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ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

(ส ำนักงำน กปร.) 
 



 

บทสรปุส ำหรบัผู้บริหำร 

******************************************** 

 การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนงานการพิจารณางบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของส านักงาน กปร. ประจ าปีงบประมาณ 2563 สุ่มส ารวจจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ กปร. ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 151 โครงการ 
195 กิจกรรม จากหน่วยงานครอบคลุมทั้ง 4 ภาค โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมายัง ส านักงาน กปร.  
รวม 120 ชุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศชาย อายุในช่วงระหว่าง 31 – 50 ปี ส่วนใหญ่  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุราชการอยู่ในช่วงระหว่าง 21-30 ปี และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริเป็นระยะเวลา 1 – 10 ปี 
 

  ก ำหนดระดับควำมพึงพอใจ 
ไม่พอใจ  =   ค่ำคะแนน 1.00 - 1.99   
ไม่ค่อยพอใจ  =   ค่ำคะแนน 2.00 - 2.99     
เฉยๆ  =  ค่ำคะแนน 3.00 - 3.99     
ค่อนข้ำงพอใจ  =  ค่ำคะแนน 4.00 - 4.99 
พอใจ =  ค่ำคะแนน 5.00 

 

จากการประมวลผล สรุปได้ดังนี้  

1. ภำพรวมของควำมพึงพอใจ 

  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน กปร. ในกระบวนงานพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.40 มีความถี่ 
อยู่ในระดับ “พอใจ” หรือคิดเป็นร้อยละ 87.67 

2. คะแนนเฉลี่ยของควำมพึงพอใจในแต่ละด้ำนกำรให้บริกำร 

 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้ำนของกำรให้บริกำร จากทั้งหมด 4 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ( 3 ข้อค าถาม)  
  - ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  - ให้บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  - ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 
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 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( 3 ข้อค าถาม) 
  - ความสุภาพ เป็นมิตร และมีมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงาน 
  - ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ 
  - เอาใจใส่กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ 
 3) ด้านคุณภาพการให้บริการ ( 2 ข้อค าถาม) 
  - การได้รับผลของการบริการที่ถูกต้อง 
  - ความรวดเร็ว 
 4) ด้านแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ( 3 ข้อค าถาม)  
  - แบบฟอร์มฯ มีความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย 
  - แบบฟอร์มฯ มีความครอบคลุมประเด็นส าคัญ 
  - แบบฟอร์มฯ มีมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการฯ (แบบค าขอฯ  
ข้อ 10,12,13 และ 15) 
     และ ภาพรวมการให้บริการ “การพิจารณางบประมาณโครงการฯ” 
 

  โดย ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ “ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ” มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 คะแนน รองลงมา คือ “ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ” และ “ด้านแบบฟอร์มขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณ” มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.97 คะแนน ส าหรับค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
น้อยทีสุ่ด คือ “ด้านคุณภาพการให้บริการ” ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 คะแนน  

3. คะแนนเฉลี่ยของควำมพึงพอใจในแต่ละหัวข้อกำรให้บริกำร 

 เมื่อพิจารณาข้อค าถามเป็นรายหัวข้อจาก 11 ข้อค าถาม พบว่ามีความพึงพอใจในการให้บริการมาก
ที่สุด ในข้อค าถาม “ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน” “ความสุภาพเป็นมิตรและมีมนุษย
สัมพันธ์ในการประสานงาน” “ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่”  
“เอาใจใส่กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ” “แบบฟอร์มฯ มีมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการฯ (แบบค าขอฯ ข้อ 10,12,13 และ 15)” มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 5.00 คะแนน 
และน้อยที่สุด ในข้อค าถาม“มีความรวดเร็ว” มีค่าคะแนนเฉลี่ย คือ 4.87 คะแนน  

4. ควำมพึงพอใจจ ำแนกตำมควำมถี่ในแต่ละหัวข้อกำรให้บริกำร 
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยจ าแนกตามความถี่ในแต่ละข้อค าถาม จ านวน 11 ข้อค าถาม พบว่า 

มีค่าความถี่ของความพึงพอใจ อยู่ ในระดับ“พอใจ”สูงที่ สุด ในข้อค าถาม“ความสุภาพเป็นมิตรและ 
มีมนุษยสัมพันธ์ เอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ” และ “ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าแนะน าและ 
ตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่” เท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ 80.00 และมีค่าความถี่อยู่ในระดับ“พอใจ”ต่ าที่สุด ใน 
ข้อค าถาม“มีความรวดเร็ว” โดยคิดเป็นร้อยละ 70.00 

 
 

**************************** 
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รายงานสรุปการส ารวจความพึงพอใจ 

เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณางบประมาณโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของ 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

(ส ำนักงำน กปร.) 

ปีงบประมาณ 2563 

 

 
 
 

 หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ได้
ก าหนดให้มีการวัดระดับความพึงพอใจ จากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประสานงาน สนับสนุนการด าเนินงาน
จากส านักงาน กปร.  โดยมอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ เป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่ งในการด าเนินการดังกล่าว ส านักงาน กปร. ได้ก าหนดประเด็น การส ารวจ 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับ กระบวนงำนกำรพิจำรณำงบประมำณโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
โดยท าการส ารวจจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประสานงานจากส านักงาน กปร.  

