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 รายงานสรุปส าหรับผูบ้ริหาร (Executive Summary Report) ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) ส าหรับโครงการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของ
สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รับผิดชอบด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการโดยมหาวทิยาลยัพายพั ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากสถาบนัวจิยั
และพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน)  มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ
ของสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) และ 2) เพื่อทราบปัญหา ขอ้จ ากดัของการ
ด าเนินงานการให้บริการ และแนวทางการปรับปรุงการบริการของสถาบันให้ดียิ่งข้ึนต่อไป  
รายงานฉบบัน้ีประกอบดว้ย บทน า วิธีการส ารวจ ผลการส ารวจ สรุปปัญหาและขอ้จ ากดัของการ
ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะเป็นแนวทางการปรับปรุงงานบริการส าหรับงานบริการของสถาบนัฯ 
ทั้งในส่วนงานบริการให้แก่เกษตรกรบนพื้นท่ีสูง และงานบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ ์
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 การด าเนินงานเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบันวิจยัและ
พฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นไปตามขอบเขตท่ีก าหนดโดย
คณะกรรมการของสถาบนัฯ  มีประเด็นการให้บริการท่ีต้องการให้ส ารวจใน 3 ด้านคือ 1) ด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ และ  3) ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก  และผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบนัฯ นั้น ให้น าเสนอจ าแนกตาม
บริบทของการให้บริการ คือ การบริการให้แก่เกษตรกรบนพื้นท่ีสูง และการบริการของอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงคณะผูว้ิจยัได้น าเสนอโดยสรุปในรายงานฉบบัน้ี ส าหรับ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฏในรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
 

คณะผูว้จิยั มหาวทิยาลยัพายพั 
กนัยายน 2555 
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1. บทน ำ 
 การส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การ
มหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใชว้ีธีการวิจยัเชิงส ารวจ โดยประมวลและวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอยา่งผูรั้บบริการ ณ ช่วงเวลาหน่ึง โดยเนน้การวดัคร้ังเดียว หลงัจากท่ีผูรั้บบริการไดรั้บ
บริการต่าง ๆ แลว้ โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบนัวิจยั
และพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) และ 2) เพื่อทราบปัญหา ขอ้จ ากดัของการด าเนินงานการ
ใหบ้ริการ และแนวทางการปรับปรุงการใหบ้ริการของสถาบนัใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการ เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการในมิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ เป็นการสะทอ้นความส าเร็จในการตอบสนองต่อความ
คาดหวงัและความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้เสียหลกั ได้แก่ผูใ้ช้บริการหลกัและผูไ้ดรั้บผลกระทบ
ทางตรงจากการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน และตวัช้ีวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมี
ลกัษณะเป็น “ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ”  เป็นผลสะทอ้นจากประชาชนผูม้า
รับบริการโดยตรง หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ (ท่ีไม่ใช่เจา้หน้าท่ีขององค์การมหาชนท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ) 
จึงควรมีการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบัน เพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ และเป็นการศึกษาแนวทางในการพฒันางานบริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกบัความ
ตอ้งการของประชาชนต่อไป 
 

2. วธีิกำรส ำรวจ 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มีจ  านวน 1,434 ราย ประกอบดว้ยผูรั้บบริการ 2 กลุ่มคือ  1) เกษตรกรบนพื้นท่ีสูง 598 ราย ท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีปฏิบติัการของโครงการถ่ายทอดความรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง  
โครงการขยายผลโครงการหลวง  และศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง และ 2) ผูรั้บบริการของอุทยาน
หลวงราชพฤกษ ์จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน  836 ราย ประกอบดว้ย ประชาชนท่ีเขา้มาเยีย่มชมและเขา้
มาใช้บริการโดยตรงจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผูแ้ทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีร่วมจดั
กิจกรรมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และผูเ้ข้ารับการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีจดัโดยอุทยาน
หลวงราชพฤกษ ์(ทั้งน้ีไม่รวมเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรของสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูงฯ หรือของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ)์  
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 การก าหนดขนาดตวัอยา่ง การเลือกพื้นท่ีตวัอยา่ง และการเลือกตวัอยา่งผูรั้บบริการ เพื่อการ
ส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ส าหรับผูรั้บบริการแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี  

1) เกษตรกรบนพื้นท่ีสูง - ไดก้  าหนดขนาดตวัอยา่งของประชากรเกษตรกรท่ีไดรั้บบริการ
ตามแนวทางโครงการหลวงในแต่ละพื้นท่ีอย่างอิสระต่อกัน โดยค านึงถึงขนาด
ประชากร  การคุม้รวม ระดบัการน าเสนอผล พารามิเตอร์ท่ีตอ้งการศึกษา ความคลาด
เคล่ือนจากการเลือกตวัอย่างผูรั้บบริการ ระดบัความเช่ือมัน่ ขนาดตวัอย่างท่ีสามารถ
เก็บขอ้มูลไดจ้ริงและสามารถใช้เป็นตวัแทนของประชากรในแต่ละพื้นท่ีตวัอย่างนั้น
ได ้ทั้งน้ีขนาดตวัอยา่งท่ีก าหนดเท่ากบัจ านวนผูเ้ขา้รับบริการในแต่ละพื้นท่ีเป้าหมายท่ี
มีการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม 2555 – กรกฎาคม 2555  คณะผู ้วิจัยร่วมกับ
สถาบนัฯ เลือกพื้นท่ีปฏิบติังานของโครงการจ านวน 25 แห่ง เป็นพื้นท่ีตวัอย่างเพื่อ
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ประกอบด้วยพื้นท่ีโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง 7 แห่ง พื้นท่ีโครงการขยายผล
โครงการหลวง 9 แห่ง และพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 9 แห่ง ซ่ึงมีท าเลท่ีตั้งตาม
ลกัษณะทางภูมิประเทศกระจายอยูใ่น 7 ลุ่มน ้ า ใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งตามสะดวก จาก
เกษตรกรท่ีไดรั้บบริการในพื้นท่ีตวัอยา่ง เพื่อให้เป็นตวัแทนของประชากรผูรั้บบริการ
ในแต่ละพื้นท่ีโครงการ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการตอบแบบสอบถาม และ/หรือ
สัมภาษณ์ผูรั้บบริการโดยตรง ทั้งน้ีหลงัจากท่ีเกษตรกรไดรั้บบริการจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมนั้น ๆ แลว้ 

