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คำนำ
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. 2555 รับผิดชอบดาเนิ นการ
สารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การโดยมหาวิทยาลัยพายัพ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันวิจยั
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มี วตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ของสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ 2) เพื่อทราบปั ญหา ข้อจากัดของการ
ด าเนิ น งานการให้ บ ริ ก าร และแนวทางการปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารของสถาบัน ให้ ดี ยิ่ง ขึ้ น ต่ อ ไป
รายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย บทนา วิธีการสารวจ ผลการสารวจ สรุ ปปั ญหาและข้อจากัดของการ
ดาเนินงาน และข้อเสนอแนะเป็ นแนวทางการปรับปรุ งงานบริ การสาหรับงานบริ การของสถาบันฯ
ทั้งในส่ วนงานบริ ก ารให้แก่ เกษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง และงานบริ ก ารของอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์
จังหวัดเชียงใหม่
การด าเนิ น งานเพื่ อ ส ารวจความพึ งพอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารของสถาบัน วิจยั และ
พัฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ก ารมหาชน) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็ นไปตามขอบเขตที่ ก าหนดโดย
คณะกรรมการของสถาบัน ฯ มี ป ระเด็น การให้บริ ก ารที่ ต้องการให้ส ารวจใน 3 ด้านคือ 1) ด้าน
กระบวนการ ขั้น ตอนการให้ บ ริ ก าร 2) ด้านเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บริ ก าร และ 3) ด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวก และผลการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของสถาบันฯ นั้น ให้นาเสนอจาแนกตาม
บริ บทของการให้บ ริ ก าร คื อ การบริ การให้แก่ เกษตรกรบนพื้นที่ สู ง และการบริ ก ารของอุ ท ยาน
หลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั ได้นาเสนอโดยสรุ ปในรายงานฉบับนี้ ส าหรั บ
รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏในรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
คณะผูว้ จิ ยั มหาวิทยาลัยพายัพ
กันยายน 2555
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. บทนำ
การส ารวจความพึ งพอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารของสถาบันวิจยั และพัฒ นาพื้ นที่ สูง (องค์การ
มหาชน) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ใช้วีธีการวิจยั เชิงสารวจ โดยประมวลและวิเคราะห์ความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างผูร้ ับบริ การ ณ ช่วงเวลาหนึ่ ง โดยเน้นการวัดครั้งเดียว หลังจากที่ผรู ้ ับบริ การได้รับ
บริ การต่าง ๆ แล้ว โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การของสถาบันวิจยั
และพัฒ นาพื้นที่ สูง (องค์การมหาชน) และ 2) เพื่อทราบปั ญหา ข้อจากัดของการดาเนิ นงานการ
ให้บริ การ และแนวทางการปรับปรุ งการให้บริ การของสถาบันให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
การส ารวจความพึ ง พอใจของผู ้รั บ บริ ก าร เป็ นการประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของ
ผูร้ ับบริ การในมิติดา้ นคุณภาพการให้บริ การ เป็ นการสะท้อนความสาเร็ จในการตอบสนองต่อความ
คาดหวังและความต้องการของผูม้ ี ส่วนได้เสี ยหลัก ได้แก่ ผูใ้ ช้บริ การหลักและผูไ้ ด้รับผลกระทบ
ทางตรงจากการปฏิ บ ัติงานขององค์ก ารมหาชน และตัวชี้ วดั ความพึ งพอใจของผูร้ ั บ บริ ก ารที่ มี
ลักษณะเป็ น “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ” เป็ นผลสะท้อนจากประชาชนผูม้ า
รับบริ การโดยตรง หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การ)
จึง ควรมี ก ารส ารวจความพึ ง พอใจของผูร้ ับ บริ ก ารของสถาบัน เพื่ อน ามาปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การ และเป็ นการศึกษาแนวทางในการพัฒนางานบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพและตรงกับความ
ต้องการของประชาชนต่อไป
2. วิธีกำรสำรวจ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
มีจานวน 1,434 ราย ประกอบด้วยผูร้ ับบริ การ 2 กลุ่มคือ 1) เกษตรกรบนพื้นที่สูง 598 ราย ที่อยูใ่ น
พื้นที่ปฏิบตั ิการของโครงการถ่ายทอดความรู ้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุ มชนบนพื้นที่สูง
โครงการขยายผลโครงการหลวง และศูนย์พฒั นาโครงการหลวง และ 2) ผูร้ ับบริ การของอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 836 ราย ประกอบด้วย ประชาชนที่เข้ามาเยีย่ มชมและเข้า
มาใช้บริ การโดยตรงจากอุ ทยานหลวงราชพฤกษ์ ผูแ้ ทนหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัด
กิ จกรรมกับ อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์ และผูเ้ ข้ารั บ การอบรมในหลัก สู ตรต่ าง ๆ ที่ จดั โดยอุ ท ยาน
หลวงราชพฤกษ์ (ทั้งนี้ ไม่รวมเจ้าหน้าที่และบุคลากรของสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูงฯ หรื อของ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์)
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การกาหนดขนาดตัวอย่าง การเลือกพื้นที่ตวั อย่าง และการเลือกตัวอย่างผูร้ ับบริ การ เพื่อการ
สารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ สาหรับผูร้ ับบริ การแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1) เกษตรกรบนพื้นที่สูง - ได้กาหนดขนาดตัวอย่างของประชากรเกษตรกรที่ได้รับบริ การ
ตามแนวทางโครงการหลวงในแต่ ล ะพื้ น ที่ อ ย่า งอิ ส ระต่ อ กัน โดยค านึ ง ถึ ง ขนาด
ประชากร การคุม้ รวม ระดับการนาเสนอผล พารามิเตอร์ ที่ตอ้ งการศึกษา ความคลาด
เคลื่ อนจากการเลื อกตัวอย่างผูร้ ับบริ การ ระดับความเชื่ อมัน่ ขนาดตัวอย่างที่ สามารถ
เก็บข้อมูลได้จริ งและสามารถใช้เป็ นตัวแทนของประชากรในแต่ละพื้นที่ตวั อย่างนั้น
ได้ ทั้งนี้ ขนาดตัวอย่างที่กาหนดเท่ากับจานวนผูเ้ ข้ารับบริ การในแต่ละพื้นที่เป้ าหมายที่
มี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล ในช่ ว งเดื อ นมี น าคม 2555 – กรกฎาคม 2555 คณะผู ้วิจ ัย ร่ ว มกับ
สถาบันฯ เลื อกพื้นที่ ปฏิ บตั ิงานของโครงการจานวน 25 แห่ ง เป็ นพื้ นที่ ตวั อย่างเพื่ อ
ดาเนิ น การส ารวจความพึ งพอใจ ประกอบด้วยพื้ น ที่ โครงการถ่ ายทอดองค์ค วามรู ้
โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุ มชนบนพื้นที่ สูง 7 แห่ ง พื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง 9 แห่ ง และพื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวง 9 แห่ ง ซึ่ งมีทาเลที่ต้ งั ตาม
ลักษณะทางภูมิประเทศกระจายอยูใ่ น 7 ลุ่มน้ า ใช้วธิ ี การเลือกตัวอย่างตามสะดวก จาก
เกษตรกรที่ได้รับบริ การในพื้นที่ตวั อย่าง เพื่อให้เป็ นตัวแทนของประชากรผูร้ ับบริ การ
ในแต่ละพื้นที่โครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม และ/หรื อ
สัมภาษณ์ ผูร้ ับบริ การโดยตรง ทั้งนี้ หลังจากที่ เกษตรกรได้รับบริ การจากการเข้าร่ วม
กิจกรรมนั้น ๆ แล้ว
2) พื้นที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชี ยงใหม่ - กาหนดประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง
จาแนกตามกลุ่มผูร้ ับบริ การ คือ 1) ประชาชนทัว่ ไปที่เข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์
หรื อใช้บริ การในพื้นที่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2) หน่วยงานที่ร่วมเป็ นเจ้าภาพจัด
นิทรรศการและกิจกรรม และ 3) ผูเ้ ข้าร่ วมการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรต่าง ๆ