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนงานการพิจารณางบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของส านักงาน กปร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. เพ่ือให้ส านักงาน กปร. ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น   

 ขอบเขตของกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

 การส ารวจความพึงพอใจของส านักงาน กปร. ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานจาก
ส านักงาน กปร. ในกระบวนการพิจารณางบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และเพ่ิมเติม 
ในประเด็นเร่ือง มาตรการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานขององค์กร  ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดของการบริการของส านักงาน กปร. จึงได้ก าหนดประเด็น
การวัดผลความพึงพอใจ เป็นดังนี้  

1) ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
2) ควำมพึงพอใจต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
3) ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร 
4) ควำมพึงพอใจต่อแบบฟอร์มกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณโครงกำรฯ 
5) ควำมพึงพอใจในภำพรวมของกำรให้บริกำร 
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 ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงป ริมาณ (Quantitative 
Methodology) ในการวัดและประเมินผล 

 กลุ่มประชำกรเป้ำหมำย 

 ส านักงาน กปร. ก าหนดกรอบประชากรจากรายชื่อของผู้รับบริการ ได้แก ่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ 
ระดับพ้ืนที่ที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยใช้ข้อมูลจากทะเบียนผู้ประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2563 ที่ส านักงาน กปร. จัดท าไว้ 

 กลุ่มตัวอย่ำงและวิธีกำรเก็บข้อมูล 

 ในการเลือกตัวอย่างมาตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีการเลือกจากฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่มีการติดต่อ
ประสานงานหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จากจ านวน 151 โครงการ 195 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 120 ตัวอย่าง 

 กำรสร้ำงเครื่องมือและกรอบตัวช้ีวัดกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

 การสร้างเคร่ืองมือวัดหรือแบบสอบถามการวิจัย ได้ด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. การสร้างประเด็นค าถาม  

เป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่าง กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ และ
กองประสานงานโครงการพ้ืนที่ ทั้ง 4 พ้ืนที่ (ครอบคลุม 4 ภาค)  

 2. การสร้างข้อค าถาม 

2.1 ก าหนดตัวแปร (Variables) คือ “ความพึงพอใจเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของส านักงาน กปร.”  

2.2 ก าหนดตัวชี้วัด (Indicators) 4 ด้านที่ส าคัญ ได้แก่ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ และ 
ความพึงพอใจด้านแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ 

2.3 ข้อค าถามแต่ละข้อมีค าตอบ 5 ระดับ คือ  

 1) ไมพ่อใจ 
 2) ไมค่่อยพอใจ  
 3) เฉย ๆ 
 4) ค่อนข้างพอใจ 
 5) พอใจ 
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3. การสร้างแบบสอบถาม 

 3.1 แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

  1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2) ค าถามความพึงพอใจต่อการบริการของส านักงาน กปร. 
  3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการของส านักงาน กปร. 

 3.2 แนวค าถามในแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถามที่เกี่ยวกับกระบวนงานการพิจารณา
งบประมาณโครงการฯ ของส านักงาน กปร. และมาตรการลดผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก  
การด าเนินงานของส านักงาน กปร. 

 หลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ผล และแปรผล 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นรายข้อค าถาม ใช้การแจกแจงความถี่ และการคิดค่าร้อยละ ซึ่ง 
การแปรผลจะพิจารณาจากค่าร้อยละ และความต่างของค่าร้อยละในแต่ละข้อค าตอบ 

 2. การวิเคราะห์คะแนนค าตอบในแต่ละข้อค าตอบ มีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบแต่ละข้อดังนี้ 

ไม่พอใจ = 1  คะแนน 
ไม่ค่อยพอใจ = 2  คะแนน 
เฉย ๆ = 3  คะแนน 
ค่อนข้ำงพอใจ = 4  คะแนน 
พอใจ = 5  คะแนน 

  3. การแปรผลค่าคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบอัตราร้อยละ จะมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 
 

      ร้อยละของควำมพึงพอใจ    =      คะแนนเฉลี่ยควำมพึงพอใจ x 100 
            5 

 

 ช่วงเวลำท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

 ระหว่างวันที่ 1 – 25 กันยายน 2563 

 

 

------------------------------------------------ 
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ผลการส ารวจความพึงพอใจ 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร 

จากแบบสอบถามจ านวน 120 ชุด พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.7 
(จ านวน 80 คน) และ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 33.3 (จ านวน 40 คน)  

เพศ จ ำนวน (คน) ค่ำร้อยละ 

   ชาย 

   หญิง 

80 

40 

66.67 

33.33 

รวมทั้งสิ้น 120 100 

ตารางที่ 1   แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ  

 

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31-40 และ 41-50 ปี เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 34.2 
(จ านวน 41 คน) , รองลงมา มีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.3 (จ านวน 28 คน) , และ มีอายุระหว่าง 
20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.3 (จ านวน 10 คน) ตามล าดับ 

อำยุ จ ำนวน (คน) ค่ำร้อยละ 

20-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีขึ้นไป 

10  

41  

41   

28 

8.33  

34.17  

34.17  

23.33 

รวมทั้งสิ้น 120 100 

    ตารางที่ 2    แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ  
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จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 68.4 (จ านวน 82 คน) , 
รองลงมา มีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 23.3 (จ านวน 28 คน) , และ มีการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา ร้อยละ 8.3 (จ านวน 10 คน) ตามล าดับ 

กำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ค่ำร้อยละ 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

10  

82  

28 

8.33  

68.34  

23.33 

รวมทั้งสิ้น 120 100 

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

จากตารางที่ 4  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการรับราชการอยู่ระหว่าง 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
41.7 (จ านวน 50 คน) , รองลงมา มีระยะเวลาการรับราชการอยู่ระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 (จ านวน 
32 คน) , มีระยะเวลาการรับราชการ 11-20 ปี ร้อยละ 20.8 (จ านวน 25 คน) และ มีระยะเวลาการรับราชการ 
31 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 10.8 (จ านวน 13 คน) ตามล าดับ   

ระยะเวลำรับรำชกำร (ปี) จ ำนวน (คน) ค่ำร้อยละ 

 1 – 10 ปี 

11 – 20 ปี  

21 – 30 ปี    

31 ปี ขึ้นไป 

50  

25    

32  

13 

41.67  

20.83  

26.67  

10.83 

รวมทั้งสิ้น 120 100 

ตารางที่ 4  แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระยะเวลาการรับราชการ 
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จากตารางที่  5  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการฯ อยู่ระหว่าง 
1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.7 (จ านวน 86 คน) , รองลงมา มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการฯ 
อยู่ระหว่าง 11 – 20  ปี ร้อยละ 18.3 (จ านวน 22 คน) , มีระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการฯ  
อยู่ระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 8.3 (จ านวน 10 คน) ตามล าดับ 

