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โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ และโครงการส ารวจความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ีของของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ก 

ค ำน ำ 
 

 รายงานสรุปส าหรับผูบ้ริหาร (Executive Summary Report) ฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึง
ของรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของ
สถาบันวิจัยและพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) และโครงการส ารวจความเช่ือมั่นต่อการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  รับผดิชอบด าเนินการส ารวจโดยมหาวิทยาลยัพายพัตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากสถาบนัฯ 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการและส ารวจความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบนัฯ เพื่อรับทราบปัญหา ขอ้จ ากดัของการด าเนินงานการให้บริการ 
รวมทั้ งแนวทางการปรับปรุงการให้บริการของสถาบันฯ ให้ดียิ่งข้ึนต่อไป รายงานฉบับน้ี
ประกอบดว้ย บทน า วธีิการส ารวจ ผลการส ารวจ ขอ้เสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงการให้บริการ 
และการสร้างความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีของสถาบนัฯ  

 การส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบันวิจัยและพฒันาพื้นท่ีสูง 
(องคก์ารมหาชน) ในคร้ังน้ีเป็นไปตามขอบเขตท่ีทางคณะกรรมการของสถาบนัฯ เป็นผูก้  าหนดใน
พื้นท่ีการส ารวจและประชากรเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษา รวมทั้งประเด็นการให้บริการคือ 1) ดา้น
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2) ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ และ 3) ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวก ตามกรอบการประเมินฯ ส าหรับการส ารวจความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานตามบทบาท
หนา้ท่ีของสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) เป็นการส ารวจคร้ังแรกเพื่อรับทราบถึง
ความเช่ือมัน่ของผูรั้บบริการเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงท่ีมีต่อสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การ
มหาชน) ในดา้นธรรมาภิบาลและการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ น าเสนอผล
การส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการจ าแนกตามบริบทของการบริการให้แก่เกษตรกรบนพื้นท่ี
สูงและการให้บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และน าเสนอผลการส ารวจความเช่ือมัน่ตาม
บทบาทหนา้ท่ีของสถาบนัจ าแนกตามพื้นท่ีปฏิบติังานโครงการและตามพื้นท่ีลุ่มน ้ า ซ่ึงคณะผูว้ิจยั
ไดส้รุปในรายงานฉบบัน้ี ส าหรับรายละเอียดอ่ืน ๆ ปรากฏในรายงานฉบบัสมบูรณ์ (Final Report)  
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1. บทน ำ 
  การส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบันวิจัยและพฒันาพื้นท่ีสูง 
(องคก์ารมหาชน) และการส ารวจความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีของสถาบนัวิจยั
และพฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  น้ีใช้ระเบียบวีธีวิจยัเชิงส ารวจ มี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง 
(องคก์ารมหาชน) 2) ส ารวจความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีของสถาบนัวิจยัและ
พฒันาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) และ 3) เพื่อทราบปัญหา ข้อจ ากัดของการด าเนินงาน และ
แนวทางการปรับปรุงการใหบ้ริการของสถาบนัฯ ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป  
  ระดับความพึงพอใจของผู ้รับบริการเป็นการสะท้อนถึงความส าเร็จในการ
ตอบสนองต่อความคาดหวงัและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั รวมทั้งผูไ้ด้รับผลกระทบ
ทางตรงจากการปฏิบติังานขององคก์ารมหาชน ตวัช้ีวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการมีลกัษณะเป็น 
“ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ” ของประชาชนผูรั้บบริการ ผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ ควรถูกน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและเป็นแนวทางในการพฒันา
งานบริการใหมี้ประสิทธิภาพตรงกบัความตอ้งการของประชาชนให้ดียิ่งข้ึนตามพนัธกิจเฉพาะของ
องค์การมหาชน  ส าหรับการส ารวจความเช่ือมั่นต่อการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) ท่ีมีการส ารวจในปีน้ีนั้นเป็นการส ารวจเป็นคร้ัง
แรก จึงท าให้สถาบนัฯ ไดรั้บทราบถึงความเช่ือมัน่ของผูรั้บบริการต่อสถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ี
สูง (องค์การมหาชน) ในด้านธรรมาภิบาลและดา้นการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ซ่ึงตวัช้ีวดัความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานมีลกัษณะเป็น “ร้อยละของระดบัความเช่ือมัน่” 
ของผูรั้บบริการ ดังนั้นผลการส ารวจความเช่ือมั่นฯ จึงช่วยท าให้สถาบนัฯ มีแนวทางในการ
พฒันาการบริหารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมาภิบาลต่อไป  
  
2. วธีิกำรส ำรวจ 
  การส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการและการส ารวจความเช่ือมั่นต่อการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบนัฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ในประเภทของการวิจยัแบบส ารวจ (Survey Research) โดยประมวลและ
วเิคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งผูรั้บบริการ ณ ช่วงเวลาหน่ึง โดยเนน้การวดัคร้ังเดียว (One-
shot Descriptive Study) เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจจากการไดรั้บบริการและวดัระดบัความเช่ือมัน่
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ต่อการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบนัฯ รวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเชิง
คุณภาพท่ีเป็นขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูรั้บบริการต่อการให้บริการและในดา้นความเช่ือมัน่
ต่อการด าเนินงานของสถาบนัฯ  
  ในการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการนั้น ได้สอบถามความคิดเห็นจาก
ผูรั้บบริการกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 1,096 ราย ประกอบดว้ยเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงจ านวน 533 ราย และ
ผูรั้บบริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์จ านวน  563 ราย ส าหรับการส ารวจความเช่ือมัน่ต่อการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบนัฯ นั้นไดส้อบถามจากเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงจ านวน 533 
ราย   ผูรั้บบริการท่ีเป็นเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงนั้นประกอบดว้ยผูท่ี้ไดรั้บบริการจากหน่วยบริการของ
สถาบนัฯ 28 แห่ง ในพื้นท่ีปฏิบติังานของ  1) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและ
พฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง  2)โครงการขยายผลโครงการหลวง และ 3) ศูนยพ์ฒันาโครงการ
หลวง ซ่ึงกระจายอยู่ในลุ่มน ้ าส าคญั 6 แห่งคือ ลุ่มน ้ าปิง น่าน กก โขง สาละวิน และแม่กลอง 
ส าหรับผูรั้บบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประกอบดว้ย 1) ประชาชนท่ีเขา้ชมอุทยานหลวง
ราชพฤกษ์  2) ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีร่วมจดักิจกรรมในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ 3) ผูเ้ขา้ร่วม
ฝึกอบรมและฐานการเรียนรู้ของโดยอุทยานหลวงราชพฤกษ ์     

 การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามลกัษณะมาตราการประเมิน (Rating scale) ซ่ึงวดัระดบัความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 5 ระดบั ใน 3 ประเด็นคือ  1) ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2) ดา้นเจา้หนา้ท่ี
ผูใ้ห้บริการ และ 3) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก โดยมีขอ้ค าถามส าหรับแสดงความคิดเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถาม และแบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของ
เน้ือหา ภาษาท่ีใช้ ซ่ึงครอบคลุมตามวตัถุประสงค์จากคณะกรรมการของสถาบันฯ และมีการ
ทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม มีการจดัเก็บขอ้มูลภาคสนามระหว่างเดือน
ธนัวาคม 2555 – พฤษภาคม 2556   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ียเลขคณิต   และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อภิปรายผลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์และตามขอ้เท็จจริง การแปลผลความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการข้ึนอยูก่บัระดบั “คะแนนเฉล่ีย”  ดงัน้ี  คะแนน 1.00 – 1.80 ไม่พอใจมาก, 
1.81 – 2.60 ไม่พอใจ, 2.61 – 3.40 เฉย ๆ, 3.41 – 4.20 พอใจ,  และ 4.21 – 5.00 พอใจมาก ส่วนการ
แปลผลความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบนัฯ ข้ึนอยู่กบัระดบั  “คะแนน
เฉล่ีย”  ดงัน้ี คะแนน 1.00 – 1.80 นอ้ยมาก, 1.81 – 2.60 นอ้ย, 2.61 – 3.40 ปานกลาง, 3.41 – 4.20 
มาก,  และ 4.21 – 5.00 มากท่ีสุด  ซ่ึงผลการส ารวจสรุปความพึงพอใจของผูรั้บบริการฯ มีดงัน้ี 
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3. ผลกำรส ำรวจ 
 3.1 ผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรเกษตรกรบนพืน้ทีสู่ง  
 3.1.1 ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรเกษตรกรบนพืน้ทีสู่ง 
  เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงมีความพึงพอใจในการให้บริการของสถาบนัฯ ในภาพรวม
ในระดับ  “พอใจมาก”  ที่คะแนน 4.597  (จากคะแนนเต็ม 5) ซ่ึ งคิดเป็นร้อยละ 91.94  
โดยมีความพึงพอใจในการให้บริการในระดบั “พอใจมาก” ทั้ง 3 ประเด็นการให้บริการโดยพึง
พอใจสูงสุดในดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.690 รองลงมาคือดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก และดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.565 และ 4.546 ตามล าดบั (ตาราง 1) 

 
ตาราง 1 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง จ  าแนกตามประเด็นการใหบ้ริการ 

ประเด็นการใหบ้ริการ S.D. Mean % การแปลผล 
1. ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 0.483 4.546 90.92 พอใจมาก 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 0.679 4.690 93.80 พอใจมาก 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 0.450 4.565 91.30 พอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย 0.428 4.597 91.94 พอใจมาก 
หมายเหต ุ: S.D.=ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉล่ีย, %=ร้อยละ  
 
  เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงไดรั้บบริการจากสถาบนัฯ ในพื้นท่ีปฏิบติัการ 3 ลกัษณะ  คือ 
1)โครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง  2)โครงการ
ขยายผลโครงการหลวง  และ 3) ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง  เกษตรกรได้เขา้ร่วมกิจกรรม 16 
รายการ โดยมีกิจกรรม 5 อนัดบัแรกท่ีเกษตรกรเขา้ร่วมมากท่ีสุด คือ 1) โครงการสนบัสนุนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเล้ียงสัตว ์ 2) การพฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยี
การปลูกไมผ้ลในพื้นท่ีโครงการหลวง  3) การส่งเสริมการจดัท าปุ๋ยชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตพืช   
4) โครงการพฒันาความเขม้แขง็ของระบบตลาดชุมชนในพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง  และ 5) การ
พฒันาประสิทธิภาพการเรียนรู้เทคโนโลยกีารปลูกผกัและสมุนไพรบนพื้นท่ีสูง  
  เม่ือจ าแนกผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการตามพื้นท่ีปฏิบติังานของ
โครงการพบว่า  เกษตรกรในพื้นท่ีทั้ง 3 ลกัษณะนั้นมีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับ 
“พอใจมาก” โดยท่ีพื้นท่ีโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบน
พื้นท่ีสูง ได้รับคะแนนมากท่ีสุดด้วยคะแนนเฉล่ีย 4.805 รองลงมาคือพื้นท่ีโครงการขยายผล
โครงการหลวง และพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง คะแนนเฉล่ีย 4.570 และ 4.453 ตามล าดับ 
(ตาราง 2)  
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ตาราง 2 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง จ  าแนกตามพื้นท่ีปฏิบติังาน 

พื้นท่ีปฏิบติังานของโครงการ n 
(533) 

S.D. Mean % การแปลผล 

1) พื้นท่ีโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการ 
     หลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง 

145 0.351 4.805 96.10 พอใจมาก 

2) พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 221 0.360 4.570 91.40 พอใจมาก 
3) พื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 167 0.500 4.453 89.06 พอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย  0.428 4.597 91.94 พอใจมาก 
หมายเหต ุ: n=จ านวนตวัอยา่ง, S.D.=ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉล่ีย, %=ร้อยละ  