2.1) ประชาชนทัว่ ไป - ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ าไว้ 392 ราย ค านวณ
ขนาดตัวอย่าง ณ ระดับความเชื่ อมัน่ 0.05 และใช้วิธีแบบชั้นภูมิสาหรับ
จ านวนตัว อย่า งในแต่ ล ะกิ จ กรรมที่ ท างอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์ ไ ด้
ให้บริ การในช่ วงเดื อนเมษายน – มิถุนายน 2555 ใช้วิธีแบบตามสะดวก
(Convenient Sampling) ในการเลือกตัวอย่างจากประชาชนที่เข้าร่ วมงาน
เพื่อตอบแบบสอบถามหรื อการสัมภาษณ์ ซึ่ งเก็บข้อมูลได้จริ ง 506 ราย
2.2) ผูแ้ ทนหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม – ใช้เทคนิค Snow-ball Sampling ใน
การเลือกบุคคลเป็ นผูแ้ ทนของหน่วยงานฯ เพื่อให้ได้ขนาดของประชากร
และตัวแทนที่เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรงในการมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม
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ต่าง ๆ กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และมีความครอบคลุมในหลากหลาย
มิติ ซึ่ งเก็บข้อมูลได้จริ ง 30 ราย
2.3) ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตร - ได้สุ่มตัวอย่างจากผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรม
การจัด ฐานการเรี ยนรู ้ ที่ ท างอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์ ไ ด้ จ ัด ให้ ก ั บ
สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซึ่ งเก็บข้อมูลได้จริ ง 300 ราย
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อวิจยั ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ประกอบข้อคาถามลัก ษณะ
มาตราการประเมิน (Rating scale) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การแบ่งเป็ น 5 ระดับ ใน
แต่ละประเด็นการให้บริ การ 3 ด้านคือ 1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ 2) ด้านเจ้าหน้าที่
ผูใ้ ห้บ ริ การ และ 3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก นอกจากนี้ แล้วยังมี ขอ้ คาถามเปิ ดส าหรั บแสดง
ข้อคิ ดเห็ น รวมทั้งข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความ
ถู กต้อง ความเหมาะสมของเนื้ อหาและภาษาที่ ใช้ครอบคลุ มตามวัตถุ ประสงค์จากคณะกรรมการ
ของสถาบัน วิ จ ัย และพัฒ นาพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ารมหาชน) และได้ มี ก ารทดสอบความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ของแบบสอบถาม มี ร ะยะเวลาด าเนิ น การโครงการส ารวจความพึ ง พอใจของ
ผูร้ ับบริ การ 180 วัน คณะผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามขอบข่ายของข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และอภิปรายผลในเชิ งพรรณา การแปลผลขึ้นอยูก่ บั ระดับ “คะแนนเฉลี่ย” ของความพึงพอใจของ
ผูร้ ั บ บริ การดังนี้ คื อ คะแนน 1.00 – 1.80 ไม่ พ อใจมาก, 1.81 – 2.60 ไม่ พ อใจ, 2.61 – 3.40 เฉย ๆ,
3.41 – 4.20 พอใจ, และ 4.21 – 5.00 พอใจมาก ผลการสารวจสรุ ปได้ดงั นี้
3. ผลกำรสำรวจ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้รับความ
พึงพอใจจากผูร้ ับบริ การในภาพรวมในระดับ “พอใจมาก” ทั้งจากผูร้ ับบริ การที่ เป็ นเกษตรกรบน
พื้นที่ สูง และผูร้ ับบริ การของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชี ยงใหม่ มี รายละเอียดของผลการ
สารวจในแต่ละกลุ่มผูร้ ับบริ การมีดงั นี้
3.1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรทีเ่ ป็ นเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ ู ง
เกษตรกรบนพื้นที่ สูงมีความพึงพอใจในการได้รับบริ การในภาพรวมอยู่ในระดับ “พอใจ
มาก” ที่คะแนนเฉลี่ย 4.553 (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 91.05 และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริ การในระดับ “พอใจมาก” ทั้ง 3 ประเด็นการให้บริ การ โดยมีความพึงพอใจสู งสุ ดในประเด็น
ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.662 ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 93.25 รองลงมาคือประเด็นด้าน
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องค์ การมหาชน)
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สิ่ งอานวยความสะดวก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.502 คิดเป็ นร้อยละ 90.03 และประเด็นด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริ การ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.494 คิดเป็ นร้อยละ 89.88 ตามลาดับ (ตาราง 1)
เกษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง ดัง กล่ าวได้รับ บริ ก ารโดยการเข้าร่ ว มกิ จกรรมต่ าง ๆ จ านวน 18
รายการ โดยมีกิจกรรม 5 อันดับแรกที่เกษตรกรได้รับบริ การมากที่สุด คือ 1) โครงการสนับสนุ น
การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละการเรี ย นรู ้ ก ารเลี้ ย งสั ต ว์ 2) การพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู ้
เทคโนโลยีการปลู กผักและสมุนไพรบนพื้นที่สูง 3) โครงการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน
บนพื้นที่สูงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีการ
ปลูกไม้ผลในพื้นที่โครงการหลวง และ 5) การฟื้ นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนางานหัตถกรรม
ในพื้นที่โครงการหลวง ทั้งนี้ การให้บริ การในพื้นที่ปฏิบตั ิการดังกล่าวจะแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ
โครงการ คือ 1)โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุ มชนบนพื้นที่สูง
2)โครงการขยายผลโครงการหลวง และ 3) ศูนย์พฒั นาโครงการหลวง เมื่อจาแนกผลการสารวจ
ความพึ งพอใจของผูร้ ั บ บริ การตามพื้ นที่ ป ฏิ บ ตั ิ งานของโครงการพบว่า เกษตรกรในพื้ นที่ ท้ งั 3
โครงการนั้น มีความพึงพอใจในการให้บริ การในระดับ “พอใจมาก” โดยที่พ้ืนที่โครงการถ่ายทอด
องค์ความรู ้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ได้รับคะแนนมากที่สุด (ตาราง 2)
เนื่ องจากที่ต้ งั ตามภูมิประเทศของหน่วยให้บริ การของพื้นที่ปฏิบตั ิงานของโครงการต่าง ๆ
นั้นกระจายอยู่ในลุ่ มน้ าต่าง ๆ จานวน 7 ลุ่ มน้ า และเมื่ อมี การจาแนกผลการสารวจความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การตามพื้นที่ลุ่มน้ าแล้วพบว่าเกษตรกรในเกือบทุกลุ่มน้ ามีความพึงพอใจในการได้รับ
บริ การ ในระดับ “พอใจมาก” ในทุกประเด็นการให้บริ การ เว้นแต่เกษตรกรในลุ่มน้ าโขงและลุ่มน้ า
ยมที่ มี ค วามพึ งพอใจ ในระดับ “พอใจ” ทั้งนี้ ป ระเด็นเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ห้บ ริ ก ารได้รับ ความพึ งพอใจ
สู งสุ ดด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.662 รองลงมาคือประเด็นด้านสิ่ งอานวยความสะดวก และประเด็นด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ ตามลาดับ (ตาราง 3)
ตาราง 1 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ-เกษตรกรบนพื้นที่สูง จาแนกตามประเด็นการให้บริ การ
ประเด็นการให้บริ การ
S.D.
Mean
%
การแปลผล
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
0.490
4.494
89.88
พอใจมาก
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
0.423
4.662
93.25
พอใจมาก
3. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
0.466
4.502
90.03
พอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย
0.401
4.553
91.05
พอใจมาก
หมายเหตุ : 1) S.D.=ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉลี่ย, %=ร้อยละ
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ตาราง 2 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจาแนกตามในพื้นที่ปฏิบตั ิงานของโครงการ
พื้นที่ปฏิบตั ิงานของโครงการ

