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คำนำ
รำยงำนสรุปสำหรับผู้บริหำร (Executive Summary Report) ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของสถำบันและ
โครงกำรสำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง
(องค์กำรมหำชน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 รับผิดชอบดำเนินกำรสำรวจโดยมหำวิทยำลัยพำยัพตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำกสถำบันฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและสำรวจควำม
เชื่ อ มั่ น ต่ อ กำรด ำเนิ น งำนตำมบทบำทหน้ ำ ที่ ข องสถำบั น เพื่ อ รั บ ทรำบปั ญ หำ ข้ อ จ ำกั ด ของกำร
ดำเนิน งำนกำรให้ บริกำร รวมทั้งแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้ บริกำรของสถำบันฯ ให้ ดียิ่งขึ้นต่อไป
รำยงำนฉบับนี้ประกอบด้วย บทนำ วิธี กำรสำรวจ ผลกำรสำรวจ ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรปรับปรุง
กำรให้บริกำร และกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันฯ
กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำร
มหำชน) ในครั้งนี้เป็นไปตำมขอบเขตที่ คณะกรรมกำรของสถำบันฯ เป็นผู้กำหนดในพื้นที่กำรสำรวจ
และประชำกรเป้ ำหมำยที่ ต้ องกำรศึ ก ษำ รวมทั้ งประเด็ น กำรให้ บ ริก ำร คื อ 1) ด้ ำนกระบวนกำร
ขั้นตอนกำรให้บริกำร 2) ด้ำนเจ้ ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร และ 3) ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกตำมกรอบกำร
ประเมิ น ฯ นอกจำกนั้ น ยั ง มี ก ำรส ำรวจควำมเชื่ อ มั่ น ต่ อ กำรด ำเนิ น งำนตำมบทบำทหน้ ำ ที่ ข อง
สถำบั น วิจัย และพัฒนำพื้นที่สู ง (องค์กำรมหำชน) เพื่อรับทรำบถึงควำมเชื่อมั่นของผู้ รับบริกำรที่เป็นเกษตรกร
บนพื้นที่สูง และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง ที่มีต่อสถำบันวิจั ยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำร
มหำชน) ในด้ำนธรรมำภิบำลและกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ เสนอผลกำร
สำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำแนกตำมบริบทของกำรบริกำรให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง และ
กำรให้บริกำรของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ และนำเสนอผลกำรสำรวจควำมเชื่อมั่นตำมบทบำทหน้ำที่
ของสถำบั น ฯ จ ำแนกตำมพื้น ที่ป ฏิบัติงำนโครงกำร ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สรุปในรำยงำนฉบับนี้ สำหรับ
รำยละเอียดอื่น ๆ จะปรำกฏในรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
คณะผู้วิจัย
มหำวิทยำลัยพำยัพ
21 สิงหำคม 2558
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

1. บทนำ
กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำร
มหำชน) และกำรสำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
พื้นที่สูง(องค์กำรมหำชน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 นี้ ใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์
1) เพื่ อส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรของสถำบันวิจัยและพัฒ นำพื้นที่ สูง (องค์กำรมหำชน)
2) เพื่อสำรวจควำมเชื่อมั่น ต่อกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันวิจัยและพัฒ นำพื้นที่สูง
(องค์กำรมหำชน) ของเกษตรกรบนพื้ นที่ สู ง 3) เพื่อทรำบปั ญ หำ ข้อจำกัด ข้อ เสนอแนะ ของกำร
ดำเนิ น งำนกำรให้ บ ริ ก ำรและควำมเชื่อ มั่น ต่ อกำรด ำเนิ น งำนตำมบทบำทหน้ ำที่ ของสถำบั น และ
แนวทำงกำรปรับปรุงกำรบริกำรของสถำบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเป็นกำรสะท้อนถึงควำมสำเร็จในกำรตอบสนองต่อควำม
คำดหวังและควำมต้ อ งกำรของผู้ รับ บริก ำร ตั ว ชี้ วั ด ควำมพึ งพอใจของผู้ รับ บริก ำรมี ลั ก ษณะเป็ น
“ร้ อ ยละของระดั บ ควำมพึ ง พอใจ”ของประชำชนผู้ รั บ บริ ก ำร ผลกำรส ำรวจควำมพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริกำร ควรถูกนำมำใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรและเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำน
บริกำรให้มีประสิทธิภำพตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนให้ดียิ่งขึ้นตำมพันธกิจเฉพำะขององค์กำร
มหำชน กำรสำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่
สูง(องค์กำรมหำชน ) ที่มีกำรสำรวจเป็น ปีที่สำมติดต่อกันนี้ ทำให้สถำบันฯได้รับทรำบถึงควำมเชื่อมั่ น
ของผู้รับบริกำรต่อสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง(องค์กำรมหำชน)ในด้ำนธรรมำภิบำลและด้ำนกำร
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ซึ่งตัวชี้วัดควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนมีลักษณะเป็น
“ร้อยละของระดับ ควำมเชื่อมั่ น ”ของผู้ รับบริก ำร ดังนั้ น ผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่ นฯจึงช่ว ยทำให้
สถำบันฯมีแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำลต่อไป
2. วิธีกำรสำรวจ
กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและกำรสำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนิ นงำน
ตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบั นฯ ปี งบประมำณ พ.ศ.2558 เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative
Research)ในประเภทกำรวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research)โดยประมวลและวิเครำะห์ควำมคิดเห็น
ของกลุ่ ม ตัว อย่ ำงผู้ รั บ บริ ก ำร ณ ช่ ว งเวลำหนึ่ ง โดยเน้ น กำรวัด ครั้งเดีย ว (One-shot Descriptive
Study) เพื่อวัดระดับควำมพึงพอใจจำกกำรได้รับบริกำรและวัดระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำน

