คํานํา
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ไดกําหนดจัดงานโครงการ“สงเสริมการบริหารจัดการ
ขยะของเสียอันตรายจากชุมชน” ณ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เพื่อจางสถาบันสรางฐานขอมูล และระบบการบริหารจัด การขยะของเสีย อันตรายชุมชนจากทุกพื้น ที่ และ
คํานวณคาขนสง/คาทําลายของเสียอันตรายจากชุมชนทุกพื้นที่ ยังจุดกําจัดและทําลาย ใหความรูเรื่องการคัด
แยกขยะของเสียอันตรายชุมชนอยางถูกวิธี
ในการนี้ จึงไดมีการติดตามและประเมินผลการจัดงานตามโครงการ“สงเสริมการบริหาร
จัดการขยะของเสียอันตรายจากชุมชน” การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจของผูเขารวมงาน ป6ญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใชเป9นแนวทางในการดําเนินงานในครั้ง
ตอไป
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดกรุณากรอกแบบสอบถาม
ตลอดจนใหขอเสนอแนะตางๆ และหวั งเป9 นอยางยิ่ งวาขอมู ลที่ ไดจากการติ ดตามและประเมิ นผลในครั้ ง นี้
จะสามารถนําไปเป9นประโยชนตอการจัดงานในครั้งตอไป
ฝ;ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
กันยายน 2560

สารบัญ
หนา
บทที่ 1 บทนํา
1. ความสําคัญและความเป9นมา
2. วัตถุประสงค
3. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ

1
1
1
2
2
2
3

บทที่ 2 การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจผูเขารวมงาน
ตอนที่ 4 ป6ญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

4
7
8
8

บทที่ 3 สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
3. การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจ
4. ป6ญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ

9
9
9
10

ภาคผนวก
- โครงการ “สงเสริมการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายจากชุมชน”
- คําสั่ง อบจ.ชร.ที่ 1776/2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
- แบบสอบถาม
- ภาพกิจกรรม

สารบัญตาราง
หนา
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามแบบจําแนกเพศ
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอายุ
ตารางที่ 1.3 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอาชีพ
ตารางที่ 1.5 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามภูมิลําเนา

4
4
5
5
6

ตอนที่ 2 การวิเคราะหการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ
ตารางที่ 2.1 แสดงจํานวนรอยละที่มีผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ

7

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจ
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนรอยละของผูเขารวมงานจําแนกตามระดับความพึงพอใจ

8

บทที่ ๑
บทนํา
๑. ความสําคัญและความเป6นมา
นโยบายของรั ฐ บาลประกาศการกํ า จั ด ขยะเป9 น วาระแหงชาติ โ ดยใหทุ ก พื้ น ที่ ต องจั ด
งบประมาณเพื่อสงเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อเป9นการปMองกันและแกไขป6ญหาขยะที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ และ
จะทําใหเกิดการสะสมจนเกิดสถานการณขยะลนเมือง ไมมีพื้นที่กําจัดขยะในอนาคต
จากการสงเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะตามโครงการ 18 อําเภอ 18 ตนแบบการจัดการ
ขยะอยางยั่งยืน จึงคนพบวา เมื่อคัดแยกขยะออกแตละประเภทจะพบขยะของเสียอันตรายที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน เมื่อนําขยะของเสียไปปนกับขยะทั่วไป ดังนั้นการคัดแยกขยะของเสียอันตรายจากชุมชน
นั้นก็เป9นสิ่งจําเป9นที่จะตองนําไปกําจัดใหถูกวิธี ตองจางบริษัทที่รับกําจัด/ทําลายซึ่งกระบวนการทําลายหรือ
กําจัดนั้นตองมีคาขนสง/และคาทําลายในราคาที่สูงมากและในการขนยายแตละครั้งตองใหมีปริมาณมากพอ
และคุมคาที่จะตองจางบริษัทมาขนและนําไปกําจัดที่บริษัทซึ่งมีจํานวนนอยมากที่ไดมาตรฐานและถูกตอง
ในพื้ น ที่จั ง หวั ด เชี ย งรายทุ ก องคกรปกครองสวนทองถิ่ น มี ก ารสนั บ สนุ น การคั ด แยกขยะ
ประเภทของเสียอันตรายแตไมสามารถที่จะจางบริษัทกํา จัดและทํา ลายได เพราะขยะมีปริมาณนอย และ
คาขนสงแพง ดั ง นั้ น การขนสงและการจางบริ ษั ท กํ า จั ด ขยะของเสี ย อั น ตรายจึ ง ไมสามารถทํ า ไดเพราะ
เกินศักยภาพของ อปท.ทุกแหง
ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จึงเห็นความจําเป9นเรงดวนในการจัดงบประมาณ
เพื่อเป9 นคาใชจายในการสงเสริมกิจ กรรมการบริหารจั ดการขยะของเสี ยอั นตรายจากชุ มชนรวมกับ อปท.
ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย เพื่อใหจังหวัดเชียงรายปลอดขยะ

๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจางสถาบันสรางฐานขอมูลและระบบการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายชุมชน
จากทุกพื้นที่
2.2 เพื่อคํานวณคาขนสง/คาทําลายของเสียอันตรายจากชุมชนทุกพื้นที่ ยังจุดกําจัดและ
ทําลาย
2.3 เพื่อใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะของเสียอันตรายชุมชนอยางถูกวิธี

๓. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล
การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมงานโครงการ “สงเสริมการบริหารจัดการขยะของเสีย
อันตรายจากชุมชน” ณ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แยกเป9นชาย
137 คน หญิง ๑25 คน รวมทั้งสิ้น 262 คน

๔. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
การสรางเครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมขอมู ล ฝ; า ยตรวจติ ด ตามและประเมิ นผลไดศึ ก ษา
รายละเอี ย ดขอบขายการจั ดงานโครงการ “สงเสริ ม การบริ หารจั ด การขยะของเสีย อั น ตรายจากชุ ม ชน”
ณ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถามซึ่งเป9น
แบบสอบถามแบบผสมมีลักษณะเป9นคําถามปลายปPดและคําถามปลายเปPด (Close & Open Ended
Question)

๕. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล เป9นขอมูลปฐมภูมิโดยเก็บจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน
262 ตัวอยาง ในวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕60 ณ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย

๖. การวิเคราะหขอมูล
เมื่อรวบรวมแบบสอบถามครบแลว ผูวิเคราะหทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
ประมวลขอมูลจากแบบสอบถาม โดยกรอกขอมูลลงใน Coding Sheet เขาสูโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป
SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) เพื่อหาคาสถิติที่เกี่ยวของและวิเคราะหขอมูลดังนี้
๖.๑ วิเคราะหขอมูลทั่วไป สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่(Frequency) คารอยละ
(Percentage)
๖.๒ วิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห ไดแก คาความถี่(Frequency) คารอยละ(Percentage)
๖.๓ วิ เ คราะหความพึ ง พอใจ สถิ ติ ที่ ใ ชในการวิ เ คราะห ไดแก คาเฉลี่ ย (Mean)
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation :S.D)
๖.๔ วิเ คราะหขอมู ล ป6 ญ หา อุ ปสรรค และขอเสนอแนะ สถิติ ที่ใ ชในการวิ เคราะห ไดแก
คาความถี่(Frequency) คารอยละ(Percentage) และพรรณนาวิเคราะห (Descriptive statistics)
เกณฑการประเมินความพึงพอใจ แบAงเป6น 5 ระดับความสําคัญ คือ
๑) มากที่สุด
หมายถึง
5
คะแนน
๒) มาก
หมายถึง
4
คะแนน
3) ปานกลาง
หมายถึง
3
คะแนน
4) นอย
หมายถึง
2
คะแนน
5) นอยที่สุด
หมายถึง
1
คะแนน
เกณฑการประเมินความพึงพอใจ
4.21 – 5.๐๐
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
3.41 – 4.20
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
2.61 – 3.40
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
๑.81 – 2.60
หมายถึง
มีความพึงพอใจนอย
๑.00 – 1.80
หมายถึง
มีความพึงพอใจนอยที่สุด
ขอสรุปที่ไดจะนําไปสูการนําเสนอรายงานผลการศึกษา ในรูปแบบตารางประกอบการ
บรรยายและการบรรยายความเชิงพรรณนาวิเคราะห