n

S.D.

Mean

%

การแปลผล

1) พื้นที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
2) พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
3) พื้นที่ศูนย์พฒั นาโครงการหลวง

206

0.320

4.656

93.13

พอใจมาก

192
200

0.39
0.442

4.586
4.414

91.72
88.27

พอใจมาก
พอใจมาก

คะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 พื้นที่ปฏิบตั ิงานของโครงการ

598

0.401

4.553

91.05

พอใจมาก

หมายเหตุ : 1) n=จานวนตัวอย่าง, S.D.=ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉลี่ย, %=ร้อยละ

ตาราง 3 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจาแนกตามพื้นที่ลุ่มน้ าและประเด็นการให้บริ การ
พื้นที่ลุ่มน้ า
1. สาละวิน
2. น่าน
3. แม่กลอง
4. กก
5. ปิ ง
6. โขง
7. ยม
ภาพรวม
แปลผล

จานวน
(ราย)
84
91
17
83
283
20
20
598

คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจฯ ในแต่ละประเด็นการให้บริ การ
กระบวนการ1
เจ้าหน้าที่2 ความสะดวก3 คะแนนเฉลี่ย การแปลผล
4.743
4.805
4.771
4.773
พอใจมาก
4.706
4.833
4.697
4.745
พอใจมาก
4.435
4.753
4.482
4.557
พอใจมาก
4.516
4.668
4.333
4.505
พอใจมาก
4.410
4.616
4.455
4.493
พอใจมาก
4.000
4.360
4.240
4.200
พอใจ
4.120
4.140
4.170
4.143
พอใจ
4.494
4.662
4.502
4.553
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

