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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
 โครงการทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายด าเนนิการเอง  

 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมการเมืองไทย การเกิดขึ้นและรวมตัวของกลุ่มประชาสังคม 
หรือกลุ่มประชาชนในรูปแบบต่างๆ กลุ่มเหล่านี้สามารถระดมพลังต่อต้านการตัดสินใจของภาครัฐในโครงการ
ส าคัญๆ ประเด็นที่ท้าทาย ประการแรก คือการเรียนรู้ทางการเมืองของประชาชนคนไทยในสังคมประชาธิปไตย  
ภายใต้การบริหารภาครัฐแบบปิด ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการของรัฐไม่มีทางเลือก ต้องออกมา
เรียกร้อง ต่อต้านการตัดสินใจของรัฐบนท้องถนน ซึ่งกลายเป็นยุทธวิธีให้หน่วยงานของรัฐให้ความสนใจและรับฟัง  
นอกจากนี้การระดมมวลชน การต่อต้านโครงการของรัฐ การปิดล้อมสถานที่ราชการ การประท้วงต่างๆ การเมือง
ภาคพลเมืองเหล่านี้แม้นมีคุณูปการต่อการกระตุ้นจิตส านึกทางการเมืองของประชาชนมิใช่น้อยแต่ก็สร้าง  “การ
เรียนรู้ทางสังคม” ที่ว่า การบรรลุข้อเรียกร้องจากภาครัฐ มิอาจอาศัยเพียงแม่แบบการเคลื่อนไหวที่เน้นการเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์อีกต่อไป  แต่ต้องใช้แม่แบบการเคลื่อนไหว ที่ยึด “ถนน” เป็นฐานที่มั่นในการ
เรียกร้องความสนใจจากภาครัฐ ประการที่สอง ประสบการณ์ที่ภาครัฐจัดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา
นั้น ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในทุกสถานการณ์มากนัก การมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่จัดเพียงครั้งเดียว หรือการจัดประชาพิจารณ์ไม่ใช่วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  โดยมากการ
จัดประชาพิจารณ์มักเกิดขึ้นในช่วงท้ายของกระบวนการตัดสินใจ บางครั้งพบว่าความคิดเห็นที่ได้ขาดคุณภาพ 
เพราะประชาชนที่เข้าร่วมได้รับข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นมีเพียงไม่กี่คนแสดงความคิดเห็น 
มีการให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ให้เข้าใจผิดและการพูดเป็นลักษณะการปลุกระดมความคิดให้เกิดการต่อต้าน 
ประชาชนบางส่วนก็ไม่ได้รับโอกาสให้แสดงความคิดเห็น  ประสบการณ์และการเรียนรู้ทางการเมืองของภาค
ประชาชนส่งผลเป็นความท้าทายต่อนักบริหารท้องถิ่น คือท าอย่างไรให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นอย่างมี
คุณภาพ และผู้ได้รับประโยชน์เป็นภาคประชาชนหรือผู้ได้ผลกระทบอย่างแท้จริง มิใช่เป็นการแสวงหาหรือปกป้อง
ผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่มที่แฝงมาในรูปของการมีส่วนร่วม 
   แนวคิดธรรมาภิบาล  ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม ของประชาชน มีกฎหมายหลาย
ฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมีส่วนร่วม ก าหนดหน้าที่ของภาครัฐ  เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม  อาทิเช่น  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  นอกจากนั้น  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการยังก าหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจหรือเป็นองค์ประกอบที่ขาดมิได้ 
ประกอบกับตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๙]  หมวด  ๒  การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ  มาตรา ๑๗ (๗),(๘)  นอกจากนี้การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมทางยุทธศาสตร์ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างโอกาสความเสมอภาค  และเท่าเทียมกันทางสังคมที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา 

โครงการสรา้งเครือขา่ยในการพฒันาชมุชน   



๑๓๒ 

 

ความยากจนและการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม เพ่ือลดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจน พร้อมกับยกฐานะของคน 
ทุกกลุ่มให้สูงขึ้นตามมาตรฐานการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยแนวทางการด าเนินงานทั้งหมด ๘ ด้าน โดย
หนึ่งในแปดด้านที่เก่ียวข้องกับกระทรวงยุติธรรม คือด้าน  “ระบบความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า”   เพ่ือให้
ประชานสามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น   
    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือสร้างข่ายในการพัฒนาชุมชนเป็นโครงการที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมให้มีการเรียนรู้เรื่องการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน  การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของ
ชุมชน  เป็นการแก้ปัญหาในเรื่องท าอย่างไรจึงจะท าให้ปัญหาของชุมชนเป็นเรื่องของประชาชนและแก้ปัญหา
ร่วมกัน   โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการต้นแบบเพ่ือให้ประชาชนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย สามารถน าความรู้ไปขยายต่อครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ของตนได้  และเพ่ือ
เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและเป็นการสร้างโอกาสในการได้พบปะระหว่างผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้น าท้องถิ่น  ผู้น าฝ่ายปกครองในทุกพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงรายและโครงการ
ต้นแบบ  จึงได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนขึ้น   

2. วัตถุประสงค ์
    เพ่ืออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน  ก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน   สารวัตรก านัน  ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางด้านการเมือง  และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการบริหารสนับสนุนให้มีกลุ่ม สมาคม เครือข่ายทางสังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งที่ท างานเพ่ือ
สังคมมากขึ้น และแสวงหาแนวทางให้ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมท างานร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันใน
กระบวนการทางการบริหารตามหลักการประชาธิปไตย   

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖1 ระหว่างวันที่  5 - 9  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความ
พึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานฯ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  45 รายของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 50 รายด้วยวิธีทอดแบบสอบถาม/สัมภาษณ์น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS 
เพ่ือหาค่าทางสถิต ิ
  การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  ๔  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
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ตอนที่ ๑  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี ๑.๑ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 29 64.4 
หญิง 16 35.6 
รวม 45 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 
64.4  เพศชาย 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.6 

ตารางท่ี ๑.๒ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 0 0 
๒๑ – ๓๐ ป ี 3 6.7 
๓๑ – ๔๐ ป ี 5 11.1 
๔๑ – ๕๐ ป ี 22 48.9 
๕๑ – ๖๐ ป ี 11 24.4 

มากกว่า 60 ปี 4 8.9 
รวม 45 ๑๐๐ 

  จากตารางที่ ๑.๒  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ  4๑ – 5๐ ปี จ านวน 22 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 48.9  รองลงมา มีอายุ 51 – 60 ปี  จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.4  และอายุ 3๑ – 4๐ ปี 
จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.1  ตามล าดับ 

ตารางท่ี ๑.๓ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 13 28.9 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 4 8.9 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 12 26.6 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 3 6.7 
ระดับปริญญาตรี 5 11.1 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 8 17.8 

รวม 45 100 

  จากตารางที่ ๑.๓ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 13 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 28.9  รองลงมา มีระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.6  และ
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ ๑7.8   
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ตารางท่ี ๑.๔ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 5 11.1 
ข้าราชการ 11 24.4 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 5 11.1 
เกษตรกร 12 26.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 5 11.1 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 3 6.7 
รับจ้างทั่วไป 4 8.9 

รวม 45 100 
 

  จากตารางที่ ๑.๔ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 12 ราย คิดเป็น   
ร้อยละ 26.7  รองลงมา อาชีพข้าราชการ จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.4  และอาชีพข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น, ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง, ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 5 ราย  คิดเป็นร้อยละ 11.1  ตามล าดับ  

ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 6 13.4 

อ าเภอพาน 25 55.6 

อ าเภอป่าแดด 11 24.4 

อ าเภอแม่สรวย 1 2.2 

อ าเภอพญาเม็งราย 1 2.2 

อ่ืนๆ  1 2.2 

รวม 45 100 

  จากตารางที่ ๑.๕ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอพาน จ านวน 25 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 55.6  รองลงมา  มีอ าเภอป่าแดด จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.4  และอ าเภอเมือง
เชียงราย จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.4  ตามล าดับ  

 

 

 

 



๑๓๕ 

 

ตอนที่ ๒  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์   
ของโครงการ 

ความคิดเห็น 
เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 

1. เพ่ืออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
สร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชนตาม
ระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนทั่วไป
ในจังหวัดเชียงราย 

45 100 0 0 0 0 

2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกทางด้านการเมือง และมีส่วน
ร่ วม ในกระบวนการทางการบริห าร
สนับสนุนให้มีกลุ่มสมาคม เครือข่ายทาง
สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งที่ท างานเพ่ือ
สั ง ค ม  มี ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม กั น เ พ่ื อ
ผลประโยชน์ ร่วมกัน ในกระบวนการ
ทางการบริหารตามหลักการประชาธิปไตย 

