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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายด าเนนิการเอง  

 

 

 

 
๑. หลักการและเหตุผล    

 ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมทั้งด้านโครงสร้างและประชากร การเคลื่อนย้ายประชากรมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งจากชนบทสู่เขตเมืองและ
ระหว่างประเทศ ประกอบกับการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วทันสมัย นับเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ทั้งจากสัตว์สู่คนและจากคนสู่คนรวมถึงโรคอุบัติใหม่ เป็นที่ประจักษ์ว่าท าให้
ประชากรเสียชีวิตอย่างมากมาย ท าให้ประชาชนมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสโรคติดต่อต่างๆ อาทิ โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออุบัติใหม่อ่ืนๆ ที่จะมีผลคุกคามต่อชีวิตประชาชน 
                ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๑.๕/ว ๐๙๙๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่รัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ สนองพระปณิธาน และนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง
ที่ ๒๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการฯ ในปี 
๒๕๖๐-๒๕๖๓  จังหวัดเชียงรายได้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. ซึ่งการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในการเฝ้าระวังการระบาดอย่างรวดเร็ว
เป็นกิจกรรมส าคัญที่จะท าให้การควบคุมการระบาดของโรคติดต่อมีประสิทธิภาพ    
              องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงจัดท าโครงการฯ เพ่ือส่งเสริมการน า เทคโนโลยีมาใช้
พัฒนาระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารการระบาดของโรคในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์  เป็นอ านาจ
หน้าที่ของ อบจ. ตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ ข้อ ๑๙ และเป็นไปตามหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๑๐.๕/ว ๐๙๙๔    
ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 25๖๐-25๖๓ 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ืออบรมผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถน าแอปพลิเคชั่นผ่อดีดี  มาใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการ

ระบาดของโรค และการเตือนภัยในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์  ท าให้สามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการพฒันาระบบข้อมูลข่าวสารในการเฝา้ระวังโรคตดิตอ่จงัหวัดเชียงราย     
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตาม โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารใน
การเฝ้าระวังโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ระหว่างวันที่  25 – ๒6  มกราคม พ.ศ. 2561 ใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์ การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 รายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 90 รายด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 
ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 37 41.1 
หญิง 53 58.9 
รวม 90 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 
58.9  เพศชาย 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.1 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
๒๑ – ๓๐ ป ี 19 21.1 
๓๑ – ๔๐ ป ี 31 34.4 
๔๑ – ๕๐ ป ี 35 38.9 
๕๑ – ๖๐ ป ี 5 5.6 

รวม 90 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  4๑ – 5๐ ปี จ านวน 35 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ 29.9  รองลงมา  มีอายุ 3๑ – 4๐ ปี จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.4  และอายุ  ๒๑ – ๓๐ ปี 
จ านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.1  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 1 1.1 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 1 1.1 
ระดับปริญญาตรี 76 84.5 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 12 13.3 

รวม 90 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 76 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 84.5  รองลงมา มีระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3  และระดับ
มัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า, ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.1   
 
ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 8 8.9 
ข้าราชการ 51 56.7 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 14 15.6 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 12 13.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 1 1.1 
รับจ้างทั่วไป 2 2.2 
อ่ืนๆ 2 2.2 

รวม 90 100 
 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ จ านวน 51 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 56.7  รองลงมา พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.6  และลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง จ านวน 12 ราย  คิดเป็นร้อยละ 13.3  ตามล าดับ  
 
 

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 5 5.6 

อ าเภอแม่จัน 9 10.0 

อ าเภอแม่สาย 7 7.8 

อ าเภอเชียงแสน 5 5.6 

อ าเภอเชียงของ 2 2.2 
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ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเทิง 7 7.8 

อ าเภอพาน 14 15.6 

อ าเภอป่าแดด 6 6.7 

อ าเภอแม่สรวย 3 3.3 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 3 3.3 

อ าเภอเวียงชัย 6 6.7 

อ าเภอแม่ลาว 1 1.1 

อ าเภอขุนตาล 8 8.8 

อ าเภอพญาเม็งราย 6 6.7 

อ าเภอเวียงแก่น 1 1.1 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 3 3.3 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 2 2.2 

อ าเภอดอยหลวง 2 2.2 

รวม 90 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอพาน จ านวน 14 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 15.6  รองลงมา  มีอ าเภอแม่จัน จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 10  และอ าเภอขุนตาล จ านวน  
8 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.8  ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่ ออบรมผู้ เกี่ ย วข้องให้สามารถน า      
แอพลิเคชั่นผ่อดีดี มาใช้ในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารการระบาดของโรค และการเตือนภัย
ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ 
ท าให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