ค

ตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันฯ รวมทั้งกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพที่เป็นข้อคิดเห็ น
และข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรทั้งในด้ำนกำรให้บริกำรและในด้ำนควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนของ
สถำบันฯ
ในกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรนั้ น ได้สอบถำมควำมคิดเห็ นจำกผู้รับบริกำร
กลุ่ ม ตั ว อย่ ำงจ ำนวน 1,206 รำย ประกอบด้ วยเกษตรกรที่ บ นพื้ น ที่ สู ง และเจ้ำหน้ำที่ ศู น ย์พั ฒ นำ
โครงกำรหลวง จ ำนวน 506 รำย และผู้ รับ บริก ำรจำกอุท ยำนหลวงรำชพฤกษ์ จำนวน 700 รำย
สำหรับ กำรสำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันฯ ได้สอบถำมจำก
เกษตรกรบนพื้นที่สูง และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์พัฒ นำโครงกำรหลวง จำนวน 506 รำย ผู้รับบริกำรที่เป็น
เกษตรกรฯประกอบด้ ว ยผู้ ที่ ได้ รั บ บริ ก ำรจำกสถำบั น ฯจ ำนวน 25 แห่ ง ในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนของ
1) โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่อแก้ปัญหำพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน 5 แห่ง จำนวน 119 รำย
2) โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง 10 แห่ ง จำนวน 218 รำย และ 3) ศูนย์พัฒ นำโครงกำรหลวง
10 แห่ง โดยแบ่งเป็นเกษตรกรบนพื้นที่สูง จำนวน 159 รำย และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง
จำนวน 10 รำย สำหรับผู้รับบริกำรของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ประกอบด้วย 1) ประชำชนและผู้สนใจ
ที่เข้ำชมอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จำนวน 500 รำย และ 2) ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมและฐำนกำรเรียนรู้ของ
อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จำนวน 200 รำย
กำรดำเนินกำรวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้ ว ยข้อค ำถำมลั กษณะมำตรกำรประเมิ น (Rating scale) ซึ่งวัด ระดั บควำมพึ งพอใจของ
ผู้รับบริกำร 5 ระดับ ใน 3 ประเด็นคือ 1) ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 2) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร และ 3) ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก โดยมีข้อคำถำมสำหรับแสดงควำมคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถำมและแบบสอบถำมได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ ภำษำที่ใช้
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ จ ำกคณะกรรมกำรของสถำบั น ฯและมี ก ำรทดสอบควำมเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ของแบบสอบถำม มีกำรจัดเก็บข้อมูลภำคสนำมระหว่ำงเดือนมกรำคม 2558 – เมษำยน
2558 จำกนั้ น มี ก ำรวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค วำมถี่ ค่ ำ เฉลี่ ย เลขคณิ ต ร้ อ ยละ และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มำตรฐำน พร้อมอภิปรำยผลในเชิงพรรณนำวิเครำะห์ตำมข้อเท็จจริง ทั้งนี้ กำรแปลผลควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรและควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันฯ นั้น ขึ้นอยู่กับระดับ
“คะแนนเฉลี่ย” ซึ่งคิดเป็น “ร้อยละ”ดังนี้

ง

คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

84.01-100.00
68.01-84.00
52.01-68.00
36.01-52.00
20.00-36.00

ควำมพึงพอใจฯ
พอใจมำก
พอใจ
เฉยๆ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมำก

กำรแปลผล
ควำมเชื่อมั่นฯ
มำกที่สุด
มำก
ปำนกลำง
น้อย
น้อยที่สุด

3. ผลกำรสำรวจ
3.1 ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร-เกษตรกรบนพื้นที่สูง
3.1.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร-เกษตรกรบนพื้นที่สูง
เกษตรกรบนพื้นที่สูงมีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของสถำบันฯ ในภำพรวมในระดับ
“พอใจมำก” ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.564 คิดเป็นร้อยละ 91.28 เมื่อจำแนกตำมประเด็นกำรให้บริกำร
พบว่ำ ประเด็นด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับ “พอใจมำก” ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.643
ด้ ำนกระบวนกำร ขั้ นตอนกำรให้ บริ กำร มี ควำมพึ งพอใจในระดั บ “พอใจมำก” ด้ วยคะแนนเฉลี่ ย 4.533
และด้ำนสิ่ งอำนวยควำมสะดวก มีควำมพึ งพอใจในระดั บ “พอใจมำก” ด้ว ยคะแนนเฉลี่ ย 4.515
ตำมลำดับ (ตำรำง 1)
ตำรำง 1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร-เกษตรกรบนพื้นที่สูง จำแนกตำมกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่ำง

n

เกษตรกร-ศู นย์
พั ฒ นำโครงกำร 159
หลวง
เกษตรกรโครงกำรขยำยผล 218
โครงกำรหลวง
เกษตรกรโครงกำรขยำยผล 119
ฯ (ฝิ่น)
เจ้ำหน้ำที-่ ศูนย์
10
พัฒนำโครงกำรหลวง
506
รวม

