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ค ำน ำ 

  รำยงำนสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) โครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของสถำบันและโครงกำรส ำรวจควำม
เชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สู ง (องค์กำร มหำชน) 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รับผิดชอบด ำเนินกำรส ำรวจโดยมหำวิทยำลัยพำยัพตำมที่ได้รับมอบหมำยจำก
สถำบันฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำร
มหำชน) เพ่ือส ำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง 
(องค์กำรมหำชน) ของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง เพ่ือทรำบปัญหำ ข้อจ ำกัด ข้อเสนอแนะ ของกำรด ำเนินงำนกำร
ให้บริกำรและควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบัน และแนวทำงกำรปรับปรุงกำร
บริกำรของสถำบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  รำยงำนฉบับนี้ประกอบด้วย บทน ำ วิธีกำรส ำรวจ ผลกำรส ำรวจ 
ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำร และกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนตำมบทบำท
หน้ำที่ของสถำบันฯ 

   กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำร
มหำชน) ในครั้งนี้เป็นไปตำมขอบเขตที่คณะกรรมกำรของสถำบันฯ เป็นผู้ก ำหนดในพ้ืนที่กำรส ำรวจและ
ประชำกรเป้ำหมำยที่ต้องกำรศึกษำ รวมทั้งประเด็นกำรให้บริกำร คือ 1) ควำมพึงพอใจด้ำนองค์ควำมรู้        
2) ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 3) ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร และ     
4) ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกตำมกรอบกำรประเมินฯ นอกจำกนั้น ยังมีกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่น
ต่อกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนทีสู่ง (องค์กำรมหำชน) เพ่ือรับทรำบถึงควำม
เชื่อมั่นของผู้รับบริกำรที่เป็นเกษตรกรบนพื้นที่สูง  และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง ที่มีต่อสถำบันวิจัย
และพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน) ในด้ำนธรรมำภิบำลและกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ      
ในภำครัฐ เสนอผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจ ำแนกตำมบริบทของกำรบริกำรให้แก่เกษตรกร
บนพื้นที่สูง และกำรให้บริกำรของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ และน ำเสนอผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นตำมบทบำท
หน้ำที่ของสถำบันฯ จ ำแนกตำมพ้ืนที่ปฏิบัติงำนโครงกำร ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สรุปในรำยงำนฉบับนี้ ส ำหรับ
รำยละเอียดอื่น ๆ จะปรำกฏในรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

คณะผู้วิจัย 
มหำวิทยำลัยพำยัพ 

 29  สิงหำคม 2561 
 

 



ข 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

1. บทน ำ 

 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำร
มหำชน) และกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง
(องค์กำรมหำชน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 นี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ำรวจ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส ำรวจ
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน) 2) เพ่ือส ำรวจควำมเชื่อมั่น
ต่อกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน) ของเกษตรกรบน
พ้ืนที่สูง 3) เพ่ือทรำบปัญหำ ข้อจ ำกัด ข้อเสนอแนะ ของกำรด ำเนินงำนกำรให้บริกำรและควำมเชื่อมั่นต่อกำร
ด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบัน และแนวทำงกำรปรับปรุงกำรบริกำรของสถำบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 ควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรเป็นกำรสะท้อนถึงควำมส ำเร็จในกำรตอบสนองต่อ         
ควำมคำดหวังและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ตัวชี้วัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรมีลักษณะเป็น  “ร้อยละ
ของระดับควำมพึงพอใจ” ของประชำชนผู้รับบริกำร ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำร             
ควรถูกน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรและเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำงำนบริกำรให้มี
ประสิทธิภำพตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนให้ดียิ่งขึ้นตำมพันธกิจเฉพำะขององค์กำรมหำชน กำรส ำรวจ
ควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) ที่มีกำร
ส ำรวจ ท ำให้สถำบันฯ ได้รับทรำบถึงควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรต่อสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำร
มหำชน) ในด้ำนธรรมำภิบำลและด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ซึ่งตัวชี้วัดควำม
เชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนมีลักษณะเป็น “ร้อยละของระดับควำมเชื่อมั่น”ของผู้รับบริกำร ดังนั้นผลกำรส ำรวจ
ควำมเชื่อมั่นฯ จึงช่วยท ำให้สถำบันฯ มีแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล
ต่อไป 