 
  เม่ือวิเคราะห์จ าแนกผลการส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการตามพื้นท่ีลุ่มน ้ า
ทั้ง 6 ลุ่มน ้ า พบวา่เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งในทุกลุ่มน ้ ามีความพึงพอใจในระดบั “พอใจมาก” ในทุก
ประเด็นการให้บริการ โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 
4.690 รองลงมาคือด้านส่ิงอ านวยความสะดวก และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ตามล าดบั  (ตาราง 3) 
  
ตาราง  3 สรุปผลคะแนนเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง 
 จ าแนกตามพื้นท่ีลุ่มน ้าและประเด็นการใหบ้ริการ เรียงตามล าดบัคะแนนเฉล่ีย 

พื้นท่ีลุ่มน ้า 
จ านวน
(ราย) 

คะแนนเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจฯ ในแต่ละประเด็นการใหบ้ริการ 
กระบวนการ1 เจา้หนา้ท่ี2 ความสะดวก3 คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 

1. สาละวนิ 88 4.915 4.912 4.912 4.913 พอใจมาก 
2. น่าน 96 4.599 4.734 4.555 4.629 พอใจมาก 
3. ปิง 227 4.495 4.653 4.530 4.559 พอใจมาก 
4. โขง 19 4.342 4.579 4.461 4.461 พอใจมาก 
5. แม่กลอง 23 4.391 4.598 4.283 4.424 พอใจมาก 
6. กก 80 4.316 4.553 4.400 4.423 พอใจมาก 
ภาพรวม 533 4.546 4.690 4.565 4.597 พอใจมาก 

การแปลผล พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก  
หมายเหตุ     1 ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ  2 ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 3 ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
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3.1.2 ข้อคิดเห็นและแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร 
 เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงมีขอ้คิดเห็นและแนวทางการปรับปรุงการให้บริการให้ดี

ยิง่ข้ึน จ าแนกตามพื้นท่ีปฏิบติังานโครงการ สรุปไดด้งัน้ี 
 3.1.2 (1) โครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง  

 เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพ
ชุมชนบนพื้นท่ีสูง 7 แห่ง คือบา้นซอแข่วาคี หว้ยสินา หว้ยน ้ากืน สะไลหลวง แม่หลองใต ้ แม่เหลอ 
และแจรงหลวง มีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะว่าสถาบนัฯ ควรปรับปรุงเร่ืองการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารใหแ้ก่ผูรั้บบริการทราบ และขอให้มีเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีความสามารถดา้นภาษาทอ้งถ่ินมาประจ า
ในพื้นท่ีให้บริการ รวมทั้งขอให้จดัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอกบัความตอ้งการของกลุ่ม
เกษตรกร 
  นอกจากน้ี เกษตรกรยงัไดข้อให้สถาบนัฯ มาส่งเสริมหรือสนบัสนุนเร่ืองการปลูก
ไมผ้ล กลา้กาแฟ ชา และเมล็ดพนัธ์ุผกั การปลูกพืชผกัสวนครัว การสร้างบ่อเล้ียงปลา พนัธ์ุปลา  ไก่
พนัธ์ุพื้นเมืองและไก่พนัธ์ุไข่  รวมทั้งยงัตอ้งการความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองการใชปุ๋้ยอินทรีย  ์ ตอ้งการ
ส่งเสริมสนับสนุนการทอผา้ การปลูกฝ้ายและการยอ้มสีธรรมชาติ และตอ้งการให้สนับสนุน
พาหนะรับส่งนกัท่องเท่ียวในโครงการท่องเท่ียวท่ีสถาบนัฯ น ามาใหบ้ริการ 

 3.1.2 (2) โครงการขยายผลโครงการหลวง  
 เกษตรกรในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 11 แห่ง คือห้วยเป้า ปางแดงใน 

ขุนสถาน  โหล่งขอด  โป่งค า วาวี สบเมย  น ้ าแป่ง ป่ากลว้ย   ห้วยเขยง่ และแม่สลอง มีขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะว่าสถาบนัฯ ควรปรับปรุงในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ คือ ควร
สอบถามเกษตรกรถึงความเหมาะสมของระยะ เวลาที่ ใช้ในการอบรม   รวมทั้ งควร
ส ารวจพื้นท่ีเพื่อดูขอ้จ ากดั ดา้นทรัพยากรน ้ า และควรประชาสัมพนัธ์โครงการผา่นหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้นและชุมชนเพื่อใหเ้กษตรกรทราบล่วงหนา้ 
     ในด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการเกษตรกรได้เสนอแนะว่าสถาบนัฯ ควรมีจ านวน
เจา้หน้าท่ีอย่างเพียงพอเพื่อให้สามารถดูแลไดอ้ย่างทัว่ถึง เน่ืองจากมีการขยายพื้นท่ีการให้บริการ  
ส่วนเจา้หนา้ท่ีควรแจง้ขอ้มูลการปฏิบติังานให้แก่เกษตรกรทราบล่วงหนา้เพื่อความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานและการนดัหมายในการอบรม อีกทั้งเห็นวา่เจา้หน้าท่ีโครงการควรตรงต่อเวลา 
และมัน่ติดตามงานอย่างสม ่าเสมอ ส่วนในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกนั้น ได้เสนอว่าควรเพิ่ม
อุปกรณ์ โตะ๊ เกา้อ้ี ใหเ้พียงพอกบัเกษตรกรเพื่อความสะดวกมากยิง่ข้ึน 
 นอกจากน้ี เกษตรกรยงัมีความตอ้งการทราบขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ และตอ้งการให้
สนบัสนุนกลา้พนัธ์ุไมผ้ล  พนัธ์ุพืช ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้ นท่ีตลาดตอ้งการและเหมาะสมกบั
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พื้นท่ี โดยการหาตลาดท่ีใกลก้บัพื้นท่ี มีการดูแลผลผลิตเพื่อให้ไดร้าคาท่ีเหมาะสม รวมทั้งควรให้มี
การสาธิตโครงการต่าง ๆ เก่ียวกบัสุกร และตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพ และมีรายได้
เพิ่มข้ึน  
 

