
๑๒๓ 
 

สว่นท่ี ๔ 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  ไม่มีโครงการที่ด าเนินการออกตรวจ เพราะโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ส าเร็จ 100% 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ          
การท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 25 50.0 
หญิง 25 50.0 
รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 50   
เป็นเพศชาย 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 
 

ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 2 4.0 
21 – 30 ป ี 6 12.0 
31 – 40 ป ี 15 30.0 
41 – 50 ป ี 14 28.0 
51 – 60 ป ี 7 14.0 

มากกว่า 60 ปี 6 12.0 
รวม 50 100 



๑๒๔ 
 

จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 15 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 30  รองลงมา มีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 28  และมีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 
7 ราย คิดเป็นร้อยละ 14  ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 11 22.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 5 10.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 9 18.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 7 14.0 
ระดับปริญญาตรี 15 30.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 3 6.0 
อ่ืนๆ  0 0 

รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 15 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 30  รองลงมา มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 22 และระดับ
มัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 18  ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 0 0 
ข้าราชการ 4 8.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 7 14.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 13 26.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 2 4.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 10.0 
บริษัทเอกชน 3 6.0 
เกษตรกร 8 16.0 
รับจ้างทั่วไป 7 14.0 
อ่ืนๆ  1 2.0 

รวม 50 100 

  จากตารางท่ี 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 13 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมา มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 และมีอาชีพลูกจ้าง/พนักงาน
จ้าง, รับจ้างทั่วไป จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 14  ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองเชียงราย 3 6.0 

อ าเภอแม่จัน 7 14.0 

อ าเภอแม่สาย 5 10.0 

อ าเภอเชียงแสน 1 2.0 

อ าเภอเชียงของ 0 0 

อ าเภอเทิง 0 0 

อ าเภอพาน 4 8.0 

อ าเภอป่าแดด 6 12.0 

อ าเภอแม่สรวย 1 2.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 6 12.0 

อ าเภอเวียงชัย 0 0 

อ าเภอแม่ลาว 6 12.0 

อ าเภอขุนตาล 2 4.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 0 0 

อ าเภอเวียงแก่น 6 12.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 1 2.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 0 0 

อ าเภอดอยหลวง 0 0 

อ่ืนๆ 2 4.0 

รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอแม่จัน จ านวน 7 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 14  รองลงมา อ าเภอป่าแดด, อ าเภอเวียงป่าเป้า, อ าเภอแม่ลาว, อ าเภอเวียงแก่น จ านวน 6 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 12  และอ าเภอแม่สาย จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 10  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

 
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

ความคิดเห็น 

ของโครงการ เห็นด้วย
มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
มาก 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
น้อย 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
กลุ่มแรงงานนอกระบบ  กลุ่มผู้ไม่มีงานท า กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และกลุ่มผู้พิการ    ทั้ง
ในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม 
ตั้งแต่การผลิต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์จนถึงการตลาด 

11 
(22.0) 

18 
(36.0) 

17 
(34.0) 

4 
(8.0) 

0 

การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพ้ืนที่
ด้านการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป การ
จ าหน่ายและการตลาดตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการด าเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย 

8 
(16.0) 

 

19 
(38.0) 

16 
(32.0) 

7 
(14.0) 

0 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตามศักยภาพของพ้ืนที่ให้
เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ 
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว   
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

10 
(20.0) 

 

20 
(40.0) 

 

13 
(26.0) 

 

7 
(14.0) 

 

0 

พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในด้านการให้บริการ เพื่อเป็นการ
สร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

10 
(20.0) 

 

19 
(38.0) 

 

13 
(26.0) 

 

8 
(16.0) 

 

0 

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดกับวัตถุประสงค์  
ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 22  ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่ม 
ผู้ไม่มีงานท า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และกลุ่มผู้พิการ
ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรมฯ  รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 20 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นระบบและมีคุณภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตามศักยภาพของพ้ืนที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด
และประเทศฯ , พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการให้บริการ เพ่ือเป็น
การสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  และคิดเป็นร้อยละ 16 การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้
เกษตรกรในพ้ืนที่ด้านการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป การจ าหน่ายและการตลาดตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย  
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ   
อบจ.เชียงราย 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