การแปลผล

กระบวนกำร
เจ้ำหน้ำที่
สิ่งอำนวย
ขั้นตอนกำร
รวม
ผู้ให้บริกำร
ควำมสะดวก
ให้บริกำร
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ กำรแปลผล
4.648

92.96

4.702

94.04

4.565

91.30

4.638

92.76

พอใจมาก

4.492

89.84

4.655

93.10

4.486

89.72

4.544

90.88

พอใจมาก

4.466

89.32

4.559

91.18

4.523

90.46

4.516

90.32

พอใจมาก

4.400

88.00

4.425

88.50

4.250

85.00

4.358

89.16

พอใจมาก

4.515 90.30
พอใจมาก

4.564

91.28

พอใจมาก

4.533 90.66
พอใจมาก

4.643 92.86
พอใจมาก

จ

เมื่อจำแนกตำมกิจกรรมที่ให้บริกำรแก่เกษตรกรทั้งหมด 12 กิจกรรม พบว่ำเกษตรกร
มีควำมพึงพอใจฯในระดับ “พอใจมำก”ที่คะแนนเฉลี่ย 4.568 หรือร้อยละ 91.36 ส่วนเมื่อจำแนกตำม
กิจกรรม พบว่ำมีกิจกรรมจำนวน 11 กิจกรรมมีระดับควำมพึงพอใจฯในระดับ “พอใจมำก” ยกเว้น
กิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมชุมชนเพื่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ที่มคี วำมพึงพอใจฯ ในระดับ
“พอใจ” (ตำรำง 2)
ตำรำง 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร-เกษตรกรบนพื้นที่สูง จำแนกตำมกิจกรรม
กิจกรรม

n

กระบวนกำร
ขั้นตอนกำร
ให้บริกำร

เจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำร

สิ่งอำนวย
ควำมสะดวก

รวม

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ กำรแปลผล

1. อำหำรปลอดภัย 18 4.819 96.38 4.889 97.78 4.778 95.56 4.829 96.58 พอใจมาก
5 4.900 98.00 4.800 96.00 4.500 90.00 4.733 94.66 พอใจมาก
2. หัตถกรรม
32 4.648 92.96 4.820 96.40 4.602 92.04 4.690 93.80 พอใจมาก
3. เยำวชน
106 4.715 94.30 4.702 94.04 4.625 92.50 4.687 93.74 พอใจมาก
4. เข้มแข็ง
13 4.481 89.62 4.654 92.90 4.731 94.62 4.622 92.44 พอใจมาก
5. ฟื้นฟู
68 4.518 90.36 4.677 93.54 4.500 90.00 4.565 91.30 พอใจมาก
6. ไม้ผล
7. ธนำคำรอำหำรชุมชน 10 4.750 95.00 4.750 95.00 4.125 82.50 4.542 90.84 พอใจมาก
73 4.483 89.66 4.621 92.42 4.499 89.98 4.534 90.68 พอใจมาก
8. พืชผัก
67 4.373 87.46 4.608 92.16 4.605 92.10 4.529 90.58 พอใจมาก
9. กำแฟ
56 4.429 88.58 4.545 90.90 4.496 89.92 4.490 89.80 พอใจมาก
10. พืชไร่
32 4.500 90.00 4.547 90.94 4.211 84.22 4.419 88.38 พอใจมาก
11. สหกรณ์
16 4.125 82.50 4.313 86.26 4.109 82.18 4.182 83.64 พอใจ
12. ท่องเที่ยว
496 4.536 90.72 4.647 92.94 4.520 90.40
รวม
4.568 91.36 พอใจมาก
การแปลผล
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

3.1.2 จุดเด่นที่ผู้รับบริกำรมีควำมประทับใจและแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร
3.1.2.1 เกษตรกรบนพื้นที่สูงและเจ้ำหน้ำที่ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง
จุดเด่นที่เกษตรกรและเจ้ำหน้ ำที่โครงกำรหลวงมีควำมประทับใจ คือ กระบวนกำร
ขั้นตอนในกำรติดต่อประสำนงำนมีควำมสะดวก รวดเร็ว เจ้ำหน้ำที่มีควำมเป็นกันเอง สำมำรถทำงำน
ร่วมกับเกษตรกรได้ดี นอกจำกนั้ นยังรับฟังควำมคิดเห็ นของเกษตรกร หมั่น ติดตำมงำน และแก้ไข
ปั ญ หำต่ำงๆได้เป็ น อย่ ำงดี ในด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก เกษตรกรมีควำมคิดเห็ นว่ำ สวพส.มีกำร
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในแต่ละกิจกรรม และมีกำรปฏิบัติงำนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชน

ฉ

ส่วนแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร เกษตรกรและเจ้ำหน้ำที่โครงกำรหลวงเห็นว่ำ
สวพส.ควรแสดงให้ชุมชนเห็นบทบำทที่แท้จริงในด้ ำนกำรดำเนินงำนเพื่อป้องกันควำมเข้ำใจที่สับสน
ระหว่ำงบทบำทหน้ำที่ของ สวพส.กับโครงกำรหลวง ทั้งยังควรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้ตรงตำมแผนงำนที่
กำหนดไว้ ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำที่ควรสื่อสำรภำษำท้องถิ่นได้ และสวพส.ไม่ควร
โยกย้ ำยหรือสั บ เปลี่ ย นตำแหน่ งเจ้ำหน้ ำที่บ่ อยเกิน ไป นอกจำกนั้น ยัง ควรประชุมปรึกษำหำรือกับ
เกษตรกรในเรื่องช่วงเวลำที่จะเข้ำไปทำกิจกรรมก่อนกำรลงมือปฏิบัติงำนเพื่ออำนวยควำมสะดวกใน
กำรเข้ำร่ว มกิจกรรมให้ แก่ผู้ รับ บริกำร ส่ วนในด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกเห็ นว่ำควรเลือกใช้ สื่ อให้
เหมำะสม เพื่อให้สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยและเห็นภำพตำมได้ชัดเจน
3.1.2.2 เกษตรกรบนพื้นที่สูง-โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
จุ ด เด่ น ที่ เกษตรกรโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงมี ค วำมประทั บ ใจคื อ ในด้ ำ น
กระบวนกำร ขั้นตอนมีกระบวนกำรทำงำนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชน โดยมีกำรสอบถำม
ควำมต้องกำรของเกษตรกรก่อนกำรให้ บริกำร นอกจำกนั้นยังสำมำรถให้ บริกำรด้วยควำมสะดวก
รวดเร็ว และชัดเจน ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำที่มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
สม่ำเสมอ ทั้งยังให้คำแนะนำและให้ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ ทำให้เกษตรกรมีชีวิตควำมเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น
รวมทั้งมีกำรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และมีกำรพำเกษตรกรไปศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
ส่วนแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร เกษตรกรเห็นว่ำควรมีกำรนั ดหมำยวันเวลำกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วัน เพื่อให้เกษตรกรสำมำรถบริหำรตำรำงเวลำในกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมได้ นอกจำกนี้ยังเห็นว่ำควรเพิ่มจำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ดูแล เพื่อให้ สำมำรถ
ติดตำมงำนได้อย่ำงทั่วถึง และควรกำหนดกำรจัดประชุมสำหรับเจ้ำหน้ำที่เป็น 2 ครั้งต่อเดือน โดยมี
กำรสลับผลัดเปลี่ยนกันไปประชุมเพื่อให้มีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่ได้ตลอดระยะเวลำกำรให้บริกำร
ในด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก เห็นว่ำ ควรปรับปรุงเรื่องวัสดุ อุปกรณ์กำรเกษตรให้อยู่ในสภำพที่พร้อม
ใช้งำน และควรมีจำนวนทีเ่ พียงพอกับจำนวนเกษตรกร
3.1.2.3 เกษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง-โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่ อ แก้ปั ญ หำพื้ น ที่
ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน
จุดเด่น ที่เกษตรกรโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่อแก้ปัญ หำพื้นที่ ปลูกฝิ่ นอย่ำง
ยั่งยืน มีควำมประทับใจคือ เห็นว่ำสวพส.สำมำรถดำเนินงำนได้ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของชุมชน
มีกำรนัดหมำยเวลำในกำรทำกิ จกรรมล่วงหน้ำ รวมทั้งนำสิ่งของมำสนับสนุนและแจกจ่ำยแก่ชำวบ้ำน
อย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรเห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำม
รับผิดชอบ สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที นอกจำกนั้นยังทำงำนด้วยควำมเต็มใจ ดูแลเอำใจใส่
เกษตรกร และมีควำมอดทนในกำรทำงำน ถึงแม้ว่ำจะต้องรับผิดชอบและปฏิบัติงำนในพื้นที่ที่หำ่ งไกล

ช

ส่วนแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร เกษตรกรเห็นว่ำควรมีกำรปรับปรุงเรื่องกำรวำง
แผนกำรดำเนิน งำนในแต่ละกิจกรรม และเห็ นว่ำควรมีกำรเพิ่มตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่เนื่องจำก
จำนวนเจ้ำหน้ำที่มีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ต้องดูแลรับผิดชอบ นอกจำกนี้ยังควรมีกำรชี้แจงและ
ทำควำมเข้ำใจกับเกษตรกรด้วยภำษำท้องถิ่น เพื่อป้องกันควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน ในด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก เห็นว่ำควรมีกำรสนับสนุนหรือจัดหำโต๊ะ เก้ำอี้ให้เพียงพอกับจำนวนเกษตรกร
3.2 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์
3.2.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในภำพรวมของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์
ผู้ รั บ บริ ก ำรจำกอุ ท ยำนหลวงรำชพฤกษ์ มี ค วำมพึ ง พอใจในระดั บ “พอใจมำก”
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.408 คิดเป็นร้อยละ 88.16 เมื่อจำแนกตำมประเด็นกำรให้บริกำรพบว่ำ ประเด็น
ด้ำนสิ่ งอำนวยควำมสะดวก มี ควำมพึงพอใจในระดับ “พอใจมำก” ด้วยคะแนนเฉลี่ ย 4.492 ด้ำน
เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ให้ บ ริ ก ำร มี ควำมพึ งพอใจในระดับ “พอใจมำก” ด้ ว ยคะแนนเฉลี่ ย 4.399 และด้ ำน
กระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมพึงพอใจในระดับ “พอใจมำก” ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.335
ตำมลำดับ (ตำรำง 3)
ตำรำง 3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร-อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จำแนกตำมกลุ่มของผู้รับบริกำร
กลุ่มของผู้รับบริกำร

n

ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มฝึ ก อ บรม
200
และฐำนกำรเรียนรู้
ประชำชนและผู้สนใจ
ทีเ่ ข้ำชมอุทยำนหลวง 500
รำชพฤกษ์

