
๑๑๔ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 
                    สมบูรณ์และยั่งยืน 

 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายด าเนนิการเอง  
 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายรัฐบาลประกาศการก าจัดขยะเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ทุกพ้ืนที่ต้องจัดงบประมาณ
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดข้ึนเรื่อยๆและจะท าให้เกิดการ
สะสมจนเกิดสถานการณ์ขยะล้นเมืองไม่มีพ้ืนที่ก าจัดขยะในอนาคต 
  ปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ส่งเสริมโครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงรายในพ้ืนที่ 4 อ าเภอ คืออ าเภอเชียงของ อ าเภอเทิง อ าเภอป่าแดด และอ าเภอ     
แม่ฟ้าหลวง โดยส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านทุกต าบลในพ้ืนที่ อ าเภอมีการคัดแยกขยะต้นทาง เมื่อครัวเรือนมีการคัดแยก
ที่สามารถจัดการด้วยตนเองแล้วยังคงมีขยะอีก 1 ประเภทที่ไม่สามารถก าจัดด้วยตนเองคือขยะทั่วไปเช่น ผ้าอ้อม 
ซองขนม กล่องโฟมต่างๆที่ยังคงเป็นปัญหา จากการด าเนินกิจกรรมตามโครงการปัญหาที่พบในพ้ืนที่อ าเภอ    
เชียงของซึ่งเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษที่ต้องช่วยแก้ปัญหาขยะทั่วไปที่คงเหลือจากครัวเรือนคัดแยกและเพราะอปท.     
ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงของได้ส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนตามนโยบายและได้ประกาศปิดบ่อขยะชุมชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ป่าสงวนและเก็บถังขยะในทุกหมู่บ้านที่มีการให้บริการเก็บขนโดยอปท.ในพ้ืนที่ต าบลเกือบทุกต าบลในพ้ืนที่
อ าเภอเชียงของจึงเป็นเหตุผลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะทั่วไปที่มี
ปริมาณน้อยและสามารถน าเทคโนโลยีมาช่วยก าจัดอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอ่ืนๆ
และสามารถน าขยะท่ีได้จากการก าจัดไปจ าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงต่อไป 
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงเห็นความจ าอย่างเร่งด่วนที่ต้องร่วมกับนายอ าเภอ
เชียงของและท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอเชียงของหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะปลายทางตามโครงการพัฒนาต้นแบบ
ระบบการบริหารจัดการขยะระดับคลัสเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายนั้นต้องอาศัยอ านาจ 
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2542)
มาตรา45(3) สนับสนุนสภาต าบลและส่วนราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 2. พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542มาตรา17 ภายใต้บังคับมาตรา
16  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (11)การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม  3. ประกาศคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ข้อ 1 ลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด(5)การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 6.กฎกระทรวงพ.ศ.2541ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 (2) ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและสอดคล้อง

โครงการพฒันาตน้แบบระบบการบรหิารจดัการขยะระดบัคลสัเตอร์  



๑๑๕ 

 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 5 ของจังหวัดเชียงราย ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ด้านที่ 4 
การบริการสาธารณะหมวดย่อยที่ 3 ขยะตัวชี้วัดที่ 6.3.3 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากต้นทางตามหลัก 3Rs (Reduce,Reuse,recycle)ท่ีด าเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1  เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่องการน าเทคโนโลยีมาก าจัดขยะปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพ่ือศึกษาดูงานต้นแบบการใช้เทคโนโลยีที่ก าจัดขยะปลายทางอย่างเหมาะ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตาม โครงการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการขยะระดับ 
คลัสเตอร์  ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ระหว่างวันที่  4-12  มกราคม พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
725 รายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,000 รายด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  2  ส่วน  ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ส่วนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 390 53.8 
หญิง 335 46.2 
รวม 725 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 390 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 53.8  เพศหญิง 335 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.2 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 15 ปี 8 1.1 