2. วิธีกำรส ำรวจ 

 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนตำม
บทบำทหน้ำที่ของสถำบันฯ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research)   
ในประเภทกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research)โดยประมวลและวิเครำะห์ควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้รับบริกำร ณ ช่วงเวลำหนึ่ง โดยเน้นกำรวัดครั้งเดียว (One-shot Descriptive Study) เพ่ือวัดระดับควำม 
พึงพอใจจำกกำรได้รับบริกำรและวัดระดับควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ของสถำบันฯ  
รวมทั้งกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพที่เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรทั้งใน
ด้ำนกำรให้บริกำรและในด้ำนควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนของสถำบันฯ 
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ในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรนั้น ได้สอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำร  
กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 878 รำย ประกอบด้วยเกษตรกรที่บนพ้ืนที่สูง และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง 
จ ำนวน 465 รำย และผู้รับบริกำรจำกอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ ำนวน 413 รำย ส ำหรับกำรส ำรวจควำม
เชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันฯ ได้สอบถำมจำกเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง และเจ้ำหน้ำที่
ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง จ ำนวน 465 รำย ผู้รับบริกำรที่เป็นเกษตรกรฯประกอบด้วยผู้ที่ได้รับบริกำรจำก
สถำบันฯ จ ำนวน 28 แห่งในพ้ืนที่ปฏิบัติงำนของ    1) เกษตรกรในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง จ ำนวน 
154 รำย 2) เกษตรกรในพ้ืนที่โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวง จ ำนวน 188 รำย  3) เกษตรกรใน
พ้ืนที่โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน จ ำนวน 71 รำย  4) เกษตรกรใน
พ้ืนที่โครงกำรรักษ์น้ ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน จ ำนวน 28  รำย และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง 
จ ำนวน 24 รำย  

  ส ำหรับผู้รับบริกำรของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ประกอบด้วย 1) ประชำชนและผู้สนใจที่เข้ำ
ชมอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ จ ำนวน 210 รำย และ 2) ผู้เข้ำร่วมฝึกอบรมและฐำนกำรเรียนรู้ของอุทยำนหลวง
รำชพฤกษ์ จ ำนวน 203 รำย 

 กำรด ำเนินกำรวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วยข้อค ำถำมลักษณะมำตรกำรประเมิน (Rating scale) ซึ่งวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 5 
ระดับใน 4 ประเด็นคือ 1) ด้ำนองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดหรือส่งเสริม 2) ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำร

ให้บริกำร 3) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร และ 4) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก โดยมีข้อค ำถำมส ำหรับแสดงควำม
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมและแบบสอบถำมได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมเหมำะสมของเนื้อหำ 
ซึ่งครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์จำกคณะกรรมกำรของสถำบันฯ และมีกำรทดสอบควำมเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถำม มีกำรจัดเก็บข้อมูลภำคสนำมระหว่ำงเดือนมีนำคม 2561 – พฤษภำคม 2561 จำกนั้นมีกำร
วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ควำมถี่ ค่ำเฉลี่ยเลขคณิต ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน พร้อมอภิปรำยผล        
ในเชิงพรรณนำวิเครำะห์ตำมข้อเท็จจริง ทั้งนี้ กำรแปลผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและควำมเชื่อมั่นต่อ
กำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสถำบันฯ นั้น ขึ้นอยู่กับระดับ “คะแนนเฉลี่ย” ซึ่งคิดเป็น “ร้อยละ” ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
กำรแปลผล 

ควำมพึงพอใจฯ ควำมเชื่อมั่นฯ 
4.21-5.00 84.01-100.00 พอใจมำก มำกที่สุด 
3.41-4.20 68.01-84.00 พอใจ มำก 
2.61-3.40 52.01-68.00 เฉยๆ ปำนกลำง 
1.81-2.60 36.01-52.00 ไม่พอใจ น้อย 
1.00-1.80 20.00-36.00 ไม่พอใจมำก น้อยที่สุด 