82 91.1 8 8.9 0 0 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 91.1  เพ่ืออบรมผู้เกี่ยวข้องให้สามารถน าแอพลิเคชั่นผ่อดีดี มาใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการ
ระบาดของโรค และการเตือนภัยในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ ท าให้สามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๖๙ 

 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ  การประสานงาน         4.51 0.64 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.54 0.60 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 4.33 0.80 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 4.77 0.46 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
5. รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น 4.78 0.43 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
6. แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (สสจ.เชียงราย) 4.68 0.55 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
7. โรคและความผิดปกติในคน 4.67 0.57 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
8. เหตุผิดปกติในสิ่งแวดล้อม/สาธารณภัย  
(ป้องกันฯ จ.เชียงราย) 

4.66 0.54 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. การรับมือเหตุสาธารณภัย (ป้องกันฯ จ.เชียงราย) 4.64 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
10. กิจกรรมกระตุ้นจิตอาสา (สมาคมสร้างสรรค์ฯ  
จ.เชียงราย) 

4.63 0.56 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

11. บรรยาย/สาธิตการรายงานผ่านแอปพลิเคชั่นผ่อดีดี 4.62 0.57 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
12. ทดลองรายงานพร้อมดูการแจ้งเตือนในแผงตรวจ
ติดตามระบบงานผ่อดีดี (Dashboard) 

4.63 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
13. ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 4.70 0.52 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
14. ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 4.75 0.45 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
15. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.67 0.49 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  จากตารางท่ี ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.78  รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น  รองลงมา วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77  และความพอเพียงของสถานที่จอดรถ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75  ตามล าดับ 

 

 

 

 



๗๐ 

 

 

 

 
๑. หลักการและเหตุผล    
   ด้วยกระทรวงสาธารณสุข  โดยสถาบันแพทย์แผนไทย  ได้พัฒนางานการแพทย์แผนไทย  ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขของไทยโดยมีการผสมผสาน  การแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของ
รัฐตามนโยบายแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 7 โดยกระทรวงมีความมุ่งหมายนอกเหนือจากการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทยแล้ว  แนวคิดดังกล่าวอาจช่วยให้ระบบสาธารณสุขของไทย  มีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่ าลง  เนื่องจากการแพทย์
แผนไทยซึ่งเป็นแนวคิดในการดูแลสุขภาพในซีกตะวันออก  เป็นแนวคิดในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่ง
ผสมผสานกับวิถีชีวิตการดูแลสุขภาพแบบคนไทยที่มุ่งทั้งด้านการส่ งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ฟ้ืนฟูสภาพมี     
กิจกรรมในการดูแลสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  เช่น  การใช้ยาสมุนไพรในท้องถิ่น  การอบสมุนไพร  การประคบ
สมุนไพร  การนวดไทย  การบริหารด้วยท่าฤษีดัดตน รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร  ผักพ้ืนบ้าน  
อาหารตามฤดูกาล  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประชาชนทั่วไปสามารถท่ีจะจัดหาได้เองและมีอยู่แล้วในท้องถิ่น  เป็นการ
พ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพ  อันซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีต่อประชาชนมากกว่าการรักษาเมื่อเกิดโรค
เท่านั้น 
           จังหวัดเชียงราย เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความพร้อมส าหรับการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในทุกๆ ด้าน  ประชาชนในพ้ืนที่ก็มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองเกี่ยวกับงานแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดให้มีโครงอบรมผู้น าด้านแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้กับประชาชนที่สนใจขึ้นมา เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
มีการใช้แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชนอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค ์
        2.1. เพ่ือจัดอบรมแกนน าชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายให้ความรู้ความเข้าใจการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เพ่ือน าไปปฏิบัติในชุมชนที่                                 
         2.2. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในจังหวัดเชียงราย 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

รุ่นที่ 1 
(วันที่ 20 ก.พ. 2561 ณ ลานอเนกประสงค์วัดหนองปึ๋ง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน) 

  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตาม โครงการอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ในวันที่  20  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 300 รายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 600 รายด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ
 
 

โครงการอบรมดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจงัหวดัเชยีงราย  



๗๑ 

 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 115 38.3 
หญิง 185 61.7 
รวม 300 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 185 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 61.7  เพศชาย 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.3 
 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

๓๑ – ๔๐ ป ี 43 14.4 
๔๑ – ๕๐ ป ี 109 36.3 
๕๑ – ๖๐ ป ี 126 42.0 

มากกว่า 60 ปี 22 7.3 
รวม 300 ๑๐๐ 

  จากตารางท่ี ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  5๑ – 6๐ ปี จ านวน 126 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 42  รองลงมา มีอายุ 4๑ – 5๐ ปี จ านวน 109 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.3  และอายุ  3๑ – 4๐ ปี 
จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.4  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 17 5.7 
ระดับประถมศึกษา 158 52.7 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 23 7.7 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 31 10.3 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 2 0.6 
ระดับปริญญาตรี 69 23.0 