ระยะเวลำรับรำชกำร จ ำนวน (คน) ค่ำร้อยละ 

1 – 10 ปี 

11 – 20 ปี 

21 – 30 ปี 

31 ปี ขึ้นไป 

86 

22 

10 

2 

71.67 

18.33 

8.33 

1.67 

รวมทั้งสิ้น 120 100 

ตารางที่ 5      แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
                                    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ 

 
การให้บริการใน 11 ข้อค าถาม ครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (3 ข้อค าถาม) 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (3 ข้อค าถาม) 

3. ด้านคุณภาพการให้บริการ (2 ข้อค าถาม) 

4. ด้านแบบฟอร์ม (3 ข้อค าถาม) 

5. ภาพรวมของการให้บริการ (1 ข้อค าถาม) 
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จากตารางที่ 6 และแผนภาพที่ 1 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในประเด็นการให้บริการต่างๆ 
เป็นดังนี้  

ประเด็นกำรให้บริกำรในภำพรวม มีคะแนนเฉลี่ยของควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 5.00 จำกคะแนนเต็ม 5  
โดยแยกออกเป็นประเด็นการให้บริการ และเรียงล าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปจนถึงค่าต่ าสุด คือ ประเด็น
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุด คือเท่ากับ 5.00 , รองลงมาได้แก่ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และ ด้านแบบฟอร์มฯ เท่ากัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.97 และ ด้านคุณภาพ
การให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ตามล าดับ   

ประเด็นกำรให้บริกำร 
คะแนนเฉลี่ยของควำมพึงพอใจ 

(จำกคะแนนเต็ม 5) 
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.97 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5.00 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.91 

ด้านแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 4.97 

ภาพรวมของการให้บริการ 5.00 
   

  ตารางที่ 6    แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ แยกตามประเด็นด้านการให้บริการ 

 

 

                               แผนภาพที ่1 : แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ แยกตามประเด็นด้านการให้บริการ 01020

304050

607080

90

         1          4
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จากตารางที่ 7 และแผนภาพที่ 2 เมื่อพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ จ าแนกตามรายข้อค าถาม 
พบว่าภาพรวมการให้บริการ“พิจารณางบประมาณโครงการฯ” มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 จากค่าคะแนน
เต็ม 5  

โดยประเด็นเร่ือง “ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน” , “ความสุภาพ เป็นมิตร และ 
มีมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงาน” , “ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม” ,  
“เอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ” และ “มาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากโครงการฯ (แบบค าขอฯ ข้อ 10,12,13 และ 15)”  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด และเท่ากัน คือ 5.00 
คะแนน , รองลงมา เป็นประเด็นเร่ือง “ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ” , “ให้บริการด้วยความ
ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ” , “การได้รับผลของการบริการที่ถูกต้อง” , 
“ความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย” และ “ความครอบคลุมประเด็น” มีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 4.96 คะแนน    
ส่วนประเด็นมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เร่ือง“มีความรวดเร็ว” มีค่าคะแนน คือ 4.87  

 
ด้ำนกำรให้บริกำร ประเด็นควำมพึงพอใจ 

ค่ำเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้บริการ 

1. ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 4.96 
2. ให้บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
4.96 

3. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน 

5.00 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.   ความสุภาพ เป็นมิตร และมีมนุษยสัมพันธ์ในการ
ประสานงาน 

5.00 

5.    ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าแนะน าและตอบ
 ข้อซักถาม 

5.00 

6. เอาใจใส่กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

5.00 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 7. การได้รับผลของการบริการที่ถูกต้อง 4.96 
8. มีความรวดเร็ว 4.87 

ด้านแบบฟอร์ม 
(แบบค าขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ) 

9. ความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.96 
10. ความครอบคลุมประเด็นส าคัญ 4.96 
11. มาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นจาก โครงการฯ  (แบบค าขอฯ ข้อ 
10,12,13 และ 15) 

5.00 

ภาพรวมการให้บริการ 12. ภาพรวมการให้บริการ “พิจารณางบประมาณ
โครงการฯ” 

5.00 

ตารางที่ 7  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ แยกตามรายข้อค าถาม 
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แผนภาพที ่2 :  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ แยกตามรายข้อค าถาม 
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ระดับควำมพึงพอใจในกระบวนกำร แยกตำมควำมถี่  
 

1. ในประเด็น “ขั้นตอนกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ” 
จากตารางที่ 8 และแผนภาพที่ 3 พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในประเด็น “ขั้นตอน 

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ” อยู่ในระดับ“พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 71.67 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รองลงมา อยู่ในระดับ“ค่อนข้างพอใจ” ร้อยละ 25.00 , ในระดับ“เฉยๆ” ร้อยละ 2.50 , ในระดับ 
“ไม่ค่อยพอใจ” ร้อยละ 0.83 ตามล าดับ และไม่มีผู้ตอบในระดับ“ไม่พอใจ”  

 

ระดับควำมพึงพอใจ ควำมถี่ 

พอใจ 71.67 

ค่อนข้างพอใจ 25.00 

เฉยๆ 2.50 

ไม่ค่อยพอใจ 0.83 

ไม่พอใจ 0.00 

รวม 100.00 
              

              ตารางที่ 8   แสดงระดับความพึงพอใจ แยกตามประเด็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
                             หัวข้อ “ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ”  

 
 แผนภาพที ่3 :  แสดงความถี่ความพึงพอใจหัวข้อ “ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ” 
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2. ในประเด็น “กำรให้บริกำรด้วยควำมถูกต้อง ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์และควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร” 

จากตารางที่  9 และแผนภาพที่  4  พบว่า ผู้ รับบริการส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจในประเด็น 
“การให้ บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และความถูกต้องตามหลักวิชาการ” อยู่ในระดับ 
“พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 70.84 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รองลงมา อยู่ในระดับ“ค่อนข้างพอใจ” ร้อยละ 25.83 , ในระดับ“เฉยๆ” ร้อยละ 2.50 , ในระดับ 
“ไม่ค่อยพอใจ” ร้อยละ 0.83 ตามล าดับ และไม่มีผู้ตอบในระดับ“ไม่พอใจ” 