 3.1.2 (3) ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง  
  เกษตรกรในพื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 10 แห่ง คือพระบาทห้วยตม้ 

ทุ่งเริง แม่โถ อินทนนท ์ห้วยน ้ าริน แม่ปูนหลวง แม่แฮ หนองเขียว ป่าเม่ียง และตีนตก มีขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะวา่สถาบนัฯ ควรให้เจา้หน้าท่ีช้ีแจงบทบาทหนา้ท่ีขององค์กรหรือบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีทราบก่อนลงมือปฏิบติังาน เพื่อป้องกนัความสับสนระหว่าง
บทบาทหน้าท่ีของสถาบนัฯ กบัโครงการหลวง ควรปรับปรุงดา้นการวางแผนการด าเนินงานให้
รัดกุม มีการขยายเวลาการด าเนินงานให้เพิ่มข้ึน รวมทั้ งแก้ไขปัญหาเร่ืองการส่ือสาร การ
ประสานงาน และวางแผนการเดินทางให้เหมาะสม โดยให้จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนดา้นการ
คมนาคม  นอกจากน้ียงัเสนอวา่ควรจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
มีการคดัเลือกเจา้หน้าท่ีท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาทอ้งถ่ินมาปฏิบติังาน และจดัท าเอกสาร
หรือส่ือประกอบเพิ่มเติมโดยเฉพาะส่ือรูปภาพ  
  นอกจากน้ี เกษตรกรยงัเสนอว่า สถาบนัฯ ควรสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
เพื่อให้สามารถจดักิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และควรจดัโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้หลากหลาย ครอบคลุม และเหมาะสมกบักลุ่มผูรั้บบริการแต่ละกลุ่ม โดยมีการผลกัดนัให้กลุ่ม
เกษตรกรหรือเยาวชนเขา้มามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากข้ึน มีการสนบัสนุนการ
จดักิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรไดเ้รียนรู้มากข้ึน ทั้งยงัควรส่งเสริม
ใหมี้การน าเอาองคค์วามรู้ใหม่มาถ่ายทอดหรือให้บริการแก่กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมเร่ืองการ
ท าปศุสัตว ์การเล้ียงปลา และพนัธ์ุไมผ้ลท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี  
 
 3.2 ผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์  
 3.2.1 ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรในภำพรวมของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 
  ผูรั้บบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับ 
“พอใจมาก” ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.282 (จากคะแนนเต็ม 5) หรือร้อยละ 85.64 โดย ประเด็นการ
ให้บริการทั้ง 3 ดา้นนั้น ได้รับความพึงพอใจในระดบั “พอใจมาก” และเม่ือจ าแนกตามกลุ่มของ
ผูรั้บบริการซ่ึงมี 3 กลุ่มพบวา่ ผูรั้บบริการทั้ง 3 กลุ่ม มีความพึงพอใจในการให้บริการของอุทยาน
หลวงราชพฤกษใ์นระดบั “พอใจมาก”  เช่นกนั (ตาราง 4 และตาราง 5) 
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ตาราง 4 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการฯ จ าแนกตามประเด็นการใหบ้ริการ 
ประเด็นการใหบ้ริการ คะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ การแปลผล 

1. ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.271 85.42 พอใจมาก 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.304 86.08 พอใจมาก 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 4.254 85.08 พอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย 4.282 85.64 พอใจมาก 
 

ตาราง 5 ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการฯ จ าแนกตามกลุ่มของผูรั้บบริการ  
กลุ่มผูรั้บบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ n Mean % การแปลผล 

1.ประชาชนผูส้นใจเขา้ชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ 402 4.275 85.50 พอใจมาก 
2.ผูแ้ทนหน่วยงานร่วมจดักิจกรรมฯ 13 4.282 85.64 พอใจมาก 
3.ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและฐานการเรียนรู้ 148 4.302 86.04 พอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย 563 4.282 85.64 พอใจมาก 
หมายเหต ุ: n=จ านวนตวัอยา่ง, Mean=คะแนนเฉล่ีย, %=ร้อยละ  
 

 3.2.1 (1) ควำมพงึพอใจของประชำชนในกำรให้บริกำรของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 
 1) ระดับควำมพงึพอใจของประชำชนในกำรให้บริกำรของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 
  จากการท่ีประชาชนทัว่ไปได้ใช้บริการจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในด้านการ
ท่องเท่ียวและพกัผ่อนทางดา้นวฒันธรรม  ดา้นการเกษตร การชมงานแสดงนิทรรศการท่ีมิใช่ดา้น
การเกษตร การเรียนรู้ทางการเกษตรและอนุรักษ์พนัธ์ุพืช การชมงานแสดงนิทรรศการด้าน
การเกษตร และเข้าชมงานแสดงนิทรรศการด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม หรือการ
พาณิชยก์รรมต่าง ๆ  นั้น พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดบั “พอใจมาก” ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 
4.275 (จากคะแนนเตม็ 5) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 85.50 โดยมีความพึงพอใจในระดบั “พอใจมาก” ในทั้ง 
3 ประเด็นการใหบ้ริการ  ดว้ยคะแนนเฉล่ียใกลเ้คียงกนัระหวา่ง 4.268 - 4.287 (ตาราง 6)  
 

ตาราง 6 ระดบัความพึงพอใจของประชาชนทัว่ไปท่ีเขา้ชมอุทยานหลวงราชพฤกษ ์
ประเด็นการใหบ้ริการ S.D. Mean % การแปลผล 

1. ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 0.619 4.287 85.74 พอใจมาก 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 0.764 4.269 85.38 พอใจมาก 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 0.612 4.268 85.36 พอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย 0.563 4.275 85.50 พอใจมาก 
หมายเหตุ : S.D.=ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉล่ีย, %=ร้อยละ  
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  อย่างไรก็ตามกลบัพบว่ายงัมีบางรายการท่ีผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั “พอใจ”    คือ    
1) ความเหมาะสมของช่องทางในการติดต่อประสานงานการให้บริการและการรับฟังความคิดเห็น
จากผูรั้บบริการ  2) ความพร้อม ความเต็มใจ ความเอาใจใส่และความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
3) ความเหมาะสมของส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการให้บริการ  และ 4) เจา้หนา้ท่ีมี
ความรู้ความสามารถในการใหบ้ริการให้ค  าแนะน า แกไ้ขปัญหา ตอบช้ีแจงขอ้สงสัยไดอ้ยา่งชดัเจน
ตรงประเด็น 
 2) ข้อคิดเห็นแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร 

 ประชาชนทัว่ไปผูรั้บบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีขอ้คิดเห็นเสนอแนะว่า
สถาบนัฯ ควรมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในส่ือต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน 
และควรจดัท าป้ายบอกสถานท่ีภายในบริเวณพื้นท่ีใหมี้สีสดใส เขา้ใจง่าย 

 ส าหรับในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกนั้น ประชาชนทั่วไปมีข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะวา่สถาบนัฯ ควรขยายเวลาการเปิดบริการใหม้ากข้ึน เช่น ขยายเวลาถึง 2 ทุ่ม เพราะสภาพ
อากาศในตอนกลางวนัร้อนท าให้ไม่เหมาะแก่การท่องเท่ียว ควรปรับปรุงท่ีจอดรถและมีรถรับ-ส่ง
ระหวา่งท่ีจอดรถกบับริเวณจดังาน ควรมีรถรางให้บริการโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย หรือควรมีจกัรยานให้
เช่าในราคาไม่แพง รวมทั้งควรมีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองห้องน ้ าให้สะอาดก่อนเปิดให้บริการ 
ทั้งยงัควรดูแลตกแต่งตน้ไมแ้ละสภาพแวดลอ้มทัว่ไปให้สวยงามอยูเ่สมอ และควรมีท่ีพกัท่ีมีร่มเงา เพื่อ
เพิ่มบริเวณพกัผอ่นใหม้ากข้ึน 

 
 3.2.1  (2) ควำมพงึพอใจของผู้แทนหน่วยงำนฯ จัดกจิกรรมของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 
 1) ระดับควำมพงึพอใจของผู้แทนหน่วยงำนในกำรให้บริกำรของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 
  ผูแ้ทนหน่วยงานจดักิจกรรมในอุทยานหลวงราชพฤกษเ์ป็นผูบ้ริหารระดบัสูง หรือ
เป็นผูบ้ริหารในระดบัรองหรือผูช่้วยซ่ึงเป็นองคก์รภาครัฐหรือเอกชน ท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการในกิจกรรม
ดา้นการตลาดเพื่อหารายได้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์  มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดบั 
“พอใจมาก” ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.282 (จากคะแนนเต็ม 5) คิดเป็นร้อยละ 85.64 โดยมีความพึงพอใจ
ในระดบั “พอใจมาก” ใน 2 ดา้นคือ ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ และด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบ้ริการ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.481 และ 4.269 ตามล าดบั ส่วนดา้นส่ิงอ า นว ยคว ามสะดวกนั้ น
ได้ รับคว ามพึ งพอใจในระดับ  “พอใจ ”  (ตาราง 7) 
 
 
 



รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร  

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการ และโครงการส ารวจความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงาน 
ตามบทบาทหน้าท่ีของของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ญ 

ตาราง 7 ระดบัความพึงพอใจของผูแ้ทนหน่วยงานจดักิจกรรมในอุทยานหลวงราชพฤกษ ์
ประเด็นการใหบ้ริการ S.D. Mean % การแปลผล 

1. ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 0.563 4.269 85.38 พอใจมาก 
2. ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 0.774 4.481 89.62 พอใจมาก 
3. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 0.673 4.096 81.92 พอใจ 

ค่าเฉล่ีย 0.600 4.282 85.64 พอใจมาก 
หมายเหต ุ: S.D.=ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉล่ีย, %=ร้อยละ  
 

 2) ข้อคิดเห็นแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร 
ผู ้แทนหน่วยงานจัดกิจกรรมในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะว่าสถาบันฯ ควรปรับปรุงรูปแบบการท างานให้มีความคล่องตัวมากข้ึนโดย
ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานให้คลา้ยกบัเอกชน และควรให้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีส่วน
ร่วมหรือรับผิดชอบในเร่ืองอ่ืน ๆ เช่นอ านวยความสะดวกเร่ืองอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการ
จดักิจกรรมใหม้ากข้ึน เพราะการอ านวยความสะดวกเฉพาะสถานท่ีนั้นยงัไม่เพียงพอ 

นอกจากน้ียงัควรเพิ่มจ านวนรถรับส่ง การจดัท าป้ายบอกทาง การปรับปรุงแกไ้ข
ระบบบ าบดัน ้ าเสียของห้องน ้ าท่ีส่งกล่ินรบกวน  ควรมีการประสานงานและแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดังานให้แก่บุคลากรภายในให้รับทราบอย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพนกังานรักษา
ความปลอดภยัท่ีรับผดิชอบดูแลเร่ืองการผา่นเขา้ออกประตู หรือจดัท าป้ายติดรถ และบตัรประจ าตวั
ให้แก่ผูรั้บบริการเฉพาะกลุ่มเพื่อความสะดวกมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ียงัควรจดัพื้นท่ีส าหรับผูใ้ช้บริการ
เฉพาะกลุ่มเพื่อป้องกนัความสับสนระหวา่งแขกผูม้าร่วมงานกบันกัท่องเท่ียวทัว่ไป 

 
 3.2.1 (3) ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมฯ ของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 
 1) ระดับควำมพงึพอใจของผู้แทนผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมฯ ของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 

ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมและฐานการเรียนรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ประกอบด้วย
นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและผูเ้รียนรู้จากองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีความพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการในระดบั “พอใจมาก” ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.302 (จากคะแนนเต็ม 5) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 86.04 โดยมี
ความพึงพอใจในระดบั “พอใจมาก” ทั้ง 3 ประเด็นการให้บริการโดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดา้น
เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.449  รองลงมาคือดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้น
กระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.230 และ 4.226  ตามล าดบั (ตาราง 8) 
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ตาราง 8 ระดบัความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมและฐานการเรียนรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ ์

ประเด็นการใหบ้ริการ S.D. Mean % การแปลผล 
1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 0.524 4.226 84.52 พอใจมาก 
2. ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 0.518 4.449 88.98 พอใจมาก 
3. ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 0.606 4.230 84.60 พอใจมาก 

ค่าเฉล่ีย 0.484 4.302 86.04 พอใจมาก 
หมายเหต ุ: S.D.=ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉล่ีย, %=ร้อยละ  
 

 2) ข้อคิดเห็นแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร 
 ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมและฐานการเรียนรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะว่า วิทยากรควรอยู่ในต าแหน่งท่ีผูรั้บบริการมองเห็นได้ชัดเจน ควรเพิ่มวิทยากร
แนะน าเส้นทางการเรียนรู้ให้มากข้ึน ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกนั้น ควรเพิ่มรถบริการให้มากข้ึน 
ควรมีการจดัท าคู่มือการน าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ควรจดัท าป้ายช้ีทางให้ชัดเจนและเปิด
สถานท่ีให้เขา้ชมทุกส่วนเพื่อให้คุม้ค่ากบัการเขา้ชม นอกจากน้ียงัเสนอว่าควรจดัฐานการเรียนรู้
ในช่วงเช้าเน่ืองจากในช่วงบ่ายอากาศร้อน และควรก าหนดจ านวนคนเหมาะสมกบัพื้นท่ีในแต่ละ
ฐานกิจกรรม รวมทั้งควรให้อิสระในการศึกษา  ส่วนเร่ืองส่ืออุปกรณ์นั้นควรใชเ้คร่ืองขยายเสียงท่ี
เหมาะสมกบัพื้นท่ีหรือน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชใ้นการน าเสนอ  
 
3.3 ผลกำรส ำรวจควำมเช่ือมั่นต่อกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำทีข่องสถำบันวจัิยและพฒันำ  
  พืน้ทีสู่ง (องค์กำรมหำชน)  

 ผลการส ารวจความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบนัวิจยั
และพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซ่ึงด าเนินการส ารวจฯ เป็นปีแรก
พบว่าเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงมีความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบนัฯ ใน
ระดบั “มากท่ีสุด” ด้วยคะแนน 4.418 (จากคะแนนเต็ม 5) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 88.36 โดยมีความ
เช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานของสถาบนัฯ ทั้งในดา้นธรรมาภิบาลและดา้นการป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.587 และ 4.226 ตามล าดบั (ตาราง 9) 
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ตาราง 9 ความเช่ือมัน่ของเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงต่อการด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีของ สวพส.  
ความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานฯ n S.D. Mean % การแปลผล 

1. ดา้นธรรมาภิบาล 533 0.488 4.587 91.74 มากท่ีสุด 
2. ดา้นการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 469 0.898 4.226 84.52 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 0.679 4.418 88.36 มากท่ีสุด 
หมายเหต ุ: n=จ านวนตวัอยา่ง, S.D.=ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Mean=คะแนนเฉล่ีย, %=ร้อยละ  
 

 3.3.1 ด้ำนธรรมำภิบำล  
  การบริหารจดัการองค์การมหาชนด้านธรรมาภิบาลประกอบด้วยหลักส าคญั 6 
ประการ คือ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ส านึกความรับผิดชอบและความ
คุม้ค่า  ผลการส ารวจพบว่าเกษตรกรมีความเช่ือมัน่ ต่อสถาบนัฯ ในด้านธรรมาภิบาลในระดบั “มากท่ีสุด” 
เน่ืองจากเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงเห็นว่า 1) บุคลากรของสถาบนัฯ มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความสุภาพ 
อ่อนโยน และมีไมตรีจิตพร้อมให้บริการ 2) สถาบนัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูรั้บบริการอย่างตรงไปตรงมา  3) บุคลากรของสถาบนัฯ ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
กระท าตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในสังคม 4) บุคลากรของสถาบนัฯ มีความมุ่งมัน่และตั้ งใจปฏิบัติงาน
อย่าง เต็มความสามารถเพื่อให้งานบรรลุความส า เ ร็จตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 5) สวพส. 
มีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เป็นตน้   
  เม่ือจ าแนกตามพื้นท่ีปฏิบติังานโครงการและตามพื้นท่ีลุ่มน ้ าแลว้พบว่าเกษตรกร
ในทุกพื้นท่ีปฏิบติังานโครงการและทุกพื้นท่ีลุ่มน ้ าต่างก็มีความเช่ือมัน่ฯ ในด้านธรรมาภิบาลใน
ระดบั “มากท่ีสุด” เช่นเดียวกนั 
 3.3.2 ด้ำนกำรป้องกนักำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลการส ารวจฯ พบว่าเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงมีความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าท่ีของสถาบนัฯ ในระดบั “มากท่ีสุด”  ในด้านการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เน่ืองจากสถาบนัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูรั้บบริการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริต ผูรั้บบริการ
สามารถติดต่อไดส้ะดวก และไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความรู้เก่ียวกบัการทุจริตให้แก่ผูรั้บบริการ
ทราบอย่างทัว่ถึง  นอกจากน้ีพบว่าเกษตรกรบนพื้นท่ีสูงเกือบทุกพื้นท่ีปฏิบติังานโครงการมีความ
เช่ือมัน่ในดา้นการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดบั “มากท่ีสุด”  และเม่ือจ าแนกตาม
พื้นท่ีลุ่มน ้ าแลว้พบว่า เกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มน ้ าสาละวิน ลุ่มน ้ ากก และลุ่มน ้ าปิง มีความเช่ือมัน่ใน
ดา้นการป้องกนัการทุจริตฯ น้ี ในระดบั “มากท่ีสุด” ในขณะท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีลุ่มน ้ าแม่กลอง ลุ่ม
น ้าโขง และลุ่มน ้าน่าน มีความเช่ือมัน่ในดา้นการป้องกนัการทุจริตฯ น้ี ในระดบั “มาก”  
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 3.3.3 ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัควำมเช่ือมั่นต่อกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำทีข่องสถำบันฯ 
 ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีของสถาบนัฯ 