สรุ ปแนวทางการปรับปรุ งการให้บริ การให้ดียิ่งขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาและข้อจากัดของการ
ดาเนิ นงานการให้บริ การในส่ วนของการให้บริ การแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง จาแนกตามประเด็นการ
ให้บริ การได้ดงั นี้
1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ
1.1) ควรมีการแจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 วัน
1.2) ควรแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชาวบ้านทราบก่อนการอบรม
แต่ละครั้ง
1.3) ควรจัดการอบรมเป็ นกลุ่มย่อย โดยไม่ควรจัดการฝึ กอบรมตรงกัน
1.4) ควรใช้เวลาในการอบรมอย่างคุม้ ค่า ตรงเวลาและรักษาเวลาในการฝึ กอบรม
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องค์ การมหาชน)
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1.5) ควรมีล่ามไว้ให้กบั ชาวบ้านเพื่อจะได้มีความเข้าใจตรงกัน
1.6) ควรมีเอกสารประกอบการฝึ กอบรมในแต่ละครั้ง
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
2.1) ควรให้เจ้าหน้าที่มาอบรมให้ความรู ้อย่างต่อเนื่องและมีการติดตามงานบ่อย ๆ
2.2) ควรเข้าไปอบรมในหมู่บา้ นเพื่อความสะดวกของชาวบ้าน
2.3) ต้องการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่ องการใช้ปุ๋ย ประโยชน์ของต้นไม้ชนิดต่างๆ
2.4) ควรให้ความรู ้เพิ่มเติมในด้านอื่นๆ เพื่อส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ หรื ออาชีพ
เสริ มที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถตั้งเป็ นกลุ่มสหกรณ์ได้
2.5) ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ในบางศูนย์เพิ่มเติม
3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
3.1) ควรปรับปรุ งสถานที่อบรมเพราะคับแคบ ไม่เพียงพอ หรื อไม่มีไฟฟ้า
3.2) สถานที่การจัดอบรมควรอยูใ่ นชุมชน ไม่ไกลจากหมู่บา้ น
3.3) ควรปรับปรุ งถนนหนทางเพราะจะทาให้เดินทางสะดวกขึ้น
3.4) ควรจัดส่ งเครื่ องมืออุปกรณ์มาให้ตรงเวลา เพื่อที่จะสามารถปฏิบตั ิงานได้ทนั ที
4) ปั ญหา ข้อจากัด และข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งในด้านอื่น ๆ
4.1) ด้านการเกษตร – พื้นที่ สู งหลายแห่ งมี ปัญหาเรื่ องแหล่ งน้ าและคุ ณภาพดิ น
ทาให้เพาะปลูกไม่ได้ ส่ วนผักที่ใช้ปุ๋ยอินทรี ยป์ ลูกก็ไม่งามนัก ทาให้เกษตรกรขายไม่ได้ราคา ต่าง
กับการใช้สารเคมี อีกทั้งราคาพืชผักก็ต่ าเกิ นไป เนื่ องจากถูกพ่อค้าคนกลางหักเปอร์ เซ็ นต์ทาให้มี
รายได้น้อย เกษตรกรบางรายประสบปั ญ หาเรื่ อ งการจัดสรรเวลา ท าให้ ไ ม่ ค่ อยมี เวลาหมัก ปุ๋ ย
เนื่ องจากต้องทางาน นอกจากนี้ ยงั พบปั ญหาเรื่ องการปรับราคาพืชผล การจ่ายเงินล่าช้า หลังจากที่
รับซื้ อสิ นค้าไปแล้ว หรื อการขาดความพร้อมของเจ้าหน้าที่เมื่อเวลาที่เกษตรกรนาผลผลิตมาส่ งให้
(ขาดตะกร้าหรื ออุปกรณ์ในการรับของ)
นอกจากประเด็ น ปั ญ หาในข้า งต้น แล้ ว ยัง พบว่ า เกษตรกรต้อ งการให้ มี ก าร
สนับสนุ นเรื่ องปุ๋ ย พันธุ์พืชต่าง ๆ อาทิ กล้ามะม่วง ข้าว ถัว่ พืชผักสวนครัว ไผ่ตง กล้าไม้เศรษฐกิจ
กล้าไม้ผล เช่ น ยางพารา อะโวคาโด องุ่น ทุ เรี ยน เป็ นต้น ต้องการการแบ่ งเปอร์ เซ็ นต์ก ารขาย
สิ นค้าเพื่อนามาตั้งเป็ นกลุ่มสหกรณ์ ต้องการแหล่งน้ า และเครื่ องมือการเกษตร มีการเสนอแนะให้
จัดการส่ ง เสริ ม หรื อ ฝึ กอบรมในช่ วงเดื อนมกราคมถึ ง เดื อ นมี น าคม เพราะเป็ นช่ วงที่ เกษตรกร
ว่างงาน สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ยังเสนอว่าควรให้มาตรวจสารพิษ
ในร่ างกายทุกปี แต่ตอ้ งแนะนาวิธีการรักษาหรื อนายามาให้ดว้ ย เพราะหากมาตรวจเพียงอย่างเดียว
ก็ไม่เกิดประโยชน์
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4.2) ด้านหัตถกรรม - เกษตรกรต้องการให้มาส่ งเสริ มเยาวชนในเรื่ องการทอผ้า
โดยอาจจัดให้มีการเข้าค่ายเยาวชน ต้องการให้สนับสนุ นวัสดุ อุปกรณ์ ให้แก่ กลุ่ มหัตถกรรม คื อ
เครื่ องทอผ้า และเครื่ องปั่ นฝ้ าย ต้องการให้ช่วยหาช่ องทางการตลาดให้ รวมทั้งเสนอว่าควรหา
ลวดลายใหม่ ๆ มาสอนด้วย
3.2 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์
ผลการสารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผูร้ ับบริ การที่ได้ใช้บริ การโดยตรงจาก
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชี ยงใหม่ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 4.216
หรื อร้อยละ 84.32 ซึ่ งอยู่ในระดับ “พอใจมาก” เมื่อจาแนกตามกลุ่มผูร้ ับบริ การของอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ซ่ ึ งแบ่งเป็ น 3 กลุ่มนั้น พบว่า 1) ผูร้ ับบริ การที่เป็ นกลุ่มประชาชนผูส้ นใจเข้าชมอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ มีระดับความพึงพอใจที่ 4.263 คะแนน หรื อในระดับ “พอใจมาก” 2) กลุ่มผูแ้ ทน
หน่ วยงานที่ ร่วมเป็ นเจ้าภาพจัด กิ จกรรม มี ระดับความพึ งพอใจที่ 4.148 คะแนน หรื อในระดับ
“พอใจ” และ 3) กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ มีระดับความพึงพอใจที่คะแนน 4.234
หรื อในระดับ “พอใจมาก” (ตาราง 4)
เมื่ อ จ าแนกตามประเด็ น การให้ บ ริ การของอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์ พบว่ า
ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจสู งที่สุดในประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.323
ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 86.45 รองลงมาคื อประเด็นด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้วยคะแนนเฉลี่ ย 4.184
คิดเป็ นร้อยละ 83.67 และประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.141
คิดเป็ นร้อยละ 82.81 ตามลาดับ (ตาราง 5)
ตาราง 4 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
จาแนกตามประเภทของผูร้ ับบริ การ
กลุ่มผูร้ ับบริ การ
คะแนนเฉลี่ย คิดเป็ นร้อยละ การแปลผล
1.ประชาชนผูส้ นใจเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์
4.263
85.27
พอใจมาก
2.ผูแ้ ทนหน่วยงานร่ วมจัดกิจกรรม
4.148
82.98
พอใจ
3.ผูเ้ ข้าร่ วมฝึ กอบรมในหลักสู ตรต่างๆ
4.234
84.68
พอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย
4.216
84.32
พอใจมาก
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ตาราง 5 ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