๗. ผลทีค่ าดวAาจะไดรับ
7.1 สามารถสรางระบบฐานขอมูลพรอมเครื่องมือในการวัดปริมาณขยะในแตละพื้นที่ได
7.2 สามารถรวมแกไขป6ญ หาการบริหารจัด การขยะของเสี ยอัน ตรายรวมกั บ ทองถิ่ นใน
จังหวัดเชียงรายไดอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๒
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาความพึงพอใจในการจัดงานตามโครงการ “สงเสริมการบริหารจัดการขยะของเสีย
อั น ตรายจากชุ ม ชน” ณ องคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เชี ย งราย อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชีย งราย ในครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุมผูเขารวมงานฯ ที่มีตอองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
จากกลุมตั วอยาง จํ านวน 262 รายของผู เขารวมกิ จกรรมทั้ งหมด 300 ราย ดวยวิ ธี ทอดแบบสอบถาม/
สัมภาษณนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS เพื่อหาคาทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล แบAงเป6น ๔ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ตอนที่ ๓ การวิเคราะหความพึงพอใจของผูเขารวมงาน
ตอนที่ ๔ การรายงานสภาพป6ญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ตอนที่ ๑ การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ ๑.๑ แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามแบบจําแนกเพศ
เพศ
จํานวน
รอยละ
ชาย
137
52.3
หญิง
125
47.7
รวม
262
๑๐๐
จากตารางที่ ๑.๑ จากตารางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป9นเพศชาย ๑37 ราย คิดเป9น
รอยละ 52.3 เพศหญิง ๑25 ราย คิดเป9นรอยละ 47.7
ตารางที่ ๑.๒ แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา ๒๐ ปz
๒๑ – ๓๐ ปz
๓๑ – ๔๐ ปz
๔๑ – ๕๐ ปz
๕๑ – ๖๐ ปz
มากกวา ๖๐ ปz
รวม

จํานวน
21
75
78
49
30
9
262

รอยละ
8.0
28.6
29.8
18.7
11.5
3.4
๑๐๐

จากตารางที่ ๑.๒ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 3๑ – 4๐ ปz จํานวน 78 ราย คิด
เป9นรอยละ 29.8 รองลงมา มีอายุ 2๑ – 3๐ ปz จํานวน 75 ราย คิดเป9นรอยละ ๒8.6 และอายุ ๔๑ – ๕๐
ปzจํานวน 49 ราย คิดเป9นรอยละ 18.7 ตามลําดับ

ตารางที่ ๑.๓ แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมตน/หรือเทียบเทา
ระดับมัธยมปลาย/หรือ
เทียบเทา
ระดับอนุปริญญา/หรือ
เทียบเทา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโทหรือสูงกวา
อื่นๆ
รวม

จํานวน
19
15
39

รอยละ
7.3
5.7
14.9

41

15.6

125
23
0
262

47.7
8.8
0
100

จากตารางที่ ๑.๓ ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน
125 ราย คิดเป9นรอยละ 47.7 รองลงมา มีระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเทา จํานวน 41 ราย คิดเป9นรอยละ
15.6 และระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเทา จํานวน 39 ราย คิดเป9นรอยละ ๑4.9 ตามลําดับ
ตารางที่ ๑.๔ แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ขาราชการการเมืองทองถิ่น
ขาราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจาง/พนักงานจาง
บริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจสวนตัว
เกษตรกร
รับจางทั่วไป
พอบาน/แมบาน
อื่นๆ
รวม