  

ระดับควำมพึงพอใจ ควำมถี่ 

พอใจ 70.84 

ค่อนข้างพอใจ 25.83 

เฉยๆ 2.50 

ไม่ค่อยพอใจ 0.83 

ไม่พอใจ 0.00 

รวม 100.00 

   
     ตารางที่ 9   แสดงระดับความพึงพอใจ แยกตามประเด็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  

                        หัวข้อ “ให้บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ” 

 
 
 

              แผนภาพที ่4 :  แสดงความถี่ความพึงพอใจ หัวข้อ “การให้บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน  
                              ตามหลักเกณฑ์และความถูกต้องตามหลักวิชาการ” 
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3. ในประเด็น “ควำมสะดวกท่ีได้รับจำกกำรบริกำรในแต่ละขั้นตอน” 

จากตารางที่  10 และแผนภาพที่  5 พบว่า ผู้ รับบริการส่วนใหญ่  มี ความพึงพอใจในประเด็น 
“ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการในแต่ละขั้นตอน” อยู่ในระดับ“พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 70.84 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

รองลงมา อยู่ในระดับ“ค่อนข้างพอใจ” ร้อยละ 27.50 , ในระดับ“เฉยๆ” ร้อยละ 1.67 ตามล าดับ และ 
ไม่มีผู้ตอบในระดับ“ไม่ค่อยพอใจ”และ“ไม่พอใจ”  

 

ระดับควำมพึงพอใจ ควำมถี่ 

พอใจ 70.84 

ค่อนข้างพอใจ 27.50 

เฉยๆ 1.67 

ไม่ค่อยพอใจ 0.00 

ไม่พอใจ 0.00 

รวม 100.00 

 

        ตารางที่ 10   แสดงระดับความพึงพอใจ แยกตามประเด็นด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   
                            “ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน” 

 
 

 

          แผนภาพที ่5 :  แสดงความถี่ความพึงพอใจ หัวข้อ“ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน” 
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4. ในประเด็น “ควำมสุภำพ เป็นมิตร และมีมนุษยสัมพันธ์ในกำรประสำนงำน” 

จากตารางที่ 11 และแผนภาพที่ 6 พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในประเด็น“ความสุภาพ 
เป็นมิตร และมีมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงาน”ของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับ“พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

รองลงมา อยู่ในระดับ“ค่อนข้างพอใจ” ร้อยละ 19.17 , ในระดับ“เฉยๆ” ร้อยละ 0.83 ตามล าดับ และ 
ไม่มีผู้ตอบในระดับ“ไม่ค่อยพอใจ”และ“ไม่พอใจ”  

 
ระดับควำมพึงพอใจ ควำมถี่ 

พอใจ 80.00 

ค่อนข้างพอใจ 19.17 

เฉยๆ 0.83 

ไม่ค่อยพอใจ 0.00 

ไม่พอใจ 0.00 

รวม 100.00 

 

           ตารางที่ 11   แสดงระดับความพึงพอใจ แยกตามประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
                               หัวข้อ “ความสุภาพ เป็นมิตร และมีมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงาน” 

 
 

 
          แผนภาพที ่6  :  แสดงความถี่ความพึงพอใจ หัวข้อ“ความสุภาพ เป็นมิตร  และมีมนุษยสัมพันธ์ในการประสานงาน” 



16 
 

5. ในประเด็น “กำรควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำม” 

จากตารางที่ 12 และแผนภาพที่ 7 พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในประเด็น“ความรู้ 
ความเข้าใจในการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม” อยู่ในระดับ“พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

รองลงมา อยู่ในระดับ“ค่อนข้างพอใจ” ร้อยละ 16.67 , ในระดับ“เฉยๆ” ร้อยละ 3.33 และไม่มีผู้ตอบ 
ในระดับ“ไม่พอใจ”และ“ไม่ค่อยพอใจ”  

    

ระดับควำมพึงพอใจ ควำมถี่ 

พอใจ 80.00 

ค่อนข้างพอใจ 16.67 

เฉยๆ 3.33 

ไม่ค่อยพอใจ 0.00 

ไม่พอใจ 0.00 

รวม 100.00 
 

    ตารางที่ 12   แสดงระดับความพึงพอใจ แยกตามประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
                               หัวข้อ “ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม” 

 

 

 

 

          แผนภาพที ่7 :   แสดงความถี่ความพึงพอใจ หัวข้อ “ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าแนะน า และตอบข้อซักถาม” 
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6. ในประเด็น “เอำใจใส่ กระตือรือร้น และมีควำมพร้อมในกำรบริกำร” 

จากตารางที่ 13 และแผนภาพที่ 8 พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในประเด็น“เอาใจใส่
กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการบริการ” อยู่ ในระดับ“พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 78.33 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

รองลงมา อยู่ในระดับ“ค่อนข้างพอใจ” ร้อยละ 20.00 , ในระดับ“เฉยๆ” ร้อยละ 1.67 ตามล าดับ และ
ไม่มีผู้ตอบในระดับ“ไม่ค่อยพอใจ”และ“ไม่พอใจ”  

 

ระดับควำมพึงพอใจ ควำมถี่ 

พอใจ 78.33 

ค่อนข้างพอใจ 20.00 

เฉยๆ 1.67 

ไม่ค่อยพอใจ 0.00 

ไม่พอใจ 0.00 

รวม 100.00 

 

               ตารางที่ 13   แสดงระดับความพึงพอใจ แยกตามประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
                                   หัวข้อ “เอาใจใส่กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการบริการ” 

 

 

 

 

                 แผนภาพที ่8  :  แสดงความถี่ความพึงพอใจ หัวข้อ “เอาใจใส่กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการบริการ” 