รวม 300 100 

  จากตารางที่ ๑.๓  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน       
158 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.7  รองลงมา มีระดับปริญญาตรี จ านวน 69 ราย คิดเป็นร้อยละ 23  และระดับ
มัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า  จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑0.3  ตามล าดับ   



๗๒ 

 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ 15 5.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 27 9.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 23 7.7 
เกษตรกร 138 46.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 22 7.3 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 29 9.7 
รับจ้างทั่วไป 45 15.0 
นักเรียน/นักศึกษา 1 0.3 

รวม 300 100 
  จากตารางที่ ๑.๔  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 138 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 46  รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 15  และอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน 
จ านวน 29 ราย  คิดเป็นร้อยละ 9.7  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกอาศัยอยู่ใน 
อาศัยอยู่ใน จ านวน ร้อยละ 

ต าบลจันจว้า 183 61.0 
ต าบลสันทราย 1 0.3 
ต าบลจันจว้าใต้ 83 27.7 
ต าบลจอมสวรรค์ 33 11.0 

รวม 300 100 
  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในต าบลจันจว้า จ านวน 183 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 61  รองลงมา  ต าบลจันจว้าใต้ จ านวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.7  และต าบลจอมสวรรค์
จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 11  ตามล าดับ  

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพื่อจัดอบรมแกนน าชุมชนในพื้นที่เชียงราย
ให้ความรู้ความเข้าใจการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเพื่อน าไปปฏิบัติในชุมชน 

300 100 0 0 0 0 

2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกใน จ.เชียงราย 

300 100 0 0 0 0 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ     
คิดเป็นร้อยละ 100  เพื่อจัดอบรมแกนน าชุมชนในพืน้ที่จังหวดัเชียงรายให้ความรู้ความเข้าใจการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพื่อน าไปปฏิบัติในชุมชนและเพื่อให้เกิดเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน      
จ.เชียงราย



๗๓ 

 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพงึพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ  การประสานงาน         4.07 0.39 มีความพึงพอใจมาก 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.04 0.37 มีความพึงพอใจมาก 
3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 3.99 0.42 มีความพึงพอใจมาก 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ 3.98 0.43 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านกิจกรรม    
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 3.64 0.61 มีความพึงพอใจมาก 
6. รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น 3.61 0.58 มีความพึงพอใจมาก 
7. บรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปด้านการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก 

3.49 0.51 มีความพึงพอใจมาก 

8. บรรยาย เรื่อง สมุนไพรกับวัฒนธรรมของไทย 3.47 0.50 มีความพึงพอใจมาก 
9. บรรยาย เรื่อง สมุนไพรไทยกับการรักษา 3.44 0.49 มีความพึงพอใจมาก 
10. บรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปและทักษะการนวด 3.46 0.49 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
11. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดอบรม 3.99 0.38 มีความพึงพอใจมาก 
13. ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 3.39 0.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
14. ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ 3.37 0.48 มีความพึงพอใจปานกลาง 
15. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.06 0.37 มีความพึงพอใจมาก 

  จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07  กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ  การประสานงาน  รองลงมา ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06  และการประชาสัมพันธ์ของโครงการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04  ตามล าดับ 

 

 

  



๗๔ 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

รุ่นที่ 2 
(วันที่ 21 ก.พ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าบง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน) 

  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตาม โครงการอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ในวันที่  21  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 300 รายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 600 รายด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 
ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 127 42.3 
หญิง 173 57.7 
รวม 300 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 173 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 57.7  เพศชาย 127 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.3 
 
ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
2๑ – 3๐ ป ี 19 6.3 
๓๑ – ๔๐ ป ี 39 13.0 
๔๑ – ๕๐ ป ี 66 22.0 
๕๑ – ๖๐ ป ี 87 29.0 

มากกว่า 60 ปี 89 29.7 
รวม 300 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 89 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ29.7 รองลงมา มีอายุ 5๑ – 6๐ ปี จ านวน 87 ราย คิดเป็นร้อยละ 29 และอายุ 4๑ – 5๐ ปี จ านวน 
66 ราย คิดเป็นร้อยละ 22  ตามล าดับ 



๗๕ 

 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 8 2.7 
ระดับประถมศึกษา 169 56.4 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 61 20.3 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 40 13.3 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 12 4.0 
ระดับปริญญาตรี 9 3.0 
อ่ืนๆ 1 0.3 

รวม 300 100 

  จากตารางที่ ๑.๓  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน       
169 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.4  รองลงมา มีระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 
20.3  และระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า  จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑3.3  ตามล าดับ   

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 6 2.0 
ข้าราชการ 3 1.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 1 0.3 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 36 12.0 
เกษตรกร 56 18.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 36 12.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 78 26.0 
รับจ้างทั่วไป 77 25.7 
อ่ืนๆ 7 2.3 