จํานวน
11
96
19
52
17
23
4
17
5
18
262

รอยละ
4.2
36.6
7.3
19.8
6.5
8.8
1.5
6.5
1.9
6.9
100

จากตารางที่ ๑.๔ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพขาราชการ จํานวน 96 ราย คิดเป9น
รอยละ 36.6 รองลงมา ลูกจาง/พนักงานจาง จํานวน 52 ราย คิดเป9นรอยละ 19.8 และประกอบธุรกิจ
สวนตัว จํานวน 23 ราย คิดเป9นรอยละ 8.8 ตามลําดับ

ตารางที่ ๑.๕ แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามแบบจําแนกตามภูมิลําเนา
ภูมิลําเนา
อําเภอเมืองเชียงราย

จํานวน
140

รอยละ
53.4

อําเภอแมจัน

17

6.5

อําเภอแมสาย

10

3.8

อําเภอเชียงแสน

8

3.1

อําเภอเชียงของ

2

0.8

อําเภอเทิง

6

2.3

อําเภอพาน

21

8.0

อําเภอป;าแดด

8

3.1

อําเภอแมสรวย

8

3.1

อําเภอเวียงป;าเปMา

3

1.1

อําเภอเวียงชัย

16

6.1

อําเภอแมลาว

3

1.1

อําเภอขุนตาล

6

2.3

อําเภอพญาเม็งราย

1

0.4

อําเภอเวียงแกน

2

0.8

อําเภอแมฟMาหลวง

4

1.5

อําเภอเวียงเชียงรุง

3

1.1

อําเภอดอยหลวง

0

0

อื่นๆ

4

1.5

262

100

รวม

จากตารางที่ ๑.๕ ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี ภู มิ ลํ า เนาอยู ในอํ า เภอเมื องเชีย งราย
จํานวน 140 ราย คิดเป9นรอยละ 53.4 รองลงมา มีอําเภอพาน จํานวน 21 ราย คิดเป9นรอยละ 8 และ
อําเภอแมจัน จํานวน 17 ราย คิดเป9นรอยละ 6.5 ตามลําดับ

ตอนที่ ๒ การวิเคราะหขอมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ผลสัมฤทธิ์และการบรรลุ
วัตถุประสงค ของโครงการ
เพื่ อจางสถาบั นสรางฐานขอมูล และ
ระบบการบริ ห ารจั ด การขยะของเสี ย
อันตรายชุมชนจากทุกพื้นที่
เพื่ อคํ า นวณค/ า ขนส/ ง/ค/ า ทํ า ลายของเสี ย
อัน ตรายจากชุ มชนทุกพื้ นที่ ยั ง จุด กํ า จั ด
และทําลาย
เพื่อใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะของเสีย
อันตรายชุมชนอย/างถูกวิธี

ความคิดเห็น
ไมAเห็น
รอ
ดวย
ยละ
11
4.
2

เห็น
ดวย
24
5

รอ
ยละ
9
3.5

22
9

8
7.4

20

23
5

8
9.7

21

7.

ไมA
แนAใจ
6

รอ
ยละ
2.
3

13

5.

6

0
8.

0

6

2.
3

จากตารางที่ ๒.๑ ในภาพรวมผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็ น ดวยกั บ วั ต ถุ ป ระสงค
ของโครงการ คิดเป9นรอยละ 93.5 เพื่อจางสถาบันสรางฐานขอมูลและระบบการบริหารจัดการขยะของเสีย
อัน ตรายชุ มชนจากทุ ก พื้นที่ รองลงมา คิ ดเป9น รอยละ 89.7 เพื่อใหความรูเรื่องการคัด แยกขยะของเสี ย
อันตรายชุมชนอย/างถูกวิธี และคิดเป9นรอยละ 87.4 เพื่อคํานวณค/าขนส/ง/ค/าทําลายของเสียอันตรายจาก
ชุมชนทุกพื้นที่ ยังจุดกําจัดและทําลาย