กระบวนกำร
เจ้ำหน้ำที่
สิ่งอำนวย
ขั้นตอนกำร
รวม
ผู้ให้บริกำร
ควำมสะดวก
ให้บริกำร
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ กำรแปลผล
4.412

88.24

4.513

90.26

4.435

88.70

4.452

89.04

พอใจมาก

4.257

85.14

4.284

85.68

4.549

90.98

4.363

87.26

พอใจมาก

700 4.335 86.70 4.399 87.98 4.492 89.84
รวม
4.408 88.16 พอใจมาก
การแปลผล
พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

3.2.2 จุดเด่นที่ผู้รับบริกำรมีควำมประทับใจและแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร
3.2.2.1 ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมและฐำนกำรเรียนรู้
จุดเด่นที่ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมและฐำนกำรเรียนรู้มีควำมประทับใจคือ เจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจ
ใส่เป็นอย่ำงดี มีควำมเป็นกันเอง สำมำรถอธิบำยหรือแนะนำให้ควำมรู้ในเรื่องต่ำง ๆ ได้อย่ำงชัดเจน
ด้ำนประเด็น เนื้อหำที่นำมำถ่ำยทอดก็มีควำมทันสมัย เข้ำใจง่ำย ทำให้สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ด้ ำนกระบวนกำรขั้ น ตอนในกำรขอรับ บริก ำรไม่ ยุ่ งยำก มี ค วำมสะดวกรวดเร็ว ในด้ ำนสถำนที่ มี
ควำมโดดเด่น สวยงำม และบรรยำกำศดี
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ส่วนแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้ บริกำร ผู้ ใช้บริกำรเห็ นว่ำระยะเวลำที่ ใช้ในกำรท ำ
กิจกรรมแต่ล ะฐำนสั้น เกินไป โดยควรจัดเวลำในแต่ละฐำนให้ สอดคล้องกับ เนื้อหำและรูปแบบของ
กิจกรรม นอกจำกนั้นยังควรกำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่อยู่ป ระจำในทุกฐำน ด้ำนรูปแบบกำรจัดกิจกรรม
เห็นว่ำควรเน้นรูปแบบกิจกรรมที่มีควำมสนุกสนำนและเน้นกำรปฏิบัติให้มำกขึ้น ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ให้บริกำรควรปรับปรุงเรื่องวิธีกำรพูดของวิทยำกรโดยควรพูดให้ช้ำลง ส่วนประเด็นด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกเห็นว่ำควรปรับปรุงเรื่องอุปกรณ์เครื่องขยำยเสียง โดยควรเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมำะสมกับ
จำนวนคนและพื้นที่
3.2.2.2 ประชำชนและผู้สนใจทีเ่ ข้ำชมอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์
จุ ด เด่ น ที่ ป ระชำชนและผู้ ส นใจที่ เข้ำ ชมอุท ยำนหลวงรำชพฤกษ์ มี ควำมประทั บ ใจคื อ
กระบวนกำรกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำก สะดวกรวดเร็ว เจ้ำหน้ำที่มีอัธยำศัยดี สุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ส่วน
สถำนทีก่ ็สะอำด กว้ำงขวำง มีควำมสวยงำม และมีต้นไม้ดอกไม้นำนำชนิด
แนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร ผู้ใช้บริกำรเห็นว่ำ ควรเพิ่ม จำนวนเจ้ำหน้ำที่ให้อยู่
ประจำในจุดให้บ ริกำรที่มีควำมโดดเด่นและน่ำสนใจ เจ้ำหน้ำที่ควรปรับวิธีกำรพูดให้ ช้ำลงและควร
ปรับ ปรุงเรื่องกำรอธิบำยน ำชมสถำนที่ ให้ชัดเจน เข้ำใจง่ำย รวมทั้งควรเพิ่มสัดส่วนเวลำกำรนำชม
ประวัติหรืออธิบำยรำยละเอียดควำมน่ำสนใจของแต่ละสถำนที่ให้มำกขึ้น นอกจำกนั้นยังควรมีกำร
ตั้งจุดประชำสัมพันธ์และจุดให้บริกำรเพื่อติดต่อสอบถำมไว้ในหลำย ๆ แห่ง เพื่ออำนวยควำมสะดวกใน
กรณี ที่ ผู้ รั บ บริ ก ำรต้ อ งกำรสอบถำมข้ อ มู ล ต่ ำ ง ๆ ในระหว่ ำ งกำรเข้ ำ ชมสถำนที่ และควรปรั บ
กระบวนกำรกำรประชำสั มพั น ธ์ในเชิงรุกให้ มำกขึ้น ในด้ำนสิ่ งอำนวยควำมสะดวกเห็ นว่ำ ควรเพิ่ ม
จำนวนรถรำงให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว และควรเพิ่มจุดพักที่ให้ ร่มเงำ เพื่อช่วย
สร้ำงบรรยำกำศให้ เย็ น สบำยร่มรื่น เช่น ปลู กต้นไม้ใหญ่ สองข้ำงทำงเดินเพื่อให้ ร่มเงำ อีกทั้ งควรมี
อุปกรณ์อำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม เช่น จักรยำน เครื่องเล่นต่ำง ๆ อุปกรณ์สำหรับกำรออกกำลังกำย
เป็นต้น
3.3 ผลการสารวจความความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
เกษตรกรที่ ได้ รั บ กำรถ่ ำยทอดควำมรู้ต ำมแนวทำงโครงกำรหลวงมี ควำมเชื่ อ มั่ น ในระดั บ
“มำกที่สุด”ที่คะแนนเฉลี่ย 4.489 คิดเป็นร้อยละ89.78 เมื่อจำแนกตำมประเด็นพบว่ำประเด็นด้ำน
ธรรมำภิบำลมีควำมเชื่อมั่นในระดับ “มำกที่สุด” ที่คะแนนเฉลี่ย 4.554 คิดเป็นร้อยละ 91.08 ประเด็น
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบมีควำมเชื่อมั่นในระดับ “มำกที่สุด”ที่คะแนนเฉลี่ย 4.399
คิดเป็นร้อยละ 87.98 (ตำรำง 4)