จาแนกตามประเด็นการให้บริ การ
ประเด็นการให้บริ การ
คะแนนเฉลี่ย คิดเป็ นร้อยละ การแปลผล
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
4.141
82.81
พอใจ
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
4.323
86.45
พอใจมาก
3. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
4.184
83.67
พอใจ
คะแนนเฉลี่ย
4.216
84.32
พอใจมาก
ผลการสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชี ยงใหม่
โดยจาแนกเป็ นรายกลุ่มของผูร้ ับบริ การ ซึ่งมี 3 กลุ่ม สรุ ปได้ดงั นี้
กลุ่มที่ 1 ประชำชนทัว่ ไปทีเ่ ข้ ำชมอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์
ประชาชนทัว่ ไปที่ได้เข้าเยีย่ มชมและใช้บริ การจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในด้าน
ต่าง ๆ เช่ น 1) เข้าเยี่ยมชมในงานแสดงนิ ทรรศการด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม หรื อ
การพาณิ ช ยกรรม 2) เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ท างการเกษตรและการอนุ รัก ษ์ พ ัน ธุ์ พื ช 3) เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวและพักผ่อนด้านวัฒนธรรม 4) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนด้านการเกษตร และ
5) เข้าเยี่ยมชมในงานแสดงนิ ทรรศการด้านการเกษตรหรื อที่ เกี่ ยวกับการเกษตร มีความเห็ นโดย
สรุ ปว่า มีความพึงพอใจในการให้บริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับ “พอใจมาก” ที่คะแนน 4.264 (จาก
คะแนนเต็ม 5) ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 85.27 และมีความพึงพอใจในการให้บริ การในระดับ “พอใจมาก”
ทั้ง 3 ประเด็นการให้บริ การ โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ด้วย
คะแนนเฉลี่ย 4.310 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 86.21 รองลงมาคือประเด็นด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้วย
คะแนนเฉลี่ย 4.271 คิดเป็ นร้อยละ 85.43 และประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ ด้วย
คะแนนเฉลี่ย 4.210 คิดเป็ นร้อยละ 84.20 ตามลาดับ (ตาราง 6)
ตาราง 6 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์-ประชาชนทัว่ ไป
จาแนกตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นการให้บริ การ
ประเด็นการให้บริ การ
S.D. Mean
% การแปลผล
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ
0.649
4.210 84.20
พอใจมาก
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
0.590
4.310 86.21
พอใจมาก
3. ความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
0.572
4.271 85.43
พอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย
0.553
4.264 85.27
พอใจมาก
หมายเหตุ : 1) S.D.=ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉลี่ย, %=ร้อยละ
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นอกจากนี้ ได้เสนอแนวทางการปรั บ ปรุ งการให้บ ริ ก ารให้ ดียิ่งขึ้ นเพื่ อแก้ไขปั ญหาและ
ข้อ จากัด ของอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์ ใ นการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน จ าแนกตามประเด็ น การ
ให้บริ การ มีดงั นี้
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ
ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น และควรจัดให้อยูใ่ น
โปรแกรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
ควรปรับปรุ งการให้คาแนะนา และการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ในบางจุด
3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก - ควรมีการปรับปรุ งการให้บริ การดังนี้
3.1) ควรเพิ่มจานวนห้องน้ า และจานวนถังขยะให้เพียงพอ
3.2) ควรจัดที่จอดรถให้อยูใ่ นบริ เวณที่ไม่ไกลมาก และให้มีรถไฟฟ้าบริ การ
เพิ่มขึ้น
3.3) ควรทาบริ เวณทางเดินให้ร่มรื่ น
3.4) ควรปรับปรุ งเรื่ องราคาอาหารให้มีราคาถูกลง และเพิม่ จุดบริ การน้ าดื่มฟรี
3.5) ไม่ควรจัดสถานที่ที่แสดงสิ นค้าให้ดูหรู หราเกินไปเพราะจะทาให้
คนไม่กล้าเข้าไปซื้ อสิ นค้า
3.6) ควรมีระบบบริ การอินเตอร์เน็ตไร้สาย
3.7) ควรปรับปรุ งระบบเครื่ องเสี ยงให้มีเสี ยงที่ดงั และชัดเจน
4) ด้านอื่น ๆ
ควรจัดให้มีการแสดงนาฎศิลป์ ไทยเพื่อดึงดูดใจผูเ้ ข้าร่ วมงาน
กลุ่มที่ 2 ผู้แทนหน่ วยงำนร่ วมจัดกิจกรรมกับอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์
ผูแ้ ทนหน่ วยงานร่ วมจัดกิ จกรรมกับ อุ ทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง หรื อเป็ นผูบ้ ริ หารในระดับ รองหรื อผูช้ ่ วย ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนของส่ วนราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรื อองค์กรของรัฐ และได้ร่วมจัดกิจกรรมและนิ ทรรศการทางด้านวิชาการและกิจกรรม
การจัดประกวดกล้วยไม้และพืชสวนชนิ ดต่าง ๆ กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีความพึงพอใจใน
การให้ บ ริ ก ารในภาพรวมอยู่ในระดับ “พอใจ” ที่ คะแนน 4.149 (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่ งคิ ดเป็ น
ร้ อ ยละ 82.98 และมี ค วามพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารในระดับ “พอใจ” ในทั้ง 3 ประเด็ น การ
ให้บริ การ โดยมีความพึงพอใจสู งที่สุดในประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.200
ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 84.00 รองลงมาคือประเด็นด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ด้วยคะแนนเฉลี่ ย 4.133
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คิดเป็ นร้อยละ 82.67 และประเด็นด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ ด้วยคะแนนเฉลี่ ย 4.113
คิดเป็ นร้อยละ 82.27 ตามลาดับ (ตาราง 7)
ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของผูแ้ ทนหน่วยงานร่ วมจัดกิจกรรมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประเด็นการให้บริ การ
S.D. Mean
% การแปลผล
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ
0.537
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
0.577
3. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
0.573
คะแนนเฉลี่ย
0.487
หมายเหตุ : S.D.=ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉลี่ย, %=ร้อยละ