16 - 30 ปี 98 13.5 
46 - 60 ปี 537 74.1 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 82 11.3 
รวม 725 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  46 – 6๐ ปี จ านวน 537 ราย       
คิดเป็นร้อยละ 74.1  รองลงมา มีอายุ 16 – 3๐ ปี  จ านวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.5  และอายุ        
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.3  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 298 41.1 
มัธยมศึกษา 316 43.6 
อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่า 58 8.0 
ปริญญาตรี 27 3.7 
สูงกว่าปริญญาตรี 6 0.8 
ไม่ได้เรียน 20 2.8 

รวม 725 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 316 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 43.6  รองลงมา มีระดับประถมศึกษา จ านวน 298 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.1  และระดับ
อนุปริญญา/ปวส./หรือเทียบเท่าจ านวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 8  ตามล าดับ   

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในรอบปีที่ผ่านมาในชุมชนของท่านมีการส่งเสริม
กิจกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือน 

คัดแยกขยะครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
มี 706 97.4 

ไม่มี 19 2.6 
รวม 725 100 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือน 
จ านวน 706 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.4  และไม่มีการส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือน จ านวน 19 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 2.6   

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

1. ท่านมีความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะครัวเรือน         3.87 0.73 มีความพึงพอใจมาก 
2. ท่านคิดว่าขยะในหมู่บ้านของท่านมีปริมาณลดลง 3.41 0.79 มีความพึงพอใจมาก 
3. ต าบลของท่านมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะระดับใด 3.70 0.79 มีความพึงพอใจมาก 
4. ท่านคิดว่าอ าเภอเชียงของมีปัญหาเรื่องการก าจัดขยะ
ปลายทาง 

3.80 0.91 มีความพึงพอใจมาก 

5. ท่านมีความพึงพอใจที่ อบจ.จะเข้ามาร่วมด าเนินการ
ส่งเสริมการก าจัดขยะปลายทางในพ้ืนที่อ าเภอเชียงของ 

4.32 0.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  จากตารางท่ี 2.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32  ท่านมีความพึงพอใจที่ อบจ.จะเข้ามาร่วมด าเนินการส่งเสริมการก าจัดขยะปลายทางในพ้ืนที่อ าเภอ     
เชียงของ  รองลงมา ท่านมีความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะครัวเรือน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87  และท่านคิดว่าอ าเภอ
เชียงของมีปัญหาเรื่องการก าจัดขยะปลายทาง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  ตามล าดับ 
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1. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีภารกิจที่ส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเช่นการคืนป่าสู่แผ่นดินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและไฟป่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศการให้ความรู้แก่ชุมชนเป็นการสร้างแนวร่วมช่วยกันดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพป่าสามารรถน า
ความรู้ไปพัฒนาชุมชนละปฏิบัติท าให้เกิดความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้เบื้องต้นของภัยพิบัติ
ต่างๆที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติและการป้องกันการเกิดไฟป่า ซึ่งจะน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์และท าให้เกิด
ส านึกมีความรู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังป้องกันตนเองไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุดด้วยปัจจุบันสถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายมีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนเสียรวมให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 6.กฎกระทรวงพ.ศ.2541ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540 ลงวันที่ 15 กันยายน 2541 (2) ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและสอดคลองแผนยุทธศาสตร์ที่ 5   
ของจังหวัดเชียงราย 

2. วัตถุประสงค ์
ทุกหมู่บ้านร่วมกันท าแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ต้นน้ าแม่ยางมิ้น 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนหมู่ที่ 6,9,11,14  จ านวน 400 คน 

4. ตัวชี้วัดโครงการ 
  ร้อยละ 80ของผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันท าแนวกันไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ต้นน้ าแม่ยางม้ิน 

5. สถานที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ต้นน้ าแม่ยางมิ้น 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
  6.2  ขออนุมัติงบประมาณ 
  6.3  ด าเนินโครงการ 
  6.4  สรุปผลการด าเนินโครงการ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   เดือนพฤศจิกายน 2560   
 