ฌ

ตำรำง 4 ควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนฯ-เกษตรกรกรบนพื้นที่สูง และเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์พัฒนำ
โครงกำรหลวง-จำแนกตำมกลุ่มตัวอย่ำง
กำรป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ธรรมำภิบำล

กลุ่มตัวอย่ำง
n
เก ษ ต ร ก ร -ศู น ย์ พั ฒ น ำ
โครงกำรหลวง
159
เกษตรกร-โครงกำร
ขยำยผลโครงกำรหลวง
218
เกษตรกร-โครงกำร
ขยำยผลฯ (ฝิ่น)
119
เจ้ ำ ห น้ ำ ที่ -ศู น ย์ พั ฒ น ำ
โครงกำรหลวง
10

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ

n

รวม

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ n

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ กำรแปลผล

4.624

92.48

156

4.453

89.06

159

4.543

90.86

มากที่สุด

4.519

90.38

179

4.399

87.98

218

4.486

89.72

มากที่สุด

4.540

90.80

114

4.364

87.28

119

4.453

89.06

มากที่สุด

4.567

91.34

10

3.926

78.52

10

4.311

86.22

มากที่สุด

506 4.554 91.08 458 4.399 87.98
506 4.489 89.78
มากที่สุด
มากที่สุด

รวม
การแปลผล

มากที่สุด

ผลกำรสำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนฯของเกษตรกรบนพื้นที่สูง เมื่อจำแนกตำม
กิจกรรมที่ให้ บริกำรแก่เกษตรกรทั้งหมด 12 กิจกรรม พบว่ำได้คะแนน 4.496 หรือร้อยละ 89.92
ซึ่งอยู่ในระดับ “มำกที่สุด” เมื่อจำแนกตำมกิจกรรม พบว่ำมีกิจกรรมจำนวน 11 กิจกรรม ที่มีระดับ
ควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนฯ ในระดับ “มำกที่สุด” ยกเว้น กิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมชุมชนเพื่อ
กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ทีม่ ีระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนินงำนฯ ในระดับ “มำก” (ตำรำง 5)
ตำรำง 5 ธรรมำภิบำลและกำรป้องกันกำรทุจริตฯ-เกษตรกรบนพื้นที่สูง จำแนกตำมกิจกรรม
n ค่ำเฉลี่ย
18 4.803
5 4.822

ร้อยละ
96.06
96.44

กำรป้องกันกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ
n ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ
18 4.833 96.66
4 4.667 93.34

10
13
32
106
56
32
73
66
68
16

90.54
93.84
93.88
93.56
91.12
90.76
90.54
91.32
89.52
80.70

10
13
32
104
55
22
73
49
61
16

ธรรมำภิบำล

กิจกรรม
1. อำหำรปลอดภัย
2. หัตถกรรม
3 .ธนำคำร
อำหำรชุมชน
4. ฟื้นฟู
5. เยำวชน
6. เข้มแข็ง
7. พืชไร่
8. สหกรณ์
9. พืชผัก
10. กำแฟ
11. ไม้ผล
12. ท่องเที่ยว

รวม
การแปลผล

4.527
4.692
4.694
4.678
4.556
4.538
4.527
4.566
4.476
4.035

495 4.558 91.16
มากที่สุด

5.000
4.800
4.615
4.522
4.476
4.197
4.385
4.211
4.339
3.896

100.00
96.00
92.30
90.44
89.52
83.94
87.70
84.22
86.78
77.92

457 4.409 88.18
มากที่สุด

รวม
n ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ
18 4.818 96.36
5 4.767 95.34

กำรแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด

10
13
32
106
56
32
73
66
68
16

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.764
4.701
4.655
4.609
4.512
4.479
4.474
4.448
4.411
3.965