2) พื้นท่ีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จงัหวดัเชียงใหม่ - ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
จ าแนกตามกลุ่มผูรั้บบริการ คือ 1) ประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้ชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์
หรือใชบ้ริการในพื้นท่ีของอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ 2) หน่วยงานท่ีร่วมเป็นเจา้ภาพจดั
นิทรรศการและกิจกรรม และ 3) ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเรียนรู้ในหลกัสูตรต่าง ๆ  

2.1) ประชาชนทัว่ไป - ได้ก าหนดขนาดตวัอย่างขั้นต ่าไว ้392 ราย ค านวณ
ขนาดตวัอย่าง ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 และใช้วิธีแบบชั้นภูมิส าหรับ
จ านวนตัวอย่างในแต่ละกิจกรรมท่ีทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้
ให้บริการในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2555 ใช้วิธีแบบตามสะดวก 
(Convenient Sampling) ในการเลือกตวัอยา่งจากประชาชนท่ีเขา้ร่วมงาน
เพื่อตอบแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์  ซ่ึงเก็บขอ้มูลไดจ้ริง 506 ราย 

2.2)  ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีร่วมจดักิจกรรม – ใชเ้ทคนิค Snow-ball Sampling ใน
การเลือกบุคคลเป็นผูแ้ทนของหน่วยงานฯ เพื่อใหไ้ดข้นาดของประชากร
และตวัแทนท่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงในการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
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ต่าง ๆ กบัอุทยานหลวงราชพฤกษ ์และมีความครอบคลุมในหลากหลาย
มิติ ซ่ึงเก็บขอ้มูลไดจ้ริง 30 ราย  

2.3) ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตร - ไดสุ่้มตวัอยา่งจากผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรม
การจัดฐานการเรียนรู้ ท่ีทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จัดให้กับ
สถานศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึงเก็บขอ้มูลไดจ้ริง 300 ราย  

  
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบข้อค าถามลักษณะ

มาตราการประเมิน (Rating scale) เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการแบ่งเป็น 5 ระดบั ใน
แต่ละประเด็นการให้บริการ 3 ดา้นคือ 1) ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 2) ดา้นเจา้หนา้ท่ี
ผูใ้ห้บริการ และ 3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก นอกจากน้ีแล้วยงัมีขอ้ค าถามเปิดส าหรับแสดง
ขอ้คิดเห็น รวมทั้งขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม แบบสอบถามไดรั้บการตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษาท่ีใช้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์จากคณะกรรมการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้น ท่ีสูง (องค์การมหาชน) และได้มีการทดสอบความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม มีระยะเวลาด าเนินการโครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 180 วนั คณะผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามขอบข่ายของขอ้มูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่  ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และอภิปรายผลในเชิงพรรณา การแปลผลข้ึนอยูก่บัระดบั “คะแนนเฉล่ีย” ของความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการดงัน้ีคือ คะแนน 1.00 – 1.80 ไม่พอใจมาก, 1.81 – 2.60 ไม่พอใจ, 2.61 – 3.40 เฉย ๆ, 
3.41 – 4.20 พอใจ,  และ 4.21 – 5.00 พอใจมาก  ผลการส ารวจสรุปไดด้งัน้ี 
 

3. ผลกำรส ำรวจ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) ไดรั้บความ
พึงพอใจจากผูรั้บบริการในภาพรวมในระดบั “พอใจมาก” ทั้งจากผูรั้บบริการท่ีเป็นเกษตรกรบน
พื้นท่ีสูง และผูรั้บบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จงัหวดัเชียงใหม่ มีรายละเอียดของผลการ
ส ารวจในแต่ละกลุ่มผูรั้บบริการมีดงัน้ี 
 
3.1 ผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรทีเ่ป็นเกษตรกรบนพืน้ทีสู่ง  
 เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงมีความพึงพอใจในการไดรั้บบริการในภาพรวมอยู่ในระดบั “พอใจ
มาก” ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.553 (จากคะแนนเต็ม 5) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 91.05 และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการในระดบั “พอใจมาก” ทั้ง 3 ประเด็นการให้บริการ โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็น
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.662 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 93.25 รองลงมาคือประเด็นดา้น
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ส่ิงอ านวยความสะดวก ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.502 คิดเป็นร้อยละ 90.03 และประเด็นดา้นกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบ้ริการ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.494 คิดเป็นร้อยละ 89.88 ตามล าดบั (ตาราง 1) 
 เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงดังกล่าวได้รับบริการโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จ านวน 18 
รายการ โดยมีกิจกรรม 5 อนัดบัแรกท่ีเกษตรกรไดรั้บบริการมากท่ีสุด คือ 1) โครงการสนับสนุน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเล้ียงสัตว์   2) การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้
เทคโนโลยีการปลูกผกัและสมุนไพรบนพื้นท่ีสูง  3) โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
บนพื้นท่ีสูงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  4) การพฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยกีาร
ปลูกไมผ้ลในพื้นท่ีโครงการหลวง  และ 5) การฟ้ืนฟูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อการพฒันางานหตัถกรรม
ในพื้นท่ีโครงการหลวง  ทั้งน้ีการให้บริการในพื้นท่ีปฏิบติัการดงักล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ
โครงการ  คือ 1)โครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง  
2)โครงการขยายผลโครงการหลวง และ 3) ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง  เม่ือจ าแนกผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของผูรั้บบริการตามพื้นท่ีปฏิบติังานของโครงการพบว่า  เกษตรกรในพื้นท่ีทั้ ง 3 
โครงการนั้น มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดบั “พอใจมาก” โดยท่ีพื้นท่ีโครงการถ่ายทอด
องคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง ไดรั้บคะแนนมากท่ีสุด (ตาราง 2) 
 เน่ืองจากท่ีตั้งตามภูมิประเทศของหน่วยให้บริการของพื้นท่ีปฏิบติังานของโครงการต่าง ๆ 
นั้นกระจายอยู่ในลุ่มน ้ าต่าง ๆ จ านวน 7 ลุ่มน ้ า และเม่ือมีการจ าแนกผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการตามพื้นท่ีลุ่มน ้ าแลว้พบว่าเกษตรกรในเกือบทุกลุ่มน ้ ามีความพึงพอใจในการไดรั้บ
บริการ ในระดบั “พอใจมาก” ในทุกประเด็นการให้บริการ เวน้แต่เกษตรกรในลุ่มน ้าโขงและลุ่มน ้ า
ยมท่ีมีความพึงพอใจ ในระดับ “พอใจ” ทั้ งน้ีประเด็นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการได้รับความพึงพอใจ
สูงสุดดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.662 รองลงมาคือประเด็นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และประเด็นดา้น
กระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ ตามล าดบั (ตาราง 3) 
 
