คำนำ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดทาโครงการและสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในจังหวัดเชียงรายมาโดยตลอดซึ่งผลการดาเนินงานมีการพัฒนา บรรลุวัตถุประสงค์และก้าวหน้ามา
เป็นลาดับ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ ทราบผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในรูปข้อมูลเชิง
วิชาการ ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดนโยบายและวางแผนในระยะต่อไป ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
จังหวัดเชียงราย “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข”จึงจัดให้มีการสารวจความพึง
พอใจในการจัดโครงการเพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายใน
ฐานะผู้ให้บริการภาครัฐ เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินความพึงพอใจ ตามมิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริ
การ ที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ สู งสุ ด แก่ป ระชาชน โดยดาเนินการส ารวจความพึงพอใจใน 4 งาน จากผู้ เข้าร่ว ม
โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จานวน 4 โครงการ งานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สั ง คม ด าเนิ น การส ารวจผ่ า นโครงการอบรมการพั ฒ นาโรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต งานด้ า น
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดาเนินการสารวจผ่านโครงการเสวียนอัจฉริยะ งานด้านรายได้หรือภาษี ดาเนินการ
สารวจผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม งานด้านการศึกษา โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER)
ผลการศึกษาได้นาเสนอผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการใน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก การสารวจการ
รั บ รู้ และความพึงพอใจจะส าเร็ จ ไม่ ได้ห ากไม่ไ ด้รับการสนับสนุนช่ว ยเหลื อจากบุค คลและหน่ว ยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้ นที่ ซึ่งนอกจากจะอานวยความสะดวก
ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแล้ว ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างยิ่ง การสนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจ
จากทุกๆ ฝ่ายจึงมีส่วนผลักดันที่ทาให้การสารวจความพึงพอใจสามารถดาเนินการเป็นรูปเล่มและเป็นรูปธรรมเพื่อ
ใช้เผยแพร่ต่อไป คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายในฐานะ
ผู้สารวจความพึงพอใจฯ หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นา ขยายผล ต่อยอด
โครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
คณะผู้จัดทา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
กันยายน 2562

สารบัญ
หัวข้อ
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
หนังสือรับรองการประเมินความพึงพอใจ ตามมิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ประโยชน์ที่ได้รับ
ระเบียบวิธีการสารวจ
ขอบเขตของเนื้อหา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
ผลการประเมิน ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงราย
จาแนกรายโครงการ
โครงการที่ 1 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงการที่ 2 โครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงการที่ 3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โครงการที่ 4 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(DISCOVERY CENTER)
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะ

หน้า

1
3
3
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9
9

12
31
47
65

81
83

หัวข้อ
ภาคผนวก
แบบสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบสารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบสารวจความพึงพอใจของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบสารวจความพึงพอใจของโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER)

หน้า
93
97
101
106

สารบัญตาราง
ตาราง
1
2
3
4
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6
7
8
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11

แสดงจำนวนและค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมด้ำนเพศ (N=200)
แสดงจำนวนและค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมด้ำนอำยุ
แสดงจำนวนและค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมรำยได้ต่อเดือน
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมที่มำของรำยได้หลัก
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
แสดงจำนวนและค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมอำชีพ
แสดงจ ำนวนและค่ำร้ อยละของข้อมูล ส่ ว นบุคคล จำแนกตำมสถำนะภำพของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมที่อยู่อำศัยในปัจจุบัน
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมอำเภอที่อยู่อำศัยใน
ปัจจุบัน
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจำแนกตำมแหล่งข้อมูลในกำร
รับรู้เพื่อเข้ำร่วมกิจกรรม
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมเหตุผลในกำรเข้ำ

หน้า
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23

ร่วมโครงกำร
12

แสดงควำมพึงพอใจจำกกำรนำประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรอบรม

25

กำรพัฒนำโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดเชียงรำยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
13
14

แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรอบรมกำรพัฒนำ
โรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำย
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมกำรพัฒนำโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ด้ำน กระบวนกำร
ขั้นตอนในกำรเข้ำร่วมโครงกำร

26

27

ตาราง
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ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมกำรพัฒนำโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ด้ำน ช่องทำงในกำร
เข้ำร่วมโครงกำร
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมกำรพัฒนำโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมกำรพัฒนำโรงเรียนผู้สูงอำยุเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ด้ำนสิ่งอำนวยควำม
สะดวก
แสดงจำนวนและค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมด้ำนเพศ (N=200)
แสดงจำนวนและค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมด้ำนอำยุ
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมอำชีพหลัก
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมรำยได้
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมที่อยู่อำศัย
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมสำเหตุที่เข้ำร่ว ม
โครงกำร
แสดงจ ำนวน และค่ำร้ อยละของข้อมูล ส่วนบุคคล จำแนกตำมประเภทขยะใน
ครัวเรือน
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมควำมถี่ในกำรคัด
แยกขยะ
แสดงควำมพึงพอใจจำกกำรนำประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรเสวียน
อัจฉริยะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรเสวียนอัจฉริยะของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย โดยรวมรำยด้ำน
ควำมพึงพอใจของผู้ เ ข้ำร่ว มโครงกำรเสวียนอัจ ฉริย ะขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว น
จังหวัดเชียงรำย ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
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ควำมพึงพอใจของผู้ เ ข้ำร่ว มโครงกำรเสวียนอัจ ฉริย ะขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว น
จังหวัดเชียงรำย ด้ำนช่องทำงในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ควำมพึงพอใจของผู้ เ ข้ำร่ว มโครงกำรเสวียนอัจ ฉริย ะขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว น
จังหวัดเชียงรำย ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
ควำมพึงพอใจของผู้ เ ข้ำร่ว มโครงกำรเสวียนอัจ ฉริย ะขององค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว น
จังหวัดเชียงรำย ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกตำมเพศ
แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกตำมอำยุ
แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกรำยได้
แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกตำมลักษณะกำรประกอบ
กิจกำร
แสดงจ ำนวนและร้ อ ยละของผู้ ต อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสถำนะกำรจด
ทะเบียน
แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกตำมอำเภอที่อำศัยอยู่
แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกตำมกำรได้รับข่ำวสำรกำร
จัดกิจกรรม
แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกตำมกำรเข้ำร่วมอบรม
สัมมนำ
แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจำแนกตำมสำเหตุในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมอบรมสัมมนำ
แสดงผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีและค่ำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำยด้ำนระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรจั ด เก็ บ ภำษี แ ละค่ ำ ธรรมเนี ย มบ ำรุ ง องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งรำย
โดยรวมรำยด้ำน
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ผลกำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจของประชำชนผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีและค่ำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำยที่มีต่อด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร
ผลกำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจของประชำชนผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีและค่ำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำยที่มีต่อด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
ผลกำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจของประชำชนผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีและค่ ำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำยที่มีต่อด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
ผลกำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจของประชำชนผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บภำษีและค่ำธรรมเนียมบำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำยที่มีต่อด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
แสดงจำนวนและค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมด้ำนเพศ (N=200)
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมด้ำนอำยุ
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมอำชีพหลัก
แสดงจำนวนและค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมที่อยู่
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมอำคำรที่สนใจเรียนรู้
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จำแนกตำมบุคคลที่เข้ำมำเรียนรู้
ร่วมด้วยในศูนย์กำรเรียนรู้
แสดงจำนวน และค่ำร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจำแนกตำมช่องทำงในกำรรับรู้
ข่ำวสำร
แสดงผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึง พอใจของผู้ รับ บริก ำรศู นย์ก ำรเรีย นรู้ องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
แสดงผลกำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์กำรเรียนรู้องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดเชียงรำย โดยรวมรำยด้ำน
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แสดงผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึง พอใจของผู้ รับ บริก ำรศู นย์ก ำรเรีย นรู้ องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร
แสดงผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึง พอใจของผู้ รับ บริก ำรศู นย์ก ำรเรีย นรู้ องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
แสดงผลกำรวิเครำะห์ ควำมพึง พอใจของผู้ รับ บริก ำรศู นย์ก ำรเรีย นรู้ องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
แสดงผลกำรวิเครำะห์ระดับกำรรับรู้และควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์กำร
เรียนรู้ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมมิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรในภำพรวม
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจตำมมิติที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
จำแนกรำยโครงกำร
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โครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักการและเหตุผล
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด
จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวั ด ตลอดทั้งช่วยเหลือพัฒนางานของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต้าบล (อบต.) รวมทั้งการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้้าซ้อน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ได้มีการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านระบบคมนาคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการเมืองการ
ปกครองผ่านหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกิจกรรมและโครงการ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุสามารถท้าคุณประโยชน์ต่อ
สังคมควบคู่ไปกับลูกหลานคนรุ่นหลังและเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีความสุข ผู้สูงอายุถือว่า
เป็นปูชนียบุคคลของสังคมที่มีคุณค่ายิ่งเนื่องจากผ่านประสบการณ์มามาก ได้เคยเป็นก้าลังของสังคมมาก่อน มี
ความรู้ มีทักษะ อนุรักษ์ และสืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตดั้งเดิมและได้ท้าคุณประโยชน์แก่
สังคมมาแล้วมากมาย จ้าเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความส้าคัญในการยกย่องให้การดูแล ผู้สูงอายุ
เหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพจิต สุขภาพกายเป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุสามารถด้ารงชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ ให้ความส้าคัญกับผู้สูงอายุมาโดยตลอด ได้ร่วมกับ
ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการในพื้นที่ กลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ในการดูแลคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เช่นการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริมการออกก้าลังกาย
ถ้ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมวันส้าคัญ รดน้้าผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
อย่างไรก็ตามชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องถือ ว่าการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุถือเป็นภารกิจ
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หลักที่จะด้าเนินการอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องและควบคู่ไปกับกลุ่มอื่นๆ ในสังคม เช่น เด็ก เยาวชน และสตรี
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสั งคม ร่วมถึงการสร้างพื้นที่ในการแสดงออกด้านคุณค่าของผู้สูงอายุ ใน
จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุต่อไปและเพื่อให้สอดคล้องกับอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 17 ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา 16 นอกจากนี้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ ใ ห้
ความส้าคัญกับการจัดการขยะต้นทาง ที่อยู่ในครัวเรือน โดยผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท้าเสวียน เพื่อ
จัดเก็ขยะเปียก กิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อให้ทุกครัวเรือนได้มีจุดจัดเก็บขยะเหล่านี้ ลดการเผา การทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
และยังสามารถท้าเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ที่มีการสร้างเสวีย นล้อมรอบอีกด้วย นับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาขยะใน
ครัวเรือน และยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่น ให้ลูกหลานได้เห็นและน้าไปใช้ประโยชน์สืบไปจึงได้มี
การด้าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการเสวียนอัฉริยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัด
เชียงรายได้ตระหนักรู้ถึงแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องก้าหนดการจัดสรรภาษี และอากรเงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ก้าหนดแผนปฏิบัติการเพื่อก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยค้านึงถึงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบเป็น
ส้าคัญ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นรับผิดชอบ และจาก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้ก้าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีอ้านาจ
เรียกเก็บค่าธธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักโรงแรมในเขตจังหวัดตามอัตราร้อยละ
ศูนย์จุดแปดศูนย์ของค่าเช่าที่พัก และจัดเก็บภาษีน้ามันและยาสูบโดยให้ผู้ประกอบการน้้ามันเสียภาษี ในอัตรา
ลิตรละ ๔.๕๔ สตางค์ ก๊าซปิโตรเลียมส้าหรับรถยนต์ในอัตรากิโลกรัมละ ๔.๕๔ สตางค์และยาสูบในอัตรามวน
ละ ๙.๓๐ สตางค์ จึงเป็นที่มาของการด้าเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
บ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนั้นเพื่อการด้าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด
จึงต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ
ด้วยเพื่อน้าผลการประเมินที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางการในการพัฒนาการให้บริการเพื่อคุ ณภาพของการบริการ
สูงสุด ทั้งนี้จึงต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินผลโดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเป็นผู้ด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจต่อโครงการที่ทางองค์การบริหาร
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2562
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การประเมินผลถือเป็นเรื่องส้าคัญอย่างยิ่งต่อการด้าเนินนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริหารงานด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ที่มุ่งเน้นการบริหารงานเชิงนโยบายแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ์ซึ่งเป็นการมองการ
บริหารงานแบบองค์รวมที่ให้ความส้าคัญทั้งเรื่องผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากการน้านโยบายไปสู่
การปฏิบัติซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวจะสะท้อนภาพให้ผู้ก้าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยกระบวนการด้านการประเมินผล ดังนั้นบทบาทของการประเมินผลจึงยิ่งทวีความส้าคัญมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
นอกจากการป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนตามกระบวนการทางนโยบายแล้วยังเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนภาพ
ความส้าเร็จหรือความล้มเหลวของการด้าเนินนโยบายระดับต่างๆ ในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์
ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในมิติต่างๆ เพื่อที่จะสามารถน้าจุดบกพร่องกลับมาปรับปรุง
แก้ไขการด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถน้ามาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ก้าหนด
นโยบายในกรณีที่ต้องการด้าเนินนโยบายในลักษณะที่ใกล้เคียงกันในอนาคตอีกด้วย
รายงานสรุปผลส้ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้มีการด้าเนินงานโดยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายฉบับนี้ประกอบด้วยบทน้า ระเบียบวิธีการส้ารวจ ผลส้ารวจจ้าแนกรายโครงการ สรุปและ
ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์
2.1 ศึกษาระดับการรับรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2.2 ศึกษาระดับการรับรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัฉริยะองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
2.3 ศึกษาระดับการรับรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2.4 ศึกษาระดับการรับรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
2.5 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากผลการส้ารวจมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาการด้าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผลจากการศึกษาท้าให้สามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางส้าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายใน
การแก้ไขให้ระบบการบริหารจัดการให้บริการกับประชาชนในด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ้ารุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ผลจากการศึกษาท้าให้ผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจั งหวัดเชียงรายเข้าใจถึงสภาพ
และปัญหาของประชาชนที่มาขอใช้บริ การในหน่วยงานและน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ ความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
3. ผลจากการศึ ก ษาท้ า ให้ ไ ด้ แ นวทางส้ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย ใน
การศึกษาหาทางเลือกใหม่ในการจัดระบบบริหารจัดการการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แบบครบวงจรทั้งในด้านกระบวนการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับผู้มาขอรับ
บริการ
4. ผลจากการศึกษาท้าให้ได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการของการ
ให้ บ ริ การขององค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดเชียงราย ให้ มีมาตรฐานเป็นแบบอย่างในการจัดเก็บรายได้ แ ก่
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
5. ผลจากการศึกษาใช้ประกอบการประเมินค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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ระเบียบวิธีการสารวจ
การส้ารวจความพึงพอใจของเป็นประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงส้ ารวจ (Survey Research) โดยมีการด้าเนินการส้ารวจการ
ด้าเนินงานตามโครงการดังต่อไปนี้

ขอบเขตของเนื้อหา
การส้ารวจในครั้งนี้มุ่งประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตามโครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
2. โครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
4. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER)
โดยในการส้ารวจและประเมินความพึงพอใจในแต่ละงานอย่างน้อยต้องมีการก้าหนดกรอบงานที่จะ
ประเมินประกอบด้วย
1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนในการให้บริการ
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในส้ารวจครั้งนี้ คือผู้เข้ารับบริการหรือเข้าร่วมโครงการ/งานต่างๆ ระหว่าง เดือนตุลาคม
2561- กันยายน 25562
กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้บริการใน 4 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แก่
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1. ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย จ้านวน 200 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ้านวน 200 คน
3. ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
เชียงราย จ้านวน 220 คน
4. ผู้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER)
จ้านวน 200 คน