3.24 1.22 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.34 1.18 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

3.38 1.22 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

3.48 1.23 มีความพึงพอใจมาก 

การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนได้รวดเร็ว 

3.42 1.10 มีความพึงพอใจมาก 

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

3.24 1.40 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ 

3.48 1.05 มีความพึงพอใจมาก 

มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

3.16 1.21 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

  จากตารางที่ 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก การด าเนินโครงการ/
กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  รองลงมาคือ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42  และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38  ตามล าดับ 
 
หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ      
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 
 
 
 



๑๒๘ 
 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 – 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 – 4.20            มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยที่สุด 
 

  



๑๒๙ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 
ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 25 50 
หญิง 25 50 
รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 50   
เป็นเพศชาย 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 
 
ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 2 4.0 
21 – 30 ป ี 7 14.0 
31 – 40 ป ี 13 26.0 
41 – 50 ป ี 12 24.0 
51 – 60 ป ี 12 24.0 

มากกว่า 60 ปี 4 8.0 
รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 13 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 26  รองลงมา  มีอายุ 41 – 50 ปี, 51 – 60 ปี  จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 24  และมีอายุ     
21 – 30 ปี จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 14  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

 
ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 6 12.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 7 14.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 12 24.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 6 12.0 
ระดับปริญญาตรี 17 34.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 1 2.0 
อ่ืนๆ  1 2.0 

รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 17 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 34  รองลงมา มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 
และระดบัมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 14  ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 0 0 
ข้าราชการ 2 4.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 7 14.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 9 18.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 3 6.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 8.0 
บริษัทเอกชน 5 10.0 
เกษตรกร 8 16.0 
รับจ้างทั่วไป 7 14.0 
อ่ืนๆ  5 10.0 

รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 9 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 18 รองลงมา มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 และมีอาชีพลูกจ้าง/     
พนักงานจ้าง,รับจ้างทั่วไป จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 14  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 
ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 5 10.0 

อ าเภอแม่จัน 8 16.0 

อ าเภอแม่สาย 5 10.0 

อ าเภอเชียงแสน 1 2.0 

อ าเภอเชียงของ 1 2.0 

อ าเภอเทิง 2 4.0 

อ าเภอพาน 5 10.0 

อ าเภอป่าแดด 1 2.0 

อ าเภอแม่สรวย 2 4.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 1 2.0 

อ าเภอเวียงชัย 1 2.0 

อ าเภอแม่ลาว 2 4.0 

อ าเภอขุนตาล 4 8.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 0 0 

อ าเภอเวียงแก่น 4 8.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 6 12.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 2.0 

อ าเภอดอยหลวง 1 2.0 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอแม่จัน จ านวน 8 ราย   
คิดเป็นร้อยละ 16  รองลงมา อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 12  และอ าเภอเมืองเชียงราย,
อ าเภอแม่สาย,อ าเภอพาน จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 10  ตามล าดับ 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

ความคิดเห็น 

ของโครงการ เห็นด้วย
มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
มาก 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
น้อย 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน 

17 
(34.0) 

12 
(24.0) 

16 
(32.0) 

5 
(10.0) 

0 

ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

18 
(36.0) 

11 
(22.0) 

16 
(32.0) 

5 
(10.0) 

0 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียน  
สามหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

16 
(32.0) 

14 
(28.0) 

16 
(32.0) 

4 
(8.0) 

0 

สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์โดยค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ทางด้านภาษาและการแต่งกายล้านนา 

15 
(30.0) 

14 
(28.0) 

16 
(32.0) 

5 
(10.0) 

0 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้ 
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

14 
(28.0) 

12 
(24.0) 

19 
(38.0) 

5 
(10.0) 

0 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ให้ทันสมัย 
หลากหลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้นโยบายของ
รัฐบาล 

16 
(32.0) 

10 
(20.0) 

18 
(36.0) 