ตาราง 1 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ-เกษตรกรบนพื้นท่ีสูง จ  าแนกตามประเด็นการใหบ้ริการ 
ประเด็นการใหบ้ริการ S.D. Mean % การแปลผล 
1. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 0.490 4.494 89.88 พอใจมาก 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 0.423 4.662 93.25 พอใจมาก 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 0.466 4.502 90.03 พอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย 0.401 4.553 91.05 พอใจมาก 
หมายเหต ุ:  1) S.D.=ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉล่ีย, %=ร้อยละ 
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ตาราง 2   ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการจ าแนกตามในพื้นท่ีปฏิบติังานของโครงการ 

พื้นท่ีปฏิบติังานของโครงการ n S.D. Mean % การแปลผล 

1) พ้ืนท่ีโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวง 
     และพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 

206 0.320 4.656 93.13 พอใจมาก 

2) พ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 192 0.39 4.586 91.72 พอใจมาก 
3) พ้ืนท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 200 0.442 4.414 88.27 พอใจมาก 

คะแนนเฉล่ียทั้ง 3 พ้ืนท่ีปฏิบติังานของโครงการ 598 0.401 4.553 91.05 พอใจมาก 

หมายเหต ุ:  1) n=จ านวนตวัอยา่ง, S.D.=ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉล่ีย, %=ร้อยละ 

 
ตาราง 3 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการจ าแนกตามพื้นท่ีลุ่มน ้าและประเด็นการใหบ้ริการ 

พ้ืนท่ีลุ่มน ้ า 
จ านวน
(ราย) 

คะแนนเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจฯ ในแต่ละประเด็นการใหบ้ริการ 
กระบวนการ1 เจา้หนา้ท่ี2 ความสะดวก3 คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 

1. สาละวนิ 84 4.743 4.805 4.771 4.773 พอใจมาก 
2. น่าน 91 4.706 4.833 4.697 4.745 พอใจมาก 
3. แม่กลอง 17 4.435 4.753 4.482 4.557 พอใจมาก 
4. กก 83 4.516 4.668 4.333 4.505 พอใจมาก 
5. ปิง 283 4.410 4.616 4.455 4.493 พอใจมาก 
6. โขง 20 4.000 4.360 4.240 4.200 พอใจ 
7. ยม 20 4.120 4.140 4.170 4.143 พอใจ 
ภาพรวม 598 4.494 4.662 4.502 4.553 พอใจมาก 

    แปลผล  พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก  

 
สรุปแนวทางการปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาและขอ้จ ากดัของการ

ด าเนินงานการให้บริการในส่วนของการให้บริการแก่เกษตรกรบนพื้นท่ีสูง จ  าแนกตามประเด็นการ
ใหบ้ริการไดด้งัน้ี 

1) ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
1.1)  ควรมีการแจง้ใหเ้กษตรกรทราบล่วงหนา้ก่อนการอบรมอยา่งนอ้ย 1 วนั 

1.2)  ควรแจง้วตัถุประสงคข์องโครงการใหช้าวบา้นทราบก่อนการอบรม 

  แต่ละคร้ัง 

1.3)  ควรจดัการอบรมเป็นกลุ่มยอ่ย โดยไม่ควรจดัการฝึกอบรมตรงกนั 

1.4)  ควรใชเ้วลาในการอบรมอยา่งคุม้ค่า  ตรงเวลาและรักษาเวลาในการฝึกอบรม   
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1.5) ควรมีล่ามไวใ้หก้บัชาวบา้นเพื่อจะไดมี้ความเขา้ใจตรงกนั  

1.6) ควรมีเอกสารประกอบการฝึกอบรมในแต่ละคร้ัง  

2) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
2.1) ควรใหเ้จา้หนา้ท่ีมาอบรมใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ืองและมีการติดตามงานบ่อย ๆ  
2.2) ควรเขา้ไปอบรมในหมู่บา้นเพื่อความสะดวกของชาวบา้น 
2.3) ตอ้งการใหอ้บรมเพิ่มเติมเร่ืองการใชปุ๋้ย ประโยชน์ของตน้ไมช้นิดต่างๆ  
2.4) ควรใหค้วามรู้เพิ่มเติมในดา้นอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ หรืออาชีพ  
       เสริมท่ีใชร้ะยะเวลาสั้น ๆ เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ได ้ 
2.5) ควรเพิ่มเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนยใ์นบางศูนยเ์พิ่มเติม  

3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
3.1)  ควรปรับปรุงสถานท่ีอบรมเพราะคบัแคบ ไม่เพียงพอ หรือไม่มีไฟฟ้า 
3.2)  สถานท่ีการจดัอบรมควรอยูใ่นชุมชน ไม่ไกลจากหมู่บา้น  
3.3)  ควรปรับปรุงถนนหนทางเพราะจะท าใหเ้ดินทางสะดวกข้ึน  
3.4) ควรจดัส่งเคร่ืองมืออุปกรณ์มาใหต้รงเวลา เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบติังานไดท้นัที 