” 
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7. ในประเด็น “กำรได้รับผลของกำรบริกำรถูกต้อง” 

จากตารางที่ 14 และแผนภาพที่ 9 พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในประเด็น“การได้รับ
ผลของการบริการถูกต้อง” อยู่ในระดับ“พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รองลงมา อยู่ในระดับ“ค่อนข้างพอใจ” ร้อยละ 22.50 , ในระดับ“เฉยๆ” ร้อยละ 3.33, ในระดับ 
“ไม่ค่อยพอใจ” ร้อยละ 0.83 ตามล าดับ และไม่มีผู้ตอบในระดับ“ไม่พอใจ”  

 

ระดับควำมพึงพอใจ ควำมถี่ 

พอใจ 73.33 

ค่อนข้างพอใจ 22.50 

เฉยๆ 3.33 

ไม่ค่อยพอใจ 0.83 

ไม่พอใจ 0.00 

รวม 100.00 

 

                ตารางที่ 14   แสดงระดับความพึงพอใจ แยกตามด้านคุณภาพการให้บริการ  
                                  หัวข้อ “การได้รับผลของการบริการที่ถูกต้อง” 

 
 

 

                              

          แผนภาพที ่9 :  แสดงความถี่ความพึงพอใจ หัวข้อ “การได้รับผลของการบริการที่ถูกต้อง” 
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8. ในประเด็น “มีควำมรวดเร็ว” 

จากตารางที่  15 และแผนภาพที่  10 พบว่า ผู้ รับบริการส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจในประเด็น 
“มีความรวดเร็ว” อยู่ในระดับ“พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รองลงมา อยู่ในระดับ“ค่อนข้างพอใจ” ร้อยละ 21.67 , ในระดับ“เฉยๆ” ร้อยละ 5.83 , ในระดับ 
“ไม่พอใจ” ร้อยละ 1.67 และในระดับ“ไมค่่อยพอใจ” ร้อยละ 0.83 ตามล าดับ 

 

ระดับควำมพึงพอใจ ควำมถี่ 

พอใจ 70.00 

ค่อนข้างพอใจ 21.67 

เฉยๆ 5.83 

ไม่ค่อยพอใจ 0.83 

ไม่พอใจ 1.67 

รวม 100.00 

 

  ตารางที่ 15  แสดงระดับความพึงพอใจ แยกตามด้านคุณภาพการให้บริการ หัวข้อ “มีความรวดเร็ว” 

 

 

 

 

 
                              แผนภาพที ่ 10 : แสดงความถี่ความพึงพอใจ หัวข้อ “มีความรวดเร็ว” 
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9. ในประเด็น “ควำมละเอียด ชัดเจน เข้ำใจง่ำย” 

จากตารางที่  16 และแผนภาพที่  11 พบว่า ผู้ รับบริการส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจในประเด็น  
“ความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย” อยู่ในระดับ“พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รองลงมา อยู่ในระดับ“ค่อนข้างพอใจ” ร้อยละ 29.17 , ในระดับ“เฉยๆ” ร้อยละ 3.33 , ในระดับ 
“ไม่ค่อยพอใจ” ร้อยละ 0.83 ตามล าดับ และไมมี่ผู้ตอบในระดับ“ไม่พอใจ”   

 

ระดับควำมพึงพอใจ ควำมถี่ 

พอใจ 66.67 

ค่อนข้างพอใจ 29.17 

เฉยๆ 3.33 

ไม่ค่อยพอใจ 0.83 

ไม่พอใจ 0.00 

รวม 100.00 

 

          ตารางที่ 16  แสดงระดับความพึงพอใจ แยกตามด้านแบบฟอร์ม (แบบค าขอรับการสนับสนุน                 
                          งบประมาณโครงการ)  หัวข้อ “ความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย” 
 

 

 
 

              แผนภาพที ่ 11   :  แสดงความถี่ความพึงพอใจ หัวข้อ “ความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย” 
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10. ในประเด็น “ควำมครอบคลุมประเด็นส ำคัญ” 

จากตารางที่  17 และแผนภาพที่  12 พบว่า ผู้ รับบริการส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจในประเด็น  
“ความครอบคลุมประเด็นส าคัญ” อยู่ในระดับ“พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 69.17 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รองลงมา อยู่ในระดับ“ค่อนข้างพอใจ” ร้อยละ 28.33 , ในระดับ“เฉยๆ” ร้อยละ 1.67 และในระดับ 
“ไมค่่อยพอใจ” ร้อยละ 0.83 ตามล าดับ และไม่มีผู้ตอบในระดับ“ไม่พอใจ”  

 

ระดับควำมพึงพอใจ ควำมถี่ 

พอใจ 69.17 

ค่อนข้างพอใจ 28.33 

เฉยๆ 1.67 

ไม่ค่อยพอใจ 0.83 

ไม่พอใจ 0.00 

รวม 100.00 

 

     ตารางที่ 17   แสดงระดับความพึงพอใจ แยกตามด้านแบบฟอร์มแบบค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                 
                      โครงการ  หัวข้อ “ความครอบคลุมประเด็นส าคัญ” 
 

 

 แผนภาพที่  12  :  แสดงความถีค่วามพึงพอใจ หัวข้อ “ความครอบคลุมประเด็นส าคัญ” 
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11. ในประเด็น “มำตรกำรป้องกันหรือลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกโครงกำรฯ  (แบบฟอร์มค ำขอฯ 
ข้อ 10,12,13 และ 15)” 

จากตารางที่ 18 และแผนภาพที่ 13 พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในประเด็น“มาตรการ
ป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการฯ  (แบบฟอร์มค าขอฯ ข้อ 10,12,13 และ 15)” อยู่ใน
ระดับ“พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 69.17 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รองลงมา อยู่ในระดับ“ค่อนข้างพอใจ” ร้อยละ 26.67 , ในระดับ“เฉยๆ” ร้อยละ 4.17 ตามล าดับ และ
ไม่มีผู้ตอบในระดับ“ไม่ค่อยพอใจ”และ“ไม่พอใจ”  
 