โครงการสง่เสรมิการมสี่วนรว่มดา้นการอนรุกัษ ์ปอ้งกนัและ 
แกไ้ขปญัหาไฟปา่และหมอกควนั  



๑๑๙ 

 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับจังหวัดเชียงราย ส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง  

 9. งบประมาณ 
  งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น  ปี  2561 จ านวน 100,000  บาท  
               ปี  2562 จ านวน  100,000  บาท 
                    ปี  2563 จ านวน  100,000  บาท 
                    ปี  2564 จ านวน  100,000  บาท    
  จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าได้ 

11. การติดตามประเมินผล 
  สรุปผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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1. หลักการและเหตุผล 
   การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ก าหนดแนวคิดและกลไกการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่
การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย  ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่าง
รวดเร็ว ผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น การสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประเทศที่ส าคัญยังคงยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น น ามาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้า และ  
ทันต่อเหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีหน้าที่ดูแลให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ครอบคลุม    
ทั้งจังหวัด ตามอ านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจก าหนด ตลอดจนการให้บริการสาธารณะตาม 
พระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาเล็งเห็นความส าคัญ
ในกิจกรรมต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายในทุก ๆ ด้าน การพัฒนา
ศักยภาพให้กับผู้น าชุมชน/คณะกรรมการชุมชน ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชน จ าเป็นต้องเน้นการพัฒนา
ศักยภาพให้มีทักษะ  เพื่อเพ่ิมพูนองคค์วามรู้ประสบการณ์  จากการอบรมศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ  
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จึงได้จัดท าโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน
และคณะกรรมการชุมชนด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นเพ่ือจะได้น าความรู้ 
ประสบการณ์ จากการอบรมและศึกษาดูงาน มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพชุมชนของตนเอง ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเป็นระบบมากขึ้น  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ดังนี้ 
   1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ  มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
      (5) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
   2. เพ่ือให้ตรงตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2561 
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ หมวดที่ 6 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
หมวดย่อย 1  ทรัพยากรธรรมชาติ เกณฑ์การประเมินที่ 6.1.1 จ านวนกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ประชาชนในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าชมุชนและคณะกรรมการชุมชน 
ดา้นการอนรุกัษพ์ลงังาน สิง่แวดล้อมและเศรษฐกจิพอเพยีง  



๑๒๑ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
       2.1.  เพ่ือจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะในการ
ท างานร่วมกับชุมชน สามารถบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
       2.2. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนสร้างจิตส านึกร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       2.3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  
       2.4. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี  การให้ความร่วมมือ  เพ่ิมพูนความสัมพันธ์อันดีต่อกันภายใน
ชุมชน และระหว่างชุมชน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล รุ่นที่ 1 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชนด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  19 - 23  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 190 รายของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 190 รายด้วยวิธี             
ทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น 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 65 34.2 
หญิง 125 65.8 
รวม 190 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 125 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 65.8  เพศชาย 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.2 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
๒๑ – ๓๐ ป ี 5 2.6 
๓๑ – ๔๐ ป ี 18 9.5 
๔๑ – ๕๐ ป ี 34 17.9 
๕๑ – ๖๐ ป ี 82 43.2 

มากกว่า 60 ปี 51 26.8 
รวม 190 ๑๐๐ 



๑๒๒ 

 

   จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  5๑ – 6๐ ปี จ านวน 82 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ 43.2  รองลงมา มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.8  และอายุ 4๑ – 5๐ ปี 
จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.9  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 74 39.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 32 16.8 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 37 19.5 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 20 10.5 
ระดับปริญญาตรี 27 14.2 

รวม 190 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 74 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 39  รองลงมา มีระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.5  และ
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑6.8  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 3 1.6 
ข้าราชการ 5 2.6 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 3 1.6 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 12 6.3 
เกษตรกร 22 11.6 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 62 32.6 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 54 28.4 
รับจ้างทั่วไป 23 12.1 
อ่ืนๆ 6 3.2 