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจ
เครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูล
จาก ต้าราทางวิชาการ หนังสือ เอกสาร แหล่งข้อมูลออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้จ้านวน 4 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 แบบประเมินโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ 1 ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ลักษณะค้าถามปลายปิด (Close – Ended Questions) จ้านวน 11 ข้อ
ส่วนที่ 2 ค้าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น/ความรู้ ความเข้าใจ และการน้าไปใช้ของโครงการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER) เป็นแบบสอบถามปลายปิด
(Close – Ended Questions) ลั กษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Scale) 5
อันดับคะแนน จ้านวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหรือเข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้องค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER) แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ จ้านวน 5 ข้อ
2) ด้านช่องทางการให้บริการ จ้านวน 5 ข้อ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ้านวน 5 ข้อ
4) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก จ้านวน 5 ข้อ
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย จ้านวน 3 ข้อเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อกิจกรรม กิจกรรมที่ควรเพิ่มภายในศูนย์การ
เรียนรู้ในอนาคต และ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – Ended Questions)
ชุดที่ 2 แบบประเมินโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะค้าถาม
ปลายปิด (Close – Ended Questions) จ้านวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 ค้าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น/ความรู้ ความเข้าใจ และการน้าไปใช้ของโครงการ
เสวี ย นอั จ ฉริ ย ะขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด เชีย งราย เป็ น แบบสอบถามปลายปิด (Close – Ended
Questions) ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับคะแนน จ้านวน
5 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหรือเข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ จ้านวน 7 ข้อ
2) ด้านช่องทางการให้บริการ จ้านวน 5 ข้อ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ้านวน 5 ข้อ
4) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก จ้านวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย จ้านวน 3 ข้อเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อกิจกรรม กิจกรรมที่ควรเพิ่มภายในศูนย์การ
เรียนรู้ในอนาคต และ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – Ended Questions)
ชุดที่ 3 โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมองค์การบริห ารส่วนจั งหวัด
เชียงราย
ส่ ว นที่ 1 ข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ลักษณะค้าถามปลายปิด (Close – Ended Questions) จ้านวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 ค้าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น/ความรู้ ความเข้าใจ และการน้าไปใช้ของโครงการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER) เป็นแบบสอบถามปลายปิด
(Close – Ended Questions) ลั กษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Scale) 5
อันดับคะแนน จ้านวน 7 ข้อ
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหรือเข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้องค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER) แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ จ้านวน 7 ข้อ
2) ด้านช่องทางการให้บริการ จ้านวน 5 ข้อ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ้านวน 9 ข้อ
4) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก จ้านวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย จ้านวน 3 ข้อเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อกิจกรรม กิจกรรมที่ควรเพิ่มภายในศูนย์การ
เรียนรู้ในอนาคต และ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – Ended Questions)
ชุดที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (DISCOVERY CENTER) แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล มี
ลักษณะค้าถามปลายปิด (Close – Ended Questions) จ้านวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 ค้าถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น/ความรู้ ความเข้าใจ และการน้าไปใช้ของโครงการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER) เป็นแบบสอบถามปลายปิด
(Close – Ended Questions) ลั กษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Scale) 5
อันดับคะแนน จ้านวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหรือเข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้องค์ การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER) แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้
5) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ จ้านวน 5 ข้อ
6) ด้านช่องทางการให้บริการ จ้านวน 5 ข้อ
7) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ้านวน 10 ข้อ
8) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก จ้านวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมของของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย จ้านวน 3 ข้อเกี่ยวกับความประทับใจที่มีต่อกิจกรรม กิจกรรมที่ควรเพิ่มภายในศูนย์การ
เรียนรู้ในอนาคต และ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ โดยเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – Ended Questions)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัยแบบส้ ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) ผู้วิจัยได้ท้าการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ แนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการสร้างแบบสอบถาม
2) ผู้วิจัยได้ให้ค้าแนะน้า ค้าชี้แจงแก่ทีมงานถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อมูลที่ต้องการเก็บ
รวบรวม เพื่อท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนจากจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
3) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ว่ามีความครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ หากพบว่าไม่สมบูรณ์จะมีการติดตามเฉพาะรายบุคคลแต่ถ้า
ไม่สามารถด้าเนินการได้ก็จะตัดแบบสอบถามชุดนั้นออก แล้วด้าเนินการเก็บใหม่ให้ครบจ้านวน เพื่อท้าการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป
4) ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามมาลงรหัสและท้าการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัว แปร
โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าต่้าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด
(Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์ ค ะแนนเฉลี่ ย ของความพึ ง ใจแบ่ ง ออกเป็ น 5 ระดั บ การแปลผลการวิ จั ย ของลั ก ษณะ
แบบสอบถามใช้ร ะดั บ การวั ด ข้ อมูล ประเภทอั น ตรภาคชั้น (Interval Scale) ผู้ วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ ยในการ
อภิปรายผล โดยชี้แจงถึงการใช้มาตรวัด 5 ระดับกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้
มาตรวัดความพึงพอใจ
ระดับคะแนน 5
ระดับคะแนน 4
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
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ระดับคะแนน 1 หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์คะแนนเกี่ยวกับระดับ ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
การแปลผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราภาคชั้น (Interval Scale)
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการอธิบายผลโดยการค้านวณ ดังนี้
ช่องความกว้างของข้อมูลในแต่ละชั้น

=
=
=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้าสุด
จ้านวนชั้น
5–1
5
0.80

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
แสดงการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
การให้คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้เกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่ว นจั งหวัด เรื่องก้าหนดมาตรฐานทั่ว ไปเกี่ยวหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก้าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ้าปี ส้าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 (ตามเกณฑ์การประเมนในมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ)
ดังนี้
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการก้าหนดช่วงความพึงพอใจเป็นค่าร้อยละ โดยมี 10 ระดับวัด เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อ การให้บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งแต่ละ
งานได้มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2) ด้านช่องทางการให้บริการ
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3) ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ
4) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
ส้ าหรั บ การก้าหนดช่วงความพึงพอใจเป็นค่าร้อยละ โดยมีการแบ่งช่วงค่าคะแนนและค่าร้อยละ
ออกเป็น 10 ระดับวัด ดังนี้
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยร้อยความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 9.00-10.00 หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 95-100
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 8.00-8.99 หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 90-94
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 7.00-7.99 หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 85-89
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 6.00-6.99 หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 80-84
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 5.00-5.99 หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 75-79
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.00-4.99 หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 70-74
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.00-3.99 หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 65-69
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.00-2.99 หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 60-64
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.99 หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 55-59
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.01-0.99 หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 50-54
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00 หมายถึง ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 50
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป
ไม่เกินร้อยละ 95
ไม่เกินร้อยละ 90
ไม่เกินร้อยละ 85
ไม่เกินร้อยละ 80
ไม่เกินร้อยละ 75
ไม่เกินร้อยละ 70
ไม่เกินร้อยละ 65
ไม่เกินร้อยละ 60
ไม่เกินร้อยละ 55
น้อยกว่าร้อยละ 50

เกณฑ์ให้คะแนน
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายซึ่งปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้
ตาราง 1 แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านเพศ (N=200)
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน(คน)

ร้อยละ

รวม

85
115
200

42.50
57.50
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง

จากตาราง 1 จ้านวนร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านเพศ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50 และเพศชาย จ้านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50
ตามล้าดับ
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เพศ
ชาย
42.50%

หญิง
57.50%

ชาย

หญิง

ภาพ 1 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านเพศ
ตาราง 2 แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านอายุ
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน(คน)

ร้อยละ

99
90
11
200

49.50
45.00
5.50
100.00

2. อายุ
60 -69 ปี
70-79 ปี
80 ปี ขึ้นไป
รวม

จากตาราง 2 จ้ านวนและค่าร้อยละของข้อมูล ส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านอายุ พบว่าผู้ เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่มีอายุ 60-69 ปี จ้านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 อายุ 70-79 ปี จ้านวน 90 คน คิด
เป็นร้อยละ 45.00 และอายุ 80 ปีขึ้นไป จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล้าดับ
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อายุ
80 ปีขึ้นไป
5.50%
60-69 ปี
49.50%

70-79 ปี
45.50%

60-69 ปี

70-79 ปี

80 ปีขึ้นไป

ภาพ 2 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอายุ

ตาราง 3 แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามรายได้ต่อเดือน
ข้อมูลส่วนบุคคล

N

min

max

𝒙

S.D.

200

600

20,000

817.50

1528.73

3.รายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน

จากตาราง 3 ค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 817.50 บาท โดยมีรายได้ต่้าสุด 200 บาท และมีรายได้สูงสุด 20,000 บาท
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รายได้ต่อเดือน
รายได้ต่า
600

รายได้สูง
20,000

รายได้สูง

รายได้ต่้า

ภาพ 3 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามรายได้ต่อเดือน

ตาราง 4 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามที่มาของรายได้หลัก
ข้อมูลส่วนบุคคล
4. ที่มาของรายได้หลัก
ด้วยตัวเอง
ผู้อื่นให้
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

10
190
200

5.00
95.00
100.00
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จากตาราง 4 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามที่มาของรายได้หลัก พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีรายได้หลักมาจากผู้อื่นให้ (เบี้ยยังชีพ ,บุตรหลาน,ญาติพี่น้อง,ผู้อุปการะ) จ้านวน
190 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมามีรายได้หลักด้วยตัวเอง (บ้านาญ,รับจ้าง,ค้าขาย) จ้านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.00 ตามล้าดับ

รายได้หลัก
ด้วยตัวเอง
5.00%
ผู้อื่นให้
95.00%

ด้วยตัวเอง

ผู้อื่นให้

ภาพ 4 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามที่มาของรายได้หลัก
ตาราง 5 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามระดับการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคล
5. ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
ปริญญาตรี
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

127
71
2
200

63.50
35.50
1.00
100.00
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จากตาราง 5 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้รับ การศึกษา จ้านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมามีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ้านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50 และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ้านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.00 ตามล้าดับ
ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา
35.50%

ไม่ได้รับการศึกษา

ปริญญาตรี
1.00%
ไม่ได้รับการศึกษา
63.50%

ประถมศึกษา

ปริญญาตรี

ภาพ 5 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามระดับการศึกษา

ตาราง 6 แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอาชีพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
6. อาชีพ
ข้าราชการบ้านาญ
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
เกษตรกร
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

13
136
22
29
200

6.50
68.00
11.00
14.50
100.00

18

จากตาราง 6 จ้ านวนและค่าร้ อยละของข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คล จ้าแนกตามอาชี พ พบว่าผู้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ้านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมามีอาชีพเกษตรกร
จ้านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 มีอาชีพค้าขายจ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และมีอาชีพ
ข้าราชการบ้านาญ จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล้าดับ

อาชีพ
ค้าขาย
11.00%

เกษตรกร ข้าราชการบ้านาญ
14.50%
6.50%
รับจ้างทั่วไป
68.00%

ข้าราชการบ้านาญ

รับจ้างทั่วไป

ค้าขาย

เกษตรกร

ภาพ 6 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอาชีพ

ตาราง 7 แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามสถานะภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลส่วนบุคคล
7. สถานะ
ประชาชนทั่วไป
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

152
48
200

76.00
24.00
100.00
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จากตาราง 7 จ้ า นวนและค่ า ร้ อ ยละของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล จ้ า แนกตามสถานะภาพของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีสถานะภาพเป็นประชาชนทั่วไป จ้านวน 152 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.00 รองลงมาผู้สูงอายุมีสถานะภาพเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จ้านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00
ตามล้าดับ

สถานะ
สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ
24.00%

ประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไป
76.00%

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

ภาพ 7 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามสถานะของผู้เข้าร่วมโครงการ

ตาราง 8 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
ข้อมูลส่วนบุคคล
8. ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
บ้านตนเอง
อยู่กับบุตรหลาน
อาศัยอยู่กับผู้อื่น
บ้านเช่า
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

94
101
3
2
200

47.00
50.50
1.50
1.00
100.00
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จากตาราง 8 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบุตรหลาน จ้านวน 101 คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมาพักอาศัย
อยู่บ้านตนเอง จ้านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 พักอาศัยอยู่กับผู้อื่น จ้านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 1.50
และพักอาศัยอยู่บ้านเช่า จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล้าดับ

ที่อยู่อาศัย
อาศัยอยู่กับผู้อื่น บ้านเช่า
1.50%
1.00%
อยู่กับบุตรหลาน
50.50%

บ้านตนเอง

อยู่กับบุตรหลาน

บ้านตนเอง
47.00%

อาศัยอยู่กับผู้อื่น

บ้านเช่า

ภาพ 8 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัยของผู้เข้าร่วมโครงการ

ตาราง 9 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอ้าเภอที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
ข้อมูลส่วนบุคคล
9. อาเภอที่อยู่อาศัย
แม่สรวย
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
เวียงป่าเป้า
เมือง

จานวน(คน)

ร้อยละ

19
8
8
5
8

9.50
4.00
4.00
2.50
4.00
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ตาราง 9 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
พาน
เชียงแสน
แม่ฟ้าหลวง
แม่จัน
แม่ลาว
ป่าแดด
ขุนตาล
เวียงเชียงรุ้ง
เทิง
แม่สาย
เวียงชัย
ดอยหลวง
เชียงของ
รวม

จานวน(คน)
22
15
17
10
11
16
7
13
9
11
6
8
7
200

ร้อยละ
11.00
7.50
8.50
5.00
5.50
8.00
3.50
6.50
4.50
5.50
3.00
4.00
3.50
100.00

จากตาราง 9 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอ้าเภอที่อยู่อาศัยของผู้เข้าร่วม
โครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในอ้าเภอพาน จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00
รองลงมาพักอาศัยอยู่ในเขตอ้าเภอแม่สรวย จ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง จ้านวน
17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 อ้าเภอป่าแดด จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 อ้าเภอเชียงแสน จ้านวน 15
คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 อ้าเภอแม่ลาว จ้านวน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 อ้าเภอแม่สาย จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อย 5.50 อ้าเภอแม่จัน จ้านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 อ้าเภอเทิง จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 อ้าเภอพญาเม็งราย จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
4.00 อ้าเภอเวียงแก่น จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 อ้าเภอเมือง จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00
อ้าเภอดอยหลวง จ้ านวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00 อ้าเภอขุ่นตาล จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50
อ้าเภอเชียงของจ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 อ้าเภอเวียงชัย จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และ
อ้าเภอเวียงป่าเป้า จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล้าดับ
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3.00

4.00

3.50

อำเภอ
9.50
4.00

5.50

แม่สรวย

4.00

4.50

พญาเม็งราย

2.50
4.00

6.50

เวียงแก่น

11.00

3.50

เวียงป่ าเป้ า
เมือง
พาน

เชียงแสน

8.00

แม่ฟ้าหลวง

7.50
5.50
5.00

แม่จนั

8.50

ภาพ 9 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามอ้าเภอที่อยู่อาศัยผู้เข้าร่วมโครงการ
ตาราง 10 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามแหล่งข้อมูลในการรับรู้เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรม
ข้อมูลส่วนบุคคล
แหล่งข้อมูลในการรับรู้
ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ผู้น้าชุมชน,
ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว รายการวิทยุ
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

197
3
200

98.50
1.50
100.00

จากตาราง 10 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามแหล่งข้อมูลในการรับรู้เพื่อเข้า
ร่ ว มกิจ กรรม ส่ ว นใหญ่ผู้ เข้าร่ วมโครงการได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ , ผู้ น้าชุมชน, ผู้ จัดโครงการ,
ผู้ประสานงานในพื้นที่ จ้านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 98.50 รองลงมาเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจาย
ข่าว รายการวิทยุจ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล้าดับ
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แหล่งข้อมูลในการรับรู้
ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจาย
ข่าว รายการวิทยุ
1.50%
ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ,
ผู้นาชุมชน
98.50%

ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ผู้น้าชุมชน
ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว รายการวิทยุ
ภาพ 10 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามแหล่งข้อมูลในการรับรู้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ตาราง 11 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลส่วนบุคคล
11. เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ
ต้องการการยอมรับตลอดจนการได้รับการ
ยกย่องนับถืออย่างมีคุณค่า
ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่
สามารถน้าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้
ต้องการช่วยเหลือสังคมตามความสามารถ
และความถนัด
ต้องการช่วยเหลือตนเองและลดการพึ่งพา
คนอื่นให้น้อยลง
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

3

1.50

40

20.00

2

1.00

155

77.50

200

100.00

24

จากตาราง 11 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามสาเหตุในการเข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ต้องการช่วยเหลือตนเองและลดการพึ่งพาคนอื่นให้น้อยลง จ้านวน 155 คน คิด
เป็นร้อยละ 77.50 รองลงมาผู้สูงอายุต้องการเพิ่มองค์ความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สามารถน้าไปปรับใช้ในชีวิตจริง
ได้ จ้านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ผู้สูงอายุต้องการการยอมรับตลอดจนการได้รับการยกย่องนับถือ
อย่างมีคุณค่า จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และผู้สูงอายุต้องการช่วยเหลือสังคมตามความสามารถและ
ความถนัด จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล้าดับ

เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ

ต้องการการ ต้องการเพิ่มองค์
ความรู้
ยอมรับ
20.00%
1.50%

ต้องการช่วยเหลือ
ตนเอง
77.50%

ต้องการช่วยเหลือ
สังคม
1.00%

ต้องการการยอมรับ

ต้องการเพิ่มองค์ความรู้

ต้องการช่วยเหลือสังคม

ต้องการช่วยเหลือตนเอง

ภาพ 11 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อ พัฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากการน้าประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้
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ตาราง 12 แสดงความพึงพอใจจากการน้าประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียน
ผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งรายไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ้าวัน
ความพึงพอใจจากการนาประโยชน์ที่ได้รับและ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
1.สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2. สามารถน้าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่เพื่อนบ้านหรือ
ชุมชนได้
3. สามารถให้ค้าปรึกษาแก่ผู้อื่นหรือคนในครอบครัวได้

X

S.D

ความพึงพอใจ

4.43

0.87

4.44

0.94

มากที่สุด
มากที่สุด

4.42

0.74

มากที่สุด

4. สามารถน้าความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาครอบครัว /ชุมชนได้

4.48

0.97

มากที่สุด

5.มีความมั่นใจและสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

4.50

0.98

มากที่สุด

4.45

0.90

มากที่สุด

รวม

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียน
ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้านการน้าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวันโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความ
มั่นใจและสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย = 4.50) สามารถน้าความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนา
ครอบครัว /ชุมชนได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.48) รองลงมา สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
(ค่าเฉลี่ย = 4.43) สามารถน้าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่เพื่อนบ้านหรือชุมชนได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.44) และ
สามารถให้ค้าปรึกษาแก่ผู้อื่นหรือคนในครอบครัวได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.42) ตามล้าดับ
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อ พัฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้
ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ความพึงพอใจ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
รวม

X

9.68
9.37
9.45
9.28
9.44

S.D

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
98.42
0.81
96.86
0.86
97.26
0.74
96.40
0.71
0.78
97.23

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการอบรมการพัฒ นาโรงเรียน
ผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยรวมรายด้าน พบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 97.23 หากพิจรณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.42) รองลงมาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ร้อย
ละความพึงพอใจ = 97.26) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.40) และด้านช่องทาง
การให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.86) ตามล้าดับ
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ตารางที่ 14 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้าน กระบวนการขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. การติดป้ายประกาศ แนะน้าขั้นตอนการใช้บริการ
2. การให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล้าดับก่อน-หลัง
3. ความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการในแต่ละขั้นตอน
4. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก
5. ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก้าหนด
รวม

X

S.D

9.82
9.43
9.64
9.85
9.68
9.68

0.87
0.94
0.74
0.97
0.98
0.81

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
99.10
97.15
98.20
99.25
98.40
98.42

จากตารางที่ 14 ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้าน กระบวนการขั้นตอนในการเข้าร่วม
โครงการ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 98.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ พึงพอใจใน
ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก (ร้อยละความพึงพอใจ = 99.25) รองลงมาการให้บริการ
ด้วยความเสมอภาคตามล้าดับก่อน-หลัง (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.15) ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก้าหนด (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.40) ความสะดวกรวดเร็วในการเข้า รับบริการในแต่ละ
ขั้นตอน (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.20) และการติดป้ายประกาศ แนะน้าขั้นตอนการใช้บริการ (ร้อยละความ
พึงพอใจ = 99.10) ตามล้าดับ
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ตารางที่ 15 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้าน ช่องทางในการเข้าร่วมโครงการ
ด้านช่องทางในการเข้าร่วมโครงการ
1. การติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองสะดวกเข้าถึงง่าย
2. การจัดให้มีช่องทางการให้บริการนอกสถานที่
3. ช่องทางร้องทุกข์และแจ้งข้อมูลข้าวสารครอบคลุมทั่วถึง
4. การให้บริการนอกเวลาหรือล่วงเวลา
5. การใช้ระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในการให้บริการ
รวม