ระดับควำมพึงพอใจ ควำมถี่ 

พอใจ 69.17 

ค่อนข้างพอใจ 26.67 

เฉยๆ 4.17 

ไม่ค่อยพอใจ 0.00 

ไม่พอใจ 0.00 

รวม 100.00 
 

ตารางที่ 18  แสดงระดับความพึงพอใจ แยกตามด้านแบบฟอร์มแบบค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ     
หัวข้อ“มาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการฯ(แบบฟอร์มค าขอฯ ข้อ10,12,13 และ15)” 

 
 แผนภาพที ่ 13  :  แสดงความถีค่วามพึงพอใจ ในหัวข้อ “มาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบ 

                              ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการฯ  (แบบฟอร์มค าขอฯ ข้อ 10,12,13 และ 15)” 
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12. ควำมพงึพอใจด้ำนภำพรวมกำรให้บริกำร “กำรพิจำรณำงบประมำณ” 

จากตารางที่ 19 และแผนภาพที่ 14 พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจด้านภาพรวมการให้ 
บริการ “การพิจารณางบประมาณ” อยู่ในระดับ“พอใจ” คิดเป็นร้อยละ 76.67 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รองลงมา อยู่ในระดับ“ค่อนข้างพอใจ” ร้อยละ 21.67 , ในระดับ“เฉยๆ” ร้อยละ 1.67 ตามล าดับ และ
ไม่มีผู้ตอบในระดับ“ไมค่่อยพอใจ”และ“ไม่พอใจ”  

 

ระดับควำมพึงพอใจ ควำมถี่ 

พอใจ 76.67 

ค่อนข้างพอใจ 21.67 

เฉยๆ 1.67 

ไม่ค่อยพอใจ 0.00 

ไม่พอใจ 0.00 

รวม 100.00 
 

                    ตารางที่ 19  แสดงระดับความพึงพอใจด้านภาพรวมการให้บริการ “การพิจารณางบประมาณ” 
 

 
 

 

 

แผนภาพที ่ 14  : แสดงความพึงพอใจในหัวข้อ ภาพรวมการให้บริการ “การพิจารณางบประมาณ” 
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ส่วนที่ 3    ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้รับบริกำรต่อกระบวนงำนกำรพิจำรณำ  
              งบประมำณโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของส ำนักงำน กปร. 

 

1. จุดแข็งหรือจุดเด่นของกำรบริกำร 
จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 120 ราย มีผู้แสดงข้อคิดเห็นด้านจุดแข็งหรือจุดเด่นการบริการ 

จ านวน 75 ราย โดยบางรายอาจให้ความเห็นมากกว่า 1 ข้อ สรุปได้ ดังนี้ 
 กำรให้บริกำร/เจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 33.33 ได้แก่ การประสานงานดี สุภาพ เป็นกันเอง มีหลักเกณฑ์ 

มีความเอาใจใส่ ให้ค าแนะน าท่ีดี/ชัดเจน สามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นต้น 

 เกิดประโยชน์ต่อประชำชน ร้อยละ 41.34 ได้แก่ ค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ 
ที่เกษตรกรจะได้รับประโยชน์สูงสุด ให้ความส าคัญกับความเดือดร้อนของประชาชน แก้ไขปัญหา
ระหว่างคนกับช้างและสัตว์ป่า งบประมาณที่ได้รับช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
เยาวชน และความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เป็นต้น 

 ควำมรวดเร็ว/เหมำะสม ร้อยละ 25.33 เช่น ด าเนินการได้ทันตามความต้องการของเกษตรกร  
พิจารณาได้เหมาะสมชัดเจนตามล าดับความส าคัญ เป็นต้น 
 

2. จุดที่ควรปรับปรุง  
จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 120 ราย มีผู้แสดงข้อคิดเห็นในจุดที่ควรปรับปรุง จ านวน 35 

ราย โดยบางรายอาจให้ความเห็นมากกว่า 1 ข้อ สรุปได้ ดังนี้ 
 ระยะเวลำล่ำช้ำ ร้อยละ 57.14 ได้แก่ ควรเร่งพิจารณางบประมาณให้เร็วขึ้น งบประมาณได้รับ

ล่าช้าไม่สามารถด าเนินการได้อย่างสอดคล้อง/เหมาะสม เป็นต้น 

 ควำมชัดเจน/สอดคล้องของงบประมำณ ร้อยละ 17.14 ได้แก ่ควรสนับสนุนงบประมาณให้ทั้งชุด 
เพราะต้องใช้ปฏิบัติงานในภาพรวม ขยายวงเงินงบประมาณด้านนี้ให้มากข้ึน เป็นต้น 

 หลักเกณฑ์/มำตรกำรคัดกรองโครงกำร ร้อยละ 14.29 ได้แก่ ควรมีมาตรการคัดกรองเพ่ือป้องกัน
การแอบอ้างพระราชด าริ เป็นต้น 

 ปรับแบบฟอร์มกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ ร้อยละ 8.57 ได้แก่ ปรับแบบฟอร์ม 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เหมาะสม ทันสมัยมากขึ้น ควรปรับให้อยู่ในรูปแบบ online 
ที่เข้าถึงได้ง่าย มีตัวอย่างแนบการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น 

 อ่ืนๆ ร้อยละ 2.86 ได้แก่ มีข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ป่าไม้ อยากให้ก าหนด
แนวทางและทิศทางการด าเนินงานของ กปร. ของปีงบประมาณนั้นให้ชัดเจน เพ่ือหน่วยงานร่วม
ได้รับทราบ เป็นต้น 
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3. ข้อเสนอแนะ 
จากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 120 ราย ได้มีผู้แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จ านวน 14 ราย 

ซึ่งควรน าไปทบทวนปรับปรุงการด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 
 เพิ่มงบประมำณให้มำกขึ้น ร้อยละ 57.14 ได้แก่ ควรมีวงเงินงบประมาณในการจัดสรรให้มากกว่านี้ 