รวม 190 100 
 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน  62 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 32.6  รองลงมา อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.4  และอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป จ านวน 23 ราย  คิดเป็นร้อยละ 12.1  ตามล าดับ 
 
 
 
 
  
 



๑๒๓ 

 

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 190 100 
รวม 190 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
190 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพ่ื อจั ดฝึ กอบรมและศึ กษ าดู งาน 
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและเกิด
ทั ก ษ ะ ใน ก ารท า งาน ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น 
สามารถบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

188 99.0 1 0.5 1 0.5 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนสร้างจิตส านึก
ร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงาน พลังงาน
ท ด แ ท น แ ล ะท รั พ ย าก ร ธ ร รม ช า ติ
สิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

189 99.5 1 0.5 0 0 

3 . เพ่ื อส่ งเสริมและสนับสนุน ให้ เกิด    
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ๆ  ด้ า น พ ลั ง ง า น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ส่ งเสริมการน าไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์    
ต่อชุมชน 

190 100 0 0 0 0 

4. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี การให้
ความร่วมมือ เพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันภายในชุมชน และระหว่างชุมชน 

189 99.5 1 0.5 0 0 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 99.5  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน
สร้างจิตส านึกร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทนและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับ



๑๒๔ 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ,  เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี การให้ความร่วมมือ เพ่ิมพูน
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันภายในชุมชน และระหว่างชุมชน  และคิดเป็นร้อยละ 99  เพ่ือจัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะในการท างานร่วมกับชุมชน สามารถบริหารจัดการชุมชนให้
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน         4.59 0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
2. ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม 4.53 0.63 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3. การประชาสัมพันธ์ของการจัดการแข่งขัน 4.55 0.68 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 
5. รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น 

4.56 
4.46 

0.61 
0.70 

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. บรรยาย เรื่องบทบาทภาวะผู้น ากับการท างานร่วมกับชุมชน 4.57 0.61 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
7. บรรยาย เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมกับ 
ภาวะโลกร้อน 

4.58 0.61 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. บรรยาย เรื่อง พลังงานทดแทนกับการเชื่อมโยงเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.56 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. บรรยาย เรื่อง การพัฒนาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.62 0.54 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

10. บรรยาย เรื่อง วิถีเกษตรแบบผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

4.57 0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
11. ความสมบูรณ์ของรถโดยสาร เช่น แอร์,เครื่องเสียง, 
ห้องน  า เป็นต้น 

4.15 0.87 มีความพึงพอใจมาก 

12. แจ้งรายละเอียดขั นตอน ก าหนดการในการศึกษาดูงาน 
ในแต่ละครั ง 

4.53 0.63 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

13. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.69 0.53 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  จากตารางท่ี ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.69  ให้บริการด้วยความสุภาพ  อ่อนโยน  และไมตรีจิต  รองลงมา บรรยาย เรื่อง การพัฒนาฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  และกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ      
การประสานงาน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59  ตามล าดับ 



๑๒๕ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 

125 



๑๒๖ 

 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล รุ่นที่ 2 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชนด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 11 - 15  มีนาคม  
พ.ศ. 2561  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 180 รายของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 180 รายด้วยวิธี              
ทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น 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 80 44.4 
หญิง 100 55.6 
รวม 180 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 100 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 55.6  เพศชาย 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.4 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
๒๑ – ๓๐ ป ี 4 2.2 
๓๑ – ๔๐ ป ี 21 11.6 
๔๑ – ๕๐ ป ี 37 20.6 
๕๑ – ๖๐ ป ี 64 35.6 

มากกว่า 60 ปี 54 30.0 
รวม 180 ๑๐๐ 

   จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  5๑ – 6๐ ปี จ านวน 64 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ 35.6 รองลงมา มีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 และอายุ 4๑ – 5๐ ปี จ านวน 
37 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.6  ตามล าดับ 

 

 

 

 



๑๒๗ 

 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประถมศึกษา 67 37.2 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 17 9.4 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 37 20.6 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 15 8.3 
ระดับปริญญาตรี 39 21.7 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 4 2.2 
อ่ืนๆ 1 0.6 