 

 

 



ง 

 

3. ผลกำรส ำรวจ 

3.1 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร-เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงและเจ้ำหน้ำที่โครงกำรหลวง 
 3.1.1 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร-เกษตรกรบนพ้ืนที่สูงและเจ้ำหน้ำที่โครงกำรหลวง 

        เกษตรกรบนพื้นที่สูงและเจ้ำหน้ำที่โครงกำรหลวงมีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรของสถำบันฯ 
ในภำพรวมในระดับ “พอใจมำก” ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 เมื่อจ ำแนกตำมประเด็นกำร
ให้บริกำรพบว่ำ   มีควำมพึงพอใจในระดับ “พอใจมำก” ในทุกประเด็น โดยประเด็นด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ประเด็นด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีคะแนนเฉลี่ย  4.45 ประเด็นด้ำนองค์
ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดหรือส่งเสริม มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 และประเด็นด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก           
มีคะแนนเฉลี่ย 4.37 ตำมล ำดับ  (ตำรำง 1) 

 

ตำรำง 1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร-เกษตรกรบนพ้ืนที่สูง ในภำพรวม-จ ำแนกตำมกลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มเกษตรกร 
n 

องค์ความรู้ที่ได้รับ
การถ่ายทอดหรือ

ส่งเสริม 

กระบวนการ 
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

เจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

สิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

รวม 

 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 154 4.30 86.00 4.29 85.80 4.45 89.00 4.22 84.40 4.31 86.20 
 พอใจมำก พอใจมำก พอใจมำก พอใจมำก พอใจมาก 

โครงการพัฒนาพื้นที่
สูงแบบโครงการ
หลวง 

188 4.33 86.60 4.27 85.40 4.41 88.20 4.19 83.80 4.30 86.00 
 พอใจมำก พอใจมำก พอใจมำก พอใจ พอใจมาก 

โครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อ
แก้ปัญหาพื้นที่การ
ปลูกฝิ่นอยา่งยั่งยืน 

71 4.30 86.00 4.14 82.80 4.31 86.20 4.06 81.20 4.22 84.40 
 

พอใจมาก พอใจ พอใจมาก พอใจ พอใจมาก 

โครงการรักษ์น้ าเพื่อ
พระแม่ของแผ่นดิน 

28 4.63 92.60 4.60 80.00 4.72 94.40 4.42 88.40 4.59 91.80 
 พอใจมำก พอใจมำก พอใจมำก พอใจมำก พอใจมาก 

รวม(1) 
441 4.39 87.80 4.33 86.60 4.48 89.60 4.22 84.40 4.36 87.20 

 พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก 
            
เจ้าหน้าที-่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง 

24 - - 4.57 91.40 4.70 94.00 4.52 90.40 4.60 92.00 
  พอใจมำก พอใจมำก พอใจมำก พอใจมาก 

รวม(2) 
24 - - 4.57 91.40 4.70 94.00 4.52 90.40 4.60 92.00 

  พอใจมำก พอใจมำก พอใจมำก พอใจมาก 
รวม(1)+(2) 465 4.39 87.80 4.45 89.00 4.59 91.80 4.37 87.40 4.48 89.60 

  พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก 

 



จ 

 

เมื่อจ ำแนกตำมจ ำแนกตำมโครงกำรและกิจกรรมพบว่ำ ศูนย์ พัฒนำโครงกำรหลวง            
จัดกิจกรรมจ ำนวน 4 กิจกรรม เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในระดับ “พอใจมำก” ใน 3 กิจกรรมและมีควำม     
พึงพอใจฯในระดับ “พอใจ” ใน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.00 และ 25.00 ตำมล ำดับ  

โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่สูงแบบโครงกำรหลวง  จัดกิจกรรมจ ำนวน 6 กิจกรรม เกษตรกรมีควำม
พึงพอใจในระดับ “พอใจมำก” ใน 4 กิจกรรม  และมีควำมพึงพอใจในระดับ “พอใจ” ใน 2 กิจกรรม   คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 และ 33.33  ตำมล ำดับ 

โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนที่กำรปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน จัดกิจกรรม
จ ำนวน 4 กิจกรรม เกษตรกรมีควำมพึงพอใจในระดับ “พอใจมำก” ใน 2 กิจกรรม และมีควำมพึงพอใจ       
ในระดับ “พอใจ” ใน 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.00 และ 50.00 ตำมล ำดับ   

โครงกำรรักษ์น้ ำเพ่ือพระแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมจ ำนวน 1 กิจกรรม เกษตรกรมีควำม  
พึงพอใจในระดับ “พอใจมำก”  คิดเป็นร้อยละ 100.00  (ตำรำง 2)  

 

ตำรำง 2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร-เกษตรกรบนพ้ืนที่สูง-จ ำแนกตำมโครงกำรและกิจกรรม  

กิจกรรม 
n 

องค์ความรู้ที่ได้รับ
การถ่ายทอดหรือ

ส่งเสริม 

กระบวนการ 
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

เจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

สิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

รวม 

 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

หัตถกรรม 24 4.47 89.40 4.67 93.40 4.47 94.80 4.42 88.40 4.57 91.40 

เยาวชน 35 4.53 90.60 4.48 89.60 4.68 93.60 4.53 90.60 4.56 91.20 

ท่องเที่ยว 58 4.19 83.80 4.23 84.60 4.36 87.20 4.11 82.20 4.22 84.40 

เข้มแข็ง 37 4.15 83.00 3.98 79.60 4.17 83.40 3.95 79.00 4.06 81.20 

 

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

สมุนไพร 10 4.65 93.00 4.73 94.60 4.83 96.60 4.70 94.00 4.73 94.60 

กาแฟ 18 4.51 90.20 4.33 86.60 4.55 91.00 4.31 86.20 4.42 88.40 

บริหารจัดการน้ า 10 4.67 93.40 4.39 97.80 4.40 88.00 4.15 83.00 4.40 88.00 

พืชผัก 118 4.30 86.00 4.28 85.60 4.40 88.00 4.24 84.80 4.31 86.20 

ไม้ผล 22 4.20 84.00 4.05 81.00 4.30 86.00 3.75 75.00 4.07 81.40 

พืชไร ่ 10 3.98 79.60 3.87 77.40 4.11 82.20 3.87 77.40 3.96 78.00 

 

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 

กาแฟ 30 4.47 89.40 4.25 85.00 4.38 87.60 4.12 82.40 4.31 86.20 

ไม้ผล 21 4.17 83.40 4.32 86.40 4.46 89.20 4.31 86.20 4.27 85.40 

หัตถกรรม 10 4.28 85.60 3.99 79.80 4.21 84.20 4.13 82.60 4.15 83.00 

ท่องเที่ยว 10 3.83 76.60 3.96 79.20 4.17 83.40 3.82 76.40 3.94 78.80 

 

โครงการรักษ์น้้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดนิ 

พืชผัก 28 4.63 92.60 4.60 92.00 4.72 94.40 4.42 88.40 4.59 91.80 
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3.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์  
ผู้รับบริกำรจำกอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ มีควำมพึงพอใจในระดับ “พอใจมำก” ด้วยคะแนน

เฉลี่ย 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60    เมื่อจ ำแนกตำมประเด็นกำรให้บริกำรพบว่ำ ประเด็นด้ำนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก มีควำมพึงพอใจในระดับ “พอใจมำก” ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.30 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร มีควำม     
พึงพอใจในระดับ  “พอใจมำก” ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.29  ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำม      
พึงพอใจในระดับ “พอใจมำก”  ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.21 และ ด้ำนองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดหรือส่งเสริม 
มีควำมพึงพอใจในระดับ “พอใจ”  ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.11 ตำมล ำดับ (ตำรำง 3)  

 
ตำรำง 3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร-อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ในภำพรวม-จ ำแนกตำมกลุ่มของผู้รับบริกำร 
 