  4) ปัญหา ขอ้จ ากดั และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงในดา้นอ่ืน ๆ 
4.1) ด้านการเกษตร – พื้นท่ีสูงหลายแห่งมีปัญหาเร่ืองแหล่งน ้ าและคุณภาพดิน  

ท าให้เพาะปลูกไม่ได ้ ส่วนผกัท่ีใชปุ๋้ยอินทรียป์ลูกก็ไม่งามนกั  ท าให้เกษตรกรขายไม่ไดร้าคา ต่าง
กบัการใช้สารเคมี อีกทั้งราคาพืชผกัก็ต  ่าเกินไป  เน่ืองจากถูกพ่อคา้คนกลางหักเปอร์เซ็นต์ท าให้มี
รายได้น้อย  เกษตรกรบางรายประสบปัญหาเร่ืองการจดัสรรเวลา ท าให้ ไม่ค่อยมีเวลาหมกัปุ๋ย 
เน่ืองจากตอ้งท างาน นอกจากน้ียงัพบปัญหาเร่ืองการปรับราคาพืชผล  การจ่ายเงินล่าชา้ หลงัจากท่ี
รับซ้ือสินคา้ไปแลว้  หรือการขาดความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีเม่ือเวลาท่ีเกษตรกรน าผลผลิตมาส่งให ้
(ขาดตะกร้าหรืออุปกรณ์ในการรับของ) 

นอกจากประเด็นปัญหาในข้างต้นแล้ว ยงัพบว่าเกษตรกรต้องการให้มีการ
สนบัสนุนเร่ืองปุ๋ย  พนัธ์ุพืชต่าง ๆ อาทิ กลา้มะม่วง ขา้ว ถัว่ พืชผกัสวนครัว ไผต่ง กลา้ไมเ้ศรษฐกิจ  
กล้าไม้ผล เช่น ยางพารา  อะโวคาโด  องุ่น  ทุเรียน เป็นตน้ ตอ้งการการแบ่งเปอร์เซ็นต์การขาย
สินคา้เพื่อน ามาตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์  ตอ้งการแหล่งน ้ า และเคร่ืองมือการเกษตร  มีการเสนอแนะให้
จดัการส่งเสริมหรือฝึกอบรมในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม เพราะเป็นช่วงท่ีเกษตรกร
วา่งงาน  สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ  นอกจากน้ี ยงัเสนอวา่ควรให้มาตรวจสารพิษ
ในร่างกายทุกปี  แต่ตอ้งแนะน าวิธีการรักษาหรือน ายามาให้ดว้ย  เพราะหากมาตรวจเพียงอยา่งเดียว
ก็ไม่เกิดประโยชน์ 
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4.2) ด้านหัตถกรรม - เกษตรกรตอ้งการให้มาส่งเสริมเยาวชนในเร่ืองการทอผา้ 
โดยอาจจดัให้มีการเขา้ค่ายเยาวชน  ตอ้งการให้สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ให้แก่กลุ่มหัตถกรรม คือ 
เคร่ืองทอผา้ และเคร่ืองป่ันฝ้าย ตอ้งการให้ช่วยหาช่องทางการตลาดให้  รวมทั้งเสนอว่าควรหา
ลวดลายใหม่ ๆ มาสอนดว้ย  
 
3.2 ผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์  
  ผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผูรั้บบริการท่ีไดใ้ชบ้ริการโดยตรงจาก
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จงัหวดัเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบวา่ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.216 
หรือร้อยละ 84.32 ซ่ึงอยู่ในระดบั “พอใจมาก”  เม่ือจ าแนกตามกลุ่มผูรั้บบริการของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ซ่ึงแบ่งเป็น 3 กลุ่มนั้น พบว่า 1) ผูรั้บบริการท่ีเป็นกลุ่มประชาชนผูส้นใจเขา้ชมอุทยาน
หลวงราชพฤกษ ์มีระดบัความพึงพอใจท่ี 4.263 คะแนน หรือในระดบั  “พอใจมาก” 2) กลุ่มผูแ้ทน
หน่วยงานท่ีร่วมเป็นเจ้าภาพจดักิจกรรม มีระดับความพึงพอใจท่ี 4.148 คะแนน หรือในระดับ 
“พอใจ”  และ 3) กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ มีระดบัความพึงพอใจท่ีคะแนน 4.234  
หรือในระดบั “พอใจมาก” (ตาราง 4) 
  เม่ือจ าแนกตามประเด็นการให้บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พบว่า
ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในประเด็นดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.323 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 86.45 รองลงมาคือประเด็นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.184 
คิดเป็นร้อยละ 83.67 และประเด็นดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.141 
คิดเป็นร้อยละ 82.81 ตามล าดบั (ตาราง 5) 
 
ตาราง 4 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ ์จงัหวดัเชียงใหม่ 

จ าแนกตามประเภทของผูรั้บบริการ 
กลุ่มผูรั้บบริการ คะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ การแปลผล 

1.ประชาชนผูส้นใจเขา้ชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ 4.263 85.27 พอใจมาก 
2.ผูแ้ทนหน่วยงานร่วมจดักิจกรรม 4.148 82.98 พอใจ 
3.ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆ 4.234 84.68 พอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.216 84.32 พอใจมาก 
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ตาราง 5 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ าแนกตามประเด็นการใหบ้ริการ 

ประเด็นการใหบ้ริการ คะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ  การแปลผล 
1. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.141 82.81 พอใจ 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.323 86.45 พอใจมาก 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 4.184 83.67 พอใจ 