6 
(12.0) 

0 

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36  ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 34  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน  และคิดเป็นร้อยละ 32 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ,พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ให้ทันสมัย 
หลากหลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้นโยบายของรัฐบาล ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ   
อบจ.เชียงราย 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

3.28 1.08 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.18 1.04 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

3.18 1.18 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

3.32 1.21 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็ว 

3.18 1.30 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

3.20 1.22 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ 
อบจ.เชียงรายด าเนนิการ 

3.40 1.21 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

3.38 1.24 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

  จากตารางที่ 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจปานกลาง ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.เชียงรายด าเนินการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40  รองลงมาคือ มีการ
รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 และการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32  ตามล าดับ 
 
หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ      
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 – 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 – 4.20            มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยที่สุด 
 
  



๑๓๕ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  ความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพช ีว ิตและสังคมเพื ่อ ให ้ประชาชนอยู ่เ ย ็น เป ็นส ุขและการม ีส ่วนร ่วมต ่อการด า เน ินงานของ            
อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 
ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 29 58.0 
หญิง 21 42.0 
รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  29 ราย คิดเป็น     
ร้อยละ 58  เป็นเพศหญิง 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 
 
ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 3 6.0 
21 – 30 ป ี 3 6.0 
31 – 40 ป ี 18 36.0 
41 – 50 ป ี 9 18.0 
51 – 60 ป ี 10 20.0 

มากกว่า 60 ปี 7 14.0 
รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 18 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 36  รองลงมามีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 20  และมีอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 
9 ราย คิดเป็นร้อยละ 18  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 
ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 10 20.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 6 12.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 9 18.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 8 16.0 
ระดับปริญญาตรี 16 32.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 1 2.0 
อ่ืนๆ  0 0 

รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 16 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 32  รองลงมา มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และระดับ
มัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 18  ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 1 2.0 
ข้าราชการ 3 6.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 7 14.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 9 18.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 6 12.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 2.0 
บริษัทเอกชน 6 12.0 
เกษตรกร 10 20.0 
รับจ้างทั่วไป 5 10.0 
อ่ืนๆ 2 4.0 

รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 10 ราย คิดเป็น    
ร้อยละ 20 รองลงมา มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 และมีอาชีพข้าราชการ, 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 14  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 
ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 6 12.0 

อ าเภอแม่จัน 6 12.0 

อ าเภอแม่สาย 6 12.0 

อ าเภอเชียงแสน 1 2.0 

อ าเภอเชียงของ 1 2.0 

อ าเภอเทิง 2 4.0 

อ าเภอพาน 3 6.0 

อ าเภอป่าแดด 4 8.0 

อ าเภอแม่สรวย 1 2.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 2 4.0 

อ าเภอเวียงชัย 3 6.0 

อ าเภอแม่ลาว 2 4.0 

อ าเภอขุนตาล 0 0 

อ าเภอพญาเม็งราย 0 0 

อ าเภอเวียงแก่น 3 6.0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 6 12.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 3 6.0 

อ าเภอดอยหลวง 1 2.0 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 50 100 
 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอเมืองเชียงราย, อ าเภอ   
แม่จัน, อ าเภอแม่สาย, อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จ านวน  6 ราย คิดเป็นร้อยละ 12  รองลงมา อ าเภอป่าแดด จ านวน   
4 ราย คิดเป็นร้อยละ 8  และอ าเภอพาน, อ าเภอเวียงชัย, อ าเภอเวียงแก่น, อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จ านวน 3 ราย     
คิดเป็นร้อยละ 6  ตามล าดับ 
 
 



๑๓๘ 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 

ของโครงการ เห็นด้วย
มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
มาก 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
น้อย 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับ
การฟื้นฟู พัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น 

23 
(46.0) 

11 
(22.0) 

16 
(32.0) 

0 
 

0 

ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหต ุ

17 
(34.0) 

16 
(32.0) 

15 
(30.0) 

2 
(4.0) 

0 

ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ   
สวนสุขภาพ และสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ 

14 
(28.0) 

16 
(32.0) 

16 
(32.0) 