ตอนที่ ๓ การวิเคราะหความพึงพอใจของผูเขารAวมงาน
ความพึงพอใจ
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินการ การ
ประสานงาน
ระยะเวลาในการจัดโครงการ
การประชาสัมพันธของโครงการ
ดานกิจกรรม
กิจกรรมเคลื่อนยายจัดการขยะของเสียอันตราย
เพื่อ เขาสู/กระบวนการกําจัดขยะของเสียอันตราย
อย/างถูกวิธีและปลอดภัย
การบรรยาย เรื่อง สถานการณขยะของเสียอันตรายใน
ป3จจุบันและบทบาทการทํางานของกรมควบคุมมลพิษ
ดานการใหบริการของเจาหนาที่
ความพอเพียงและความสะอาดของหองน้ํา
ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ
ใหบริการดวยความสุภาพ อ/อนโยน และไมตรีจิต

คAาเ
ฉลี่ย

สAวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.2
1
4.1
3
4.2
0

0.79

แปลความหมาย

0.87

มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด
มีความพึงพอใจมาก

0.84

มีความพึงพอใจมาก

4.3
7

0.70

มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด

4.3
0

0.75

มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด

4.1
2
3.7
1
4.2
3

0.76

มีความพึงพอใจมาก

1.09

มีความพึงพอใจมาก

0.77

มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด

จากตารางที่ ๓.๑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีร ะดับ ความพึง พอใจมากที่ สุ ด
คาเฉลี่ยเทากับ 4.37 กิจกรรมเคลื่อนยายจัดการขยะของเสียอันตรายเพื่อเขาสู/กระบวนการกําจัดขยะของเสีย
อันตรายอย/างถูกวิธีและปลอดภัย รองลงมา การบรรยาย เรื่อง สถานการณขยะของเสียอันตรายในป3จจุบันและ
บทบาทการทํางานของกรมควบคุมมลพิษ คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และใหบริการดวยความสุภาพ อ/อนโยน และ
ไมตรีจิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ตามลําดับ
ตอนที่ ๔ ปKญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปKญหา อุปสรรค
- ควรมีพื้นที่จัดโดยเฉพาะ ซึง่ ไมใชในสถานที่ราชการ
- อากาศรอน พัดลมมีไมเพียงพอ

- ที่จอดรถมีไมเพียงพอตอผูเขารวมโครงการ
ขอเสนอแนะ
- ควรจัดปzละ 1 ครั้งทุกๆ ปz เพื่อลดขยะอันตราย
- ควรมอบใบประกาศนียบัตรให อปท.บาง