จ าแนกตามพื้นท่ีปฏิบติังานโครงการ สรุปไดด้งัน้ี 
1) โครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง   

(1)  ด้านธรรมาภิบาล - เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงเช่ือมั่นในการท างานของ
เจา้หน้าท่ีของสถาบนัฯ ว่าท างานดว้ยความเป็นธรรม มีความเสมอภาค มีความโปร่งใส มีความ
รับผิดชอบ ไม่เลือกปฏิบติั และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ชาวบา้น ซ่ึงความเช่ือมัน่ดงักล่าวท าให้
เกิดผลดีต่อองคก์รตามไปดว้ย 

(2) ดา้นการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงไม่
ทราบช่องทางการร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ดังนั้ นควรมีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้ งในท่ี
สาธารณะ เช่น โรงเรียน หรือบา้นผูน้ าชุมชน นอกจากน้ี สถาบนัฯ ยงัควรเผยแพร่ความรู้ ขอ้มูล
ข่าวสาร และประชาสัมพนัธ์เร่ืองช่องทางการร้องเรียนใหแ้ก่ผูรั้บบริการรับทราบอยา่งทัว่ถึงดว้ย 

2) พื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 
(1) ดา้นธรรมาภิบาล – เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงเช่ือมัน่วา่เจา้หนา้ท่ีของสถาบนัฯ 

ท างานโดยอาศยัหลกัธรรมาภิบาล และกระท าตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัชาวบา้น 
(2) ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เกษตรกรบนพื้นท่ีสูง

เช่ือมัน่วา่ หากน าหลกัการในการป้องกนัการทุจริตฯ มาใชแ้ลว้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัจะมีความเกรงกลวั
ไม่กลา้ท าผดิ ดงันั้นควรเพิ่มช่องทางในการแจง้ข่าวสารการป้องกนัการทุจริตใหท้ัว่ถึงมากยิง่ข้ึน 

3) พื้นท่ีศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 
(1) ด้านธรรมาภิบาล - เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงเช่ือมั่นว่าเจ้าหน้าท่ีของสถาบันฯ  

ท างานด้วยความเป็นธรรม มีความเสมอภาค และความรับผิดชอบ ท างานด้วยความโปร่งใส มี
แผนงานท่ีชดัเจน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูรั้บบริการเป็นหลกั ทั้งยงัสามารถท างานร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นสถาบนัฯ จึงควรมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผูรั้บบริการอยา่งตรงไปตรงมา 

(2) ดา้นการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ - เกษตรกรบนพื้นท่ีสูงมี
ความเช่ือมัน่วา่ทุกอยา่งมีกฎเกณฑแ์ละมีกฎหมายอยา่งชดัเจน  ดงันั้นควรเพิ่มกฎระเบียบก าหนดให้
ผูก้ระท าผดิไดรั้บการลงโทษ โดยใหเ้พิ่มช่องทางการแจง้เบาะแสเก่ียวกบัการทุจริต หรือเพิ่มจ านวน
จุดติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการทุจริต และบทลงโทษต่าง ๆ 
ใหผู้รั้บบริการทราบ 
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4 ข้อเสนอแนะ  
 คณะผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะแก่สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) เพื่อเป็นแนว
ทางการปรับปรุงงานบริการในภาพรวมดงัน้ี 

4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรับสถำบันฯ 
1) ควรมีการติดตามประเมินผลการปรับปรุงการให้บริการเป็นประจ าทุกไตรมาส

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเด็นท่ีสถาบนัฯ ไดป้รับปรุงไปแลว้ เพื่อจะท าให้ทราบผลการด าเนินงานท่ี
เป็นรูปธรรมและมีความต่อเน่ือง 

2) ควรพิจารณาทบทวนว่ากลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการของสถาบนัฯ ในพื้นท่ีศูนย์
พฒันาโครงการหลวง นั้นเป็นกลุ่มเจา้หนา้ท่ีของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง หรือเป็นกลุ่มเกษตรกร
ในพื้นท่ีดงักล่าว เน่ืองจากกลุ่มเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวนั้นเป็นผูท่ี้ได้รับบริการโดยตรงจากสถาบนัฯ 
มากกวา่กลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ีบริการของศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 

3) อุทยานหลวงราชพฤกษ ์ควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานให้คล่องตวัและมี
การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการให้มากข้ึน โดยเฉพาะดา้นการให้บริการและการ
ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 

4)  ควรก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร  และเผยแพร่ให้บุคลากร
ทุกคนได้รับทราบว่า เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนของสถาบนัฯ ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในสถาบนัฯ 

5) ควรมีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นอย่างต่อเน่ืองจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ของสถาบนัฯ ในดา้นความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีของสถาบนัฯ   

4.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติส ำหรับสถำบันฯ  
  4.2 (1) ส าหรับงานบริการใหแ้ก่เกษตรกรบนพื้นท่ีสูง 

1) ควรปรับปรุงกลไกการค้นหาความต้องการท่ีแท้จริงของเกษตรกรเพื่อให้
กิจกรรมการใหบ้ริการในแต่ละหน่วยบริการนั้นมีความเหมาะสมและตรงต่อความตอ้งการของกลุ่ม
เกษตรกรมากยิ่งข้ึน มีการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน (SWOT) ของชุมชนในพื้นท่ีปฏิบติังาน
โดยเฉพาะโครงการขยายผลโครงการหลวงและโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและ
พฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง เพื่อเป็นฐานขอ้มูลส าหรับการจดัท าแผนพฒันาชุมชนดา้นต่าง ๆ 
ใหเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน 