กลุ่มของผู้รับบริการ 

 
n 

องค์ความรู้ที่ได้รับ
การถ่ายทอดหรือ

ส่งเสริม 

กระบวนการ 
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

เจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

สิ่งอ านวย 
ความสะดวก 

รวม 

 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู ้

203 4.15 83.00 4.23 84.60 4.35 87.00 4.32 86.40 4.26 85.20 

 พอใจ พอใจมำก พอใจมำก พอใจมำก พอใจมาก 

ประชาชนและผู้สนใจ
ที่เข้าชมอุทยานหลวง  
ราชพฤกษ์ 

210 4.06 81.20 4.19 83.80 4.23 84.60 4.28 85.60 4.19 83.80 

 พอใจ พอใจ พอใจมำก พอใจมำก พอใจ 

รวม 413 4.11 82.20 4.21 84.20 4.29 85.80 4.30 86.00 
 

4.23 
 

84.60 

 พอใจ พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก พอใจมาก 

หมายเหตุ  การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 ซ่ึงอยู่ในช่วงฤดูร้อนและการจัดกิจกรรมมีน้อย 

 
 3.3 ผลการส ารวจความความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและ  
         พัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) 

เกษตรกรที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ตำมแนวทำงโครงกำรหลวงมีควำมเชื่อมั่นต่อกำร
ด ำเนินงำนฯ ในระดับ “มำกที่สุด” ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นร้อยละ 88.40 เมื่อจ ำแนกตำมประเด็น
พบว่ำประเด็นด้ำนธรรมำภิบำล มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนฯ ในระดับ “มำกที่สุด”ด้วยคะแนนเฉลี่ย 
4.48 คิดเป็นร้อยละ 89.60 ประเด็นด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีควำมเชื่อมั่นต่อกำร
ด ำเนินงำนฯ ในระดับ “มำกที่สุด” ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.40 (ตำรำง 4) 
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ตำรำง 4 ควำมเชื่อม่ันต่อกำรด ำเนินงำนฯ -เกษตรกรกรบนพื้นท่ีสูง และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์พัฒนำ 
                 โครงกำรหลวง-จ ำแนกตำมกลุ่มตัวอย่ำง  

กลุ่มตัวอย่าง 
n ธรรมำภิบำล กำรป้องกันกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
รวม 

ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การแปลผล 
เกษตรกร-ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง 154 4.35 87.00 4.21 84.20 4.27 85.40 มากท่ีสุด 
เกษตรกร-โครงกำรพัฒนำพ้ืนท่ีสูงแบบ
โครงกำรหลวง 

188 4.44 88.80 4.29 85.80 4.37 87.40 มากท่ีสุด 

เกษตรกร-โครงกำรขยำยผลโครงกำร
หลวงเพื่อแก้ปัญหำพื้นท่ีกำรปลูกฝิ่น
อย่ำงยั่งยืน 

71 4.07 81.40 3.98 79.60 4.02 80.40 มาก 

เกษตรกร-โครงกำรรักษ์น้ ำเพื่อพระแม่
ของแผ่นดิน 

28 4.83 96.60 4.75 95.00 4.79 95.80 มากท่ีสุด 

เจ้ำหน้ำท่ี-ศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง 24 4.70 94.00 4.61 92.20 4.66 93.20 มากท่ีสุด 

รวม 465 4.48 89.60 4.37 87.40 4.42 88.40 มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
 
4. ปัญหา ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ ของการด าเนินงานการให้บริการและความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานตาม

บทบาทหน้าที่ของสถาบัน และแนวทางการปรับปรุงการบริการของสถาบัน 
 

คณะผู้วิจัยท ำกำรสรุปจุดเด่นและจุดด้อยควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนฯ
ของผู้รับบริกำร เจ้ำหน้ำที่  และเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง ในแต่ละพ้ืนที่   ในแต่ละประเด็นกำรให้บริกำร            
โดยพิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ย พร้อมข้อเสนอแนะ ในกำรปรับปรุงประเด็นกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

4.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

  ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำน และด ำเนินกำร
แล้วเสร็จตำมแผน แต่เจ้ำหน้ำที่มีจ ำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร ควรเพ่ิมเจ้ำหน้ำที่ให้เหมำะสม   
โดยค ำนึงถึงพ้ืนที่ให้บริกำรและจ ำนวนเกษตรกรที่ต้องดูแล 