คะแนนเฉล่ีย 4.216 84.32 พอใจมาก 
 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยจ าแนกเป็นรายกลุ่มของผูรั้บบริการ ซ่ึงมี 3 กลุ่ม สรุปไดด้งัน้ี 
 กลุ่มที ่1 ประชำชนทัว่ไปทีเ่ข้ำชมอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์  
  ประชาชนทัว่ไปท่ีไดเ้ขา้เยีย่มชมและใชบ้ริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษใ์นดา้น
ต่าง  ๆ เช่น 1) เขา้เยี่ยมชมในงานแสดงนิทรรศการดา้นการคา้  การลงทุน การอุตสาหกรรม หรือ
การพาณิชยกรรม 2) เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและการอนุรักษ์พันธ์ุพืช 3) เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวและพกัผอ่นดา้นวฒันธรรม   4) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและพกัผอ่นดา้นการเกษตร     และ 
5)  เขา้เยี่ยมชมในงานแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรหรือท่ีเก่ียวกบัการเกษตร มีความเห็นโดย
สรุปวา่ มีความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมอยูใ่นระดบั “พอใจมาก” ท่ีคะแนน 4.264 (จาก
คะแนนเต็ม 5) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 85.27 และมีความพึงพอใจในการให้บริการในระดบั “พอใจมาก” 
ทั้ง 3 ประเด็นการให้บริการ โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในประเด็นดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ดว้ย
คะแนนเฉล่ีย 4.310 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 86.21 รองลงมาคือประเด็นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดว้ย
คะแนนเฉล่ีย 4.271 คิดเป็นร้อยละ 85.43 และประเด็นดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ดว้ย
คะแนนเฉล่ีย 4.210 คิดเป็นร้อยละ 84.20 ตามล าดบั (ตาราง 6) 

 
ตาราง 6 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ-์ประชาชนทัว่ไป  

                 จ าแนกตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นการให้บริการ 

ประเด็นการใหบ้ริการ S.D. Mean % การแปลผล 
1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 0.649 4.210 84.20 พอใจมาก 
2. ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 0.590 4.310 86.21 พอใจมาก 
3. ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 0.572 4.271 85.43 พอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย 0.553 4.264 85.27 พอใจมาก 
หมายเหต ุ:  1) S.D.=ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉล่ีย, %=ร้อยละ 
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นอกจากน้ีได้เสนอแนวทางการปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ข้อจ ากัดของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในการให้บริการแก่ประชาชน จ าแนกตามประเด็นการ
ใหบ้ริการ มีดงัน้ี 
 1) ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 

 ควรมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์การจดังานต่าง ๆ ใหม้ากข้ึน และควรจดัใหอ้ยูใ่น   
    โปรแกรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 

 2) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
 ควรปรับปรุงการใหค้  าแนะน า และการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีในบางจุด 

 3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก - ควรมีการปรับปรุงการให้บริการดงัน้ี 

3.1)  ควรเพิ่มจ านวนหอ้งน ้า และจ านวนถงัขยะใหเ้พียงพอ  
3.2)  ควรจดัท่ีจอดรถใหอ้ยูใ่นบริเวณท่ีไม่ไกลมาก และใหมี้รถไฟฟ้าบริการ   

 เพิ่มข้ึน 
3.3)  ควรท าบริเวณทางเดินใหร่้มร่ืน 
3.4)  ควรปรับปรุงเร่ืองราคาอาหารใหมี้ราคาถูกลง และเพิ่มจุดบริการน ้าด่ืมฟรี 
3.5)  ไม่ควรจดัสถานท่ีท่ีแสดงสินคา้ใหดู้หรูหราเกินไปเพราะจะท าให ้

  คนไม่กลา้เขา้ไปซ้ือสินคา้  
3.6)  ควรมีระบบบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย  
3.7)  ควรปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงใหมี้เสียงท่ีดงัและชดัเจน 

            4) ดา้นอ่ืน ๆ 
   ควรจดัใหมี้การแสดงนาฎศิลป์ไทยเพื่อดึงดูดใจผูเ้ขา้ร่วมงาน 
 
 กลุ่มที ่2  ผู้แทนหน่วยงำนร่วมจัดกจิกรรมกบัอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์  
  ผูแ้ทนหน่วยงานร่วมจดักิจกรรมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูบ้ริหารระดับสูงหรือเป็นผูบ้ริหารในระดบัรองหรือผูช่้วย ซ่ึงเป็นผูแ้ทนของส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือองคก์รของรัฐ และไดร่้วมจดักิจกรรมและนิทรรศการทางดา้นวชิาการและกิจกรรม
การจดัประกวดกลว้ยไมแ้ละพืชสวนชนิดต่าง ๆ  กบัอุทยานหลวงราชพฤกษ์  มีความพึงพอใจใน
การให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ “พอใจ” ท่ีคะแนน 4.149 (จากคะแนนเต็ม 5) ซ่ึงคิดเป็น     
ร้อยละ 82.98 และมีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับ “พอใจ” ในทั้ ง 3 ประเด็นการ
ใหบ้ริการ โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในประเด็นดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.200 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมาคือประเด็นดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.133 
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คิดเป็นร้อยละ 82.67 และประเด็นดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.113 
คิดเป็นร้อยละ 82.27 ตามล าดบั (ตาราง 7) 
 
ตารางท่ี 7  ระดบัความพึงพอใจของผูแ้ทนหน่วยงานร่วมจดักิจกรรมกบัอุทยานหลวงราชพฤกษ ์

ประเด็นการใหบ้ริการ S.D. Mean % การแปลผล 
1. ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 0.537 4.113 82.27 พอใจ 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 0.577 4.200 84.00 พอใจ 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 0.573 4.133 82.67 พอใจ 

คะแนนเฉล่ีย 0.487 4.149 82.98 พอใจ 
หมายเหต ุ: S.D.=ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉล่ีย, %=ร้อยละ  

 

นอกจากน้ีไดเ้สนอแนวทางการปรับปรุงการใหบ้ริการให้ดียิง่ข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาและ
ขอ้จ ากดัของอุทยานหลวงราชพฤกษใ์นการใหบ้ริการแก่ผูแ้ทนหน่วยงานร่วมจดักิจกรรม จ าแนก
ตามประเด็นการใหบ้ริการ ในแต่ละกิจกรรมมีดงัน้ี 
 
ก) กจิกรรม “งำนป๋ีใหม่เมืองดอกเอือ้งงำม ณ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์”   
 1) ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

