ากดัดา้นคมนาคม
และการขนส่ง   ขาดความสะดวกรวดเร็วและครบถว้นในการบริการ  

4.2 การให้บริการของพื้นท่ีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พบว่าปัญหาและขอ้จ ากดัส่วนใหญ่
เป็นประเด็นปัญหาดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดงัน้ี 

1) ยงัขาดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผูรั้บบริการอยา่งทัว่ถึง 
2) ยงัขาดความเหมาะสมในบางพื้นท่ี สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ใน

การให้บริการท่ีมีความเพียงพอกับจ านวนผู ้รับบริการในโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีไดจ้ดัข้ึน   

3) ขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีและครบถว้น ทั้งภายในและภายนอก 
4)  การเดินทางเขา้ออกท่ีไม่สะดวก 

5. ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการปรับปรุงงานบริการ 
 คณะผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะแก่สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) 
เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงงานบริการ ดงัน้ี 
 5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรมีระบบพฒันาบุคลากรและระบบรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อเสริม
ให้การบริการมีคุณภาพดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้จาก
งานวจิยัและพฒันา และผูมี้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 

2) ควรมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยน าข้อมูลท่ีเป็น
ข้อคิดเห็นของเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงจากระบบสารสนเทศในการด าเนินงาน
ตามปกติของกิจกรรมในแต่ละโครงการ มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผูบ้ริหารในแต่
ละระดบัเพื่อใชใ้นการบริหารและตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ ทั้งในภาพรวมและราย
โครงการในแต่ละพื้นท่ีเป้าหมายซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั 

3) ควรมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจส าหรับอุทยานหลวงราช
พฤกษ์เป็นการเฉพาะ โดยน าข้อมูลท่ีเป็นข้อคิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีความ
หลากหลาย  จากระบบสารสนเทศในการด าเนินงานตามปกติในภารกิจของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ ์มาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผูบ้ริหารในแต่ละส่วนงานและ
แต่ละระดบั เพื่อใชใ้นการบริหารและตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 
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4) ควรมีแผนบริหารความเส่ียงในการด าเนินโครงการบนพื้นท่ีสูง และของอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์  มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียงพร้อมปัจจยัท่ีอาจก่อให้เกิด
ความเสียหาย หรือความลม้เหลวท่ีเกิดจากการให้บริการ ท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผล
กระทบต่อ สวพส. ดา้นช่ือเสียง และคุณภาพการใหบ้ริการ 

  5.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
1)  ส าหรับงานบริการใหแ้ก่เกษตรกรบนพื้นท่ีสูง  

1.1) ควรปรับปรุงระบบการสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรเพื่อให้
ไดข้อ้มูลปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง  

1.2) ควรปรับปรุงกลไกการติดต่อประสานงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของ
กิจกรรมบนพื้นท่ีสูงท่ีมีขอ้จ ากดัในการส่ือสาร การคมนาคม และขนส่ง 

1.3)  ควรมีการเตรียมความพร้อมของส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ใหบ้ริการตามลกัษณะของโครงการหรือกิจกรรม 

1.4) ควรปรับปรุงแผนการประชาสัมพนัธ์ใหช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
1.5) ควรปรับปรุงระบบและวธีิการคดัเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมกิจกรรม 
1.6) ควรจดัล่ามแปลเป็นภาษาชนเผ่าในทอ้งถ่ิน หรือจดัหาวิทยากรท่ีส่ือสารเป็น

ภาษาชนเผา่กบัเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีมีขอ้จ ากดัในการส่ือสารดว้ยภาษาไทย 
2) ส าหรับงานบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ 

2.1) ควรปรับปรุงช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผูรั้บบริการทุกกลุ่ม และ
ครบทุกภารกิจของอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

2.2) ควรจดัส่ิงอ านวยความสะดวกบางรายการให้เพียงพอกบัจ านวนผูรั้บบริการ
ตามเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว ้

2.3) ควรปรับปรุงกลไกการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ทั้งภายในและภายนอก 
2.4) ควรทบทวนระบบการจดัการจราจรภายในพื้นท่ี การประสานงานและการ

อ านวยความสะดวกส าหรับผูม้าติดต่อประสานงาน 
2.5) ควรมีกลไกการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ในการเขา้

ไปมีส่วนในการจดักิจกรรมการใหบ้ริการ 
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ตาราง 1 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการของ สวพส. จ าแนกตามประเด็นการใหบ้ริการ 
ประเด็นการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ แปลผล 

1. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ  4.282 85.63 พอใจมาก 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  4.480 89.60 พอใจมาก 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  4.216 84.32 พอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย  4.326 86.52 พอใจมาก 
 
ตาราง 2 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการของ สวพส. จ าแนกตามลกัษณะกลุ่มผูรั้บบริการ 

กลุ่มผูรั้บบริการ  จ านวน ค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ แปลผล 
1. ผูรั้บบริการท่ีเป็นเกษตรกรบนพ้ืนท่ีสูง 933 4.384 87.67 พอใจมาก 
2. ผูรั้บบริการโดยตรงจากอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ 637 4.268 85.36 พอใจมาก 

 1,570 4.326 86.52 พอใจมาก 

 
ตาราง 3 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
 จ าแนกตามประเด็นการใหบ้ริการ 

ประเด็นการใหบ้ริการ ค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ แปลผล 

1. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.249 84.99 พอใจมาก 

2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.447 89.93 พอใจมาก 

3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 4.108 82.16 พอใจ 
คะแนนเฉล่ีย 4.268 85.36 พอใจมาก 

 
ตาราง 4 สรุประดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ ์จงัหวดัเชียงใหม่  
 จ าแนกตามกลุ่มผูรั้บบริการ  
ล าดบั กลุ่มผูรั้บบริการ จ านวน ค่าเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ แปลผล 

1 ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีร่วมเป็นเจา้ภาพจดังาน 10 4.367 87.33 พอใจมาก 

2 ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมในหลกัสูตร 196 4.359 87.18 พอใจมาก 

3 ประชาชนผูส้นใจท่ีเขา้ชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ 431 4.078 81.81 พอใจ 

 คะแนนเฉล่ียของทั้ง 3 กลุ่ม 637 4.268 85.36 พอใจมาก 
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ตาราง 5 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีเป็นเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง จ  าแนกรายกิจกรรม 
 เรียงตามล าดบัคะแนนเฉล่ีย  
ล าดบั ช่ือโครงการ n S.D. Mean % 

1 การพฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยกีาร  
          ปลูกพืชผกัและสมุนไพรบนพ้ืนท่ีสูง  36 0.529 4.465 89.29 

2 การพฒันาเครือข่ายเยาวชนในพ้ืนท่ีสูง 49 0.547 4.450 88.99 
3 โครงการป่าชาวบา้นในพระราชูปถมัภข์องสมเดจ็ 

          พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 160 0.562 4.449 88.98 
4 การพฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยกีาร 

          ปลูกชาและกาแฟอราบิกา้ฯ ในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 118 0.581 4.422 88.44 
5 โครงการวจิยัการฟ้ืนฟแูหล่งอาหารและความ 

          หลากหลายทางชีวภาพของชุมชน 35 0.523 4.416 88.31 
6 การฟ้ืนฟภููมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือการพฒันางาน 

         หตัถกรรมในพ้ืนท่ีโครงการหลวง  69 0.482 4.403 88.06 
7 การส่งเสริมการพฒันาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน 

         อาหารปลอดภยั  21 0.562 4.378 87.56 
8 การรณรงคเ์พ่ือลดการใชส้ารเคมีบนพ้ืนท่ีสูง  72 0.550 4.370 87.40 
9 การพฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยกีาร 

        ปลูกไมผ้ลในพ้ืนท่ีโครงการหลวง  81 0.587 4.365 87.31 
10 การพฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยกีาร 

        ปลูกผกัอินทรียใ์นพ้ืนท่ีโครงการหลวง  108 0.523 4.329 86.58 
11 โครงการฟ้ืนฟคูวามอุดมสมบูรณ์ของดินและจดัการธาตุ 

        อาหารพืชในพ้ืนท่ีขยายผลโครงการหลวง  78 0.617 4.291 85.81 
12 การสนบัสนุนและรณรงคก์ารปลูกหญา้แฝกเพื่อการ 

       พฒันาพ้ืนท่ีสูงอยา่งย ัง่ยนื 106 0.630 4.267 85.35 

 คะแนนเฉล่ียทั้ง 12 โครงการ 933 0.558 4.384 87.67 

หมายเหตุ : 1) พ้ืนท่ีสูง ท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายประกอบดว้ยพ้ืนท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง พ้ืนท่ีโครงการ   
         ขยายผลโครงการหลวง และพ้ืนท่ีโครงการถ่ายทอดความรู้องคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันา
         ศกัยภาพชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
            2) n=จ านวนตวัอยา่ง;  S.D.=ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน;  Mean=คะแนนเฉล่ีย;  %=คิดเป็นร้อยละ 

 
 