X

S.D

9.15
9.47
9.49
9.56
9.18
9.37

0.86
0.83
0.77
0.91
0.96
0.86

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
95.75
97.35
97.45
97.80
95.90
96.86

จากตารางที่ 15 ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้านช่องทางในการเข้าร่วมโครงการ
พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 96.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ พอใจในการจัดให้มี
ช่องทางการให้บริการนอกสถานที่ (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.35) รองลงมาการให้บริการนอกเวลาหรือ
ล่วงเวลา (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.80) ช่องทางร้องทุกข์และแจ้งข้อมูลข้าวสารครอบคลุมทั่วถึง และการ
ใช้ระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในการให้ บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 95.90) และการติดต่อขอรับ
บริการด้วยตนเองสะดวกเข้าถึงง่าย (ร้อยละความพึงพอใจ = 95.75) ตามล้าดับ
ตารางที่ 16 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
S.D
ร้อยละของ
X
ความพึงพอใจ
1. การมีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี
96.95
9.39 0.97
2. การแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่
97.46
9.48 0.97
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
96.42
9.28 0.94
4. มีความรู้ ความสามารถตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน
98.15
9.63 0.96
5. ให้ค้าแนะน้าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม
97.31
9.46 0.94
รวม
9.45 0.74
97.26
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จากตารางที่ 16 ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า มีความ
พึงพอใจโดยรวมร้อยละ 97.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
และเต็มใจให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.42) รองลงมามีความรู้ ความสามารถตอบปั ญหาได้อย่าง
ชัดเจน (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.15) แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่ (ร้อยละความพึงพอใจ
= 97.46) ให้ค้าแนะน้า และช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.31) และการมีมนุษย
สัมพันธ์ พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.95) ตามล้าดับ
ตารางที่ 17 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

X

S.D

1. การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ น้้าดื่ม เก้าอี้ และ
จุดที่พักคอย
2. การจัดพื้นที่ในการให้บริการ กว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย
3. การติดป้ายแสดงจุดให้บริการต่างๆ มองเห็นและเข้าใจง่าย
4. การจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
5. การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้ความรู้
แก่ประชาชน
รวม

9.29

0.90

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
96.45

9.37
9.16
9.25
9.33

0.72
0.86
0.83
0.92

96.85
95.80
96.25
96.65

9.28

0.71

96.40

จากตารางที่ 17 ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก พบว่า มีความ
พึงพอใจโดยรวมร้อยละ 96.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดให้มีอุปกรณ์
และเครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย ในการให้ บ ริ ก าร (ร้ อ ยละความพึ ง พอใจ = 96.25) รองลงมาการจั ด ให้ มี สื่ อ
ประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.65) การจัดพื้นที่ใน
การให้บริการ กว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.85) การติดป้ายแสดงจุดให้บริการ
ต่างๆ มองเห็นและเข้าใจง่าย (ร้อยละความพึงพอใจ = 95.80) และการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ที่จอด
รถ น้้าดื่ม เก้าอี้ และจุดที่พักคอย (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.45) ตามล้าดับ
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านต่างๆของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นดังนี้
3.1) กิจกรรมที่มีความประทับใจมากที่สุดในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
3.1.1 กิจ กรรมภูมิปัญญาวัฒ นธรรม เพราะเป็นกิจกรรมที่ผู้ เ ข้าร่ว มโครงการมีโ อกาส
แลกเปลี่ยนแลกความคิดเห็น พบปะพูดคุยกับสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุในอ้าเภอ
เดียวกัน ได้แสดงออกซึ่งภูมิปัญญาในอดีต ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1.2 กิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุแสดงออกในด้านต่างๆ ท้าให้ได้มีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรม
และได้สร้างเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุในระดับจังหวัด
3.2) ความคิดเห็นที่ต้องการให้การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ได้แก่
3.2.1 การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
3.2.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้สูงอายุทุกอ้าเภอ และแลกเปลี่ยนสมาชิกในการ
จัดกิจกรรม
3.2.3 การประกวดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และน้านวัตกรรมมาจัดแสดงและ
สาธิตการใช้ภายในงาน
3.2.4 การประกวดโรงเรียนต้นแบบทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
3.3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
3.3.1 ขอให้จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุทุกปี
3.3.2 ขอให้มีงบประมาณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
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โครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายซึ่งปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้
ตาราง 18 แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านเพศ (N=200)
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน(คน)

ร้อยละ

รวม

73
127
200

36.50
63.50
100.00

เพศ
ชาย
หญิง

จากตาราง 18 จ้านวนร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านเพศ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 และเพศชาย จ้านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ
36.50 ตามล้าดับ
เพศ

ชาย 36.5%
หญิง 63.5%

ชาย

หญิง

ภาพ 12 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคล จ้าแนกตามด้านเพศ
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ตาราง 19 แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านอายุ
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
ต่้ากว่า 18 ปี
18-30 ปี
31-40 ปี
41- 50 ปี
51-50 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

3
18
41
113
24
1
200

1.50
9.00
20.50
56.50
12.00
0.50
100.00

จากตาราง 19 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านอายุ พบว่าผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จ้านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 อายุ 31-40 ปี จ้านวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.50 อายุ 51-60 ปี จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 อายุ 18-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.00
อายุต่้ากว่า 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.50 และอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล้าดับ

51 - 60 ปี
12.00%

มากกว่า 60 ปี
0.50%

อายุ

ต่้ากว่า - 18 ปี
1.50%

18 -30 ปี
9.00%

31 - 40 ปี
20.50%
41 - 50 ปี
56.50%

ต่้ากว่า - 18 ปี
41 - 50 ปี

18 -30 ปี
51 - 60 ปี

31 - 40 ปี
มากกว่า 60 ปี

ภาพ 13 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอายุ
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ตาราง 20 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามระดับการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

11
79
42
61
7
200

5.50
39.50
21.00
30.50
3.50
100.00

จากตาราง 20 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ้านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จ้านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. จ้านวน42
คน คิดเป็นร้อยละ 21 ไม่ได้รับการศึกษาจ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และการศึกษาสูงกว่าปริญญา
ตรี จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล้าดับ
ระดับการศึกษา
ไม่ได้รับการศึกษา
5.50%

สูงกว่าปริญญาตรี
3.50%

ปริญญาตรี
39.50%

ระดับประถมศึกษา
30.50%
ระดับมัธยมศึกษา /
ปวช. / ปวส.
21.00%

ไม่ได้รับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา /
ปวช. / ปวส.

ภาพ 14 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามระดับการศึกษา
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ตาราง 21 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอาชีพหลัก
ข้อมูลส่วนบุคคล
อาชีพหลัก
ท้าไร่/ท้าสวน
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
พ่อบ้าน/แม่บ้าน
ลูกจ้าง/เอกชน
รับจ้างทั่วไป
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
พระสงฆ์/สามเณร
ก้าลังหางานท้า
อืนๆ
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

74
37
20
12
41
2
9
0
1
4
200

37.00
18.50
10.00
6.00
20.50
1.00
4.50
000
0.50
2.00
100.00

จากตาราง 21 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอาชีพหลัก พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่มีอาชีพท้าไร่/ท้าสวน จ้านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมาอาชีพรับจ้างทั่วไป
จ้านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.50 อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ้านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50
พ่อบ้าน/แม่บ้านจ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อาชีพลูกจ้าง/เอกชน จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00
นักเรียนนักศึกษา จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 รับราชการจ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ก้าลังหางาน
ท้าจ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล้าดับ
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นักเรียน / นักศึกษำ
4.50%

รับรำชกำร / รัฐวิสำหกิจ
1.00%

อื่นๆ
2.00%

อำชีพ
ท้าไร่ / ท้าสวน

รับจ้ำงทั่วไป
20.50%

ทำไร่ / ทำสวน
37.00%

ลูกจ้ำง / เอกชน
6.00%
พ่อบ้ำน / แม่บำ้ น
10.00%

ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
พ่อบ้าน / แม่บ้าน
ลูกจ้าง / เอกชน
รับจ้างทั่วไป
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ

ค้ำขำย / ธุรกิจส่วนตัว
18.50%

นักเรียน / นักศึกษา

ก้าลังหางานท้า
อื่นๆ ระบุ...................

ภาพ 15 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอาชีพ
ตาราง 22 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามรายได้
ข้อมูลส่วนบุคคล
รายได้
น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน
10,001 – 20,000 บาท/เดือน
20,001 – 30,000 บาท/เดือน
ตั้งแต่ 30,001 บาท/เดือน
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

65
91
32
12
200

32.50
45.50
16.00
6.00
100.00

จากตาราง 22 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามรายได้ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท/เดือน จ้านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมา
รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน จ้านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 รายได้ 20,001-30,000 บาท/
เดือน จ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และ รายได้ตั้งแต่ 30,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป จ้านวน 12 คนคิด
เป็นร้อยละ 6.00 ตามล้าดับ
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ตั้งแต่ 30,001 บาท/
เดือน ขึ้นไป
6%
20,001 - 30,000 บาท/เดือน
16%
10,001 - 20,000 บาท/
เดือน
46%

รายได้

น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน
32%

น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน
10,001 - 20,000 บาท/เดือน
20,001 - 30,000 บาท/เดือน

ตั้งแต่ 30,001 บาท/เดือน ขึ้นไป

ภาพ 16 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามรายได้
ตาราง 23 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามที่อยู่อา
ข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่
เมือง
เวียงชัย
เชียงของ
เทิง
พาน
ป่าแดด
แม่จัน
เชียงแสน
แม่สาย
แม่สรวย
เวียงป่าเป้า
พญาเม็งราย

จานวน(คน)

ร้อยละ

38
12
9
14
10
2
15
18
13
5
15
7

19.00
6.00
4.50
7.00
5.00
1.00
7.50
9.00
6.50
2.50
7.50
3.50
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ตาราง 23 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เวียงแก่น
ขุนตาล
แม่ฟ้าหลวง
แม่ลาว
เวียงเชียงรุ้ง
รวม

จานวน(คน)
5
14
11
5
7
200

ร้อยละ
2.50
7.00
5.50
2.50
3.50
100.00

จากตาราง 23 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามที่อยู่ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่มีที่อยู่ในอ้าเภอเมืองมากที่สุด จ้านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 รองลงมา อ้าเภอเชียงแสน
จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 อ้าเภอ แม่จันและอ้าเภอเวียงป่าเป้า จ้านวนอ้าเภอละ 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.5 อ้าเภอเทิงและอ้าเภอขุนตาล อ้าเภอละ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 อ้าเภอแม่สายจ้านวน 13
คนคิดเป็นร้อยละ 6.50 อ้าเภอเวียงชัยจ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 อ้าเภอแม่ฟ้าหลวงจ้านวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.50 อ้าเภอพาน จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 อ้าเภอเชียงของจ้านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.50 อ้าเภอพญาเม็งรายและอ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง อ้าเภอละ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 อ้าเภอแม่สรวย
อ้าเภอเวียงแก่นและอ้าเภอแม่ลาว อ้าเภอละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และอ้าเภอป่าแดดจ้านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.00 ตามล้าดับ
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อาเภอ
3%
4%
8%
3%

7%

6% 3% 4%

19%
6%
5%
7%

7%
9%

8%

1% 5%

เมือง
เวียงชัย
เชียงของ
เทิง
พาน
ป่าแดด
แม่จัน
เชียงแสน
แม่สาย
แม่สรวย
เวียงปาเป้า
พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล

ภาพ 17 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกอ้าเภอ
ตาราง 24 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามสาเหตุที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูลส่วนบุคคล
สาเหตุที่ท่านเข้าร่วมโครงการ
หาทางแก้ปัญหาขยะในครัวเรือนของตนเอง
มีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ปัญหาขยะในชุมชนของ
ตนเอง
หาแนวทางในการน้าขยะมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
เพิ่มองค์ความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ ที่สามารถน้าไปปรับใช้ใน
ชีวิตจริง
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการขยะในชุมชน
อื่นๆ
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

39
51

19.50
25.50

28
32

14.00
16.00

47
3
200

23.50
1.50
100.00

จากตาราง 24 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามสาเหตุที่เข้าร่ว มโครงการ
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ ต้องการมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ปัญหาขยะในชุมชนของตนเอง

39
จ้านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รองลงมา เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการขยะในชุมชน จ้านวน 47 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.50 หาทาแก้ปัญหาขยะในครัวเรือนของตนเอง จ้านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 เพิ่ม
องค์ความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ที่สามารถน้าไปปรับใช้ในชีวิตจริง จ้านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 หาแนวทาง
ในการน้าขยะมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด จ้านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และ อื่นๆ จ้านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.50 โดยไม่ระบุสาเหตุ ตามล้าดับ
สาเหตุหลักที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบ
24%

เพิ่มองค์ความรู้
16%

อื่นๆ หาทางแก้ปัญหาใน
2%
ครัวเรือน
19%

หาทางแก้ปัญหาในชุมชน
25%
หาแนวทางการนาขยะมา
ใช้ประโยชน์
14%

หาทางแก้ปัญหาในครัวเรือน

หาทางแก้ปัญหาในชุมชน

หาแนวทางการน้าขยะมาใช้ประโยชน์

เพิ่มองค์ความรู้

เป็นผู้รับผิดชอบ

อื่นๆ

ภาพ 18 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกสาเหตุที่เข้าร่วมโครงการ
ตาราง 25 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามประเภทขยะในครัวเรือน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทขยะในครัวเรือน
ขยะอันตราย
ขยะรีไซเคิล
ขยะทั่วไป
ขยะย่อยสลายได้
รวม

จานวน(ครัวเรือน)

ร้อยละ

10
27
118
45
200

5.00
13.50
59.00
22.50
100.00
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จากตาราง 25 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามประเภทขยะในครัว เรื อน
พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีขยะทั่วไปมากทีสุด จ้านวน 118 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาคือขยะ
ย่อยสลายได้จ้านวน 45 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.50 ขยะรีไซเคิล จ้านวน 27 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
13.50 และขยะอันตราจ้านวน 10 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามล้าดับ

ประเภทขยะในครัวเรือน
ขยะเปียก
22.50%

ขยะอันตราย
ขยะรีไซเคิล
5.00%
13.50%

ขยะอันตราย
ขยะทั่วไป
59.00%

ขยะรีไซเคิล
ขยะทั่วไป
ขยะเปียก

ภาพ 19 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามประเภทขยะในครัวเรือน
ตาราง 26 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามความถี่ในการคัดแยกขยะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ความถี่ในการคัดแยกขยะ
คัดแยกทุกครั้ง
คัดแยกบางครั้ง
ไม่คัดแยกเลย
รวม

จานวน(ครัวเรือน)

ร้อยละ

24
144
32
200

12.00
72.00
16.00
100.00
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จากตาราง 26 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามความถี่ในการคัดแยกขยะ
พบว่าผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่คัดแยกขยะบางครั้ง จ้านวน 144 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาไม่คัด
แยกขยะเลย จ้านวน 32 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16 และ คัดแยกขยะทุกครั้งจ้านวน 24 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 12 ตามล้าดับ

การคัดแยกขยะในครัวเรือน
ไม่เคยเลย
16.00%

ทุกครั้ง
12.00%

ทุกครั้ง

บางครั้ง
บางครั้ง
72.00%

ไม่เคยเลย

ภาพ 20 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามการคัดแยกขยะในครัวเรือน
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อ พัฒ นา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากการน้าประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

42
ตาราง 27 แสดงความพึงพอใจจากการน้า ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ความพึงพอใจจากการนาประโยชน์ที่ได้รับและ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
1. เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการท้าปุ๋ยจากขยะ
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการน้าเศษใบไม้มาท้าปุ๋ย
3. สามารถน้าความรู้ไปเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการเกษตร
4. สามารถน้าความรู้จากการอบรมไปจัดการขยะในครัวเรือนได้
5. สามารถไปท้าเสวียนใช้ในครัวเรือนและชุมชนได้
6. สามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปอธิบายต่อให้กับคนที่อยู่ใน
ครอบครัวและเพื่อนบ้านได้เกี่ยวกับการท้าเสวียนเพื่อจัดการขยะ
รวม

X

S.D

ความพึงพอใจ

4.32
4.46
4.39
4.73
4.54

0.87
0.94
0.74
0.97
0.98

4.26

0.79

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.45

0.90

มากที่สุด

จากตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้านการน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.45 หากพิจ ารณาเป็ นรายข้อพบว่า สามารถน้าความรู้จากการอบรมไปจัดการขยะใน
ครัวเรือนได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.73) สามารถไปท้าเสวียนใช้ในครัวเรือนและชุมชนได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.54) รองลงมา
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการน้าเศษใบไม้มาท้าปุ๋ย (ค่าเฉลี่ย = 4.46) สามารถน้าความรู้ไปเป็นแนวทางในการลด
ต้นทุนการเกษตร (ค่าเฉลี่ย = 4.39) เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการท้าปุ๋ยจากขยะ (ค่าเฉลี่ย = 4.32) และ
สามารถให้ค้าปรึกษาแก่ผู้อื่นหรือคนในครอบครัวได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.26) ตามล้าดับ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