ควรปรับปรุงการประสานงานกบัแผนกรักษาความปลอดภยัใหดี้ยิง่ข้ึน เพราะ
ประสบปัญหาเร่ืองขั้นตอนความยุง่ยากในการเขา้ออก  รวมถึงปัญหาความไม่สะดวก
ต่าง ๆ เช่น กรณีผูสู้งอายท่ีุมาร่วมงานชา้ก็จะไม่ใหเ้ขา้ร่วมงาน เป็นตน้  

 2) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
  -ไม่มี- 
 3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

  ควรปรับปรุงอตัราค่าบ ารุงการเช่าใชส้ถานท่ีเน่ืองจากกลุ่มผูจ้ดังานมีงบประมาณ
จ ากดั   รวมทั้งควรปรับปรุงช่วงเวลาของการประชาสัมพนัธ์ใหเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึน 

 4) ดา้นอ่ืน ๆ 
  ควรจดังานใหเ้ป็นประเพณีของจงัหวดั เพื่อใหผู้สู้งอายไุดม้าพบปะกนัทุกปี 

 
 
 



รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร  
(Executive Summary Report) 

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ฏ 

ข) กจิกรรม “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ OTOP ช็อปวสิำหกจิชุมชน ยลภูมิปัญญำล้ำนนำไทย” 
1) ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ  
  ควรจดัใหมี้กิจกรรมจูงใจให้คนมาเท่ียวชม เช่น มีของท่ีระลึกแจก สะสม  และ

ปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ใหก้ารเท่ียวชมเกิดความน่าเบ่ือ 
 2) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 

  ควรมีเจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัสถานท่ีประจ าจุดแสดงต่าง ๆ 
 3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

 กิจกรรมบางอยา่งไม่มีการประชาสัมพนัธ์ ไม่มีจุดขาย/จุดเด่น เช่น การจดัแสดง 
 พนัธ์ุไมห้ายาก หรือพนัธ์ุไมท่ี้น่าสนใจ รวมทั้งไม่มีการท าสกู๊ปข่าวในการท ากิจกรรม 

ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะวา่ควรจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารผา่นสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการจดักิจกรรม 

 4) ดา้นอ่ืนๆ 
  4.1  ควรมีการใชส่ื้อของภาคอ่ืน ๆ เช่น ภาคกลาง ภาคใต ้ภาคอีสาน ร่วมดว้ย 
 4.2  ควรจดัเตรียมงานใหส้มบูรณ์เพื่อสร้างความประทบัใจ ท าใหรู้้สึกอยากไปอีก 
         คร้ัง หรือท าใหอ้ยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
         4.3  ควรมีการจดักิจกรรมในอุทยานราชพฤกษ ์เช่น งานแต่งงาน งานเล้ียง  

4.4  กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเยาวชน ควรเป็นกิจกรรมท่ีเขา้มาเท่ียวแลว้ เกิดความรู้สึก  
       ภูมิใจ เขา้ใจ ไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง ท าใหเ้ยาวชนเห็นความส าคญั หรือมี 
       ส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ควรใหเ้ด็กไดส้ัมผสักิจกรรม  
       หรือวถีิชีวติจริง หรือจ าลองสถานการณ์จริง 

 
ค)  งำน “มหัศจรรย์พรรณไม้และวนัต้นไม้แห่งชำติ ประจ ำปี 2555” 
 1) ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

 หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมจดัมีระยะเวลาเตรียมงานสั้น ท าใหไ้ม่ทราบบริเวณพื้นท่ีจดั
งาน รวมถึงวตัถุประสงคข์องการจดังานท่ีชดัเจน นอกจากนั้นยงัพบปัญหาเร่ืองการเชิญ
หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมซ ้ าซอ้น  ดงันั้น ควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมจดันิทรรศการ
ใหห้ลายหลายกวา่เดิม เพื่อความคุม้ค่าในการเดินทางมาเท่ียวชม และมีขอ้เสนอแนะวา่
ระยะเวลาการจดังานนั้น ควรเป็นฤดูหนาว 
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2)  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
  เจา้หนา้ท่ีมีจ านวนนอ้ย ท าให้ไม่สามารถใหบ้ริการและตอบค าถามของนกัเรียนได้

อยา่งเตม็ท่ี ดงันั้นควรมีเจา้หนา้ท่ีประสานงานประจ าอยูบ่ริเวณงานใหม้ากข้ึน 
 3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

  ควรมีการประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้ทางส่ือต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 1 เดือน รวมทั้งควรเพิ่ม
จุดบริการสาธารณะ เช่นร้านอาหาร น ้าด่ืมและจุดทิ้งขยะในบริเวณท่ีรอรถบริการรับ-ส่ง
ใหม้ากข้ึน เพื่อรองรับจ านวนผูม้าใชบ้ริการ 

 4) ดา้นอ่ืน ๆ 
  ควรจดักิจกรรมเก่ียวกับการให้ความรู้เร่ืองพนัธ์ุไม้ต่าง ๆ โดยเฉพาะพนัธ์ุไม้ท่ี    

หายาก และเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  รวมทั้ งมีข้อเสนอแนะว่าควรจะจดัให้มีเกมในลักษณะของ walk rally 
เพราะจะท าใหเ้กิดความสนุกสนานในการเขา้ร่วมงาน 

 
 กลุ่มที ่3  ผู้เข้ำรับกำรอบรมในหลกัสูตรทีจั่ดโดยอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 
  ผูเ้ขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย เขา้ร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรมเรียนรู้ใน 16 หลกัสูตรท่ีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไดจ้ดัข้ึน 
โดยกิจกรรมเรียนรู้ท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมได้เขา้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้มากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก   คือ      
1) เกษตรทฤษฎีใหม่  2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับชีวิตประจ าวนั  3) พืชสมุนไพร
ทอ้งถ่ิน  4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเยาวชน และ 5) พืชสมุนไพรยอดนิยม 
  ผูเ้ขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรดงักล่าวมีความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวม
อยู่ในระดบั “พอใจมาก” ท่ีคะแนน 4.234 (จากคะแนนเต็ม 5) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 84.68  โดยได้รับ
ความพึงพอใจในระดบั “พอใจมาก”  ในประเด็นดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.458 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 89.16 โดยในทุกรายการย่อยไดรั้บความพึงพอใจในระดบั “พอใจมาก” อีกด้วย 
ส าหรับอีก 2 ประเด็นการให้บริการนั้นไดรั้บความพึงพอใจในระดบั “พอใจ” คือประเด็นดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก ด้วยคะแนนเฉล่ีย 4.146 คิดเป็นร้อยละ 82.92 และประเด็นด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบ้ริการ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.099 คิดเป็นร้อยละ 81.98 ตามล าดบั (ตาราง 8) 
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ตารางท่ี 8 ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรมในหลกัสูตรท่ีจดัโดยอุทยานหลวงราชพฤกษ ์