รวม 180 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 67 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 37.2  รองลงมา มีระดับปริญญาตรีจ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.7  และระดับมัธยม
ปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.6  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 3 1.7 
ข้าราชการ 12 6.6 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บริษัทเอกชน 3 1.7 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 4 2.2 
เกษตรกร 9 5.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 72 40.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 33 18.3 
รับจ้างทั่วไป 29 16.1 
นักเรียน 1 0.6 
อ่ืนๆ 14 7.8 

รวม 180 100 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน  72 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 40  รองลงมา อาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.3  และอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป จ านวน 29 ราย  คิดเป็นร้อยละ 16.1  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 178 98.8 
อ าเภอแม่ลาว 1 0.6 
อ่ืนๆ 1 0.6 

รวม 180 ๑๐๐ 



๑๒๘ 

 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงราย จ านวน 
178 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.8  รองลงมา อ าเภอแม่ลาว จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.6  และอ่ืนๆ จ านวน 
1 ราย  คิดเป็นร้อยละ 0.6 
 
ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพ่ื อจั ดฝึ กอบรมและศึ กษ าดู งาน 
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและเกิด
ทั ก ษ ะ ใน ก ารท า งาน ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น 
สามารถบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

179 99.4 1 0.6 0 0 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนสร้างจิตส านึก
ร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงาน พลังงาน
ท ด แ ท น แ ล ะท รั พ ย าก ร ธ ร รม ช า ติ
สิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

178 98.9 2 1.1 0 0 

3 . เพ่ื อส่ งเสริมและสนับสนุน ให้ เกิด    
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ๆ  ด้ า น พ ลั ง ง า น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
ส่ งเสริมการน าไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์    
ต่อชุมชน 

177 98.3 2 1.1 1 0.6 

4. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี การให้
ความร่วมมือ เพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันภายในชุมชน และระหว่างชุมชน 

179 99.4 1 0.6 0 0 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 99.4  เพ่ือจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะในการ
ท างานร่วมกับชุมชน สามารถบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน , เพ่ือเสริมสร้างความ
สามัคคี การให้ความร่วมมือ เพ่ิมพูนความสัมพันธ์อันดีต่อกันภายในชุมชน และระหว่างชุมชนรองลงมา คิดเป็น
ร้อยละ 98.9  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนสร้างจิตส านึกร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทนและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   และคิดเป็นร้อยละ 
98.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 



๑๒๙ 

 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน         4.54 0.61 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
2. ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม 4.47 0.69 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3. การประชาสัมพันธ์ของการจัดการแข่งขัน 4.47 0.69 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านกิจกรรม    
4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี 
5. รับฟังปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างตรงประเด็น 

4.65 
4.60 

0.59 
0.60 

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. บรรยาย เรื่อง บทบาทภาวะผู้น ากับการท างาน 
ร่วมกับชุมชน 

4.56 0.64 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. บรรยาย เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมกับ 
ภาวะโลกร้อน 

4.66 0.56 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. บรรยาย เรื่อง พลังงานทดแทนกับการเชื่อมโยง 
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.67 0.59 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

9. บรรยาย เรื่อง การพัฒนาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.61 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

10. บรรยาย เรื่อง วิถีเกษตรแบบผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

4.58 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
11. ความสมบูรณ์ของรถโดยสาร เช่น แอร์,เครื่องเสียง, 
ห้องน  า เป็นต้น 

4.30 0.85 มีความพึงพอใจมาก 

12. แจ้งรายละเอียดขั นตอน ก าหนดการในการศึกษา 
ดูงานในแต่ละครั ง 

4.43 0.78 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

13. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.61 0.57 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  จากตารางท่ี ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.67  บรรยาย เรื่อง พลังงานทดแทนกับการเชื่อมโยงเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รองลงมา 
บรรยาย เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมกับภาวะโลกร้อนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  และวิทยากรสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้ด ี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65  ตามล าดับ 
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