43
ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย โดยรวมรายด้าน
ความพึงพอใจ
S.D
ร้อยละของ
X
ความพึงพอใจ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
9.53 0.81
97.65
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
9.04 0.86
95.20
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
9.35 0.74
96.75
4. ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
9.29 0.71
96.45
รวม
9.30 0.78
96.49
จากตาราง 28 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยรวมรายด้าน พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 96.49 หาก
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ
= 97.65) รองลงมาด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.75) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
(ร้อยละความพึงพอใจ = 96.45) และด้านช่องทางการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 95.20) ตามล้าดับ
ตารางที่ 29 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ด้านกระบวนการขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
S.D
ร้อยละของ
X
ความพึงพอใจ
1. สามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการได้ง่ายและสะดวก
96.75
9.35 0.87
2. ผู้ประสานงานสามารถชี้แจง และแนะน้ากระบวนการขั้นตอน
97.15
9.43 0.94
การเข้าร่วมโครงการได้อย่างชัดเจน
3. การประชาสัมพันธ์โครงการครอบคลุมและทั่วถึง
98.20
9.64 0.74
4. ขั้นตอนต่างๆ มีความรวดเร็ว
97.90
9.58 0.97
5. ความสะดวกสบายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
98.25
9.65 0.98
6. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
97.30
9.46 0.78
7. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังเข้าร่วมโครงการ
98.00
9.60 0.89
รวม
97.65
9.53 0.81
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จากตารางที่ 29 ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ด้านกระบวนการขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ
97.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ พึงพอใจในระยะเวลาในความสะดวกสบายในการลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.25) รองลงมาการประชาสัมพันธ์โครงการครอบคลุมและทั่วถึง
(ร้อยละความพึงพอใจ = 98.20) มีการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังเข้าร่วมโครงการ (ร้อยละความพึงพอใจ =
98.20) ขั้นตอนต่างๆ มีความรวดเร็ว (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.90) ผู้ประสานงานสามารถชี้แจง และ
แนะน้ากระบวนการขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการได้อย่างชัดเจน (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.15) และสามารถ
ติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการได้ง่ายและสะดวก (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.75) ตามล้าดับ
ตารางที่ 30 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ด้านช่องทางในการเข้าร่วมโครงการ
ด้านช่องทางในการเข้าร่วมโครงการ
1. การติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองสะดวกเข้าถึงง่าย
2. การจัดให้มีช่องทางการให้บริการนอกสถานที่
3. ช่องทางร้องทุกข์และแจ้งข้อมูลข้าวสารครอบคลุมทั่วถึง
4. การให้บริการนอกเวลาหรือล่วงเวลา
5. การใช้ระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในการให้บริการ
รวม

X

S.D

9.15
8.92
9.02
8.93
9.18
9.04

0.86
0.83
0.77
0.91
0.96
0.86

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
95.75
94.60
95.10
94.65
95.90
95.20

จากตารางที่ 30 ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ด้านช่องทางในการเข้าร่วมโครงการ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 95.20 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ พอใจในการติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองสะดวกเข้าถึงง่าย (ร้อยละ
ความพึงพอใจ = 95.75) รองลงมาการการใช้ระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในการให้บริการ (ร้อยละความ
พึงพอใจ = 95.90) ช่องทางร้องทุกข์และแจ้งข้อมูลข้าวสารครอบคลุมทั่วถึง และการใช้ระบบออนไลน์และ
อินเทอร์เน็ตในการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 95.10) การให้บริการนอกเวลาหรือล่วงเวลา (ร้อยละ
ความพึงพอใจ = 94.65) และการจัดให้มีช่องทางการให้บริการนอกสถานที่ (ร้อยละความพึงพอใจ = 94.60)
ตามล้าดับ
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ตารางที่ 31 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. การมีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี
2. การแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
4. มีความรู้ ความสามารถตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน
5. ให้ค้าแนะน้าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม
รวม

X

S.D

9.11
9.27
9.28
9.63
9.46
9.35

0.87
0.94
0.78
0.69
0.94
0.74

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
95.55
91.35
96.40
98.15
97.30
96.75

จากตารางที่ 31 ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 96.75 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่ามีความรู้ ความสามารถตอบปัญหาได้อย่างชั ดเจน (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.15) รองลงมาให้
ค้าแนะน้าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.30) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ
เต็มใจให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.40) การมีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี (ร้อยละความ
พึงพอใจ = 95.55) และการแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่ (ร้อยละความพึงพอใจ = 91.35)
ตามล้าดับ
จากตารางที่ 32 ด้านล่างแสดงความพึงพอใจโดยรวมของผู้ เข้าร่ว มโครงการเสวียนอัจฉริย ะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 96.45
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.25) รองลงมาการจัดสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ น้้าดื่ม และ
จุดที่พักคอย (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.70) การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้ความรู้
แก่ประชาชน (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.65) การจัดพื้นที่ในการให้บริการ กว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย
(ร้อยละความพึงพอใจ = 96.85) และการติดป้ายแสดงจุดให้บริการต่างๆ มองเห็นและเข้าใจง่าย (ร้อยละ
ความพึงพอใจ = 95.80) ตามล้าดับ
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ตารางที่ 32 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

X

S.D

1. การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ น้้าดื่ม และจุดที่
พักคอย
2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดโครงการ
3. ความเหมาะสมของอาหาร และอาหารว่าง
4. การจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
5. การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้ความรู้
แก่ประชาชน
รวม

9.34

0.98

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
96.70

9.37
9.16
9.25
9.33

0.72
0.86
0.83
0.92

96.85
95.80
96.25
96.65

9.29

0.71

96.45

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านต่างๆของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นดังนี้
3.1) กิจกรรมที่มีความประทับใจมากที่สุดในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
3.1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ
3.1.2 ได้ประโยชน์และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3.2) ความคิดเห็นที่ต้องการให้การจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ได้แก่
3.2.1 การจัดการกับถุงพลาสติกในครัวเรือน
3.2.2 การควบคุมผู้แจกขยะต้นทาง เช่น ตลาด หรือร้านค้า
3.2.3 การประกวดบ้านเรือนไร้ขยะ
3.2.4 การจ้าหน่ายถุงเก็บขยะแทนการแจกฟรี เพื่อเพิ่มการแยกขยะก่อนทิ้ง
3.3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
3.3.1 ขอให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะทุกปี
3.3.2 ขอให้มีงบประมาณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
บ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ ความเข้าใจ และความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการที่จัดท้าโดย องค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงราย โดย
จะน้าผลการประเมินไปพัฒนาการบริการ การปฏิบัติงาน และการจัดการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้มี
คุ ณ ภาพมากขึ้ น โดยรวบรวมข้ อ มู ล จากประชาชนที่ ม าใช้ บ ริ ก ารในจั ง หวั ด เชี ย งราย จ้ า นวน 220 คน
ผลการวิจัยได้น้าเสนอในรูปตาราง กราฟประกอบค้าบรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ้ารุง อบจ. เชียงราย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 33 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามเพศ
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (ราย)

ร้อยละ

125
95
220

56.80
43.20
100

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จากตารางที่ 33 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามเพศ พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ้านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80 รองลงมาคือเพศหญิง
จ้านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 43.20 ตามล้าดับ

48

43.20

เพศ

ชำย

56.80

หญิง

ภาพ 21 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามเพศ

ตารางที่ 34 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามอายุ
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (ราย)

ร้อยละ

120
98
2
0
220

54.50
44.50
1
0
100

อายุ
20-39 ปี
40-59 ปี
60-79 ปี
80 ปีขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 34 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามอายุ พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามอายุ 20-39 ปี จ้านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมาอายุ 40-59 ปี
จ้านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 และอายุ 60-79 ปี จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล้าดับ
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อายุ
1

44.5
54.5

20-39 ปี

40-59 ปี

ภาพ 22 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอายุ
ตารางที่ 35 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามระดับการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (ราย)

ร้อยละ

24
175
18
3
220

10.90
79.50
8.20
1.40
100

ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จากตารางที่ 35 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยม / ปวช./ปวส. จ้านวน 175 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.50 รองลงระดับระดับประถมศึกษา จ้านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 ระดับปริญญาตรี
จ้านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 และสูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 ตามล้าดับ
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1.4, 1%

8.2, 8%

ระดับการศึกษา
10.9, 11%

79.5, 81%

ระดับประถมศึกษำ

ระดับมัธยมศึกษำ/ปวช/ปวส

ปริญญำตรี

สูงกว่ำปริญญำตรี

ภาพ 23 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 36 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกรายได้
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (ราย)

ร้อยละ

35
81
100
4
220

15.90
36.81
45.45
1.81
100

รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 20,000 บาท
20,000 – 40,000 บาท
40,001 – 60,000 บาท
60,000 บาทขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 36 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม มีรายได้ต่อเดือน 40,001 – 60,000 บาทจ้านวน 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.45 รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,000 – 40,000 บาท จ้านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ
36.81 รายได้น้อยกว่า 20,000 บาท จ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 และ รายได้ 60,000 บาทขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ 1.81 ตามล้าดับ
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รำยได้ต่อเดือน
1.81

15.9
45.45
36.81

น้อยกว่ำ 20,000

20,000-40,000

40,001-60,000

60,000 ขึน้ ไป

ภาพ 24 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามรายได้
ตารางที่ 37 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามลักษณะการประกอบกิจการ
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะการประกอบกิจการ
โรงแรมและที่พัก
สถานประกอบการน้้ามัน
ผู้จ้าหน่ายยาสูบ
สถานประกอบการก๊าซปิโตรเลี่ยมส้าหรับ
รถยนต์
อื่น ๆ
รวม

จานวน (ราย)

ร้อยละ

35
181
0
0
0
4
220

15.90
82.30
0
0
0
1.80
100

จากตารางที่ 37 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามลักษณะการประกอบ
กิจการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามสถานประกอบการน้้ามัน จ้านวน 181 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 82.30 รองลงมา คือ โรงแรมและที่พัก จ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90 และอื่นๆ จ้านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.80 ตามล้าดับ
1.8

15.9

82.3

ลักษณะการประกอบกิจการ
โรงแรมและที่พัก

สถำนประกอบกำรนำ้ มัน

ผู้จำหน่ำยยำสูบ

สถำนประกอบกำรปิ โตรเลี่ยมนำ้ มันสำหรับรถยนต์

อื่นๆ

ภาพ 25 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามลักษณะการประกอบกิจการ
ตารางที่ 38 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามสถานะการจดทะเบียน
ข้อมูลทั่วไป
สถานะการจดทะเบียน
บุคคลธรรมดา
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
บริษัทจ้ากัด
รวม

จานวน (ราย)

ร้อยละ

161
22
37
220

73.20
10.00
16.80
100

จากตารางที่ 38 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามสถานะการจดทะเบียน
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามจดทะเบียนบุคคลธรรมดา จ้านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ
73.20 รองลงมา คือ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และบริษัทจ้ากัด จ้านวน 37 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.80 ตามล้าดับ
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สถานะการจดทะเบียน
16.8
10
73.2

บุคคลธรรมดา

ห้างหุ้นส่วนจากัด

บริษัทจากัด

ภาพ 26 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามสถานะการจดทะเบียน
ตารางที่ 39 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามอ้าเภอที่อาศัยอยู่
ข้อมูลทั่วไป

จานวน (ราย)

ร้อยละ

1
14
21
10
2
1
66
15
20
15
2
15

0.5
6.40
9.50
4.50
0.90
0.50
30.00
6.80
9.10
6.80
0.90
6.80

อาเภอที่อาศัยอยู่
ขุนตาล
เชียงของ
เชียงแสน
ดอยหลวง
เทิง
พาน
เมือง
แม่จัน
แม่ลาว
แม่สรวย
แม่สาย
เวียงเชียงรุ้ง
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ข้อมูลทั่วไป

จานวน (ราย)

ร้อยละ
3
10
220

เวียงชัย
เวียงป่าเป้า
รวม

ข้อมูลทั่วไป
1.40
4.50
100

จากตารางที่ 39 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามอ้าเภอที่อาศัยอยู่พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ้าเภอเมือง จ้านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 30
อ้าเภอเชียงแสน จ้านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 อ้าเภอแม่ลาวจ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10
อ้าเภอแม่สรวย , อ้าเภอแม่จัน และอ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง จ้านวนอ้าเภอละ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 อ้าเภอ
เชียงของ จ้านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.40 อ้าเภอเวียงป่าเป้า และอ้าเภอดอยหลวง จ้านวนอ้าเภอละ 10
คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 อ้าเภอเวียงชัย จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 อ้าเภอเทิง ,อ้าเภอแม่สาย
จ้านวนอ้าเภอละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 อ้าเภอขุนตาล และอ้าเภอพาน จ้านวนอ้าเภอละ 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.5 ตามล้าดับ

3.00

4.00

3.50

อำเภอ
9.50
4.00

5.50

ขุนตาล

4.00

4.50

2.50
4.00

6.50

11.00

3.50

เชียงของ
เชียงแสน
ดอยหลวง
เทิง
พาน
เมือง

8.00
7.50
5.50

5.00

8.50

ภาพ 27 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอ้าเภอที่อาศัยอยู่

แม่จนั

แม่ลาว
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ตารางที่ 40 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม
ข้อมูลทั่วไป
การได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม
มีหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้น้าชุมชน ผู้จัดโครงการผู้
ประสานงานในพื้นที่
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
สื่อออนไลน์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น
เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค
รวม

จานวน (ราย)

ร้อยละ

45
172

20.50
78.20

1
2

0.50
0.90

220

100

จากตารางที่ 40 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามการได้รับข่าวสารการ
จัดกิจกรรมพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจาก ได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้น้าชุมชน ผู้จัดโครงการผู้ประสานงานในพื้นที่ จ้านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 78.20 มี
หนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ้านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 สื่อออนไลน์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค จ้านนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล้าดับ

กำรได้รับข่ำวสำรกำรจัดกิจกรรม
1, 0.5%

0.5, 1%

0.9, 1%
20.5, 20%

78.2, 78%

มีหนังสือแจ้งจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ได้รบั แจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฯ

กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อฯ

กำรประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ฯ

สื่อออนไลน์ของ อบจ.เชียงรำย
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ภาพ 28 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามแหล่งข้อมูลในการรับรู้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ตารางที่ 41 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามการเข้าร่วมอบรมสัมมนา
ข้อมูลทั่วไป
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา
เข้าร่วม
ไม่ได้เข้าร่วม

จานวน (ราย)

ร้อยละ

204
16
220

92.7
7.30
100

รวม

จากตารางที่ 41 แสดงจ้ านวนและร้อยละของผู้ ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามการเข้าร่วมอบรม
สัมมนาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมอบรมสัมมนาจ้านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ
92.70 ไม่ได้เข้าร่วม จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30

กำรเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนำ
7.3

92.7

เข้ำร่วม

ไม่ได้เข้ำร่วม

ภาพ 29 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา
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ตารางที่ 42 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามสาเหตุในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
สัมมนา
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (ราย) ร้อยละ
สาเหตุในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา
ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจหน้าที่เสียภาษี
115
52.30
ต้องการแจ้งปัญหาและความต้องการในด้านการเสียภาษีต่อเจ้าหน้าที่
93
42.20
ต้องการการยอมรับและการเชิดชูเกียรติอย่างมีคุณค่า ในฐานะพลเมือง
1
0.50
และผู้ประกอบการที่ดี
อื่น ๆ
11
5
รวม
220
100
จากตารางที่ 42 แสดงจ้านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ้าแนกตามสาเหตุในการเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมสัมมนา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามสาเหตุที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา
ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจหน้าที่เสียภาษี จ้านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 52.30 ต้องการแจ้ง
ปัญหาและความต้องการในด้านการเสียภาษี ต่อเจ้าหน้าที่ จ้านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 ต้องการการ
ยอมรับและการเชิดชูเกียรติอย่างมีคุณค่า ในฐานะพลเมืองและผู้ประกอบการที่ดี จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
0.50 และอื่นๆ จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5
สำเหตุกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนำ
42.3

0.5

5

52.3

ต้องกำรเพิ่มอค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจหน้ำทีเ่ สียภำษี
ต้องกำรแจ้งปั ญหำและควำมต้องำกรในด้ำนกำรเสียภำษีต่อเจ้ำหน้ำที่

ต้องกำรกำรยอมรับและกำรเชิดชูเกียรติอย่ำงมีคุณค่ำ ฯ
อื่นๆ

ภาพ 30 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามสาเหตุในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา
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ส่ ว นที่ 2 การวิเคราะห์ ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้าร่ว มโครงการการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการจั ดเก็บภาษี แ ละ
ค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้านระดับความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้
ตาราง 43 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้านระดับความรู้ความเข้าใจที่
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ระดับความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

X

S.D

ความรู้ความเข้าใจ

1.ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการช้าระภาษี

4.38

0.62

2. ความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการช้าระภาษี

4.78

0.54

มากที่สุด
มากที่สุด

3. ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในการช้าระภาษี

4.69

0.63

มากที่สุด

4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราภาษีในการช้าระภาษี

4.81
4.45
4.79
4.93
4.69

0.87

มากที่สุด

0.74
0.97
0.98
0.72

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการช้าระภาษี
6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการยื่นช้าระภาษี
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางในการยื่นช้าระภาษี
รวม

จากตาราง 43 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยภาพiรวมมีระดับความรู้ความเข้าใจที่
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางในการยื่นช้าระภาษี (ค่าเฉลี่ย = 4.93) รองลงมา ความรู้ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับอัตราภาษีในการช้าระภาษี (ค่าเฉลี่ย = 4.81) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการยื่นช้าระ
ภาษี (ค่าเฉลี่ย = 4.79) มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการช้าระภาษี (ค่าเฉลี่ย = 4.78) ความรู้ความเข้าใจ
ขั้นตอนในการช้าระภาษี (ค่าเฉลี่ย = 4.69) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการช้าระภาษี (ค่าเฉลี่ย =
4.45) และความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการช้าระภาษี (ค่าเฉลี่ย = 4.38) ตามล้าดับ
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ตาราง 44 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยรวมรายด้าน
ความพึงพอใจ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
รวม

X

S.D

9.12
8.96
8.98
9.23
9.07

0.783
0.368
0.340
0.708
0.551

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
95.60
94.80
94.90
96.15
95.38

จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 95.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านสิ่งอ้านวยความ
สะดวก (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.15) รองลงมาได้แก่ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ร้อยละความ
พึงพอใจ = 95.60) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 94.90) และ ด้านช่องทางการให้บริการ
(ร้อยละความพึงพอใจ = 94.80) ตามล้าดับ
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ตารางที่ 45 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่มีต่อด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

