คำนำ
เอกสารรายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดความรูด้ ้านการ
พัฒนาระบบราชการ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมป่าไม้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและความคิดเห็นในการรับบริการจากกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร เพื่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจักได้นาข้ อมูลดังกล่าว ไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติ งานที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผูร้ ับบริการต่อไป ดังนัน้ เพื่อให้การสารวจความ
พึงพอใจดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทารายงานสรุปผลการสารวจความพึงพอใจ เพื่อ
รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ ับบริการตลอดจนข้อเสนอแนะอื่น นามาแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบัติงาน
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอขอบคุณผูต้ อบแบบ สารวจความพึงพอใจของผู้ได้รับการ
ถ่ายทอดความรูด้ ้านการพัฒนาระบบราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ที่ทาให้การสารวจความ
พึงพอใจในครั้งนีส้ าเร็จลุล่วงด้วยดี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้
กันยายน 2554

ก
บทคัดย่อ
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนา
ระบบราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้ ดําเนินการ
สํารวจระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 - กันยายน พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจและความคิดเห็นในการรับบริการจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตลอดจนข้อเสนอแนะ
อื่นๆ เพื่อนําผลการสํารวจความพึงพอใจไปใช้ในการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาระบบ
ราชการต่อไป
กลุ่ ม เป้ า หมายของการสํ า รวจความพึ ง พอใจฯ เป็ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า
พนักงานราชการ ของกรมป่าไม้ จากส่วนกลางและส่วนกลางในภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับบริการจาก
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จํานวนทั้งสิ้น 138 คน
โดยแบบสํารวจความพึงพอใจดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ได้รับบริการ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้รับบริการจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
ผลการสํารวจพบว่า ความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนา
ระบบราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้ โดยมีภาพรวม
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ q คิดเป็นร้อยละ 80.20 สรุปได้ ดังนี้
1. ผลการสํารวจความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ที่
ระดับ q คิดเป็นร้อยละ 79.20
2. ผลการสํารวจความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน พบว่า
อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ทีร่ ะดับ q คิดเป็นร้อยละ 84.00
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจ ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร พบว่าอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจอยู่ทีร่ ะดับ q คิดเป็นร้อยละ 79.00
4. ผลการสํารวจความพึงพอใจ ด้านบริการ/ตอบข้อหารือ/ให้คาํ ปรึกษา/ให้
ความรู้ข่าวสารหรือคู่มือ/แนวทาง พบว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ทีร่ ะดับ q คิดเป็นร้อยละ
78.4
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
จึงเห็นควรปรับปรุงพัฒนาการให้บริการในการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการและส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานต่อไป

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทคัดย่อ
ผลการดาเนินงาน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
- แผนภูมิวงกลมที่ 1 การแสดงจานวนผูต้ อบแบบสอบถามแบ่ง
ตามเพศ
- แผนภูมิวงกลมที่ 2 การแสดงจานวนผูต้ อบแบบสอบถามแบ่ง
ตามสถานภาพ
- แผนภูมิวงกลมที่ 3 การแสดงจานวนผูต้ อบแบบสอบถามแบ่ง
ตามอายุ การแสดงจานวนผูต้ อบแบบสอบถามแบ่งตามตาแหน่ง
- แผนภูมิวงกลมที่ 4
ตอนที่ 2 ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในประเด็นต่างๆ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ก
1-3

3
5

ภาคผนวก
- แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดความรูด้ ้านการพัฒนาระบบราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้
- สรุปแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดความรูด้ ้านการพัฒนาระบบราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้
- หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบ ที่ ทส 1608/353 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์กรอกแบบสารวจความพึงพอใจ

-1–

ผลการดาเนินงาน
สารวจความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้
แบบสารวจนี้จัดทาขึน้ มาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและความคิดเห็นในการ
รับบริการจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ได้รับ
บริการ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ส่วนที่ 3ความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ จากจานวนผู้ที่ตอบแบบสารวจ จานวนทั้งสิน้ 138 ชุด
1. แบ่งตามเพศของผู้เข้ารับบริการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีดังนี้ เพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 47.10, เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.90

แผนภูมิวงกลมที่ 1 การแสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามเพศ
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2. แบ่งตามสถานภาพของผู้เข้ารับบริการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีดังนี้ สถานภาพโสด

คิดเป็นร้อยละ 37.68 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 57.97, สถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ คิดเป็น
ร้อยละ 4.35

แผนภูมิวงกลมที่ 2 การแสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามสถานภาพ
3. แบ่งตามอายุของผูเ้ ข้ารับบริการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีดังนี้ อายุไม่เกิน
25 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.17, อายุ 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.30, อายุ 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ
32.61, อายุ 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.01, อายุ 56 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.90