งบประมาณมีน้อยแต่ความต้องการมีมาก การส่งเสริมอาชีพต้องท าอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

 ควำมรวดเร็วในกำรอนุ มัติงบประมำณ ร้อยละ 21.43 เช่น อยากให้แนะน าการขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้ได้รับงบประมาณเร็วขึ้น เร่งรัดงบประมาณให้เร็วขึ้น เป็นต้น 

 อ่ืนๆ ร้อยละ 21.43 เช่น มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน 
ควรจัดการประชุมให้ความรู้เพ่ิมเติม การตรวจเยี่ยมผลการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจในการท างาน การให้ความส าคัญกับกิจกรรมของโครงการ การสร้างส านักงานชั่วคราว
จ าเป็นต้องมีค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุได้  
เป็นต้น 

 

 

 

 

********************************** 
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บทสรุปกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 

 การส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนงานการพิจารณางบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของส านักงาน กปร. ประจ าปีงบประมาณ 2563 สุ่มส ารวจจากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ กปร. ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจ านวน 151 โครงการ 
195 กิจกรรม จากหน่วยงานครอบคลุมทั้ง 4 ภาค โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับมายัง ส านักงาน กปร.  
รวม 120 ชุด  

 การก าหนดระดับความพึงพอใจ 
ไม่พอใจ  =   ค่าคะแนน 1.00 - 1.99   
ไม่ค่อยพอใจ  =   ค่าคะแนน 2.00 - 2.99     
เฉยๆ  =  ค่าคะแนน 3.00 - 3.99     
 ค่อนข้างพอใจ  =  ค่าคะแนน 4.00 – 4.99 
 พอใจ =  ค่าคะแนน 5.00 

สรุปผลจำกกำรประมวลผล  

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 66.67) มีอายุระหว่าง 31–50 ปี (ร้อยละ 
34.17) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 68.33) มีอายุราชการอยู่ในช่วงระหว่าง 1–10 ปี  
(ร้อยละ 41.67) และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริเป็นระยะเวลา 1–10 ปี (ร้อยละ 71.67) 

2. ภาพรวมของความพึงพอใจ 

2.1 โดยพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย 

 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน กปร. ในกระบวนงานพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  

2.2  โดยพิจารณาจากค่าความถี ่

 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงาน กปร. ในกระบวนงานพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณในภาพรวมอยู่โดยมีค่าความถ่ีสูงที่สุดในระดับ “พอใจ”  

3.  คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละด้านการให้บริการ 

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละ ด้ำนของกำรให้บริกำร จากทั้งหมด 4 ด้าน  
ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (3 ข้อค าถาม) 

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (3 ข้อค าถาม) 

3) ด้านคุณภาพการให้บริการ (2 ข้อค าถาม) 

4) ด้านแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (3 ข้อค าถาม)  

และความพึงพอใจในภาพรวมของการให้บริการ (1 ข้อค าถาม)  



27 
 

 

พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ “ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ” โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  รองลงมาคือ “ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ” และ 
“ด้านแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณ” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ  4.97 และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ “ด้านคุณภาพการให้บริการ” มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด เท่ากับ 4.91 คะแนน 
ตามล าดับ 

4. คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละข้อค าถาม 

 เมื่อพิจารณาข้อค าถามเป็นรายข้อจ านวน 11 ข้อค าถามจาก 4 ด้านของการให้บริการ โดยข้อค าถาม 
“ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน” , “ความสุภาพเป็นมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ในการ
ประสานงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ” , “ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม” , “ความ
เอาใจใส่กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการให้บริการ” ,  “แบบฟอร์มมีมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการฯ (แบบค าขอฯข้อ 10,12,13 และ 15)”  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 5.00 คะแนน 
และข้อค าถาม“มีความรวดเร็วในการให้บริการ” มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 4.87 คะแนน 

5. ความพึงพอใจจ าแนกตามความถี่ในแต่ละหัวข้อการให้บริการ 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยจ าแนกตามความถี่ในแต่ละข้อค าถาม จ านวน 11 ข้อค าถามพบว่า 
มีความถี่อยู่ ในระดับ “พอใจ” สูงที่สุด ในข้อค าถาม “ความสุภาพเป็นมิตร และมีมนุษยสัมพันธ์ในการ
ประสานงาน” และ “ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถาม”  มีค่าความถี่เท่ากัน คิดเป็น 
ร้อยละ 80.00 และมีความถี่อยู่ในระดับ “พอใจ” ต่ าที่สุด ในข้อค าถาม“มีความรวดเร็ว” ในด้านคุณภาพ 
การให้บริการ มีค่าความถ่ีคิดเป็นร้อยละ 70.00  

6. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ส่วนใหญ่มีเสนอแนะในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณล่าช้า อยากให้มีงบประมาณเพ่ิมขึ้นให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน และควรปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเอกสารให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น
เพ่ือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

ทั้งนี้ ส านักงาน กปร. ได้มีการชี้แจงท าความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาวิเคราะห์งบประมาณใน
เบื้องต้นแล้ว และให้ค าแนะน าเพ่ือให้หน่วยงานสามารถสนับสนุนให้การด าเนินงานรวดเร็วขึ้นด้วย และมีการ
ด าเนินการชี้แจง/จัดอบรมการใช้ระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
(e-Project) ให้กับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นวาระต่อไป เป็นต้น 

 

 

 

 
 

************************************************************************************************************** 

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
         ส านักงาน กปร. 
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ภำคผนวก 
 

1. ตำรำงแสดงประเด็นควำมพึงพอใจแยกตำมระดับและจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 

2. ตัวอย่ำงแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของส ำนักงำน กปร. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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1. ตำรำงแสดงประเด็นควำมพึงพอใจแยกตำมระดับและจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ด้ำนกำรให้บริกำร ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับ

ที่ 
จ ำนวน
(คน) 

ค่ำคะแนน
(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม5) 