 จ าแนกตามประเด็นการใหบ้ริการ 
ประเด็นการใหบ้ริการ S.D. Mean % การแปลผล 

1. ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 0.497 4.099 81.98 พอใจ 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 0.525 4.458 89.16 พอใจมาก 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 0.528 4.146 82.92 พอใจ 

คะแนนเฉล่ีย 0.365 4.234 84.68 พอใจมาก 
หมายเหต ุ: S.D.=ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉล่ีย, %=ร้อยละ  

 
แนวทางการปรับปรุงการให้บริการใหดี้ยิง่ข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาและขอ้จ ากดัของอุทยาน

หลวงราชพฤกษใ์นการใหบ้ริการแก่ผูเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ จ าแนกตามประเด็นการ
ใหบ้ริการในแต่ละกิจกรรมมีดงัน้ี 
 1) ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

  ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมใหม้ากข้ึน อีกทั้งควรจดัการเร่ืองเวลาใหเ้หมาะสม 
รวดเร็ว เน่ืองจากผูเ้ขา้ร่วมอบรมตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรอเพื่อเปล่ียนฐานนานเกินไป 

 2) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
 -ไม่มี- 

 3) ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
ควรปรับปรุงใหมี้รถบริการรับส่งอยา่งเพียงพอ ควรมีจุดบริการน ้าเยน็ ควรเพิ่ม

หอ้งน ้าในบางพื้นท่ีท่ีไม่พร้อมใหบ้ริการ  และควรมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง  
 4) ดา้นอ่ืน ๆ  

     4.1  ควรมีขนม อาหารวา่งไวบ้ริการ 
             4.2  ควรมีท่ีนัง่พกัประจ าจุด 
             4.3  ควรมีเกม กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
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4.  ข้อเสนอแนะ  
 คณะผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะแก่สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) เพื่อเป็นแนว
ทางการปรับปรุงงานบริการในภาพรวมดงัน้ี 

4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรับสถำบันวจัิยและพฒันำพืน้ทีสู่ง (องค์กำรมหำชน) 
1.1) ควรมีการพฒันาบุคลากรและการรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อเสริม

ใหก้ารบริการมีคุณภาพดียิง่ข้ึน เช่น การปรับปรุงระบบสวสัดิการเพื่อใหเ้กิดก าลงัใจแก่เจา้หนา้ท่ีใน
พื้นท่ี ทั้งในเร่ืองการประกนัอุบติัเหตุ ค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท่ีมีองค์
ความรู้จากงานวิจยัและพฒันา รวมทั้งผูมี้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรหรือ
ผูรั้บบริการดว้ยภาษาชนเผา่หรือภาษาทอ้งถ่ิน เช่น การสนบัสนุนให้คนในพื้นท่ีท่ีสามารถพูดภาษา
ทอ้งถ่ินได ้ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานกบัทางสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การ
มหาชน) 

1.2) ควรมีการน าขอ้คิดเห็นของเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงซ่ึงเป็นขอ้คิดเห็นท่ีไดจ้าก
การด าเนินงานตามปกติของกิจกรรมในแต่ละโครงการ มาสร้างเป็นสารสนเทศใหผู้บ้ริหารในแต่ละ
ระดบัเพื่อใช้ในการบริหารและตดัสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อมาพฒันาคุณภาพการให้บริการของ
โครงการบนพื้นท่ีสูงตามประเภทของโครงการหรือตามพื้นท่ีลุ่มน ้ าท่ีเป็นเป้าหมาย ซ่ึงมีบริบท
แตกต่างกนั โดยมีการรับฟังความคิดเห็นอยา่งต่อเน่ือง เช่น ทุก ๆ 1 เดือน 3 เดือน เป็นตน้  

1.3) ควรมีการน าขอ้คิดเห็นของผูรั้บบริการท่ีมีความหลากหลาย  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ี
ไดม้าจากระบบสารสนเทศในการด าเนินงานตามปกติของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ แลว้น ามาสร้าง
เป็นสารสนเทศให้ผูบ้ริหารในแต่ละส่วนงานและแต่ละระดบั เพื่อใชใ้นการบริหารและตดัสินใจใน
การพฒันาคุณภาพการให้บริการในภาพรวมตามกิจกรรมท่ีด าเนินการ ซ่ึงมีบริบทการให้บริการท่ี
แตกต่างกนั โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากหน่วยงาน
ระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัล่าง เช่น ทุก ๆ 1 เดือน 3 เดือน เป็นตน้  

1.4) ควรมีการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงอย่างเป็นรูปธรรมในการ
ด าเนินโครงการบนพื้นท่ีสูง และของอุทยานหลวงราชพฤกษ ์โดยครอบคลุมประเด็นการให้บริการ
ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และ ดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวก  ทั้งน้ีตอ้งก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติัการท่ีจะสร้างความรู้ ความเขา้ใจให้กบั
ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบั เพื่อจะได้ด าเนินการแกไ้ข ลด หรือป้องกนัความเส่ียง หรือความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
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4.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 4.2.1 ส าหรับงานบริการใหแ้ก่เกษตรกรบนพื้นท่ีสูง ในพื้นท่ีโครงการเป้าหมาย 