4.113
4.200
4.133
4.149

82.27
84.00
82.67
82.98

พอใจ
พอใจ
พอใจ
พอใจ

นอกจากนี้ได้เสนอแนวทางการปรับปรุ งการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาและ
ข้อจากัดของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในการให้บริ การแก่ผแู ้ ทนหน่วยงานร่ วมจัดกิจกรรม จาแนก
ตามประเด็นการให้บริ การ ในแต่ละกิจกรรมมีดงั นี้
ก) กิจกรรม “งำนปี๋ ใหม่ เมืองดอกเอือ้ งงำม ณ อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ”
1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ
ควรปรับปรุ งการประสานงานกับแผนกรักษาความปลอดภัยให้ดียงิ่ ขึ้น เพราะ
ประสบปัญหาเรื่ องขั้นตอนความยุง่ ยากในการเข้าออก รวมถึงปั ญหาความไม่สะดวก
ต่าง ๆ เช่น กรณี ผสู ้ ู งอายุที่มาร่ วมงานช้าก็จะไม่ให้เข้าร่ วมงาน เป็ นต้น
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
-ไม่มี3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ควรปรับปรุ งอัตราค่าบารุ งการเช่าใช้สถานที่เนื่ องจากกลุ่มผูจ้ ดั งานมีงบประมาณ
จากัด รวมทั้งควรปรับปรุ งช่วงเวลาของการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
4) ด้านอื่น ๆ
ควรจัดงานให้เป็ นประเพณี ของจังหวัด เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุได้มาพบปะกันทุกปี
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ข) กิจกรรม “ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ม่ วนใจ๋ OTOP ช็ อปวิสำหกิจชุ มชน ยลภูมิปัญญำล้ ำนนำไทย”
1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ
ควรจัดให้มีกิจกรรมจูงใจให้คนมาเที่ยวชม เช่น มีของที่ระลึกแจก สะสม และ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ให้การเที่ยวชมเกิดความน่าเบื่อ
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
ควรมีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาเกี่ยวกับสถานที่ประจาจุดแสดงต่าง ๆ
3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
กิจกรรมบางอย่างไม่มีการประชาสัมพันธ์ ไม่มีจุดขาย/จุดเด่น เช่น การจัดแสดง
พันธุ์ไม้หายาก หรื อพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจ รวมทั้งไม่มีการทาสกู๊ปข่าวในการทากิจกรรม
ดังนั้นจึงมีขอ้ เสนอแนะว่าควรจัดให้มีช่องทางการสื่ อสารผ่านสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจัดกิจกรรม
4) ด้านอื่นๆ
4.1 ควรมีการใช้สื่อของภาคอื่น ๆ เช่น ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน ร่ วมด้วย
4.2 ควรจัดเตรี ยมงานให้สมบูรณ์เพื่อสร้างความประทับใจ ทาให้รู้สึกอยากไปอีก
ครั้ง หรื อทาให้อยากมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
4.3 ควรมีการจัดกิจกรรมในอุทยานราชพฤกษ์ เช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยง
4.4 กิจกรรมที่เกี่ยวกับเยาวชน ควรเป็ นกิจกรรมที่เข้ามาเที่ยวแล้ว เกิดความรู ้สึก
ภูมิใจ เข้าใจ ได้ประโยชน์อย่างแท้จริ ง ทาให้เยาวชนเห็นความสาคัญ หรื อมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรม เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ควรให้เด็กได้สัมผัสกิจกรรม
หรื อวิถีชีวติ จริ ง หรื อจาลองสถานการณ์จริ ง
ค) งำน “มหัศจรรย์พรรณไม้ และวันต้ นไม้ แห่ งชำติ ประจำปี 2555”
1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ
หน่วยงานที่เข้าร่ วมจัดมีระยะเวลาเตรี ยมงานสั้น ทาให้ไม่ทราบบริ เวณพื้นที่จดั
งาน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ชดั เจน นอกจากนั้นยังพบปั ญหาเรื่ องการเชิญ
หน่วยงานที่เข้าร่ วมซ้ าซ้อน ดังนั้น ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมจัดนิทรรศการ
ให้หลายหลายกว่าเดิม เพื่อความคุม้ ค่าในการเดินทางมาเที่ยวชม และมีขอ้ เสนอแนะว่า
ระยะเวลาการจัดงานนั้น ควรเป็ นฤดูหนาว
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
เจ้าหน้าที่มีจานวนน้อย ทาให้ไม่สามารถให้บริ การและตอบคาถามของนักเรี ยนได้
อย่างเต็มที่ ดังนั้นควรมีเจ้าหน้าที่ประสานงานประจาอยูบ่ ริ เวณงานให้มากขึ้น
3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ควรมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าทางสื่ อต่าง ๆ อย่างน้อย 1 เดือน รวมทั้งควรเพิ่ม
จุดบริ การสาธารณะ เช่นร้านอาหาร น้ าดื่มและจุดทิ้งขยะในบริ เวณที่รอรถบริ การรับ-ส่ ง
ให้มากขึ้น เพื่อรองรับจานวนผูม้ าใช้บริ การ
4) ด้านอื่น ๆ
ควรจัดกิ จกรรมเกี่ ยวกับ การให้ ความรู ้ เรื่ องพันธุ์ ไม้ต่าง ๆ โดยเฉพาะพันธุ์ ไ ม้ที่
หายาก และเน้ น การมี ส่ วนร่ ว มของเยาวชนเพื่ อ ปลู ก จิ ต ส านึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
สิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้งมี ข ้อ เสนอแนะว่า ควรจะจัดให้ มี เกมในลัก ษณะของ walk rally
เพราะจะทาให้เกิดความสนุกสนานในการเข้าร่ วมงาน
กลุ่มที่ 3 ผู้เข้ ำรับกำรอบรมในหลักสู ตรทีจ่ ัดโดยอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เข้าร่ วมกิ จกรรมในการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ใน 16 หลักสู ตรที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จดั ขึ้ น
โดยกิ จกรรมเรี ยนรู ้ ที่ ผูเ้ ข้ารั บการฝึ กอบรมได้เข้าร่ วมกิ จกรรมเรี ยนรู ้ มากที่ สุด 5 อันดับแรก คื อ
1) เกษตรทฤษฎี ใ หม่ 2) ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งส าหรั บ ชี วิตประจาวัน 3) พื ชสมุ น ไพร
ท้องถิ่น 4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับเยาวชน และ 5) พืชสมุนไพรยอดนิยม
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมในหลักสู ตรดังกล่าวมีความพึงพอใจในการให้บริ การในภาพรวม
อยู่ในระดับ “พอใจมาก” ที่คะแนน 4.234 (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 84.68 โดยได้รับ
ความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” ในประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.458
ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 89.16 โดยในทุกรายการย่อยได้รับความพึงพอใจในระดับ “พอใจมาก” อีกด้วย
สาหรับอีก 2 ประเด็นการให้บริ การนั้นได้รับความพึงพอใจในระดับ “พอใจ” คือประเด็นด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.146 คิดเป็ นร้อยละ 82.92 และประเด็นด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริ การ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.099 คิดเป็ นร้อยละ 81.98 ตามลาดับ (ตาราง 8)
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ตารางที่ 8 ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมอบรมในหลักสู ตรที่จดั โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์
จาแนกตามประเด็นการให้บริ การ
ประเด็นการให้บริ การ
S.D. Mean
% การแปลผล
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ
0.497
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
0.525
3. ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
0.528
คะแนนเฉลี่ย
0.365
หมายเหตุ : S.D.=ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉลี่ย, %=ร้อยละ