4 
(8.0) 

0 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว 
การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อให้มีคณุภาพครอบคลุม 
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคเครือข่าย 

13 
(26.0) 

15 
(30.0) 

16 
(32.0) 

6 
(12.0) 

0 

ส่งเสริมและพัฒนาการจดัระเบียบชุมชน งานด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย งานดา้นการป้องกันและบรรเทา-       
สาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

14 
(28.0) 

12 
(24.0) 

19 
(38.0) 

5 
(10.0) 

0 

ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
เป็นระบบ ปญัหาอาชญากรรม และการค้ามนุษยภ์ายใต้การบริหาร
จัดการอย่างบรูณาการและมีประสิทธภิาพ 

13 
(26.0) 

14 
(28.0) 

19 
(38.0) 

4 
(8.0) 

0 

ส่งเสริมและสนับสนุนการใหค้วามรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและ
ผู้ประสบภยัสาธารณะ 

14 
(28.0) 

13 
(26.0) 

19 
(38.0) 

4 
(8.0) 

0 

ส่งเสริมการสรา้งเครือข่ายในพ้ืนท่ีที่ประสบเหตสุาธารณภยั 13 
(26.0) 

13 
(26.0) 

16 
(32.0) 

8 
(16.0) 

0 

ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนาคณุภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผูด้้อยโอกาส 

13 
(26.0) 

14 
(28.0) 

13 
(26.0) 

10 
(20.0) 

0 

สนับสนุนท่ีพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส ผู้ยากจน 
ให้มีท่ีอยู่อาศัยที่ดี คงทนถาวร และมีสภาพแวดล้อมที่ด ี

15 
(30.0) 

10 
(20.0) 

16 
(32.0) 

9 
(18.0) 

0 

   

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46  ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟ้ืนฟู พัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น  รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 34  ส่งเสริม
สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ  และคิดเป็น           
ร้อยละ 30  สนับสนุนที่ พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนให้มี ที่อยู่อาศัยที่ดี คงทนถาวร และมี
สภาพแวดล้อมที่ด ี ตามล าดับ 
 



๑๓๙ 
 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ   
อบจ.เชียงราย 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

3.50 1.23 มีความพึงพอใจมาก 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

3.36 1.24 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

3.38 1.24 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

3.34 1.15 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็ว 

3.30 1.21 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

3.14 1.27 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ที่ อบจ.เชียงรายด าเนนิการ 

3.38 1.15 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

3.18 1.11 มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

  จากตารางที่ 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม , ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ อบจ.
เชียงรายด าเนินการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38  และการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36  ตามล าดับ 
 
หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ      
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 
   



๑๔๐ 
 

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 – 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 – 4.20            มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยที่สุด 
 
     

  



๑๔๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 
  ความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืนและการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ  
อบจ.เชียงราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล  แบ่งเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
 
ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1.1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 38 76.0 
หญิง 12 24.0 
รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.1  จากตารางผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 
76  เป็นเพศหญิง 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 
 
ตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 2 4.0 
21 – 30 ป ี 4 8.0 
31 – 40 ป ี 14 28.0 
41 – 50 ป ี 4 8.0 
51 – 60 ป ี 15 30.0 

มากกว่า 60 ปี 11 22.0 
รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.2  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 15 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 30  รองลงมามีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 28  และมีอายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 
11 ราย คิดเป็นร้อยละ 22  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 
ตารางท่ี 1.3  แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดับประถมศึกษา 4 8.0 
ระดับมัธยมต้น/หรือเทียบเท่า 4 8.0 
ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า 10 20.0 
ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 14 28.0 
ระดับปริญญาตรี 15 30.0 
ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า 2 4.0 
อ่ืนๆ  1 2.0 

รวม 50 100 

  จากตารางที่ 1.3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 15 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 30  รองลงมา มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท่า จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 28 
และระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท่า จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 20  ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1.4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 0 0 
ข้าราชการ 2 4.0 
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 5 10.0 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 13 26.0 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 3 6.0 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 6.0 
บริษัทเอกชน 9 18.0 
เกษตรกร 7 14.0 
รับจ้างทั่วไป 6 12.0 
อ่ืนๆ  2 4.0 