  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่มีควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำร เช่น 
ไม่หำผลประโยชน์ในทำงมิชอบ แต่ยังไม่สำมำรถตอบข้อซักถำม ชี้แจงข้อสงสัยได้อย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น 
เจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือสำมำรถตอบข้อซักถำมและชี้แจงข้อสงสัยให้แก่เกษตรกรได้
อย่ำงชัดเจนและตรงประเด็น 

  ด้ำนสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวก มีช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำนในกำรให้บริกำรที่
ห ล ำก ห ล ำย  แ ต่ สื่ อ  วั ส ดุ  อุ ป ก รณ์ ห รื อ เค รื่ อ งมื อ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง อ่ื น  ๆ   ใน ก ำร ให้ บ ริ ก ำร /ที่ ใช้ 
ด ำเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ยังไม่มีควำมเหมำะสม ควรจัดท ำสื่อกำรให้ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ ที่เหมำะสม เช่น จัดท ำ
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เป็นโปสเตอร์หรือแผ่นพับ และจัดหำอุปกรณ์เพ่ือกำรเรียนรู้/เพ่ือเริ่มกำรประกอบอำชีพ ให้เพียงพอกับจ ำนวน
เกษตรกร 

4.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกษตรกรพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

  ด้ำนองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดหรือส่งเสริม องค์ควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถน ำไปพัฒนำ
ชุมชน/กำรจัดกิจกรรมกลุ่มฯ แต่ไม่สำมำรถต่อยอดแปรรูป สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรส่งเสริมและให้
ควำมรู้ในเรื่องกำรแปรรูปให้แก่เกษตรกร ให้สำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือให้เกษตรมีอำชีพ และ
ช่วยเหลือตนเองได้ในอนำคต 

  ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีกำรส่งเสริมให้ปฎิบัติ แต่ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร
ขำดควำมสะดวกรวดเร็ว ควรชี้แจงขั้นตอนกำรขอรับบริกำรและ ระยะเวลำกำรให้บริกำรแก่เกษตรกรรับทรำบ  
ในทุกครั้งก่อนท ำกิจกรรม และควรจัดกำรบริหำรเวลำให้ตรงตำมท่ีแจ้งไว้ 

  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร กำรแต่งกำย มำรยำท และบุคลิกภำพของเจ้ำหน้ำที่ มีควำม
เหมำะสม แต่ช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร ให้ค ำแนะน ำ ในกรณีที่ติดภำรกิจ (ไลน์ โทรศัพท์)  มีน้อย ควรเพ่ิม
ช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรแก่เกษตรกรในกรณีที่ติดภำรกิจ หรือแจ้งตำรำงเวลำกำรอยู่ประจ ำพ้ืนที่หรือกำร
ไปดูแลพื้นที่อ่ืนให้เกษตรกรรับทรำบ 

  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำนกำรให้บริกำร แต่ช่อง
ทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำร เช่น  เสียงตำมสำย โทรศัพท์  เจ้ำหน้ำที่ มีน้อย ควรเพ่ิมช่อง
ทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกเกษตรกร เช่น เพ่ิมกำรวำงกล่องรับควำมคิดเห็นในหลำย  ๆ จุด อำทิ         
บ้ำนผู้ใหญ่บ้ำน  ศำลำประชุมของหมู่บ้ำน นอกเหนือจำกกำรต้ังที่ศูนย์ฯ เพียงแห่งเดียว 

4.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกษตรกรพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

  ด้ำนองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดหรือส่งเสริม องค์ควำมรู้สำมำรถน ำไปพัฒนำชุมชน/กำร
จัดกิจกรรมกลุ่มฯ แต่ไม่สำมำรถต่อยอดแปรรูป สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่ ควรส่งเสริมและให้ควำมรู้      
ในเรื่องกำรแปรรูปให้แก่เกษตรกร ให้สำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือให้เกษตรมีอำชีพ และ
ช่วยเหลือตนเองได้ในอนำคต 
 

   ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีกำรส่งเสริมให้ปฏิบัติ แต่ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร
ขำดควำมสะดวกรวดเร็ว ควรชี้แจงขั้นตอนกำรขอรับบริกำรและระยะเวลำกำรให้บริกำรแก่เกษตรกรทรำบ  
ทุกครั้งก่อนท ำกิจกรรม และควรจัดกำรบริหำรเวลำให้ตรงตำมท่ีแจ้งไว้ 

  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร กำรแต่งกำย มำรยำท และบุคลิกภำพของเจ้ำหน้ำที่ มีควำม
เหมำะสม แต่ช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร ให้ค ำแนะน ำ ในกรณีที่ติดภำรกิจ (ไลน์ โทรศัพท์)  มีน้อย ควรเพ่ิม
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ช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรแก่เกษตรกรในกรณีที่ติดภำรกิจ หรือแจ้งตำรำงเวลำกำรอยู่ประจ ำพ้ืนที่หรือกำร
ไปดูแลพื้นที่อ่ืนให้เกษตรกรรับทรำบ 

  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมีช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำนกำรให้บริกำร แต่ช่องทำงกำร
รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำร เช่น  เสียงตำมสำย โทรศัพท์  เจ้ำหน้ำที่ มีน้อย ควรเพิ่มช่องทำงกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกเกษตรกร เช่น เพ่ิมกำรวำงกล่องรับควำมคิดเห็นในหลำย ๆ จุด อำทิ บ้ำนผู้ใหญ่บ้ำน  ศำลำ
ประชุมของหมู่บ้ำน นอกเหนือจำกกำรต้ังที่ศูนย์ฯ เพียงแห่งเดียว 

4.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกษตรกรพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่            
         การปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน 
 
  ด้ำนองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดหรือส่งเสริม สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
อำชีพ แต่ไม่สำมำรถต่อยอดแปรรูป สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่  ควรส่งเสริมและให้ควำมรู้ในเรื่องกำร   
แปรรูปให้แก่เกษตรกร ให้สำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือให้เกษตรมีอำชีพ และช่วยเหลือตนเองได้
ในอนำคต 
 
  ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร ชุมชนและเจ้ำหน้ำที่มีกำรวำงแผนกำรจัดท ำ
กิจกรรมร่วมกัน แต่ระยะเวลำในกำรให้บริกำรยังไม่เหมำะสม ควรแจ้งระยะเวลำกำรให้บริกำรแก่เกษตรกร
รับทรำบในทุกครั้งก่อนท ำกิจกรรม และควรจัดกำรบริหำรเวลำให้ตรงตำมท่ีแจ้งไว้ 
   

  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร ให้ค ำแนะน ำได้
อย่ำงเหมำะสม แต่ช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร ให้ค ำแนะน ำ ในกรณีที่ติดภำรกิจ (ไลน์ โทรศัพท์) มีน้อย ควร
เพ่ิมช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรแก่เกษตรกรในกรณีที่ติดภำรกิจ หรือแจ้งตำรำงเวลำกำรอยู่ประจ ำพ้ืนที่หรือ
กำรไปดูแลพื้นที่อ่ืนให้เกษตรกรรับทรำบ 

  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีศูนย์ปฎิบัติกำรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นประโยชน์  แต่
สถำนที่ และ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น พื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในกำรให้บริกำรยังไม่เหมำะสม
และควำมเพียงพอของช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำร เช่น  เสียงตำมสำย โทรศัพท์  เจ้ำหน้ำที่ 
มีน้อย ควรจัดหำอุปกรณ์เพ่ือกำรเรียนรู้/เพ่ือเริ่มกำรประกอบอำชีพ ให้เพียงพอกับจ ำนวนเกษตรกร และ เพ่ิม
ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกเกษตรกร เช่น เพ่ิมกำรตั้งกล่องรับควำมคิดเห็นในหลำย ๆ จุด อำทิ บ้ำน
ผู้ใหญ่บ้ำน  ศำลำประชุมของหมู่บ้ำน นอกเหนือจำกกำรต้ังที่ศูนย์ฯ เพียงแห่งเดียว 
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4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกษตรกรพื้นที่โครงการรักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน 