4.099
4.458
4.146
4.234

81.98
89.16
82.92
84.68

พอใจ
พอใจมาก
พอใจ
พอใจมาก

แนวทางการปรับปรุ งการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้นเพื่อแก้ไขปั ญหาและข้อจากัดของอุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ในการให้บริ การแก่ผเู ้ ข้ารับการอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ จาแนกตามประเด็นการ
ให้บริ การในแต่ละกิจกรรมมีดงั นี้
1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริ การ
ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้น อีกทั้งควรจัดการเรื่ องเวลาให้เหมาะสม
รวดเร็ ว เนื่ องจากผูเ้ ข้าร่ วมอบรมต้องใช้ระยะเวลาในการรอเพื่อเปลี่ยนฐานนานเกินไป
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
-ไม่มี3) ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
ควรปรับปรุ งให้มีรถบริ การรับส่ งอย่างเพียงพอ ควรมีจุดบริ การน้ าเย็น ควรเพิ่ม
ห้องน้ าในบางพื้นที่ที่ไม่พร้อมให้บริ การ และควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
4) ด้านอื่น ๆ
4.1 ควรมีขนม อาหารว่างไว้บริ การ
4.2 ควรมีที่นงั่ พักประจาจุด
4.3 ควรมีเกม กิจกรรมที่หลากหลาย

โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องค์ การมหาชน)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555

ฒ

รายงานสรุ ปสาหรั บผู้บริ หาร
(Executive Summary Report)