45 100 0 0 0 0 

3. เพ่ือประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ท้ อ งถิ่ น  ว างราก ฐ าน ค วาม คิ ด ขอ ง
ป ระชาชนที่ จ ะ ไม่ ก ระท าการทุ จ ริ ต     
ก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมป์และเพิกเฉยต่อ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องการ
สร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต 

43 95.6 1 2.2 1 2.2 

4 .เ พ่ื อ เป็ น ก ล ไก ก า ร ป้ อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

44 97.8 1 2.2 0 0 

เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน เป็นธรรมและเท่าเทียม 

      

5 .เพ่ื อยกระดับมาตรฐานจริ ยธรรม 
คุณธรรม ความโปร่งใส เป็นการปลูกฝัง
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 

45 100 0 0 0 0 

   จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100  เพ่ืออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงราย, เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางด้านการเมือง 
และมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการบริหารสนับสนุนให้มีกลุ่มสมาคม เครือข่ายทางสังคม ชุมชนมีความเข้มแข็ง



๑๓๖ 

 

ที่ท างานเพ่ือสังคม มีการท างานร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันในกระบวนการทางการบริหารตามหลักการ
ประชาธิปไตย, เพ่ือยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส เป็นการปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต  รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 44  เพ่ือเป็นกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เป็นธรรมและเท่าเทียมและคิดเป็นร้อยละ 43 เพ่ือ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น วางรากฐานความคิดของประชาชนที่จะไม่กระท าการทุจริต ก้าวข้าม
ค่านิยมอุปถัมป์และเพิกเฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต 
 

ตอนที่ ๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินโครงการ    
1. กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินการ การประสานงาน         4.37 0.64 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
2. ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันมีความเหมาะสม 4.33 0.60 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3. การประชาสัมพันธ์ของการจัดโครงการ 4.17 0.77 มีความพึงพอใจมาก 

4. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้ 4.48 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ด้านกิจกรรม    
5. บรรยายเรื่อง หน้าที่พลเมืองในการมีส่วนร่วมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4.46 0.66 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

6. บรรยายเรื่อง กระบวนการส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

4.42 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

7. ศึกษาดูงาน จังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านศรีกายเหนือ ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย 

4.44 0.62 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

8. ศึกษาดูงาน กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารบ้านจอมแจ้ง 4.46 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย    
9. ศึกษาดูงาน ด้านการจ าหน่ายสินค้าชุมชน OTOP และ 
การจัดการชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนริมน  า
โขง ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย 

4.33 0.63 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

10. ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการชุมชนเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หนองบัวแดง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

4.57 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

11. ศึกษาดูงาน กลุ่มสตรีท าผ้าห่มนวมและหมอน 
เอนกประสงค์ อ.เชียงคาน จ.เลย 

4.37 0.64 มีความพึงพอใจมากที่สุด 



๑๓๗ 

 

12. ศึกษาดูงาน หมู่บ้านไทด า บ้านป่าหนาด ต.เขาแก้ว   
อ.เชียงคาน จ.เลย เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนา
ระบบการท างานร่วมกันของคนในชุมชนและการสร้างงาน
ด้านการผลิตสินค้า OTOP 

4.42 0.54 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
13. ความสมบูรณ์ของรถโดยสาร เช่น แอร์, เครื่องเสียง, 
ห้องน้ า ฯลฯ 

4.22 0.73 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

14. แจ้งรายละเอียดขั นตอน ก าหนดการในการศึกษา 
ดูงานในแต่ละครั ง 

4.44 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

15. ความสะอาดของห้องน  า 4.06 0.83 มีความพึงพอใจมาก 
16. ความสะอาดภายในรถโดยสาร 4.15 0.67 มีความพึงพอใจมาก 
17. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และไมตรีจิต 4.48 0.58 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  จากตารางท่ี ๓.๑  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.57 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หนองบัวแดง อ.กุมภวาปี           
จ.อุดรธานี  รองลงมา ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในครั้งนี้,ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และ
ไมตรีจิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  และบรรยายเรื่อง หน้าที่พลเมืองในการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน, ศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารบ้านจอมแจ้ง ต.สีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

138 



๑๓๙ 
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๑๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