บทที่ ๓
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สรุปผล
การติดตามและประเมินผลการจัดงานตามโครงการ “สงเสริมการบริหารจัดการขยะของเสีย
อั น ตรายจากชุ มชน” ในวั นที่ 28 สิ งหาคม ๒๕60 ณ องคการบริ หารสวนจั งหวั ดเชีย งราย อํ า เภอเมือ ง
จัง หวั ด เชี ย งราย เพื่ อศึ กษาระดั บความพึ งพอใจของผู เขารวมงาน ตลอดจนวิ เคราะหป6ญหา อุ ปสรรคในการ
ดําเนินงานขอเสนอแนะตางๆ และเพื่อใชเป9นแนวทางในการดําเนินงานในครั้งตอไปโดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 262 ราย ผลการประเมินสรุปไดดังนี้
๑. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
จากตารางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป9นเพศชาย ๑37 ราย คิดเป9น รอยละ 52.3
เพศหญิ ง ๑25 ราย คิ ด เป9 นรอยละ 47.7 มี อายุ 3๑ – 4๐ ปz จํ า นวน 78 ราย คิ ด เป9 นรอยละ 29.8
รองลงมา มีอายุ 2๑ – 3๐ ปz จํานวน 75 ราย คิดเป9นรอยละ ๒8.6 และอายุ ๔๑ – ๕๐ ปzจํานวน 49 ราย
คิดเป9นรอยละ 18.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 125 ราย คิดเป9นรอยละ 47.7 รองลงมา มีระดับ
อนุปริญ ญา/หรื อเทียบเทา จํา นวน 41 ราย คิดเป9นรอยละ 15.6 และระดั บมัธยมปลาย/หรือเทียบเทา
จํานวน 39 ราย คิดเป9นรอยละ ๑4.9 มีอาชีพขาราชการ จํานวน 96 ราย คิดเป9นรอยละ 36.6 รองลงมา
ลูกจาง/พนักงานจาง จํานวน 52 ราย คิดเป9นรอยละ 19.8 และประกอบธุร กิจสวนตัว จํา นวน 23 ราย
คิ ด เป9 น รอยละ 8.8 มี ภู มิลํ า เนาอยู ในอํ า เภอเมื อ งเชี ย งราย จํ า นวน 140 ราย คิ ด เป9 น รอยละ 53.4
รองลงมา มีอําเภอพาน จํ า นวน 21 ราย คิ ดเป9 นรอยละ 8 และอํ า เภอแมจัน จํ า นวน 17 ราย คิ ด เป9 น
รอยละ 6.5
๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยกับวัตถุประสงคของโครงการ คิดเป9น
รอยละ 93.5 เพื่อจางสถาบันสรางฐานขอมูลและระบบการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายชุมชนจากทุก
พื้นที่ รองลงมา คิดเป9นรอยละ 89.7 เพื่อใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะของเสียอันตรายชุมชนอย/างถูกวิธี
และคิดเป9นรอยละ 87.4 เพื่อคํานวณค/าขนส/ง/ค/าทําลายของเสียอันตรายจากชุมชนทุกพื้นที่ ยังจุดกําจัดและ
ทําลาย
๓. การประเมินระดับความพึงพอใจ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีร ะดั บ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คาเฉลี่ย เทากั บ
4.37 กิจกรรมเคลื่อนยายจัดการขยะของเสียอันตรายเพื่อเขาสู/กระบวนการกําจัดขยะของเสียอันตรายอย/าง
ถูกวิธีและปลอดภัย รองลงมา การบรรยาย เรื่อง สถานการณขยะของเสียอันตรายในป3จจุบันและบทบาทการ
ทํางานของกรมควบคุมมลพิษ คาเฉลี่ยเทากับ 4.30 และใหบริการดวยความสุภาพ อ/อนโยน และไมตรีจิต
คาเฉลี่ยเทากับ 4.23

๔. ปKญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
ปKญหา อุปสรรค
ควรมีพื้นที่จัดโดยเฉพาะ ซึง่ ไมใชในสถานที่ราชการ อากาศรอน พัดลมมีไมเพียงพอ
ที่จอดรถมีไมเพียงพอตอผูเขารวมโครงการ
ขอเสนอแนะ
ควรจัดปzละ 1 ครั้งทุกๆ ปz เพื่อลดขยะอันตราย ควรมอบใบประกาศนียบัตรให อปท.บาง

ภาพกิจกรรม

แบบสอบถามที่.................

แบบสอบถาม
โครงการส)งเสริมการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายจากชุมชน
ในวันที่ 21-28 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ องคการบริหารส)วนจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
คํ า ชี้ แจง แบบสอบถามนี้ มีวั ตถุ ประสงคเพื่อ สํ า รวจความพึง พอใจ และเป8 นเครื่อ งมื อในการติด ตาม
ประเมินผลโครงการฯ องคการบริหารส/วนจังหวัดเชียงราย หวังเป8นอย/างยิ่งว/าจะไดรับความร/วมมือเป8นอย/างดี
ในการตอบแบบสอบถามดวยความเป8น จริงมากที่สุ ด เพื่อว/ าขอมู ล นี้จ ะเป8นประโยชนในการปรั บปรุ งการ
ดําเนินงานในครั้งต/อไป
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (กรุณาทําเครื่องหมาย

หนาขอความดังต/อไปนี้)