2)  ควรปรับปรุงแผนการประชาสัมพนัธ์โครงการ และแผนการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีให้บริการแก่เกษตรกรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับฤดูกาล รวมทั้ งการท าความเข้าใจใน
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วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย และประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะไดรั้บจากการใหบ้ริการในแต่ละเร่ือง และการ
แจง้ความคืบหนา้ใหแ้ก่เกษตรกรทราบเป็นระยะ ๆ  

3) ควรปรับปรุงระบบและวิธีการคดัเลือกเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อให้ตรง
กบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มเป้าหมาย เพราะหากไม่มีการคดัเลือกเกษตรกรท่ีเหมาะสมแลว้ 
อาจจะท าให้ผูท่ี้ไม่ประสงค์จะเขา้ร่วมเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่เห็นความส าคญั หรือไม่มีการปฏิบติั
จริง ซ่ึงอาจส่งผลให้โครงการไม่เกิดความก้าวหน้า และเกิดความสูญเปล่าทั้ งในเร่ืองของ
งบประมาณและระยะเวลา  

4) ควรปรับปรุงความพร้อมของส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ใหบ้ริการใหเ้หมาะสมในแต่ละพื้นท่ีโครงการ 

5) ในกรณีท่ีมีขอ้จ ากดัในการส่ือสารดว้ยภาษาไทยของเกษตรกรบนพื้นท่ีสูง ควร
จดัหาวทิยากรท่ีสามารถส่ือสารเป็นภาษาชนเผา่ได ้หรือมีการจดัล่ามแปลเป็นภาษาชนเผา่ 

 4.2 (2) ส าหรับงานบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
1) เจา้หนา้ท่ีทุกส่วนงานของอุทยานหลวงราชพฤกษต์อ้งไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร 

เก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีจะจดัข้ึนในพื้นท่ีอย่างทัว่ถึง เช่น มีการแจง้ขอ้มูลให้ทราบทุกสัปดาห์ 
ทั้งน้ีจกัตอ้งพฒันาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานให้มีความคล่องตวั  สะดวกและรวดเร็ว
ควบคู่กนัไปดว้ย 

2) ควรเพิ่มจ านวนป้ายช้ีทางแจง้จุดการบริการห้องน ้ า และมีความถ่ีในการดูแล
ความสะอาดห้องน ้ าและถังขยะให้มากข้ึนในกรณีท่ีมีผูใ้ช้บริการเป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก
ผูรั้บบริการส่วนหน่ึงยงัเห็นวา่ส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ีควรไดรั้บการปรับปรุงการใหบ้ริการ 

3) ควรมีช่องทางการแจง้ขอ้มูลเร่ืองการให้บริการระบบสัญญาณอินเตอร์เนตให้แก่
ผูรั้บบริการทราบ เช่น ป้ายบอกจุดสัญญาณให้บริการ Wi Fi ฟรี หรือระบุ Password ไวใ้นบตัรเขา้
ชม หรือแผน่พบั เป็นตน้ 

4) ควรมีระบบจดัการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรหรือหน่วยงาน
ภายนอกท่ีมาใชบ้ริการ อาทิ จดัท าบตัรประจ าตวั ป้ายติดรถยนตท่ี์ผา่นเขา้ออก เป็นตน้ 

5) ควรน าขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บบริการจากผลการวจิยั มาสังเคราะห์เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานในปีถดัไป เช่น จ านวนคร้ังท่ีเขา้รับบริการ ภูมิล าเนา และจุดประสงค์ในการเขา้ชม
อุทยานหลวงราชพฤกษ ์เป็นตน้  

6) ควรมีการติดตามผลการใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ทั้ งภายในและภายนอกพื้นท่ี
อุทยานหลวงราชพฤกษ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าประชาชนและผู ้ใช้บริการ
กลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้หรือรับทราบขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสารนั้นอยา่งถูกตอ้งและทัว่ถึง 
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7) ควรทบทวนระบบการประสานงานระหว่างบุคลากรภายในอุทยานหลวงราช
พฤกษ์กับผู ้มาติดต่อประสานงานจากหน่วยงานภายนอก เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน เช่นทางโทรศพัท์ จดหมายและการส่ือสารอ่ืน ๆ รวมทั้งแจง้จุดนดัหมาย พื้นท่ีจดั
กิจกรรม การรับส่งผูใ้ชบ้ริการเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและเรียบร้อยต่อการจดังานแต่ละคร้ัง 

8) ควรมีระบบและกลไกการคดัเลือกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ในการเขา้
ไปมีส่วนในการร่วมจดักิจกรรมการใหบ้ริการภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ ์ 

4.2 (3) ส าหรับการสร้างความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีฯ  
1)  จดัการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทุกคนของสถาบนัฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยหลกัธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสถาบนัฯ โดยให้บุคลากรเผยแพร่เร่ืองดงักล่าวต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ของสถาบนัฯ อยา่งทัว่ถึง  

2) ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนของสถาบนัฯ 
ในการรักษาและด ารงไวซ่ึ้งมาตรฐานความเช่ือมัน่ต่อการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบนัฯ ในระดบั 
“มากท่ีสุด” โดยใหผู้บ้ริหารและบุคลากรทุกคนมีการทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาลทั้ ง 6 ประการ รวมทั้งมีการพฒันาการมีส่วนร่วมกบัผูรั้บบริการและ
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ในการป้องกนัมิให้เกิดการทุจริตหรือเกิดการประพฤติมิชอบข้ึน
ภายในสถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) 

3) ควรจดัท าป้ายหรือสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพนัธ์เร่ืองช่องทางการร้องเรียน หรือ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรผูรั้บบริการทราบอยา่งชดัเจน เช่น น าไปติดท่ีรถของสถาบนัฯ 
หรือติดดา้นล่างของในส่ือต่าง ๆ ท่ีเผยแพร่ใหแ้ก่เกษตรผูรั้บบริการ 

.............................................................. 