ด้ำนกระบวนกำร/
ขั้นตอนกำรให้บริกำร 

1. ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 5 86 71.67 4.96 
4 30 25.00 
3 3 2.50 
2 1 0.83 
1 - - 

2. ให้บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5 85 70.84 4.96 
4 31 25.83 
3 3 2.50 
2 1 0.83 
1 - - 

3. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน 

5 85 70.84 5.00 

4 33 27.50 
3 2 1.67 
2 - - 
1 - - 

ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้ 
บริกำร 

4. ความสุภาพ เป็นมิตร และมีมนุษยสัมพันธ์ 
ในการประสานงาน 

5 96 80.00 5.00 

4 23 19.17 
3 1 0.83 
2 - - 
1 - - 

5. ความรู้ ความเข้าใจในการให้ค าแนะน าและ
ตอบข้อซักถาม 

5 96 80.00 5.00 

4 20 16.67 
3 4 3.33 
2 - - 
1 - - 

7. เอาใจใส่กระตือรือร้น และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ 

5 94 78.33 5.00 

4 24 20.00 
3 2 1.67 
2 - - 
1 - - 
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ด้ำนกำรให้บริกำร ประเด็นควำมพึงพอใจ 
ระดับ

ที่ 
จ ำนวน
(คน) 

ค่ำคะแนน
(ร้อยละ) 

ค่ำเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม5) 

ด้ำนคุณภำพกำรให้ 
บริกำร 

8. การได้รับผลของการบริการที่ถูกต้อง 5 88 73.33 4.96 
4 27 22.50 
3 4 3.33 
2 1 0.83 
1 - - 

9. มีความรวดเร็ว 5 84 70.00 4.87 
4 26 21.67 
3 7 5.83 
2 1 0.83 
1 2 1.67 

ด้ำนแบบฟอร์ม 
(แบบค ำขอรับกำร 
สนับสนุนงบประมำณ) 

10. ความละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย 5 80 66.67 4.96 

4 35 29.17 
3 4 3.33 
2 1 0.83 
1 - - 

11. ความครอบคลุมประเด็นส าคัญ 5 83 69.17 4.96 

4 34 28.33 
3 2 1.67 
2 1 0.83 
1 - - 

12. มาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากโครงการฯ  (แบบค าขอฯ ข้อ 
10,12,13 และ 15) 

5 83 69.17 5.00 

4 32 26.67 
3 5 4.17 
2 - - 
1 - - 

ภำพรวมกำรให้บริกำร 13. ภาพรวมการให้บริการ “พิจารณา
งบประมาณโครงการฯ” 

5 92 76.67 5.00 

4 26 21.67 
3 2 1.67 
2 - - 

1 - - 
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2. ตัวอย่ำงแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของส ำนักงำน กปร. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (ส ำนักงำน กปร.) 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจฉบับนี้ ส ำนักงำน กปร. ได้จัดท ำขึ้น เพื่อท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของหน่วยงำนต่ำงๆ  
ที่ได้รับกำรประสำนงำนเกี่ยวกับกระบวนงำนกำรพิจำรณำงบประมำณโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริจำกส ำนักงำน กปร. 
ซึ่งเพื่อให้เป็นไปตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำน กปร. และกำรรำยงำนตำมแผน
งบประมำณของส ำนักงบประมำณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำข้อมูลไปพัฒนำหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพขึ้น 

ดังนั้น จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรกรอกข้อควำมในแบบสอบถำมข้ำงล่ำงนี้ตำมควำมเห็นของท่ำน 
และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

ค ำอธิบำย : กรุณำท ำเครื่องหมำย  ในชอ่งค ำตอบของท่ำน 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ  ชำย  หญิง 
อำยุ  20 – 30 ป ี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  50 ปีขึ้นไป 
กำรศึกษำ  อนุปริญญำ  ปริญญำตร ี  สูงกว่ำปรญิญำตร ี   
ระยะเวลำกำรรับรำชกำร .................... ปี 
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ....................... ปี 

2. ควำมพึงพอใจ 
ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร “กำรพิจำรณำงบประมำณโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของส ำนักงำน กปร.” 

มำกน้อยเพียงใด ? 

ประเดน็วัดควำมพึงพอใจ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

ไม่พอใจ ไม่ค่อย
พอใจ 

เฉยๆ  ค่อนข้ำง
พอใจ 

พอใจ 

ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
1. ขั้นตอนกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ      
2. ให้บริกำรดว้ยควำมถูกต้อง ครบถ้วนตำมหลักเกณฑแ์ละควำม    

  ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
     

3. ควำมสะดวกที่ได้รับจำกกำรบริกำรแต่ละขั้นตอน      
ด้ำนเจ้ำหนำ้ที่ผู้ให้บริกำร 

4. ควำมสุภำพ เป็นมิตร และมีมนุษยสมัพันธใ์นกำรประสำนงำน      
5. ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรให้ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำม      
6.  เอำใจใส่กระตือรือร้น และมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร      
ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร  

7. กำรได้รับผลของกำรบริกำรที่ถูกต้อง      
8. มีควำมรวดเร็ว       
ด้ำนแบบฟอร์ม (แบบค ำขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณโครงกำรฯ) 

9. ควำมละเอยีด ชัดเจน เข้ำใจง่ำย      
10. ควำมครอบคลุมประเด็นส ำคัญ      
11. มำตรกำรป้องกันหรือลดผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นจำก

 โครงกำรฯ  (แบบค ำขอฯ ข้อ 10,12,13 และ 15) 
     

12. ภำพรวมกำรให้บริกำร “กำรพิจำรณำงบประมำณโครงกำรฯ”      
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3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
3.1 “จุดเด่น” ของกำรบริกำร “กำรพิจำรณำงบประมำณโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ” ที่ประทับใจท่ำนคือ 

 
 
 

 
 
3.2 “จุดที่ควรปรับปรุง” ของกำรบริกำร “กำรพจิำรณำงบประมำณโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ” คือ 

 
 
 
 

 
3.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
 
 

ขอขอบพระคุณในควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กปค.. ............. 
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