1) ควรปรับปรุงการคน้หาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของเกษตรกร เน่ืองจาก
บางคร้ังเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ีมีความตอ้งการต่างกนัตามบริบทของพื้นท่ี การรับรู้ความตอ้งการ
ของเกษตรกรท่ีถูกตอ้งชดัเจน ท าใหส้ามารถน าขอ้มูลมาสังเคราะห์ เพื่อใชใ้นการวางแผนใหบ้ริการ
ดว้ยนโยบายท่ีเหมาะสมส าหรับเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงในแต่ละลกัษณะพื้นท่ีโครงการได ้ 

2) ควรปรับปรุงแผนการประชาสัมพนัธ์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายใน
พื้นท่ีเพื่อให้มีความเขา้ใจท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน เช่น การแจง้ให้เกษตรกรทราบล่วงหนา้ถึงก าหนดการ
ฝึกอบรม การแจง้ถึงวตัถุประสงค์  รวมทั้งเป้าหมายและประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะได้รับจากการ
ฝึกอบรมในแต่ละคร้ัง การรายงานความกา้วหนา้ของโครงการใหแ้ก่เกษตรกรทราบเป็นระยะๆ  

3) ควรปรับปรุงระบบและวิธีการคดัเลือกเกษตรกรเขา้ร่วมกิจกรรม ให้
ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และเกษตรกรสามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้เพราะถา้ไม่
มีการคดัเลือกเกษตรกรแลว้ อาจจะท าให้เกษตรกรท่ีไม่ประสงค์จะเขา้ร่วมเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่
เห็นความส าคญัของโครงการ ไม่มีการปฏิบติัจริง อาจท าให้โครงการไม่เกิดความกา้วหน้า น ามาสู่
ความสูญเปล่าทั้งในเร่ืองของงบประมาณและระยะเวลา  

4) ควรปรับปรุงกลไกการติดต่อประสานงานกบัหน่วยการให้บริการใน
พื้นท่ีสูงท่ีมีขอ้จ ากดัในการส่ือสาร การคมนาคม และขนส่ง เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง
รอคอยนานเกินไป เช่น การมีกล่องรับความคิดเห็นประจ าศูนยฯ์  

5) ควรปรับปรุงความพร้อมของส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การใหบ้ริการใหเ้หมาะสมในแต่ละพื้นท่ีโครงการ  

6) ในกรณีท่ีมีขอ้จ ากดัในการส่ือสารดว้ยภาษาไทยของเกษตรกรบนพื้นท่ี
สูง ควรจดัให้มีล่ามแปลเป็นภาษาชนเผ่าทุกคร้ัง หรือจดัหาวิทยากรท่ีสามารถส่ือสารเป็นภาษาชน
เผา่ได ้

 4.2.2  ส าหรับงานบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
1) ควรพฒันาระบบการน าขอ้คิดเห็นจากผูรั้บบริการท่ีหลากหลายรูปแบบ 

เช่น มีกล่องรับความคิดเห็นประจ าจุดให้บริการ (ในแต่ละสวน) การมีระบบร้องเรียนผา่นโทรศพัท ์
การมีระบบ E-mail หรือ Facebook รับฟังความคิดเห็น เพื่อมาสังเคราะห์และวางแผนการให้บริการ
ส าหรับผูรั้บบริการแต่ละกลุ่มอยา่งเป็นระบบและประจ าสม ่าเสมอ  

2) ควรจัดส่ิงอ านวยความสะดวกบางรายการให้เพียงพอกับจ านวน
ผูรั้บบริการตามเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว ้เช่น การเพิ่มจ านวนห้องน ้ า และจ านวนถงัขยะในแต่ละจุด 
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มีจ านวนรอบของรถให้บริการรับ-ส่งอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง มีระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตใน
บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ การเพิ่มจุดบริการน ้ าด่ืมฟรี การปรับปรุงระบบเสียงตามสายใน
บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้มีความชัดเจน อีกทั้งควรมีจุดจ าหน่ายอาหารและของว่างใน
บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษเ์พิ่มเติม 

3) ควรปรับปรุงกลไกการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ ทั้งภายในและภายนอก
พื้นท่ีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่น การประชาสัมพนัธ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ผ่านเว็บไซต์ ผ่าน
โปรแกรมท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวทั้งภายในและต่างประเทศ  ผา่นโทรทศัน์ ผา่นFacebook และท่ี
ส าคญัควรประชาสัมพนัธ์การจดังานต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  เช่น มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
ทัว่ไปทราบอยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนการจดังาน 

4) ควรทบทวนระบบการประสานงานและการอ านวยความสะดวก
ส าหรับผูม้าติดต่อประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การติดต่อส่ือสาร การโทรศพัท์หรือส่ง
จดหมายแจง้ระเบียบและเง่ือนไขการจดังานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การแจง้จุดขนถ่ายสินคา้และ
อุปกรณ์การจดังานต่างๆ หรือแจง้เง่ือนไขหากไม่ไดป้ฏิบติัตามระเบียบต่อหน่วยงานร่วมจดั รวมทั้ง
การแจง้จุดรับ-ส่งผูโ้ดยสาร เพื่อให้เกิดความชดัเจนและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อการจดั
งานในแต่ละคร้ัง 

5) ควรมีกลไกการคดัเลือกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ในการเขา้
ไปมีส่วนในการร่วมจดักิจกรรมการใหบ้ริการ  

6) ควรมีการจดัท าแผนปฏิบัติการและแผนงานให้ชัดเจน เช่น ระบุว่า
กิจกรรมใดเป็นไปตามแผนปฏิบติัการ หรือกิจกรรมใดท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นแผนปฏิบติัการและเพิ่มเขา้มา
ภายหลัง เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้ งการแจ้งระเบียบหรือเง่ือนไขต่อ
หน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนท่ีประสงค์จะขอใช้พื้นท่ีอุทยานหลวงราช-
พฤกษ ์ในการจดังานต่าง ๆ โดยในแต่ละกิจกรรมท่ีจดัควรมีการเขียนโครงการพร้อมทั้งระบุตวัช้ีวดั
ใหช้ดัเจน   

.............................................................. 
 