4. ข้ อเสนอแนะ
คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะแก่สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อเป็ นแนว
ทางการปรับปรุ งงานบริ การในภาพรวมดังนี้
4.1 ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบำยสำหรับสถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ทีส่ ู ง (องค์ กำรมหำชน)
1.1) ควรมีการพัฒนาบุคลากรและการรักษาไว้ซ่ ึ งบุคลากรที่มีคุณภาพสู งเพื่อเสริ ม
ให้การบริ การมีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น เช่น การปรับปรุ งระบบสวัสดิการเพื่อให้เกิดกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ใน
พื้นที่ ทั้งในเรื่ องการประกันอุบตั ิเหตุ ค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีองค์
ความรู ้จากงานวิจยั และพัฒนา รวมทั้งผูม้ ี ความสามารถในการถ่ ายทอดความรู ้ แก่ เกษตรกรหรื อ
ผูร้ ับบริ การด้วยภาษาชนเผ่าหรื อภาษาท้องถิ่น เช่น การสนับสนุ นให้คนในพื้นที่ที่สามารถพูดภาษา
ท้องถิ่ นได้ ได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิงานกับทางสถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน)
1.2) ควรมีการนาข้อคิ ดเห็ นของเกษตรกรบนพื้นที่ สูงซึ่ งเป็ นข้อคิดเห็ นที่ได้จาก
การดาเนิ นงานตามปกติของกิจกรรมในแต่ละโครงการ มาสร้างเป็ นสารสนเทศให้ผบู ้ ริ หารในแต่ละ
ระดับเพื่อใช้ในการบริ หารและตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ เพื่อมาพัฒนาคุ ณภาพการให้บริ การของ
โครงการบนพื้ นที่ สู งตามประเภทของโครงการหรื อตามพื้ นที่ ลุ่ม น้ าที่ เป็ นเป้ าหมาย ซึ่ งมี บ ริ บ ท
แตกต่างกัน โดยมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่ อง เช่น ทุก ๆ 1 เดือน 3 เดือน เป็ นต้น
1.3) ควรมีการนาข้อคิดเห็นของผูร้ ับบริ การที่มีความหลากหลาย ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่
ได้มาจากระบบสารสนเทศในการดาเนินงานตามปกติของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ แล้วนามาสร้าง
เป็ นสารสนเทศให้ผบู ้ ริ หารในแต่ละส่ วนงานและแต่ละระดับ เพื่อใช้ในการบริ หารและตัดสิ นใจใน
การพัฒนาคุ ณภาพการให้บริ การในภาพรวมตามกิจกรรมที่ดาเนิ นการ ซึ่ งมีบริ บทการให้บริ การที่
แตกต่างกัน โดยมี การรับฟั งความคิดเห็ นจากหน่ วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่ อง ทั้งจากหน่ วยงาน
ระดับสู ง ระดับกลาง และระดับล่าง เช่น ทุก ๆ 1 เดือน 3 เดือน เป็ นต้น
1.4) ควรมี ก ารดาเนิ น การตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งอย่างเป็ นรู ป ธรรมในการ
ดาเนิ นโครงการบนพื้นที่สูง และของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยครอบคลุมประเด็นการให้บริ การ
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ และ ด้านสิ่ งอานวย
ความสะดวก ทั้งนี้ ตอ้ งกาหนดมาตรการหรื อแผนปฏิ บตั ิการที่ จะสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้กบั
ผูบ้ ริ หารและบุ คลากรทุกระดับ เพื่อจะได้ดาเนิ นการแก้ไข ลด หรื อป้ องกันความเสี่ ยง หรื อความ
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
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4.2 ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
4.2.1 สาหรับงานบริ การให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง ในพื้นที่โครงการเป้ าหมาย
1) ควรปรับปรุ งการค้นหาความต้องการที่แท้จริ ง ของเกษตรกร เนื่ องจาก
บางครั้งเกษตรกรในแต่ละพื้นที่มีความต้องการต่างกันตามบริ บทของพื้นที่ การรับรู ้ความต้องการ
ของเกษตรกรที่ถูกต้องชัดเจน ทาให้สามารถนาข้อมูลมาสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการวางแผนให้บริ การ
ด้วยนโยบายที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกรบนพื้นที่สูงในแต่ละลักษณะพื้นที่โครงการได้
2) ควรปรับปรุ งแผนการประชาสั มพันธ์ โครงการให้ก ลุ่ ม เป้ าหมายใน
พื้นที่เพื่อให้มีความเข้าใจที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น เช่น การแจ้งให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าถึงกาหนดการ
ฝึ กอบรม การแจ้งถึ งวัตถุ ป ระสงค์ รวมทั้งเป้ าหมายและประโยชน์ที่ เกษตรกรจะได้รับจากการ
ฝึ กอบรมในแต่ละครั้ง การรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้แก่เกษตรกรทราบเป็ นระยะๆ
3) ควรปรับปรุ งระบบและวิธีการคัดเลื อกเกษตรกรเข้าร่ วมกิ จกรรม ให้
ตรงกับความต้องการที่แท้จริ ง และเกษตรกรสามารถนาไปปรับใช้ในชี วติ ประจาวันได้ เพราะถ้าไม่
มีการคัดเลือกเกษตรกรแล้ว อาจจะทาให้เกษตรกรที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่ วมเกิดความเบื่อหน่ าย ไม่
เห็นความสาคัญของโครงการ ไม่มีการปฏิบตั ิจริ ง อาจทาให้โครงการไม่เกิดความก้าวหน้า นามาสู่
ความสู ญเปล่าทั้งในเรื่ องของงบประมาณและระยะเวลา
4) ควรปรับปรุ งกลไกการติดต่อประสานงานกับหน่ วยการให้บริ การใน
พื้นที่สูงที่มีขอ้ จากัดในการสื่ อสาร การคมนาคม และขนส่ ง เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกษตรกรบนพื้นที่สูง
รอคอยนานเกินไป เช่น การมีกล่องรับความคิดเห็นประจาศูนย์ฯ
5) ควรปรับปรุ งความพร้อมของสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือที่ใช้ใน
การให้บริ การให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่โครงการ
6) ในกรณี ที่มีขอ้ จากัดในการสื่ อสารด้วยภาษาไทยของเกษตรกรบนพื้นที่
สู ง ควรจัดให้มีล่ามแปลเป็ นภาษาชนเผ่าทุกครั้ง หรื อจัดหาวิทยากรที่สามารถสื่ อสารเป็ นภาษาชน
เผ่าได้
4.2.2 สาหรับงานบริ การของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
1) ควรพัฒนาระบบการนาข้อคิดเห็นจากผูร้ ับบริ การที่หลากหลายรู ปแบบ
เช่น มีกล่องรับความคิดเห็นประจาจุดให้บริ การ (ในแต่ละสวน) การมีระบบร้องเรี ยนผ่านโทรศัพท์
การมีระบบ E-mail หรื อ Facebook รับฟังความคิดเห็น เพื่อมาสังเคราะห์และวางแผนการให้บริ การ
สาหรับผูร้ ับบริ การแต่ละกลุ่มอย่างเป็ นระบบและประจาสม่าเสมอ
2) ควรจัด สิ่ ง อ านวยความสะดวกบางรายการให้ เพี ย งพอกับ จ านวน
ผูร้ ับบริ การตามเป้ าหมายที่คาดการณ์ไว้ เช่น การเพิ่มจานวนห้องน้ า และจานวนถังขยะในแต่ละจุด
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มีจานวนรอบของรถให้บริ การรับ -ส่ งอย่างเพียงพอและต่อเนื่ อง มี ระบบสัญญาณอินเตอร์ เน็ตใน
บริ เวณอุท ยานหลวงราชพฤกษ์ การเพิ่ม จุ ดบริ การน้ าดื่ ม ฟรี การปรั บ ปรุ งระบบเสี ยงตามสายใน
บริ เวณอุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์ ให้มี ค วามชัดเจน อี กทั้งควรมี จุดจาหน่ ายอาหารและของว่างใน
บริ เวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพิม่ เติม
3) ควรปรับปรุ งกลไกการสื่ อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก
พื้นที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เช่ น การประชาสัมพันธ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ผ่านเว็บไซต์ ผ่าน
โปรแกรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ผ่านโทรทัศน์ ผ่านFacebook และที่
สาคัญควรประชาสัมพันธ์การจัดงานต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง เช่ น มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทัว่ ไปทราบอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการจัดงาน
4) ควรทบทวนระบบการประสานงานและการอ านวยความสะดวก
สาหรับผูม้ าติ ดต่อประสานงานจากหน่ วยงานต่าง ๆ เช่ น การติ ดต่อสื่ อสาร การโทรศัพท์หรื อส่ ง
จดหมายแจ้งระเบียบและเงื่อนไขการจัดงานต่อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง การแจ้งจุดขนถ่ายสิ นค้าและ
อุปกรณ์การจัดงานต่างๆ หรื อแจ้งเงื่อนไขหากไม่ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบต่อหน่วยงานร่ วมจัด รวมทั้ง
การแจ้งจุดรับ-ส่ งผูโ้ ดยสาร เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนและเกิ ดความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยต่อการจัด
งานในแต่ละครั้ง
5) ควรมีกลไกการคัดเลือกผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) ในการเข้า
ไปมีส่วนในการร่ วมจัดกิจกรรมการให้บริ การ
6) ควรมี ก ารจัดท าแผนปฏิ บ ัติก ารและแผนงานให้ ชัดเจน เช่ น ระบุ ว่า
กิจกรรมใดเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการ หรื อกิจกรรมใดที่ไม่ได้อยูใ่ นแผนปฏิบตั ิการและเพิ่มเข้ามา
ภายหลัง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสะดวกต่ อ การปฏิ บ ัติ ง าน รวมทั้ง การแจ้ง ระเบี ย บหรื อ เงื่ อ นไขต่ อ
หน่ วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึ งประชาชนที่ ประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในการจัดงานต่าง ๆ โดยในแต่ละกิจกรรมที่จดั ควรมีการเขียนโครงการพร้อมทั้งระบุตวั ชี้วดั
ให้ชดั เจน
..............................................................

โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องค์ การมหาชน)
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555