1) เพศ

1) ชาย

2) หญิง

2) อายุ

1) ต่าํ กว/า 20 ป@
2) 21 – 30 ป@
3) 31 – 40 ป@

4) 41 – 50 ป@
5) 51 – 60 ป@
6) มากกว/า 60 ป@

3) การศึกษา
1) ระดับประถมศึกษา
2) ระดับมัธยมตน/หรือเทียบเท/า
3) ระดับมัธยมปลาย/หรือเทียบเท/า
4) ระดับอนุปริญญา/หรือเทียบเท/า
4) อาชีพ
1) ขาราชการการเมืองทองถิ่น
2) ขาราชการ
3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4) ลูกจาง/พนักงานจาง
5) บริษัทเอกชน

5) ระดับปริญญาตรี
6) ระดับปริญญาโทหรือสูงกว/า
7) อื่น ๆ ระบุ........................................

6) ประกอบธุรกิจส/วนตัว
7) เกษตรกร
8) รับจางทั่วไป
9) พ/อบาน/แม/บาน
10) อื่นๆ(ระบุ).......................................

5) ภูมิลําเนา
1) อ.เมืองเชียงราย
2) อ.แม/จัน
3) อ.แม/สาย
4) อ.เชียงแสน
5) อ.เชียงของ
6) อ.เทิง

7) อ.พาน
8) อ.ปJาแดด
9) อ.แม/สรวย
10) อ.เวียงปJาเปLา
11) อ.เวียงชัย
12) อ.แม/ลาว

13) อ.ขุนตาล
14) อ.พญาเม็งราย
15) อ.เวียงแก/น
16) อ.แม/ฟLาหลวง
17) อ.เวียงเชียงรุง
18) อ.ดอยหลวง
19) อื่นๆ (ระบุ)..........................

2ตอนที่ 2 ประเมินผลสัมฤทธิ์และการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
(กรุณาทําเครื่องหมาย ในช/องที่ตรงกับความคิดเห็นของท/านมากที่สุดในแต/ละประเด็น)
เห็นดวย
(3)

ท)านเห็นดวยกับการกําหนดวัตถุประสงคในประเด็น ดังต)อไปนี้

ไม)เห็น
ดวย(2)

ไม)แน)ใจ
(1)

เพื่อจางสถาบันสรางฐานขอมูลและระบบการบริหารจัดการขยะของเสีย
อันตรายชุมชนจากทุกพื้นที่
เพื่อคํานวณค/าขนส/ง/ค/าทําลายของเสียอันตรายจากชุมชนทุกพื้นที่ ยังจุด
กําจัดและทําลาย
เพื่อใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะของเสียอันตรายชุมชนอย/างถูกวิธี
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผูเขาร/วมโครงการฯ
(กรุณาทําเครื่องหมาย ในช/องที่ตรงกับความคิดเห็นของท/านมากที่สุดในแต/ละประเด็น)
ระดับความพึงพอใจ
ที่

ประเด็น/หัวขอ การพิจารณา

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินการ การ
1 ประสานงาน
2
ระยะเวลาในการจัดโครงการ
3
การประชาสัมพันธของโครงการ
ดานกิจกรรม

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย
(2)

นอย
ที่สุด
(1)

4

5

6
7
8

กิจกรรมเคลื่อนยายจัดการขยะของเสียอันตรายเพื่อ
เขาสู/กระบวนการกําจัดขยะของเสียอันตรายอย/างถูกวิธี
และปลอดภัย
การบรรยาย เรื่อง สถานการณขยะของเสียอันตราย
ในป3จจุบันและบทบาทการทํางานของกรมควบคุมมลพิษ
ดานการใหบริการของเจาหนาที่
ความพอเพียงและความสะอาดของหองน้ํา
ความพอเพียงของสถานที่จอดรถ
ใหบริการดวยความสุภาพ อ/อนโยน และไมตรีจิต
ตอนที่ 4 ป@ญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ป@ญหา อุปสรรค
...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงในครั้งต)อไป
...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

☺…☺ ขอขอบพระคุณท)านไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ☺…☺