X

S.D

1. การติดป้ายประกาศ ความชัดเจนข้อมูลและ
ขั้นตอนในการขอรับบริการ
2. มีการจัดล้าดับก่อน-หลัง ในการให้บริการ
3. การจัดสถานที่ให้บริการประเภทต่างๆ
4. มีการติดตั้งป้ายแนะน้าการเตรียมเอกสารเพื่อ
ขอรับบริการ
5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
6. การจัดให้มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือค้า
ร้องต่างๆ
7. ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ก้าหนด
รวมค่าเฉลี่ย

8.92

1.88

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
94.60

8.84
9.62
8.89

1.83
1.71
1.77

94.20
98.10
94.45

9.68
8.98

1.84
1.77

98.40
94.90

8.92

1.87

94.60

9.12

0.783

95.60

จากตารางที่ 45 แสดงความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่ว มโครงการการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการ
จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด้านกระบวนการขั้นตอนในการเข้า
ร่วมโครงการ พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 95.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ พึงพอใจ
ในความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.40) รองลงมาการจัดสถานที่
ให้บริการประเภทต่างๆ (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.10) การจัดให้มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือค้าร้อง
ต่างๆ (ร้อยละความพึงพอใจ = 94.90) ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก้าหนด (ร้อยละ
ความพึงพอใจ = 94.60) การติดป้ายประกาศ ความชัดเจนข้อมูลและขั้นตอนในการขอรับบริการ (ร้อยละ
ความพึงพอใจ = 94.60) มีการติดตั้งป้ายแนะน้าการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับบริการ (ร้อยละความพึงพอใจ =
98.45) และมีการจัดล้าดับก่อน-หลัง ในการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 94.20) ตามล้าดับ
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ตารางที่ 46 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่มีต่อด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย

9.47

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
1.88

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ
97.35

1. การจัดสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One
Stop Service)
2. การจัดให้มีหน่วยงานบริการนอกสถานที่
3. การจัดให้มีช่องทางการบริการอื่นๆ นอกจากติดต่อด้วย
ตนเอง เช่น ทางไปรษณีย์ และผ่านระบบธนาคาร เป็นต้น
4. การจัดให้มีการใช้ระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในการ
ให้บริการ เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของท้องถิ่น เป็นต้น
5. การมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง
รวมค่าเฉลี่ย

8.65
8.76

1.87
1.87

93.25
93.80

8.82

1.94

94.10

9.11
8.96

0.67
0.368

95.55
94.80

จากตารางที่ 46 ความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่มีต่อด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า มีความพึง
พอใจโดยรวมร้อยละ 94.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่พอใจในการจัดสถานที่ให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.35) รองลงมาการมีช่องทางการ
ให้บริการที่หลากหลายช่องทาง (ร้อยละความพึงพอใจ = 95.55) การจัดให้มีการใช้ระบบออนไลน์และ
อินเทอร์เน็ตในการให้บริการ เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้งข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น เป็นต้น
(ร้อยละความพึงพอใจ = 94.10) การจัดให้มีช่องทางการบริการอื่นๆ นอกจากติดต่อด้วยตนเอง เช่น ทาง
ไปรษณีย์ และผ่านระบบธนาคาร เป็นต้น (ร้อยละความพึงพอใจ = 93.80) และการจัดให้มีหน่วยงานบริการ
นอกสถานที่ (ร้อยละความพึงพอใจ = 93.25) ตามล้าดับ
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ตารางที่ 47 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่มีต่อด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ค่าเฉลี่ย

8.63
8.73

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.78
0.77

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ
93.15
93.65

1. ความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
2. ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
ประชาชนที่มาขอรับบริการ
3. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบกลับข้อ
ซักถามให้กับประชาชน
4. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
ให้กับผู้ขอรับบริการ
5. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ค้าแนะน้า
ปรึกษา
6. การใช้วาจาหรือค้าพูดในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่
7. ความเอาใจใส่กระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การให้บริการ
8. ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
9. ความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่
รวมค่าเฉลี่ย

8.74

0.78

93.70

9.13

0.91

95.65

8.50

0.81

92.50

9.46

0.98

97.30

9.39

0.92

96.95

9.63
8.62

0.74
0.85

98.15
93.10

8.98

0.74

94.90

จากตาราง 47 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ เข้าร่ว มโครงการการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่มีต่อด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ โดยผู้รับบริการมีค่าร้อยละความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 94.90 หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้มา
รับบริการมีความพึงพอใจในความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.15)
การใช้ ว าจาหรื อ ค้ า พู ด ในการให้ บ ริ ก ารของเจ้า หน้า ที่ (ร้ อ ยละความพึ ง พอใจ = 97.30) ความเอาใจใส่
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กระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.95) ความสามารถของ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ผู้ ข อรั บบริ ก าร (ร้ อ ยละความพึ ง พอใจ = 95.65) ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการตอบกลับ ข้อซักถามให้ กับประชาชน (ร้อยละความพึงพอใจ =93.70) ความสามารถของ
เจ้ าหน้ าที่ในการตอบกลับ ข้อซักถามให้กับประชาชน (ร้อยละความพึงพอใจ =93.65) ความรวดเร็ว ของ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ =93.15) และความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละความพึงพอใจ = 93.10)
ตารางที่ 48 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่มีต่อด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจ

8.85

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.67

1. การจัดพื้นที่และความกว้างขวางของพื้นที่ในการ
ให้บริการ
2. การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้
3. การติดป้ายแสดงจุดให้บริการต่างๆ
4. ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคาร
สถานที่
5. การจัดพื้นที่ส้าหรับจอดรถของผู้มารับบริการ
6. ความสะอาดและจ้านวนห้องน้้าที่จัดไว้บริการ
7. การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้
ความรู้แก่ประชาชน
8. การจัดให้มีจุดบริการน้้าดื่มส้าหรับผู้มาขอรับบริการ
รวมค่าเฉลี่ย

8.97
9.52
8.78

0.78
0.69
0.62

94.85
97.60
93.90

9.67
9.41
9.37

0.77
0.85
0.80

98.35
97.05
96.85

9.28
9.23

1.05
0.708

96.40
96.15

94.25

จากตาราง 48 ผลการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ นความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ เ ข้ าร่ว ม
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่มี
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ต่อด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก โดยผู้รับบริการมีค่าร้อยละความพึงพอใจโดยรวม 96.15 หากพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า การจัดพื้นที่ส้าหรับจอดรถของผู้มารับบริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.35) การติดป้ายแสดงจุด
ให้บริการต่างๆ (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.60) ความสะอาดและจ้านวนห้องน้้าที่จัดไว้บริการ (ร้อยละความ
พึงพอใจ = 97.05) การจัดให้มีจุดบริการน้้าดื่มส้าหรับผู้มาขอรับบริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.40) การ
จัดสิ่งอ้านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ (ร้อยละความพึงพอใจ = 94.85) การจัดพื้นที่และความ
กว้างขวางของพื้นที่ในการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 94.25) และความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในอาคารสถานที่ (ร้อยละความพึงพอใจ = 93.90) ตามล้าดับ
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติมในด้านต่างๆของผู้เข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นดังนี้
3.1) กิจกรรมลักษณะใดที่สร้างการรับรู้ด้านบทบาทหน้าที่ในการช้าระภาษีแก่ท่านมากที่สุด
- การสัมมนาให้ความรู้ในการช้าระภาษี
3.2) ท่านคิดว่าควรมีกิจกรรมในลักษณะใดบ้างในครั้งต่อไป
- ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น
3.3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
- ควรให้มีการช้าระภาษีผ่านช่องทาง ออนไลน์
- ควรมีการจัดท้าคู่มือช้าระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ
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โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ อบจ. เชียงราย (DISCOVERY CENTER)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 การวิเ คราะห์ข้อมู ลส่ วนบุค คลของผู้รั บ บริ ก ารศูน ย์ การเรี ยนรู้ องค์การบริ หารส่วนจั ง หวั ด
เชียงราย (DISCOVERY CENTER)
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ อบจ. เชียงราย (DISCOVERY CENTER) ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ ที่อยู่ อาคารที่สนใจเรียนรู้ บุคคลที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมด้วยในศูนย์
การเรียนรู้ และช่องทางในการรับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรม ซึ่งปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้
ตาราง 49 แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านเพศ (N=200)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน(คน)
91
109
200

ร้อยละ
45.50
54.50
100.00

จากตาราง 49 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านเพศ พบว่า ผู้ใช้บริการ
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 และเพศชาย จ้านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ
45.50 ตามล้าดับ

66

เพศ
ชาย

หญิง
54.50

ชาย

หญิง

ภาพประกอบ 31 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านเพศ
ตาราง 50 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านอายุ
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ

N

Min

max

𝒙

S.D.

200

8

43

12.43

5.512

จากตาราง 50 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามด้านอายุ พบว่า ผู้ใช้บริการ
โดยส่วนใหญ่มีอายุต่้าสุด 8 ปี สูงสุด 43 ปี โดยเฉลี่ยอายุ 12 – 13 ปี
ตาราง 51 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี
รวม

จานวน(คน)
185
3
8
4
200

ร้อยละ
92.50
1.50
4.00
2.00
100.00
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จากตาราง 51 จ้ านวนและค่าร้อยละของข้อมูล ส่ ว นบุคคล จ้าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ผู้ใช้บริการโดยส่ว นใหญ่มีร ะดับ การศึกษาในระดับประถมศึกษา จ้านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50
รองลงมามีระดับการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 สูงกว่าระดับปริญญาตรี
จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และระดับมัธยมศึกษา/ ปวช./ ปวส. จ้านวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50
ตามล้าดับ

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช/
ปวส
1.50

สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี
2.00

ปริญญาตรี
4.00

ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.

ปริญญาตรี

สูงกว่าระดับปริญญาตรี

ภาพประกอบ 32 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามระดับการศึกษา
ตาราง 52 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1. ต่้ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
2. 5,001 – 10,000 บาท
3. 10,001 – 20,000 บาท
รวม

จานวน(คน)
164
13
23
200

ร้อยละ
82.00
6.50
11.50
100.00

จากตาราง 52 จ้ า นวนและค่ า ร้ อ ยละของข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล จ้ า แนกตามรายได้ ต่ อ เดื อ น พบว่ า
ผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่้ากว่า 5,000 บาท จ้านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 รองลงมา
มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท จ้านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และ มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ตามล้าดับ
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001 - 20,00 บาท
11.50
5,001 - 10,000 บาท
6.50
ต่้ากว่า 5,000 บาท
82.00

ต่้ากว่า 5,000 บาท

5,001 – 10,000 บาท

10,001 – 20,000 บาท

ภาพประกอบ 33 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตาราง 53 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอาชีพหลัก
อาชีพหลัก
1. ลูกจ้าง/เอกชน
2. รับจ้างทั่วไป
3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. นักเรียน/นักศึกษา
รวม

จานวน(คน)
1
1
9
189
200

ร้อยละ
0.50
0.50
4.50
94.50
100.00

จากตาราง 53 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอาชีพหลัก พบว่า ผู้ใช้บริการ
โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ้านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 94.50 รองลงมาประกอบ
อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ประกอบอารชีพลูกจ้าง/เอกชน จ้านวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และรับจ้างทั่วไป จ้านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล้าดับ
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อาชีพหลัก
ลูกจ้าง/
เอกชน

รับจ้างทั่วไป

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
4.50

นักเรียน/นักศึกษา

ลูกจ้าง/เอกชน

รับจ้างทั่วไป

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

นักเรียน/นักศึกษา

ภาพประกอบ 34 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอาชีพหลัก
ตาราง 54 แสดงจ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามที่อยู่
ที่อยู่
1. อ้าเภอเชียงของ
2. อ้าเภอพาน
3. อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง
4. อ้าเภอแม่จัน
5. อ้าเภอแม่สรวย
6. อ้าเภอแม่สาย
7. อ้าเภอเวียงแก่น
8. อ้าเภอเวียงป่าเป้า
9. อ้าเภอเมืองเชียงราย
10 อ้าเภอเชียงแสน
11. ต่างจังหวัด
รวม

จานวน(คน)
4
3
19
20
48
3
6
7
70
10
10
200

ร้อยละ
2.00
1.50
9.50
10.00
24.00
1.50
3.00
3.50
35.00
5.00
5.00
100.00
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จากตาราง 54 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามที่อยู่ พบว่าผู้รับบริการโดยส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในอ้าเภอเมืองเชียงราย จ้านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาอาศัยอยู่ในอ้าเภอแม่
สรวย จ้านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 อ้าเภอแม่จัน จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 อ้าเภอแม่ฟ้า
หลวง จ้านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 อ้าเภอเชียงแสน จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 อาศัยอยู่
ต่างจังหวัด จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 อ้าเภอเวียงป่าเป้า จ้านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 อ้าเภอ
เวียงแก่น จ้านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 อ้าเภอเชียงของ จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 อ้าเภอพาน
จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และอ้าเภอแม่สรวย จ้านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล้าดับ

อาเภอ
5.00

5.00

2.00 1.50

1. อ้าเภอเชียงของ

2. อ้าเภอพาน
9.50
10.00

3. อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง

4. อ้าเภอแม่จัน
5. อ้าเภอแม่สรวย
35.00

24.00

3.50

3.00

1.50

6. อ้าเภอแม่สาย
7. อ้าเภอเวียงแก่น
8. อ้าเภอเวียงป่าเป้า

ภาพประกอบ 35 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามที่อยู่
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ตาราง 55 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามอาคารที่สนใจเรียนรู้
อาคารที่สนใจเรียนรู้
1. อาคารคลังสมอง
2. อาคารโลกวิทยาศาสตร์
3. อาคารท้องฟ้าจ้าลองการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์
และภัยธรรมชาติ
รวม

จานวน(คน)
57
82
61

ร้อยละ
28.50
41.00
30.50

200

100.00

จากตาราง 55 จ้ านวนและค่าร้ อยละของข้อมูล ส่ ว นบุคคล จ้าแนกตามอาคารที่ส นใจเรียนรู้ พบว่า
ผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้อาคารโลกวิทยาศาสตร์ จ้านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ
41.00 รองลงมามีความสนใจเข้า ศึ ก ษาเรียนรู้ อาคารท้ อ งฟ้าจ้ าลองการเรี ยนรู้ ด้า นดาราศาสตร์ แ ละภั ย
ธรรมชาติ จ้านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 และมีความสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้อาคารคลังสมอง จ้านวน 57
คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ตามล้าดับ

อาคารที่สนใจเรียนรู้
อาคารท้องฟ้าจ้าลองการ
เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และ
ภัยธรรมชาติ

อาคารคลังสมอง
28.50
อาคารโลก
วิทยาศาสตร์

อาคารคลังสมอง
อาคารโลกวิทยาศาสตร์
อาคารท้องฟ้าจ้าลองการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และภัยธรรมชาติ
ภาพประกอบ 36 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามอาคารที่สนใจเรียนรู้
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ตาราง 56 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามบุคคลที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมด้วยในศูนย์
การเรียนรู้
บุคคลที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมด้วยในศูนย์การเรียนรู้
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. มาด้วยตนเอง
1
0.50
2. เพื่อน
8
4.00
3. หน่วยงาน
11
5.50
4. โรงเรียน/สถานศึกษา
169
84.50
5. อื่น ๆ เช่น ครอบครัว
11
5.50
รวม
200
100.00
จากตาราง 56 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามบุคคลที่มีส่วนร่วมในการ
เดินทางมาเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ พบว่า ผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้กับ
ทางโรงเรียน/สถาบัน จ้านวน 169 คิดเป็นร้อยละ 84.50 รองลงมาเข้ามาศึกษากับอื่น ๆ เช่น ครอบครัว
จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 มากับหน่วยงาน จ้านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 5.50 มากับเพื่อน จ้านวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และมาด้วยตนเอง จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล้าดับ

บุคคลที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมด้วยในศูนย์การเรียนรู้
อื่น ๆ เช่น
ครอบครัว

มาด้วยตนเอง
0.50

เพื่อน
หน่วยงาน
5.50

โรงเรียน/สถานศึกษา

มาด้วยตนเอง

เพื่อน

โรงเรียน/สถานศึกษา

อื่น ๆ เช่น ครอบครัว

หน่วยงาน

ภาพประกอบ 37 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามบุคคลที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมด้วยในศูนย์การเรียนรู้
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ตาราง 57 แสดงจ้านวน และค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
1. เว็ปไซต์ (Internet)
2. การบอกต่อ (ปากต่อปาก)
3. เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์การเรียนรู้ฯ/เจ้าหน้าที่ อบจ.
4. อื่น ๆ
รวม

จานวน(คน)
79
29
81
11
200

ร้อยละ
39.50
14.50
40.50
5.50
100.00

จากตาราง 57 จ้านวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล จ้าแนกตามช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
พบว่า ผู้รับบริการโดยส่วนใหญ่รู้จักศูนย์การเรียนรู้ฯ ผ่านเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์การเรียนรู้/เจ้าหน้าที่ อบจ.
จ้านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมารู้จักผ่านเว็ปไซต์ (Internet) จ้านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ
39.50
รู้จากผ่านการบอกต่อ (ปากต่อปาก) จ้านวน 29 คน คิด เป็นร้อยละ 14.50 และรู้จักผ่านช่องทาง
อื่น ๆ จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามล้าดับ

ช่องทำงในกำรรับรู้ข่ำวสำร
เจ้ำหน้ำที่ประจำ
เว็ปไซต์
ศูนย์กำรเรียนรูฯ้ /
(Internet)
เจ้ำหน้ำที่ อบจ.
41.00
41.50 กำรบอกต่อ (ปำก
ต่อปำก)
17.50
เว็ปไซต์ (Internet)
การบอกต่อ (ปากต่อปาก)
ภาพประกอบ 38 กราฟแสดงข้อมูลส่วนบุคคลจ้าแนกตามช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(DISCOVERY CENTER) ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้
ตาราง 58 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (DISCOVERY CENTER)
รายการ

ระดับ
ความพึงพอใจ
1. สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การท้างาน และ 4.70 0.491
มากที่สุด
ชีวิตประจ้าวันได้
2. สามารถน้าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น ตลอดถึงชุมชน 4.57 0.532
มากที่สุด
และสังคมได้
3. สามารถน้ า ความรู้ ไ ปต่ อ ยอดเพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมทางด้ า น 4.35 0.502
มากที่สุด
วิทยาศาสตร์ สิ่งของ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
4. สามารถน้าไปบูรณาการทางความคิดสู่การประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งของ 4.52 0.550
มากที่สุด
นวัตกรรมเพื่อชุมชนในอนาคตได้
5. มีความมั่นใจและสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
4.22 0.498
มากที่สุด
6. เกิดการแลกเปลี่ยนผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 4.96 0.532
มากที่สุด
และเทคโนโลยี
รวม
4.50 0.518
มากที่สุด
X