95.28
94.02
93.10
92.18
90.24
89.58
89.48
88.96
88.22
79.30

495 4.496 89.92

มากที่สุด
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3.3.2 จุดเด่นที่ผู้รับบริกำรมีควำมประทับใจและแนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร
3.3.2.1 ด้ำนธรรมำภิบำล
ด้ำนธรรมำภิบำล พบว่ำเกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเพื่อเสนอปัญหำ
และแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งมีควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติตำมกฎ ข้อบังคับ ในกำรรับบริกำร
จำก สวพส. นอกจำกนี้ยังเห็นว่ำสวพส.มีกำรติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอย่ำง
สม่ำเสมอ ในด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรเห็นว่ำบุคลำกรของ สวพส.ทำงำนด้วยควำมตั้งใจ มุง่ มั่น มีควำม
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีมนุษยสัมพันธ์ มีควำมสุภำพและมี ไมตรีจิตพร้อมให้บริกำร แต่ในประเด็น
แนวทำงกำรปรับ ปรุ งกำรให้ บริกำรในด้ำนธรรมำภิบำล เห็ นว่ำเรื่องธรรมำภิบำลเป็นเรื่องที่ มีควำม
ละเอียดอ่อนและเข้ำใจยำก ทำให้ ยังไม่ส ำมำรถมองเห็ น ภำพได้อย่ำงเป็นรูป ธรรม และเป็ นเรื่องที่
เกษตรกรยังขำดควำมเข้ำใจ ดังนั้นสวพส.จึงควรจัดให้มีกำรอบรมเรื่องธรรมำภิบำลเพิ่มเติม โดยควรจัด
อบรมหรือจัดทำสื่อเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนธรรมำภิบำลเป็นภำษำพื้นถิ่นเพื่อให้เกษตรกรสำมำรถรับรู้ และ
ทำควำมเข้ำใจในประเด็นต่ำงๆได้อย่ำงเข้ำใจง่ำยและชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
3.3.2.1 ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้ ำนกำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบ สวพส.ควรน ำเจ้ ำหน้ ำ ที่ ส่ ว นกลำง
ลงพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีกำร
แจ้งกฎระเบียบ นโยบำย และมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้ แก่เกษตรกรทรำบ
อย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งควรแจ้งช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนส่วนกลำง
เพื่อแจ้งข้อร้องเรียน อำทิ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพรำะเกษตรกรไม่ทรำบว่ำกล่องรับควำมคิดเห็น ที่มี
กำรติดตั้งอยู่ในแต่ละพื้น ที่นั้ น มีควำมสำคัญ และมีประโยชน์อย่ำงไร หรือหำกเกิดกำรทุจริตขึ้นจะ
สำมำรถร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ ใคร รวมทั้งจะสำมำรถแจ้งได้ผ่ำนช่องทำงใดจึงจะปลอดภัยและ
ประสบผลสำเร็จ
3.4 ข้อเสนอแนะ
คณะผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะแก่ ส ถำบั น วิ จั ย และพั ฒ นำพื้ น ที่ สู ง (องค์ ก ำรมหำชน) เพื่ อ เป็ น
แนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรในภำพรวม ดังนี้
3.4.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเกษตรกรบนพื้นที่สูง
3.4.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) สวพส. ควรมีกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำน และทบทวน/
ตรวจสอบควำมต้องกำรของเกษตรกร รวมทั้งของเจ้ำหน้ำที่โครงกำรหลวงในทุกไตรมำส เพื่อนำมำ
ปรับปรุง วำงแผนงำนในอนำคต
(2) สวพส. ควรมีแผนงำนในกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เกษตรกร เพื่อกำรพัฒนำงำนให้ครบวงจรและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของเกษตรกรผู้รับบริกำร