แผนภูมิวงกลมที่ 3 การแสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามอายุ
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4. แบ่งตามตาแหน่งของผู้เข้ารับบริการที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มีดังนี้ ตาแหน่ง
ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 63.77, ตาแหน่งลูกจ้างประจา คิดเป็นร้อยละ 2.90, ตาแหน่งพนักงานราชการ
คิดเป็นร้อยละ 32.61, ตาแหน่งลูกจ้างอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.00 อื่นๆไม่ระบุตาแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 0.72

แผนภูมิวงกลมที่ 4 การแสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามตาแหน่ง
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในประเด็นต่างๆ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.01 คิดเป็นร้อยละ
80.20 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนที่  ดังนี้
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ( ร้อยละ 5 ) ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 65
ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 70
ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 75
ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 80
ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 85

-4ตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในประเด็นต่างๆ
ประเด็นการให้บริการ

ค่าคะแนน
เฉลี่ย

คิดเป็นร้อย
ละ

2.1 ด้านเจ้าหน้าที่
4.07
81.40
1. มีความรูค้ วามสามารถและเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ให้บริการ/
คาปรึกษา/คาแนะนา
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ให้คาปรึกษาแนะนาคารับรอง
3.93
78.60
และตัวชี้วัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทางานของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
3. ทางานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.89
77.8
2.2 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. มีความรูค้ วามสามารถและเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ให้บริการ/
4.07
81.40
คาปรึกษา/คาแนะนา สามารถตอบคาถาม และชีแ้ จงข้อสงสัยได้
2. มีความกระตือรือร้น เต็มใจและเอาใจใส่ให้บริการ/คาปรึกษา/
4.09
81.80
แนะนา
3. มีความสุภาพในการให้บริการ/คาปรึกษา/แนะนา
4.33
86.60
4. มีการปฏิบัติกับผูข้ อรับการปรึกษาเหมือนกันทุกคน โดยไม่เลือก
4.21
84.20
ปฏิบัติ
5. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
4.29
85.80
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
2.3 ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
1. การประชุม/สัมมนา
3.99
79.80
3.98
79.60
2. Website, E-mail, Web board (www.forest.go.th/psdg)
3. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่นแผ่นพับ วารสาร รายงานประจาปี
3.72
74.40
4. ติดต่อโดยตรง
4.11
82.20
2.4 ด้านบริการ/ตอบข้อหารือ/ให้คาปรึกษา/ให้ความรู้ข่าวสารหรือคู่มือ/แนวทาง
1. การตอบคาถาม/ข้อหารือได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
3.96
79.20
2 การให้คาปรึกษาแนะนาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย
3.95
79.00
3. การให้ความรูท้ ั่วถึง สม่าเสมอ และสอดคล้องกับความต้องการ
3.87
77.40
4. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารถูกต้องรวดเร็ว ทัน
3.83
76.60
เหตุการณ์
5. ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและการ
3.99
79.8
ให้บริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในระดับใด

ระดับ
คะแนน






















-5ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากการรวบรวมข้อเสนอแนะจากแบบสารวจทั้งหมดทาให้ทราบถึง สิ่งที่ควรดาเนินการต่อ
มีการผลักดันให้หน่วยงานในระดับสานักฯ ดาเนินการจัดทาตัวชี้วัด และใช้ในการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมีการแลกเปลี่ยนความรูอ้ ย่างสม่าเสมอ โดยเชื่อมโยงแผนงาน/ตัวชี้วัดที่บ่งชีถ้ ึง
ยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ ซึ่งตัวชี้วัดบางตัวยังไม่ชัดเจนจากการประชาสัมพันธ์ และการเอาใจใส่ให้บริการ มี
การประชุมชักซ้อมความเข้าใจของเป้าหมายแก่คณะทางานให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของงาน ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสร้างเครือข่ายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปลูกฝังการสร้างวัฒนะธรรมที่ดใี ห้กับ
บุคลากรของกรมป่าไม้และติดตามผลต่อเนื่อง
สิ่งที่ควรปรับปรุง มีดังต่อไปนี้ ควรมีการออกให้คาปรึกษานอกสถานที่ เพื่อจะได้เข้าถึงผู้
ปฏิบัติ เกี่ยวกับคารับรอง และตัวชี้วัดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของกรมป่าไม้ และที่กลุ่ม พัฒนา
ระบบบริหาร รับผิดชอบอยู่ เพื่อให้ทุกคนในกรมป่าไม้ทราบถึงการทางานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กาหนดมาตรฐานการบริการของกรมป่าไม้ โดยเฉพาะในส่วนของสานักที่อยู่ในพืน้ ที่ และหน่วยงานที่อยู่
ต่างจังหวัด ให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงขาดความร่วมมือ ควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ
เช่น คารับรองการปฏิบัติราชการ PMQA OG การให้คาปรึกษา และแผนยุทธศาสตร์ ฯลฯ ให้บุคลากร
ทั้งหมดของกรมป่าไม้รับรู้ จากวิทยากรที่มคี วามรูค้ วามเชียวชาญ มาให้ความรู้ และ กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและแก้ไขอย่างถูกต้อง เพื่อให้การ
ดาเนินงานของกรมป่าไม้ไปในทิศทางเดียวกันรับทราบและมีความเข้าใจต่อไป