รวม 50 100 

  จากตารางท่ี 1.4  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 13 ราย      
คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมา มีอาชีพบริษัทเอกชน จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 และมีอาชีพเกษตรกร 
จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 
ตารางท่ี 1.5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบบจ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 

อ าเภอเมืองเชียงราย 5 10.0 

อ าเภอแม่จัน 5 10.0 

อ าเภอแม่สาย 5 10.0 

อ าเภอเชียงแสน 1 2.0 

อ าเภอเชียงของ 0 0 

อ าเภอเทิง 0 0 

อ าเภอพาน 4 8.0 

อ าเภอป่าแดด 9 18.0 

อ าเภอแม่สรวย 6 12.0 

อ าเภอเวียงป่าเป้า 0 0 

อ าเภอเวียงชัย 3 6.0 

อ าเภอแม่ลาว 1 2.0 

อ าเภอขุนตาล 5 10.0 

อ าเภอพญาเม็งราย 3 6.0 

อ าเภอเวียงแก่น 0 0 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 2 4.0 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 1 2.0 

อ าเภอดอยหลวง 0 0 

อ่ืนๆ 0 0 

รวม 50 100 
 

  จากตารางที่ 1.5  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่อ าเภอป่าแดด จ านวน 9 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 18  รองลงมา อ าเภอแม่สรวย จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 12  และอ าเภอเมืองเชียงราย, 
อ าเภอแม่สาย, อ าเภอจัน, อ าเภอขุนตาล จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 10  ตามล าดับ 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

 

ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ ความคิดเห็น 

ของโครงการ เห็นด้วย
มากที่สุด 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
มาก 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 
(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
น้อย 

(ร้อยละ) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 
(ร้อยละ) 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่ งแวดล้อมให้มนุษย์ได้ ใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกับ
ธรรมชาติอย่างสมดุล 

43 
(86.0) 

7 
(14.0) 

0 0 0 

เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับ
ประชาชนในการด าเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครอง
ดูแล การปลูกป่ า และบ ารุ งรักษาป่าไม้  น้ า 
ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิด
ผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ 

39 
(78.0) 

11 
(22.0) 

0 0 0 

พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
การใช้พลังงานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจาก 
ภาวะโลกร้อน 

33 
(66.0) 

17 
(34.0) 

0 0 0 

พัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ า 
เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 

32 
(64.0) 

18 
(36.0) 

0 0 0 

   

  จากตารางที่ 2  ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 78  เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน
ในการด าเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครองดูแล การปลูกป่า และบ ารุงรักษาป่าไม้ น้ า ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ให้เกิด
ประโยชน์และเกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ และคิดเป็นร้อยละ 66  พัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
การใช้พลังงานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจาก ภาวะโลกร้อน  ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของ   
อบจ.เชียงราย 

 

ความพึงพอใจ 
 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

แปลความหมาย 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

4.40 0.49 มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

4.46 0.50 มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

4.52 0.50 มีความพึงพอใจ 
มากที่สุดมาก 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง 

4.70 0.46 มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้รวดเร็ว 

4.64 0.48 มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

4.58 0.49 มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ 
อบจ.เชียงรายด าเนนิการ 

4.70 0.46 มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

มีการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

4.72 0.45 มีความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

  จากตารางท่ี 3  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72  รองลงมา คือ การด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ถูกต้อง, ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่      
อบจ.เชียงรายด าเนินการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้รวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64  ตามล าดับ 
 
หมายเหตุ   การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 5 ระดับความส าคัญ คือ      
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้  
  ๑) มากที่สุด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สุด  หมายถึง  1  คะแนน 
   



๑๔๖ 
 

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 – 5.๐๐           มากที่สุด 
    3.41 – 4.20            มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยที่สุด 
     

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 
  ไม่มีโครงการที่ด าเนินการออกตรวจ 

 
 