ฎ

(3) ในด้ำนกำรดำเนินงำนยังมีข้อจำกัดด้ำนบุคลำกรที่ไม่เพียงพอ คณะผู้วิจัย
เห็นว่ำสวพส.ควรเพิ่มจำนวนบุคลำกรในระดับปฏิบัติหรือเป็นลักษณะของอำสำสมัคร โดยคัดเลือกจำก
เกษตรกรในพื้นที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญในเรื่องนั้น ๆ
(4) ในประเด็นควำมเข้ำใจของผู้รับบริกำรที่เกิดควำมสับสนระหว่ำงบทบำท
หน้ำที่ของ สวพส.กับ ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวงนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่ำสวพส.ควรกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่
ชี้แจงแก่ผู้รับบริกำรทรำบทุกครั้งว่ำ สวพส.มีบทบำทหน้ำที่อย่ำงไรในกำรดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ
(5) สวพส.ควรวำงแผนงำนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมทั้งควรปรับ
กลไกและรูปแบบปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำในแต่ละพื้นที่
3.4.1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
(1) สวพส.ควรเผยแพร่ ผ ลกำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจด้ ำ นกำรให้ บ ริ ก ำร
รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะ แนวทำงกำรปรั บ ปรุ ง กำรให้ บ ริ ก ำรให้ แ ก่ บุ ค ลำกร และผู้ รั บ บริ ก ำร
ในพื้ น ที่ ท รำบ เช่น แจ้งในที่ประชุม บอร์ดประชำสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริกำรสำมำรถตรวจสอบ
ได้ว่ำข้อเสนอแนะดังกล่ำวจะเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรให้บริกำรในภำยหลัง
(2) สวพส.ควรระดมควำมคิดเห็นในเรื่องกำรวำงแผนงำนในกำรลงพื้นที่ หรือ
กำรเลื อกกิจกรรม จำกผู้ เกี่ยวข้องในระดับล่ ำงสู่ระดับ บน (เกษตรกร เจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ ผู้ บริห ำร)
เพื่อให้สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสม
(3) สวพส.ควรหำแนวทำงในกำรประสำนงำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่กับ
เจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำงให้มำกขึ้น เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรทำงำนร่วมกัน อันจะนำไปสู่กำรปฏิบัติงำน
ในระดับพื้นที่ เพรำะในบำงครั้งกำรสื่อสำรที่ไม่ชัดเจนอำจทำให้ผลของกำรสื่อสำรคลำดเคลื่อน จน
ส่งผลกระทบกับกำรให้บริกำรแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้
(4) สวพส. ควรปรับกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด และควรเร่งสร้ำงควำมเข้ำใจแก่
ผู้รับบริกำรในเรื่องปัญหำและข้อจำกัดด้ำนกำรตลำดอย่ำงทันท่วงที เพรำะถึงแม้ว่ำ สวพส. จะมีกำร
จัดทำแผนกำรตลำดรองรับผลิ ตผลด้ำนกำรเกษตรให้แก่ผู้รับบริกำร แต่แผนกำรตลำดดังกล่ำวยังไม่
เข้ ม แข็ ง เท่ ำ ที่ ค วร ท ำให้ ผู้ รั บ บริ ก ำรส่ ว นใหญ่ ต้ อ งกำรให้ มี ก ำรแก้ ไขปั ญ หำเรื่ อ งกำรตลำดให้ มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
(5) สวพส. ควรปรั บ กลยุ ท ธ์ ด้ ำนกำรท่ อ งเที่ ย ว โดยมุ่ งผลั ก ดั น ไปยั ง พื้ น ที่
ให้บริกำรที่มีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีศักยภำพและมีควำมเหมำะสม เช่น มีวิถีชุมชนที่น่ำสนใจ มีลักษณะ
ทำงกำยภำพที่โดดเด่น มีควำมพร้อมด้ำนกำรคมนำคมหรือด้ำนสุขอนำมัย ทั้งนี้ก็เพื่อปรับปรุงโครงกำร
ท่องเที่ยวให้มีมำตรฐำนและสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้มำกขึ้น
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3.4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์
3.4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ควรมีกำรวำงแผนกระบวนกำรดำเนินงำนของฐำน
กำรเรียนรู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยควรมีกำรวิเครำะห์กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อกำหนดประเภท และจำนวนของ
กลุ่มเป้ำหมำยที่มำรับบริกำรให้ชัดเจน รวมทั้งควรจะออกแบบกิจกรรมให้หลำกหลำย เหมำะสมและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่ม
(2) อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ควรให้ควำมสำคัญกับกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรม
ตลอดทั้งปี ทั้งในส่วนที่เป็นกำรชมสวนและในส่วนที่เป็นกิจกรรมพิเศษ โดยมุ่งประชำสัมพันธ์ให้แก่
ประชำชนรับทรำบทำงเว็บไซต์ หรือช่องทำงอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นควำมสนใจและเพื่อให้ประชำชน
สำมำรถวำงแผนกำรกำรท่องเที่ยวหรือวำงแผนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมได้
(3) อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ควรกำหนดให้มีกระบวนกำรตรวจสอบสภำพกำร
ใช้งำนของอุปกรณ์ เช่น ป้ำยชี้ทำง ป้ำยข้อมูลพันธุ์พืช สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ รวมทั้งสภำพ
ควำมสวยงำมของสถำนที่ ในทุกไตรมำส
(4) อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ควรสนับสนุนให้หน่วยงำนที่ไม่แสวงหำผลกำไร
เข้ำมำทำกิจกรรมในโอกำสสำคัญ ๆ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย เพื่อ เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงแท้จริง
3.4.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
(1) อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ควรมีกำรตั้งจุดประชำสัมพันธ์และติดต่อสอบถำม
ไว้ในหลำย ๆ จุด เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง รวมทั้งควรเพิ่มจำนวนบุคลำกรให้เพียงพอกับ
กำรให้บริกำรด้วย
(2) อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ ควรจัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติมให้แก่
ผู้รับบริกำร ทั้งในส่วนของฐำนกำรเรียนรู้และในส่วนของผู้รับบริกำรทั่วไป เช่น จุดให้บริกำรเช่ำ
รถจักรยำน จุด Wi-Fi Free ไมโครโฟนไร้สำยสำหรับกำรให้บริกำรของฐำนกำรเรียนรู้ จักรยำนน้ำ
เป็นต้น
3.4.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(1) สวพส.ควรจัดทำแผนงำนด้ำนธรรมำภิบำล ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่จำกส่วนกลำงนำไปเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้และทำควำม
เข้ำใจกับเกษตรกร
(2) สวพส.ควรแจ้งผลกำรประเมินควำมเชื่อมั่นต่อกำรดำเนิ น งำนฯปั ญ หำ
อุ ป สรรค รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะให้ แ ก่ บุ ค ลำกร และผู้ รั บ บริ ก ำรในพื้ น ที่ ท รำบ เช่น แจ้งในที่
ประชุม บอร์ดประชำสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริกำรสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำ ข้อเสนอแนะดังกล่ำวจะ
เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรให้บริกำรในภำยหลัง
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(3) สวพส.ควรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยนำไปติดเผยแพร่ในสถำนที่สำธำรณะหรือสถำนที่สำคัญของชุมชน อำทิ ศำลำ
อเนกประสงค์ บ้ำนผู้ใหญ่บ้ำน หรือบ้ำนของผู้นำชุมชน
(4) สวพส.ควรมีกำรอบรมหรือชี้แจงควำมรู้เรื่องหลักธรรมำภิบำล รวมถึงแจ้ง
ช่องทำงในกำรร้องเรียนให้แก่เกษตรกรรับทรำบอย่ำงน้อย 2 ครั้งในหนึ่งปี หรือหำกเป็นไปได้ควรมีกำร
เชื่อมโยงเนื้อหำดังกล่ำวเข้ำกับกำรจัดกิจกรรมที่ ให้บริกำร ทั้งนี้ควรจัดอบรมหรือจัดทำสื่อเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนธรรมำภิบำลเป็นภำษำพื้นถิ่นเพื่อให้เกษตรกรสำมำรถรับรู้ และทำควำมเข้ำใจในประเด็น
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเข้ำใจง่ำยและชัดเจนมำกยิ่งขึ้น