รวม 300 100 

  จากตารางที่ ๑.๔  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน  จ านวน 78 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 26  รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 77 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.7  และอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 56 ราย  คิดเป็นร้อยละ 18.7  ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกอาศัยอยู่ใน 

อาศัยอยู่ใน จ านวน ร้อยละ 
ต าบลแม่จัน 13 4.3 
ต าบลป่าตึง 287 95.7 

รวม 300 100 

จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในต าบลป่าตึง จ านวน 287 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 95.7  รองลงมา  ต าบลแม่จัน จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3   

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพ่ือจัดอบรมแกนน าชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายให้ความรู้ความเข้าใจ
การแพ ท ย์ แ ผน ไท ยและการแพ ท ย์
ทางเลือก เพ่ือน าไปปฏิบัติในชุมชน 

297 99.0 3 1.0 0 0 

2. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกใน จ.เชียงราย 

295 98.3 2 0.7 3 1.0 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ     
คิดเป็นร้อยละ 99  เพ่ือจัดอบรมแกนน าชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายให้ความรู้ความเข้าใจการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เพ่ือน าไปปฏิบัติในชุมชน  และคิดเป็นร้อยละ 98.3 เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกใน จ.เชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ  การประสานงาน         4.21 0.58 มีความพึงพอใจมาก 
2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.19 0.61 มีความพึงพอใจมาก 
3. การประชาสัมพันธ์ของโครงการ 4.16 0.62 มีความพึงพอใจมาก 
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในคร้ังนี้ 4.23 0.59 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านกิจกรรม    
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 4.23 0.59 มีความพึงพอใจมาก 
6. รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสยัได้อย่างตรงประเด็น 4.18 0.59 มีความพึงพอใจมาก 
7. บรรยาย เร่ือง ความรู้ทั่วไปด้านการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก 

4.23 0.58 มีความพึงพอใจมาก 

8. บรรยาย เร่ือง สมุนไพรกับวฒันธรรมของไทย 4.21 0.56 มีความพึงพอใจมาก 
9. บรรยาย เร่ือง สมุนไพรไทยกับการรักษา 4.20 0.61 มีความพึงพอใจมาก 
10. บรรยาย เร่ือง ความรู้ทั่วไปและทักษะการนวด 4.19 0.62 มีความพึงพอใจมาก 
ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่    
11. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดอบรม 4.14 0.66 มีความพึงพอใจมาก 
12. ความพอเพียงและความสะอาดของห้องน้ า 4.09 0.69 มีความพึงพอใจปานกลาง 
13. ความพอเพียงของสถานทีจ่อดรถ 4.06 0.68 มีความพึงพอใจปานกลาง 
14. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.13 0.57 มีความพึงพอใจมาก 

  จากตารางที่ ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  
ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ , วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี,บรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไป
ด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก รองลงมา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ  การประสานงาน, บรรยาย 
เรื่อง สมุนไพรกับวัฒนธรรมของไทย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  และบรรยาย เรื่อง สมุนไพรไทยกับการรักษา  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
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๗๙ 

 

 โครงการทีอ่งค์การบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายสนบัสนนุงบประมาณใหแ้กห่นว่ยงานอืน่  

 

 

 

 

การออกตรวจติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดงานพัฒนาทักษะวิชาการแก่นักเรียนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์และบูรณาการการเรียนรู้ 
                       สู่ชุมชนและสังคม  

2. งบประมาณ  :  600,000  บาท 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  :  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  

4. ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรม ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
         ตรง    
      ไม่ตรง เนื่องจาก…………………………………………………………………. 

5. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
             เป็นไปตามเป้าหมาย  

        ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เนื่องจาก......................................................... 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ คือ วันที่  13 – 15 ธันวาคม  2560  
                                    ไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ เพราะ ...................................................... 

7. สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม 
 ณ โรงเรียนวัดป่างิ้วปริยัติศึกษา อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

8. ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีมีการอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว 
 - คุ้มค่าต่อเยาวชนที่เป็นสามเณรซึ่งไม่มีทุนทรัพย์ในการศึกษาในระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านวิชาการระหว่างชุมชนและสามเณร         

9. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม      
      มี             ไม่มี  

10. ปัญหา/อุปสรรค 
 - สถานที่จัดงานแคบ           
 - พ้ืนที่จอดยานพาหนะไม่เพียงพอ 

11. ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 

 

อดุหนนุส านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเชยีงราย 
ตามโครงการพัฒนาทกัษะวิชาการแกน่กัเรยีนเพือ่เชือ่มสมัพนัธแ์ละบรูณาการ 

การเรยีนรูสู้ช่มุชนและสงัคม 
 



๘๐ 
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