S.D

จากตาราง 58 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER) ของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ ด้านประโยชน์หรือการน้า ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 หากพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า เกิดการแลกเปลี่ยนผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน้าความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การท้างาน และชีวิตประจ้าวันได้ สามารถน้าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่
ผู้อื่น ตลอดถึงชุมชนและสังคมได้ สามารถน้าไปบูรณาการทางความคิดสู่การประดิษฐ์ คิดค้นสิ่งของ นวัตกรรม
เพื่อชุมชนในอนาคตได้ สามารถน้าความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางด้ านวิทยาศาสตร์ สิ่งของ
ตลอดจนผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ และ มีความมั่นใจและสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.96, 4.70, 4.57, 4.52, 4.35 และ 4.22 ตามล้าดับ

75

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY
CENTER)
ตาราง 59 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (DISCOVERY CENTER) โดยรวมรายด้าน
ความพึงพอใจ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
รวม

X

S.D

9.68
9.64
9.56
9.72
9.65

0.678
0.638
0.340
0.708
0.591

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
98.40
98.20
97.80
98.60
98.25

จากตาราง 59 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (DISCOVERY CENTER) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 98.25 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ด้านช่องทางการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ =
98.20) รองลงมาได้แก่ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.80) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
(ร้ อยละความพึงพอใจ = 98.60) และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ =
98.40) ตามล้าดับ
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ตาราง 60 แสดงผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (DISCOVERY CENTER) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. การติดป้ายบอกห้องต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้มีความชัดเจน
2. ความยุติธรรมในการให้บริการ (เรียงตามล้าดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน)
3. การจัดล้าดับก่อน-หลัง ในการให้บริการ
4. การจัดสถานที่ให้บริการในแต่ละโซนมีความชัดเจนและเหมาะสม
5. การเตรียมเอกสารความรู้ประกอบการให้บริการของแต่ละโซน
รวม

X

S.D

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
9.51 0.816
97.55
9.62 0.757
98.20
9.78
9.66
9.84
9.68

0.541
0.637
0.637
0.678

98.90
98.30
98.20
98.40

จากตาราง 60 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER) ของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(DISCOVERY CENTER) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
โดยรวมเท่ากับ 98.40 หากพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการจัดล้าดับก่อน-หลัง
ในการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.90) การจัดสถานที่ให้บริการในแต่ละโซนมีความชัดเจนและ
เหมาะสม (ร้อยละความ พึงพอใจ = 98.30) การเตรียมเอกสารความรู้ประกอบการให้บริการของแต่ละ
โซน (ร้อยละความพึงพอใจ
= 98.20) ความยุติธรรมในการให้บริการ (เรียงตามล้าดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน) (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.20) และการติดป้ายบอกห้องต่าง ๆ ภายในศูนย์การ
เรียนรู้มีความชัดเจน (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.55) ตามล้าดับ
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ตาราง 61 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (DISCOVERY CENTER) ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. การจัดสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop
Service)
2. การติดต่อเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง
3. การติดต่อเพื่อขอใช้บริการทางโทรศัพท์และระบบออนไลน์
4. การมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง
5. การบริการความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็ปไซต์ของศูนย์การ
เรียนรู้
รวม

X

S.D

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
9.58 0.737
97.90
9.66
9.76
9.51
9.72

0.583
0.737
0.408
0.723

98.30
97.30
97.55
98.60

9.64 0.638

98.20

จากตาราง 61 ผลการวิเคราะห์ระดับผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(DISCOVERY CENTER) ของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY
CENTER) ด้านช่องทางการให้บริการ โดยผู้รับบริการมีค่าร้อยละความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 98.20 หาก
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการบริการความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็ป
ไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ (ร้อยละความ พึงพอใจ = 98.60) การจัดสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One Stop Service) (ร้อยละความ พึงพอใจ = 97.90) การติดต่อเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง (ร้อย
ละความพึงพอใจ = 98.30) การติดต่อเพื่อขอใช้บริการทางโทรศัพท์และระบบออนไลน์ (ร้อยละความพึงพอใจ
= 97.30) และการมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.55) ตามล้าดับ

78
ตาราง 62 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (DISCOVERY CENTER) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. ความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
2. ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อผู้มารับบริการ
ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ
3. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบกลับข้อซักถามให้กับผู้มารับ
บริการ
4. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ค้าแนะน้าปรึกษาและความรู้
เพิ่มเติมแก่ผู้มารับบริการ
5. จ้านวนของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการภายในศูย์การเรียนรู้ฯ
6. การใช้วาจาหรือค้าพูดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
7. ความเอาใจใส่กระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ
8. การแต่งกายและความสุภาพของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
9. ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
10. ความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
รวม

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
9.56 0.472
97.80
9.48 0.665
96.10
X

S.D

9.65 0.707

98.50

9.48 0.707

96.10

9.46
9.45
9.45
9.77
9.80
9.48
9.56

97.30
97.25
96.25
98.85
99.00
96.10
97.80

0.675
0.597
0.600
0.577
0.800
0.866
0.340

จากตาราง 62 ผลการวิเคราะห์ระดับผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(DISCOVERY CENTER) ของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY
CENTER) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยผู้รับบริการมีค่าร้อยละความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 97.80 หาก
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
(ร้อยละความพึงพอใจ = 99.00) จ้านวนของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการภายในศูย์การเรียนรู้ฯ (ร้อยละความพึง
พอใจ = 97.30) ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบกลับข้อซักถามให้กับ ผู้มารับบริการ (ร้อยละความพึง
พอใจ = 98.50) ความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ =97.80) การใช้วาจา
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หรือค้าพูดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.25) การแต่งกายและความสุภาพของ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.85) ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ ผู้มา
รับบริการภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.30) ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้
ค้าแนะน้าปรึกษาและความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้มารับบริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.10) ความเอาใจใส่
กระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.25) และความยุติธรรม/ไม่
เลือกปฏิบัติในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละความพึงพอใจ = 96.10)
ตาราง 63 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

X

S.D

1. การจัดพื้นที่และความกว้างขวางของพื้นที่ในการให้บริการ
2. การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และสื่อต่างๆ
3. ระบบแสงสว่างภายในอาคารสถานที่
4. การจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
5. ความพร้อมและความครบครันทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อจ้าเป็น
พื้นฐานต่าง ๆ
6. ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารสถานที่
7. การจัดพื้นที่ส้าหรับจอดรถของผู้มารับบริการ
8. ความสะอาดและจ้านวนห้องน้้าที่จัดไว้บริการ
รวม

9.72
9.85
9.82
9.65
9.66

0.585
0.493
0.791
0.637
0.665

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
97.60
99.25
99.10
98.25
98.30

9.65
9.70
9.70
9.72

0.802
0.842
0.852
0.708

98.25
98.50
98.52
98.60

จากตาราง 63 ผลการวิเคราะห์ระดับผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
(DISCOVERY CENTER) ของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY
CENTER) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก โดยผู้รับบริการมีค่าร้อยละความพึงพอใจโดยรวม 98.60 หากพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ความพร้อมและความครบครันทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อจ้าเป็นพื้นฐานต่าง ๆ (ร้อยละ
ความพึงพอใจ = 98.30) การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และสื่อต่างๆ (ร้อยละความ
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พึงพอใจ = 99.25) ระบบแสงสว่างภายในอาคารสถานที่ (ร้อยละความพึงพอใจ = 99.10) การจัดให้ มี
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.25) การจัดพื้นที่ส้าหรับจอดรถ
ของผู้มารับบริการ (ร้อยละความพึงพอใจ = 97.50) ความสะอาดและจ้านวนห้องน้้าที่จัดไว้บริการ (ร้อยละ
ความพึงพอใจ = 98.52) การจัดพื้นที่และความกว้างขวางของพื้นที่ในการให้บริการ (ร้อยละความพึงพอใจ =
97.60) และความสะอาดเป็ น ระเบี ย บเรียบร้อยภายในอาคารสถานที่ (ร้อยละความพึงพอใจ = 98.25)
ตามล้าดับ
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม ในด้ านต่า งๆของผู้เข้า ผู้รั บบริการศูน ย์การเรี ยนรู้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER) ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นดังนี้
4.1 กิจกรรมที่ประทับในมากที่สุด
4.1.1 อาคารโลกวิทยาศาสตร์
4.1.2 อาคารท้องฟ้าจ้าลองการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์
4.2 ควรมีการเพิ่มพิจกรรมหรือโซนใดภายในศูนย์การเรียนรู้ในอนาคต
4.2.1 การทดลองกิจกรรมทางอากาศ
4.2.2 ปรับเปลี่ยนตัวการ์ตูนให้มีรูปแบบที่ใหม่อยู่ตลอดเวลา
4.2.3 ควรเพิ่มแว่นตา 3 มิติ ส้าหรับดูท้องฟ้าจ้าลองที่มีความเพียงพอต่อการให้บริการ
4.2.3 ควรเพิ่มประวัติความเป็นมาหรือเรื่องราวของโลกอื่น ๆ
4.3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
4.3.1 ควรมีการซ่อมแซมอุปกรณ์เพื่อให้พร้อมต่อการให้บริการ และเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ
4.3.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนขนาดเล็กได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายใน
ศูนย์การเรียนรู้
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สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
ผลการส้ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีการส้ารวจ
ความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจใน 4 งาน จากผู้เข้าร่วมโครงการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ้านวน 4 โครงการ โดยมีภาพรวมของการส้ารวจดังนี้
(1) งานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ด้าเนินการส้ารวจผ่านโครงการอบรมการพัฒนา
โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จ้านวนผู้ตอบแบบส้ารวจ 200 คน
(2) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ด้าเนินการส้ารวจผ่านโครงการเสวียนอัจฉริยะ จ้านวนผู้ตอบ
แบบส้ารวจ 200 คน
(3) งานด้านรายได้หรือภาษี ด้าเนินการส้ารวจผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม จ้านวนผู้ตอบแบบส้ารวจ 220 คน
(4) งานด้ า นการศึ ก ษา โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย
(DISCOVERY CENTER) จ้านวนผู้ตอบแบบส้ารวจ 200 คน
ตารางที่ 64 ผลการประเมินความพึงพอใจตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
ภาพรวมความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเกณฑ์การประเมินที่ได้

96.84 %

10
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ตารางที่ 65 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการจ้าแนกราย
โครงการ
โครงการ

โครงการอบรมการ
พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ร้อยละความพึงพอใจ
โครงการเสวียนอัจฉริยะ
ร้อยละความพึงพอใจ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียม
ร้อยละความพึงพอใจ
โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
ร้อยละความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
กระบวนการ/ ช่องทางการ เจ้าหน้าที่ผู้ สิ่งอานวย
ขั้นตอนการ ให้บริการ
ให้บริการ ความสะดวก
ให้บริการ
SD ̅
SD X
SD X
SD
X
X

ภาพรวม

X

SD

9.68 0.81 9.37 0.86 9.45 0.74 9.28 0.71 9.44 0.78
98.42 %
96.86 %
97.26 %
96.40 %
97.23 %
9.53 0.81 9.04 0.86 9.35 0.74 9.29 0.71 9.30 0.78
97.65 %
95.20 %
96.75 %
96.45 %
96.49%
9.12 0.78 8.96 0.36 8.98 0.34 9.23 0.70 9.07 0.55
95.60 %

94.80 %

94.90 %

96.15 %

95.38 %

9.68 0.678 9.64 0.638 9.56 0.340 9.72 0.708 9.65 0.591
98.40 %
98.20 %
97.80 %
ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม

98.60 %

98.25 %
96.84%
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ข้อเสนอแนะ
โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
จากผลการวิจัยท้าให้ทราบระดับการรับรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตามการวัดความ
ความพึงพอใจใน 4 ด้าน ซึ่งจะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะได้น้าข้อมูลการกระจายตัวของลักษณะประชากรตลอดจน
ความแตกต่างของข้อมูลในด้านต่างๆ มาเป็นข้อเสนอแนะในการคิดรูปแบบโครงการ การจัดสรรงบประมาณ
และสร้ างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะส่ว น หรือความต้องการส่ วนใหญ่ซึ่งจะท้าให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดูแลประชาชนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังท้าให้
ทราบปัญหาของการจัดท้าโครงการของหน่วยงาน ที่เกิดขึ้นเป็นประจ้า ปัญหาที่เกิดซ้้าซ้อน และปัญหาที่เกิด
ขึ้นมาใหม่ ตลอดจนลักษณะปัญหาที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการจัด
โครงการ และจะได้รักษารูปแบบที่ดีให้คงไว้หรือควรเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนโครงการฯเพื่อจะได้จัดสรรทรัพยากร
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ด้านดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการสารวจ
1) ในด้ า นประโยชน์ ห รื อ การน้ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ้ า วั น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการผู้ สู ง อายุ ใ ห้
ความส้าคัญกับการมีความมั่นใจและสามารถน้าความรู้ที่รับไปใช้ได้ การจัดเนื้อหาและหลักสูตรการอบรม ควร
ท้าให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย รับรู้และเรียนรู้ได้รวดเร็ วตลอดจนต้องเป็นหลักสูตรที่เน้นการช่วยเหลือผู้อื่นผ่าน
ตนเองเพื่อจะได้ท้าให้เกิดความภาคภูมิใจที่มีคุณค่ากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2) ในด้านกระบวนการขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุให้ความส้าคัญกับ
การรับรู้และความพึงพอใจในด้านรูป แบบของการจัดโครงการมีความเหมาะสมมากที่สุดดังนั้นในการจัด
โครงการอบรมต้องวางแผนให้มีทิศทางการท้างานที่ชัดเจน สามารถประสานความต้องการของผู้เข้าร่ว ม
โครงการกับนโยบายของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) ในด้านช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุให้ความส้าคัญกับการ
รับรู้และความพึงพอใจในด้านการรับรู้รายงานของผลการด้าเนินงานมากที่สุด ดังนั้น การน้าเสนอข้อมูลใน
อดีตที่ผ่านมาเป็นการเสนอรายละเอียดต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจซึ่งจะช่วยให้ลดความคลางแคลงใจ เกิดความร่วมมือ
และมีความโปร่งใสซึ่งจะท้าให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจะน้ามาสู่ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาได้
4) ในด้านคุณภาพของการบริการของเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุให้ความส้าคัญกับ ความ
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ และความรู้ ความสามารถตอบปั ญหาได้อย่างชัดเจน ดังนั้น
การด้าเนินโครงการครั้งต่อไปควรมีการเตรียมความรู้ให้กับ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถให้บริการและตอบ
ข้อซักถามให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งถัดไป
5) ในด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ผู้เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุให้ความส้าคัญกับ ความเหมาะสมของ
สถานที่ที่ใช้ในการจัดโครงการ ดังนั้นการเลือกใช้สถานที่ควรมีการส้ารวจสถานที่ก่อนจัดให้ มีการอบรม โดยดู
บรรยากาศภาพรวม โดยประสานงานพื้นที่นั้นๆให้พาชมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมและความสะดวกสบาย
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งถัดไป
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ส่งเสริมให้หน่วยงานในก้ากับดูแลผ้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเครือข่าย
ชุมชนต่างๆ มีส่วนร่วมในการสร้างกลไก เฝ้าระวังดูแลผู้สูงอายุ เช่น มีรูปแบบ “Buddy เพื่อนซี้ผู้สูงวัย ”ที่
ดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุที่อยู่ตามล้าพัง มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้า นส้ารวจความต้องการในด้านต่าง เพื่อน้ามา
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องได้รับการอบรมของผู้สูงอายุและควรท้าอย่างต่อเนื่อง
2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือเครือข่ายผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการอบรมหรือผู้สูงอายุที่มีความสามารถ
พิเศษในด้านเดีย วกัน มีความคิดเห็ น คล้ ายคลึ งกัน เช่น การเล่ นดนตรี การท้าอาหาร การท้างานศิล ปะ
ประดิษฐ์ แล้วให้การสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้เกิดคุณค่า
เพิ่มทั้งในด้านชีวิตและสังคม ตลอดจนจัดหาเวทีในการน้าเสนอผลงานเพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีก้าลังใจและ
กลับมาเป็นผู้สร้างผลผลิตที่ดีต่อสังคมได้
3) ให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุโดยคิดกิจกรรมบูรณาการระหว่างวัย โดยให้โอกาส
ในการช่วยเหลือชุมชน และสังคม ให้เกิดความพอใจต่อการมีชีวิตยืนยาวด้วยการพบปะบุคคลต้นแบบผู้สูงอายุ
ซึ่งอยากเอาอย่ างบุคคลต้นแบบที่มีชีวิตยืนยาวด้ว ยและมากด้ว ยคุณค่า มุ่งพัฒนาสวัสดิการผู้สู งอายุ เช่น
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จัดสรรงบประมาณส่งเสริมให้มีการจ้างงานพิเศษท้าตามวาระหรือโอกาส จัดรูปแบบการท้างานที่ลดสัดส่วน
ขั้นตอนการท้างานที่ยุ่งยาก เพื่อให้มีรายได้พิเศษและไม่เป็นภาระต่อสังคม
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1) ควรมีศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อน าผลการศึกษาไปปรับ
ใช้ในการจัดโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ควรมีการส้ารวจความพึงพอใจในงานเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลระดับลึกมากขึ้นเกี่ยวกับความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการขององค์กาบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เข้าถึงปัญหาของ
การให้บริการอย่างแท้จริง

โครงการเสวียนอัจฉริยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
จากผลการวิจัยท้าให้ทราบระดับการรับรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตามการวัดความ
ความพึงพอใจใน 5 ด้าน ซึ่งจะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการการจัดการขยะให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยจะได้น้าข้อมูลการกระจายตัวของลักษณะประชากรตลอดจน
ความแตกต่างของข้อมูลในด้านต่างๆ มาเป็นข้อเสนอแนะในการคิดรูปแบบโครงการ การจัดสรรงบประมาณ
และสร้ างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะส่ว น หรือความต้องการส่ วนใหญ่ซึ่งจะท้าให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดูแลประชาชนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังท้าให้
ทราบปัญหาของการจัดท้าโครงการของหน่วยงาน ที่เกิดขึ้นเป็นประจ้า ปัญหาที่เกิดซ้้าซ้อน และปัญหาที่เกิด
ขึ้นมาใหม่ ตลอดจนลักษณะปัญหาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่มี ต่อการจัด
โครงการ และจะได้รักษารูปแบบที่ดีให้คงไว้หรือควรเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนโครงการฯเพื่อจะได้จัดสรรทรัพยากร
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ด้านดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการสารวจ
1) ในด้านประโยชน์หรือการน้าไปประยุกต์ใ ช้ในชีวิตประจ้าวัน ผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะให้
ความส้าคัญกับความเข้าใจเกี่ยวกับการน้าเศษใบไม้มาท้าปุ๋ย ซึ่งเป็นความรู้เชิงประจักษ์ที่สามารถน้าไปใช้ได้
จริงในครัวเรือน และแก้ปัญหาการเผาขยะในช่วงหน้าแล้ งได้ จึงควรจัดโครงการที่เป็นกิจกรรมที่ท้ าแล้ ว
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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2) ในด้านกระบวนการขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะให้ความควม
พึงพอใจกับความสะดวกสบายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมากที่สุด นั่นแสดงว่าการวางแผนการจัด
โครงการมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าถึงการจัดงานได้สะดวก เนื่องจากในบางครั้งอาจมีการจัดงาน
หลายงาน หาจุดลงทะเบียนยาก
3) ในด้านช่องทางการให้บริการ ผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะ ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น การจัดโครงการในบรรยากาศที่เป็นกันเองจะท้า
ให้ผู้ร่วมโครงการกล้าถาม กล้าคุย เกิดบรรยากาศการมีส่วนร่วม น้ามาซึ่งความพึงพอใจในด้านนี้
4) ในด้านคุณภาพของการบริการของเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความส้าคัญกับการที่เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความสามารถตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน สามารถให้ค้าแนะน้าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสมดังนั้นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจึงเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มา
ใช้บริการ
5) ในด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะให้ความส้าคัญกับการอ้านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น การจัดโครงการอาจมีเจ้าหน้าที่คอยแนะน้าและให้ความช่วยเหลือ
ผู้เข้าร่วมอบรมในเรื่องต่างๆ เช่น service center จะท้าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่นจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ทั้งนี้อาจจะมีรูปแบบของโครงการที่มุ่งเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มเด็ก อาจมีโครงการจัดการเศษขนมใน
มือก่อนทิ้ง เยาวชน โครงการจัดการขยะวัยใส หรือพ่อบ้านแม่บ้าน โครงการจัดการขยะในรั้วบ้ าน ซึ่งเป็น
การแยกกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และจัดโครงการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มที่ต่างกัน
2) การรณรงค์เรื่องการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง อาจตั้งคณะท้างานที่คล้ายๆ กับ อสม. อาจเป็น
อสข. เพื่อควบคุมและดูแลเกี่ยวกับขยะในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความเชื่อ มโยงระหว่างทีมงานของ อบจ. และ
ทีมงานของชุมชน
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3) ควรมีนโยบายควบคุมขยะต้นทาง เช่น ตลาด ร้านค้า ที่เป็นต้นเหตุของขยะ เช่น ถุงพลาสติก การ
ขอความร่วมมือในการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง และทดแทนด้วยสิ่งที่ย่อยสลายได้ จะเป็นอีกแนวทางในการลด
ปริมาณขยะในปลายทางได้
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1) ควรมีศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อน้าผลการศึกษาไปปรับใช้
ในการจัดโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) ควรมีการส้ารวจความพึงพอใจในงานเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลระดับลึกมากขึ้นเกี่ยวกับความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการขององค์กาบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เข้าถึงปัญหาของ
การให้บริการอย่างแท้จริง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
จากผลการวิจัยท้าให้ทราบระดับการรับรู้และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตามการวัดความ
ความพึงพอใจใน 5 ด้าน ซึ่งจะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสม
สอดคล้ องกับ ความต้องการของผู้ ป ระกอบการ โดยจะได้น้าข้อมูล การกระจายตัวของลั กษณะประชากร
ตลอดจนความแตกต่างของข้อมูลในด้านต่างๆ มาเป็นข้อเสนอแนะในการคิดรูปแบบโครงการ การจัดสรร
งบประมาณ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะส่วน หรือความต้องการส่วนใหญ่ซึ่งจะ
ท้าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดูแลประชาชนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยัง
ท้าให้ทราบปัญหาของการจัดท้าโครงการของหน่วยงาน ที่เกิดขึ้นเป็นประจ้า ปัญหาที่เกิดซ้้าซ้อน และปัญหาที่
เกิดขึ้นมาใหม่ ตลอดจนลักษณะปัญหาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการจัด
โครงการ และจะได้รักษารูปแบบที่ดีให้คงไว้หรือควรเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนโครงการฯเพื่อจะได้จัดสรรทรัพยากร
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ด้านดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการสารวจ
1) ในด้านระดับความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้คะแนน
ความพึงพอใจในด้านความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการช้าระภาษีในระดับมากที่สุด และประเด็นที่ได้รับ
คะแนนความพึงพอต่้าที่สุดในด้านระดับความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการคือความรู้ความ
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เข้าใจหลักเกณฑ์ในการช้าระภาษีที่อาจจะมีรายละเอียดที่มากดังนั้นจึงควรมีแหล่งข้อมูลที่สามารถให้ผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
2) ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ประกอบการมีการรับรู้และความพึงพอใจในด้าน
ระดับของข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดเก็บภาษีของ อบจ.เชียงราย มีความเหมาะสมมาก
ที่สุ ด แต่อย่ างไรก็ตามพบว่า ระดับ ความพึงพอใจกับวิธีการประชาสั มพันธ์ด้านการจัดเก็บภาษีของ อบจ.
เชียงรายมีระดับความพึงพอใจที่ต่้ากว่าผลการประเมินด้านอื่น ดังนั้นหากต้องการพัฒนาการจัดโครงการอบรม
ต้องวางแผนด้านกลยุทธ์วิธีการประชาสัมพันธ์ที่มีช่องทางที่หลากหลายสามารถประสานความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านการจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ในด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมโครงการให้ความส้าคัญกับประเด็นความ
สะดวกในการช้าระภาษีในระดับมากที่สุด ดังนั้นองคืการบริหารส่วนจังหวัดควรมีการน้าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการช้าระภาษีให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดเก็ บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
โดยสร้างกลไกที่สามารถสร้างแรงจูงในการเป็นผู้เสียภาษีที่ดีได้อย่างแท้จริง
4) ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริ การ โดย ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในความมีมนุษยสั มพันธ์ ข อง
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ แต่ในประเด็นด้านความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบกลับข้อซักถามให้กับประชาชน
ความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ และความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่นทั้งนี้อาจเนื่องจากการผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ช้าระภาษีมีความ
คาดหวังในการได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมจึงควรน้ามาเป็นนโยบายหรือกลยุทธืในการ
บริหารงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดเก็บภาษี
5) ในด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ผู้ประกอบการให้ความส้าคัญในการจัดพื้นที่ส้าหรับจอดรถของผู้มา
รับบริการ และเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีผู้มาใช้บริการจ้านวนมากในแต่ละวัน ดังนั้นจึง
ควรต้องหมั่นตรวจสอบความเพียงพอในการการอ้านวยความสะดวกด้านที่จอดรถให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ
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2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ส่งเสริมให้หน่วยงานด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
พัฒนาช่องทางการช้าระภาษีให้มีความหลากหลายสามารถอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้งานจัดเก็บรายได้สามารถด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลการด้าเนินงานตามเป้าหมาย
2) ส่งเสริมให้มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานจัดเก็บรายได้เพื่อ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจอันดี
ให้แก่ผู้ประกอบการ
3) ควรมี ก ารจั ด ท้ า คู่ มื อ หลั ก เกณฑ์ ก ารช้ า ระภาษี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ การเผยแพร่ ร ะเบี ย บ
หลักเกณฑ์ในช่องทางเวปไซต์ ที่สามารถเข้าใจได้โดยง่ายผู้ประกอบการสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้ใน
ภายหลังเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมาย
3) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรมีศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจด้านภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ้ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อ
ทราบถึงความรู้พื้นฐานที่ผู้ประกอบการมี ความรู้ใดที่ผู้ประกอบการไม่ทราบหรือไม่สามารถเข้าใจได้อย่าง
ถูกต้องผลการศึกษาสามารถน้าไปปรับใช้ในการจัดโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการส้ารวจความพึงพอใจในงานเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลทีม่ ากขึ้น
เกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการขององค์กาบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
เข้าถึงปัญหาของการให้บริการอย่างแท้จริง

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Discovery Center)
จากผลการวิจัยท้าให้ทราบระดับการรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Discovery Center) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งจะ
ได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ อบจ. เชียงราย (Discovery Center) โดยจะได้น้าข้อมูล
การกระจายตัวของลักษณะประชากรตลอดจนความแตกต่างของข้อมูลในด้านต่างๆ มาเป็นข้อเสนอแนะใน
การพัฒนารูป แบบการให้บริ การของศูนย์การเรียนรู้ฯ การจัดสรรงบประมาณ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่
เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งจะท้าให้องค์การบริหารส่วนจั งหวัดเชียงรายมีการให้บริการแก่
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ผู้รับบริการที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังท้าให้ทราบปัญหาของการด้าเนินงานการ
ให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่เกิดขึ้นเป็นประจ้า ปัญหาที่เกิดซ้้าซ้อน และปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่ ตลอดจน
ลักษณะปัญหาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการให้บริการ และจะได้รักษา
รูปแบบที่ดีให้คงไว้หรือควรเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อจะได้จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม
กับความต้องการของผู้รับบริการ โดยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ด้านดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการสารวจ
1) ด้านประโยชน์หรือการน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน ผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้
อบจ.เชียงราย (DISCOVERY CENTER) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะเกิดการแลกเปลี่ยน
ผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นทางหน่วยงานควรมีการจัดกิจกรรมที่
เชิญชวนให้ทุกสถาบัน ทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และได้แสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งกันและกัน
2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริก าร ผู้ รับบริการศูนย์การเรียนรู้ อบจ.เชียงราย
(DISCOVERY CENTER) มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยเฉพาะการจั ด ล้ า ดั บ ก่ อ น-หลั ง ในการ
ให้ บ ริ การ ดังนั้ น เจ้ าหน้ าที่ผู้ ให้ บ ริการจะต้องคอยให้ บริการด้วยความเป็นมิตร ใส่ ใจในการจัดท้าดับการ
ให้บริการที่ยุติธรรม ไม่มีความล้าเอียง และจะต้องคอยให้ค้าแนะน้า ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องแม่นย้าและเป็นกันเองแก่ผู้ที่มารับบริการโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
3) ด้านช่องทางการให้ บริการ ผู้ รับบริการศูนย์การเรียนรู้ อบจ.เชียงราย (DISCOVERY
CENTER) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยเฉพาะการบริการความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็ป
ไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ ดังนั้นศูนย์การเรียนรู้ฯ จะต้องคอยสนับสนุนกระตุ้นข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์หรือมี
การ Update ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ผ่านทางเว็ปไซต์อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะสามารถให้ความรู้แก่ผู้มราเข้าไปศึกษา
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้สะดวกและได้ข้อูลที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
4) ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ผู้ รั บ บริ ก ารศู น ย์ก ารเรี ย นรู้ อบจ.เชี ย งราย (DISCOVERY
CENTER) มีการรับรู้และความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยเฉพาะความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลหรือให้บริการภายในศูนย์การเรียนรู้จะต้องมีการให้บิรการที่ดี มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มาใช้บริการ คอยเอาใจใส่ดูแล มีความกระตือรือร้นในการให้ บริการ ตอลดจนการให้ข้อมูลที่
ถูกต้องแม่นย้าและที่ส้าคัญควรมีทักษะในการให้ข้อมูลโน้มน้าว หรือสร้างความสนใจแก่ผู้มาใช้บริการ เป็นต้น
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5) ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ผู้รับบริการศูนย์การเรียนรู้ อบจ.เชียงราย (DISCOVERY
CENTER) มีการรับรู้และความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุดโดยเฉพาะความพร้อมและความครบครันทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อจ้าเป็นพื้นฐานต่าง ๆ ดังนั้นทางหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะต้องคอยจัดสรรสื่อการเรียนรู้
ที่ทันสมัย พัฒนาระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยอยู่ตอลดเวลา
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยการโดย
การจัดกิจกรรมการแข่งขัน พัฒนาสื่ อและนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ ขึ้น โดยให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
สถาบันการศึกษาทุกระดับเข้าร่วมในการกิจกรรมดังกล่าวก็จะเป็นการกระตุ้นโน้มน้าวให้นักเรียน นักศึกษามี
ความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น
2) มุ่งการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน และสถาบันในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาองค์ความรู้ในทุก ๆ ระดับของ
การศึกษาเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
3) มุ่งพัฒนากิจกรรมหรืออง์ความรู้ที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายศาสตร์ไว้ด้วยกัน
เช่น วิทยาศาสตร์ กั บ การสุ ขภาพ วิทยาศาตร์กั บเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กั บสิ่ ง แวดล้ อ ม วิทยาศาตร์ กั บ
เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ที่จะท้าให้ศูนย์การเรียนรู้มีองค์ความรู้ ที่วิทยาศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ได้มาให้
เรียนรู้ ก็จะก่อให้เกิดความสนใจและการน้าไปใช้ได้ของผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ กับ
ผู้รับบริการที่มีความชื่นชอบในการเรียนรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ได้ด้วย
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1) ควรมีการส้ารวจความพึงพอใจในงานเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลระดับลึกมากขึ้นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้อบจ.เชียงราย (DISCOVERY CENTER) เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่เข้าถึงปัญหาของการให้บริการอย่างแท้จริง
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ อ บจ.เชี ย งราย (DISCOVERY
CENTER) เพื่อน้าผลที่ได้เป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสื่ อสารขององค์กรที่ส่ งผลต่อทัศนคติ ข อง
ผู้รับบริการ
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ภาคผนวก
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการที่
จัดท้าโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยจะน้าผลการประเมินไปพัฒนาการบริการ
การปฏิบัติงาน และการจัดการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพมากขึ้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่เครื่องหมาย ใน  หรือเติมข้อความที่ตรงกับข้อมูล
ของท่าน)
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 60-69 ปี  70-79 ปี  80 ปีขึ้นไป
3. รายได้ต่อเดือน.................................บาท
4. ที่มาของรายได้หลัก
 ด้วยตนเอง (บ้านาญ ,รับจ้าง, ค้าขาย)
 ผู้อื่นให้ (เบี้ยยังชีพ, บุตรหลาน, ญาติพี่น้อง, ผู้อุปการะ)
5. ระดับการศึกษา
 ไม่ได้รับการศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./
ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
6. อาชีพ...............................................
7. สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ประชาชนทั่วไป
 สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  อื่นๆระบุ…………………
8. ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
 บ้านตนเอง
 อยู่กับบุตรหลาน
 อาศัยผู้อื่นอยู่
 บ้านเช่า
 ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
 อื่นๆ ระบุ.............
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9. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่อ้าเภอใด ระบุ...............................................
10. ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด
 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ , ผู้น้าชุมชน, ผู้จัดโครงการ,ผู้ประสานงานในพื้นที่
 หนังสือจากหน่วยงาน เช่น อบจ. อบต. รพสต. รร.ฯ
 ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว รายการวิทยุ
 เพื่อนหรือคนรู้จัก
 สื่อโซเชียลมิเดีย เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค
11. สาเหตุในการเข้าร่วมโครงการ
 ต้องการการยอมรับตลอดจนการได้รับการยกย่องนับถืออย่างมีคุณค่า
 ต้องการการยอมรับจากหมู่คณะและได้พบปะเพื่อนฝูงในวัยเดียวกัน
 ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถน้าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้
ต้องการช่วยเหลือสังคมตามความสามารถและความถนัด
 ต้องการช่วยเหลือตนเองและลดการพึ่งพาคนอื่นให้น้อยลง
 อื่นๆ ระบุ................................................................................................
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.เชียงราย ด้านประโยชน์หรือ
การนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ด้านประโยชน์หรือการนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
1. สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
2. สามารถน้าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่เพื่อน
บ้านหรือชุมชนได้
3. สามารถให้ค้าปรึกษาแก่ผู้อื่นหรือคนในครอบครัวได้
4. สามารถน้าความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาครอบครัว/
ชุมชนได้
5. มีความมั่นใจและสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.เชียงราย
เกณฑ์ระดับคะแนนความพึงพอใจเมื่อเทียบกับค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มากกว่า
ร้อยละ 95
ขึ้นไป

ไม่เกิน
ร้อยละ
95

ไม่เกิน
ร้อยละ
90

ไม่เกิน
ร้อยละ
85

ไม่เกิน
ร้อยละ
80

ไม่เกิน
ร้อยละ
75

ไม่เกิน
ร้อยละ
70

ไม่เกิน
ร้อยละ
65

ไม่เกิน
ร้อยละ
60

ไม่เกิน
ร้อยละ
55

น้อยละ
ร้อยละ
50
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รายการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. การติดป้ายประกาศ แนะน้าขั้นตอนการใช้บริการ
2. การให้บริการด้วยความเสมอภาคตามล้าดับก่อน-หลัง
3. ความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการในแต่ละขั้นตอน
4. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก
5. ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก้าหนด
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. การติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองสะดวกเข้าถึงง่าย
2. การจัดให้มีช่องทางการให้บริการนอกสถานที่
3. ช่องทางร้องทุกข์และแจ้งข้อมูลข้าวสารครอบคลุมทั่วถึง
4. การให้บริการนอกเวลาหรือล่วงเวลา
5. การใช้ระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในการให้บริการ
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ร้อยละความพึงพอใจ
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รายการ

100 90

ร้อยละความพึงพอใจ
80 70 60 50 40 30

20 10

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. การมีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี
2. การแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
4. มีความรู้ ความสามารถตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน
5. ให้ค้าแนะน้าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

1. การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ น้้าดื่ม
เก้าอี้ และจุดที่พักคอย
2. การจัดพื้นที่ในการให้บริการ กว้างขวาง สะอาด
ปลอดภัย
3. การติดป้ายแสดงจุดให้บริการต่างๆ มองเห็นและเข้าใจ
4. การจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ให้บริการ
5. การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้
ความรู้แก่ประชาชน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้มาขอรับบริการ
3.1 กิจกรรมลักษณะใดที่ท่านประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
3.2 ท่านคิดว่าควรมีการจัดงานและกิจกรรมอะไรบ้างในครั้งต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
3.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
 อบจ.เชียงราย ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการรับรู้และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการที่
จัดท้าโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยจะน้าผลการประเมินไปพัฒนาการบริการ
การปฏิบัติงาน และการจัดการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพมากขึ้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่เครื่องหมาย  ใน  หรือเติมข้อความที่ตรงกับข้อมูล
ของท่าน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่้ากว่า 18 ปี  18-30 ปี  31-40 ปี
 41-50 ปี
 51-60 ปี  มากกว่า 60 ปี
3. ระดับการศึกษา
 ไม่ได้รับการศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ ปวส.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. ตอบแบบสอบถามนี้ในนามของ
 ประชาชนทั่วไป
 ชุมชน
 องค์กรเอกชน
 หน่วยงานภาครัฐ
 สถาบันการศึกษา  อื่นๆ ระบุ………………………
5. อาชีพหลัก
 ท้าไร่ /ท้าสวน
 ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว  พ่อบ้าน/ แม่บ้าน
 ลูกจ้าง/เอกชน
 รับจ้างทั่วไป
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 นักเรียน/นักศึกษา  พระสงฆ์/สามเณร/นักบวช  อื่นๆระบุ…………………
6. รายได้
 น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน  10,001 – 20,000 บาท/เดือน
 20,001- 30,000 บาท/เดือน  ตั้งแต่ 30,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
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7. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่อ้าเภอใด ……………………………………………………………….
8. สาเหตุหลักที่ท่านเข้าร่วมโครงการเสวียนอัจฉริยะ
 หาทางแก้ปัญหาขยะในครัวเรือนของตนเอง
 มีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนของตนเอง
 หาแนวทางในการน้าขยะมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
 เพิ่มองค์ความรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถน้าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้
 เป็นผูร้ ับผิดชอบการจัดการขยะในชุมชน
 อื่นๆ.........................................................................................................
9. จงเรียงล้าดับประเภทของขยะมูลฝอยในครัวเรือนของท่าน จากมากไปหาน้อย ( 1 หมายถึงมาก)
 ขยะอันตราย  ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่สามารถน้ากลับมาใช้ได้
 ขยะทั่วไป หรือขยะแห้งที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้  ขยะย่อยสลาย/ขยะเปียก
10. ปกติครัวเรือนของท่านมีการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือไม่ และระบุเหตุผล
 ทุกครั้ง เหตุผล............................................................
 บางครั้ง เหตุผล............................................................
 ไม่เลย เหตุผล..............................................................
ตอนที่ 2 ความคาดหวัง การรับรู้และความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหรือเข้าร่วมโครงการเสวียน
อัจฉริยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ด้านประโยชน์หรือการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
1. ท่านเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการท้าปุ๋ยจากขยะ
2. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการน้าเศษใบไม้มาท้าปุ๋ย
3. ท่านสามารถน้าความรู้ไปเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการเกษตร
4. ท่านสามารถน้าความรู้จากการอบรมไปจัดการขยะในครัวเรือน
ของท่านได้
5. ท่านสามารถไปท้าเสวียนใช้ในครัวเรือนและชุมชนท่านได้
6. ท่านสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปอธิบายต่อให้กับคนที่อยู่
ครอบครัวและเพื่อนบ้านได้เกี่ยวกับการท้าเสวียนเพื่อจัดการขยะ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการโครงการเสวียนอัฉริยะ อบจ.เชียงราย
เกณฑ์ระดับคะแนนความพึงพอใจเมื่อเทียบกับค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มากกว่า
ร้อยละ 95
ขึ้นไป

ไม่เกิน
ร้อยละ
95

ไม่เกิน
ร้อยละ
90

ไม่เกิน
ร้อยละ
85

ไม่เกิน
ร้อยละ
80

ไม่เกิน
ร้อยละ
75

ไม่เกิน
ร้อยละ
70

ไม่เกิน
ร้อยละ
65

ไม่เกิน
ร้อยละ
60

ไม่เกิน
ร้อยละ
55

น้อยละ
ร้อยละ
50
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

รายการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. สามารถติดต่อกับผู้ประสานงานโครงการได้ง่ายและ
สะดวก
2. ผู้ประสานงานสามารถชี้แจง และแนะน้ากระบวนการ
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการได้อย่างชัดเจน
3. การประชาสัมพันธ์โครงการครอบคลุมและทั่วถึง
4. ขั้นตอนต่างๆ มีความรวดเร็ว
5. ความสะดวกสบายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
6. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
7. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังเข้าร่วมโครงการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. การติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองสะดวกเข้าถึงง่าย
2. การจัดให้มีช่องทางการให้บริการนอกสถานที่
3. ช่องทางร้องทุกข์และแจ้งข้อมูลข้าวสารครอบคลุมทั่วถึง
4. การให้บริการนอกเวลาหรือล่วงเวลา
5. การใช้ระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตในการให้บริการ
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9

8

ร้อยละความพึงพอใจ
7 6 5 4

3

2

1

100

รายการ

100 90

ร้อยละความพึงพอใจ
80 70 60 50 40 30

20 10

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. การมีมนุษยสัมพันธ์ พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี
2. การแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
4. มีความรู้ ความสามารถตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน
5. ให้ค้าแนะน้าและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

1. การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ น้้าดื่ม
และจุดที่พักคอย
2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดโครงการ
3. ความเหมาะสมของอาหาร และอาหารว่าง
4. การจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ให้บริการ
5. การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้
ความรู้แก่ประชาชน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
3.1 กิจกรรมลักษณะใดที่ท่านประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
3.2 ท่านคิดว่าควรมีการจัดโครงการด้านใดอีกบ้างในครั้งต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
3.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

 อบจ.ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

101

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการที่จัดท้าโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยจะน้าผลการประเมินไป
พัฒนาการบริการ การปฏิบัติงาน และการจัดการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพ
มากขึ้น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่เครื่องหมาย  ใน  หรือเติมข้อความที่ตรงกับข้อมูล
ของท่าน)
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ

 20-39 ปี

 40-59 ปี

 60-79 ปี

 80 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

 ระดับประถมศึกษา
 ปริญญาตรี

4. รายได้

 น้อยกว่า 20,000 บาท/เดือน  20,000 – 40,000 บาท/เดือน
 40,0001 – 60,000 บาท/เดือน
 60,000 บาทขึ้นไป

 ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ ปวส.
 สูงกว่าปริญญาตรี

5. ลักษณะการประกอบกิจการ
 โรงแรมและที่พัก

 สถานประกอบการน้้ามัน

 ผู้จ้าหน่ายยาสูบ

 สถานประกอบการก๊าซปิโตรเลี่ยมส้าหรับรถยนต์  อื่นๆ.................
6. สถานะการจดทะเบียน  บุคคลธรรมดา  ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด

 บริษัทจ้ากัด

7. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่อ้าเภอใด ระบุ...............................................
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8. ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด
 มีหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ , ผู้น้าชุมชน, ผู้จัดโครงการ,ผู้ประสานงานในพื้นที่
 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
 การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โดยรถประชาสัมพันธ์ ของ อบจ.เชียงราย
 สื่อออนไลน์ของ อบจ. เชียงราย เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค
9. การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จัดโดย อบจ. เชียงราย
 เข้าร่วม
 ไม่ได้เข้าร่วม (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3)
10. สาเหตุในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จัดโดย อบจ. เชียงราย
 ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจหน้าที่การเสียภาษี
 ต้องการแจ้งปัญหาและความต้องการในด้านการเสียภาษีต่อเจ้าหน้าที่
 ต้องการการยอมรับและการเชิดชูเกียรติอย่างมีคุณค่า ในฐานะพลเมืองและ
ผู้ประกอบการที่ดี
 อื่นๆ ระบุ................................................................................................
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการชาระภาษีจากการเข้า
ร่วมโครงการ
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการชาระภาษี
1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการช้าระภาษีมากยิ่งขึ้น
2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ในการช้าระภาษีมากยิ่งขึ้น
3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในการช้าระภาษีมากยิ่งขึ้น
4.ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราภาษีในการช้าระภาษีมาก
ยิ่งขึ้น
5.ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการช้าระภาษีมาก
ยิ่งขึ้น
6.ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการยื่นช้าระภาษีมาก
ยิ่งขึ้น
7.ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่องทางในการยื่นช้าระภาษีมาก
ยิ่งขึ้น

มากที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เกณฑ์ระดับคะแนนความพึงพอใจเมื่อเทียบกับค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มากกว่า
ร้อยละ 95
ขึ้นไป

ไม่เกิน
ร้อยละ
95

ไม่เกิน
ร้อยละ
90

ไม่เกิน
ร้อยละ
85

ไม่เกิน
ร้อยละ
80

ไม่เกิน
ร้อยละ
75

ไม่เกิน
ร้อยละ
70

ไม่เกิน
ร้อยละ
65

ไม่เกิน
ร้อยละ
60

ไม่เกิน
ร้อยละ
55

น้อยละ
ร้อยละ
50
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1
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รายการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ

1. การติดป้ายประกาศ ความชัดเจนข้อมูลและขั้นตอน
ในการขอรับบริการ
2. มีการจัดล้าดับก่อน-หลัง ในการให้บริการ
3. การจัดสถานที่ให้บริการประเภทต่างๆ
4. มีการติดตั้งป้ายแนะน้าการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับ
บริการ
5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
6. การจัดให้มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือค้าร้อง
ต่างๆ
7. ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก้าหนด

100 90

80

ร้อยละความพึงพอใจ
70 60 50 40

30

20

10
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รายการ
ด้านช่องทางการให้บริการ

1. การจัดสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(One Stop Service)
2. การจัดให้มีหน่วยงานบริการนอกสถานที่
3. การจัดให้มีช่องทางการบริการอื่นๆ นอกจากติดต่อ
ด้วยตนเอง เช่น ทางไปรษณีย์ และผ่านระบบธนาคาร
เป็นต้น
4. การจัดให้มีการใช้ระบบออนไลน์และอินเทอร์เน็ตใน
การให้บริการ เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่น เป็นต้น
5. การมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1. ความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
2. ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อ
ประชาชนที่มาขอรับบริการ
3. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการตอบกลับข้อ
ซักถามให้กับประชาชน
4. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ขอรับบริการ
5. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ค้าแนะน้า
ปรึกษา
6. การใช้วาจาหรือค้าพูดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
7. ความเอาใจใส่กระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การให้บริการ
8. ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
9. ความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่

100 90

ร้อยละความพึงพอใจ
80 70 60 50 40 30

20 10
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รายการ

ร้อยละความพึงพอใจ
100 90

80 70

60 50

40 30

20 10

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

1. การจัดพื้นที่และความกว้างขวางของพื้นที่ในการ
ให้บริการ
2. การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี้
3. การติดป้ายแสดงจุดให้บริการต่างๆ
4. ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคาร
สถานที่
5. การจัดพื้นที่ส้าหรับจอดรถของผู้มารับบริการ
6. ความสะอาดและจ้านวนห้องน้้าที่จัดไว้บริการ
7. การจัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์หรือเอกสารที่เผยแพร่ให้
ความรู้แก่ประชาชน
8. การจัดให้มีจุดบริการน้้าดื่มส้าหรับผู้มาขอรับบริการ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
3.1 กิจกรรมลักษณะใดที่สร้างการรับรู้ด้านบทบาทหน้าที่ในการช้าระภาษีแก่ท่านมากที่สดุ
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………...........……………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………...........…
3.2 ท่านคิดว่าควรมีกิจกรรมในลักษณะใดบ้างในครั้งต่อไป
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 อบจ.เชียงราย ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบประเมินความพึงพอใจงานการให้บริการศูนย์การเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (DISCOVERY CENTER)
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของงานการให้ บ ริ ก ารศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ อบจ. เชี ย งราย
(DISCOVERY CENTER) ที่จัดท้าโดยองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยจะน้า ผลการ
ประเมินไปพัฒนาการบริการ การปฏิบัติงาน และการจัดการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้มี
คุณภาพมากขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่เครื่องหมาย  ใน  หรือเติมข้อความที่ตรงกับข้อมูล
ของท่าน)
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ..............ปี
3. ระดับการศึกษา
 ระดับประถมศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
 ระดับปริญญาตรี
 สูงกว่าระดับปริญญาตรี
4. รายได้
 ต่้ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท  5,001 – 10,000 บาท
 10,001 – 20,000 บาท
 มากกว่า 20,001 บาท
5. อาชีพหลัก
 ท้าไร่ /ท้าสวน

 ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว

 พ่อบ้าน/ แม่บ้าน

 ลูกจ้าง/เอกชน

 รับจ้างทั่ว

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 นักเรียน/นักศึกษา

 พระสงฆ์/สามเณร/นักบวช  ก้าลังหางานท้า

 อื่นๆระบุ……………………………..
6. ที่อยู่ (ระบุ)....................................................................................................................... .
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7. ท่านให้ความสนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ในอาคารใดมากที่สุด
 อาคารคลังสมอง
 อาคารโลกวิทยาศาสตร์
 อาคารท้องฟ้าจ้าลองการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และภัยธรรมชาติ
8. ท่านมาศูนย์การเรียนรู้ฯ กับใคร
 มาด้วยตนเอง  เพื่อน  ผู้ปกครอง  หน่วยงาน  โรงเรียน
 อื่น ๆ…………………………
9. ท่านรู้จักศูนย์การเรียนรู้ฯ จากสื่อใด
 เว็ปไซต์ (Internet)
 แผ่นพับ/ใบปลิว
 การบอกต่อ (ปากต่อปาก)
 เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์การเรียนรู้ฯ/เจ้าหน้าที่ อบจ.
 อื่น ๆ ………………………………….
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหรือเข้าร่วมโครงการต่อ อบจ.เชียงราย
คำชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องคะแนนที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
รายการ
มากที่สุด
1. สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การท้างาน และชีวิตประจ้าวันได้
2. สามารถน้าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่ผู้อื่น
ตลอดถึงชุมชนและสังคมได้
3. สามารถน้าความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งของ ตลอดจนผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้
4. สามารถน้าไปบูรณาการทางความคิดสู่การประดิษฐ์
คิดค้นสิ่งของ นวัตกรรมเพื่อชุมชนในอนาคตได้
5. มีความมั่นใจและสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
6. เกิดการแลกเปลี่ยนผลงาน ความคิดสร้างสรรค์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการหรือเข้าร่วมโครงการต่อ อบจ.เชียงรายแยกตามรายด้าน
เกณฑ์ระดับคะแนนความพึงพอใจเมื่อเทียบกับค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มากกว่า
ร้อยละ 95
ขึ้นไป

ไม่เกิน
ร้อยละ
95

ไม่เกิน
ร้อยละ
90

ไม่เกิน
ร้อยละ
85

ไม่เกิน
ร้อยละ
80

ไม่เกิน
ร้อยละ
75

ไม่เกิน
ร้อยละ
70

ไม่เกิน
ร้อยละ
65

ไม่เกิน
ร้อยละ
60

ไม่เกิน
ร้อยละ
55

น้อยละ
ร้อยละ
50
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รายการ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. การติดป้ายบอกห้องต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้
มีความชัดเจน
2. ความยุ ติธ รรมในการให้บ ริการ (เรี ย งตามล้าดับ
ก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
3. การจัดล้าดับก่อน-หลัง ในการให้บริการ
4. การจั ด สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในแต่ ล ะโซนมี ค วาม
ชัดเจนและเหมาะสม
5. การเตรียมเอกสารความรู้ประกอบการให้บริการ
ของแต่ละโซน
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8

ร้อยละความพึงพอใจ
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รายการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. การจัดสถานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
2. การติดต่อเพื่อขอใช้บริการด้วยตนเอง
3. การติดต่อเพื่อขอใช้บริการทางโทรศัพท์และระบบ
ออนไลน์
4. การมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายช่องทาง
5. การบริ ก ารความรู้ ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ เช่ น
เว็ปไซต์ของศูนย์การเรียนรู้
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. ความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ
2. ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อผู้
มารับบริการภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ
3. ความสามารถของเจ้าหน้ าที่ในการตอบกลั บข้อ
ซักถามให้กับผู้มารับบริการ
4. ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ค้าแนะน้า
ปรึกษาและความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้มารับบริการ
5. จ้านวนของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
6. การใช้วาจาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
7. ความเอาใจใส่กระตือรือร้นและความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการให้บริการ
8. การแต่ ง กายและความสุ ภ าพของเจ้ า หน้ า ที่ ที่
ให้บริการ
9. ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
10. ความยุติธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้ บริ การ
ของเจ้าหน้าที่
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10

9

8

ร้อยละความพึงพอใจ
7 6 5 4

3

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. การจัดพื้นที่และความกว้างขวางของพื้นที่ในการ
ให้บริการ
2. การจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ และสื่อต่างๆ
3. ระบบแสงสว่างภายในอาคารสถานที่
4. การจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการ
ให้บริการ
5 . ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ ค ว า ม ค ร บ ค รั น ทั้ ง สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อจ้าเป็นพื้นฐานต่าง ๆ
6. ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคาร
สถานที่
7. การจัดพื้นที่ส้าหรับจอดรถของผู้มารับบริการ
8. ความสะอาดและจ้านวนห้องน้้าที่จัดไว้บริการ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
3.1 กิจกรรมลักษณะใดที่ท่านประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
3.2 ท่านคิดว่าควรมีการเพิ่มกิจกรรมหรือโซนใดภายในศูนย์การเรียนรู้อีกต่อไปในอนาคต
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
3.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………


อบจ.ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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