  ด้ำนองค์ควำมรู้ที่ ได้ รับกำรถ่ำยทอดหรือส่ งเสริม  องค์ควำมรู้สำมำรถน ำไปใช้ ใน
ชีวิตประจ ำวันได้จริงและต่อเนื่อง แต่ยังไม่สำมำรถต่อยอดแปรรูป สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลิตภัณฑ์ใหม่และน ำไป
พัฒนำชุมชน/กำรจัดกิจกรรมกลุ่มฯ ควรส่งเสริมและให้ควำมรู้ในเรื่องกำรแปรรูปให้แก่เกษตรกร โดยกำรตั้ง
เป็นกลุ่มอำชีพ ให้สำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือให้เกษตรช่วยเหลือตนเองได้ในอนำคต 

  ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีกำรติดตำมให้ค ำแนะน ำ แต่ชุมชนยังไม่มีส่วนร่วม
ในกำรให้บริกำร ควรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมกำร เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วม    
ในกำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ กำรวำงแผน กำรตัดสินใจจัดสรรทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน         
กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ 

  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่มีควำมพร้อม ควำมเต็มใจ และควำมกระตือรือร้นในกำร
ให้บริกำร สำมำรถตอบข้อซักถำม ชี้แจงข้อสงสัยได้อย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น แต่ช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร 
ให้ค ำแนะน ำ ในกรณีที่ติดภำรกิจ (ไลน์ โทรศัพท์) มีน้อย ควรเพ่ิมช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรแก่เกษตรกรใน
กรณีท่ีติดภำรกิจ หรือแจ้งตำรำงเวลำกำรอยู่ประจ ำพื้นที่หรือกำรไปดูแลพื้นที่อ่ืนให้เกษตรกรรับทรำบ 

  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีช่องทำงในกำรติดต่อประสำนงำนกำรให้บริกำร แต่สถำนที่ 
และ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น พ้ืนที่  วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในกำรให้บริกำรยังไม่เหมำะสมและ
เพียงพอ ควรจัดหำอุปกรณ์เพ่ือกำรเรียนรู้/เพื่อเริ่มกำรประกอบอำชีพ ให้เพียงพอกับจ ำนวนเกษตรกร 

 
4.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้รับบริการที่เข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
  

  ด้ำนองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดหรือส่งเสริม ควำมรู้ที่ได้รับสำมำรถน ำไปเผยแพร่/
ถ่ำยทอดได้ แต่ยังไม่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน และพัฒนำต่อยอดได้ในอนำคตควรส่งเสริม
ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับพืชและสัตว์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ต่อได้ เช่นกำรท ำปุ๋ยหมัก   
วิธีก ำจัดแมลง กำรก ำจัดวัชพืช กำรดูแลต้นไม้ชนิดต่ำง ๆ เป็นต้น 

  ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร ขั้นตอนในกำรขอรับบริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน      
แต่ขำดควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ชี้แจงและแนะน ำ  ควรจัดท ำคู่มือ หรือแผ่นพับเพ่ือใช้แนะน ำข้อมูล         
จุดบริกำร หรือเป็นแผนที่ เพ่ือท่องเที่ยวในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ 

  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร บุคลิกภำพของเจ้ำหน้ำที่ กำรแต่งกำย มำรยำท มีควำมเหมำะสม
แต่กำรตอบข้อซักถำม ชี้แจงข้อสงสัยยังไม่ชัดเจนตรงประเด็น เจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมรู้ในจุดที่ประจ ำและรู้ข้อมูล
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พ้ืนฐำนกำรบริกำรต่ำง ๆ ของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ เมื่อผู้มำใช้บริกำรมีข้อสงสัย สำมำรถให้ค ำอธิบำยหรือ
แนะน ำได ้

  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ลำนจอดรถมีควำมเพียงพอและกว้ำงขวำง แต่ช่องทำงกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำร  เช่น  กล่องรับควำมคิดเห็น โทรศัพท์สำยตรงมีน้อย ควรเพ่ิมช่องทำงกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำร เช่น เว็บไซต์ของอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ เพ่ิมจุดตั้งกล่องรับควำมคิดเห็นพร้อม
แบบประเมิน เพ่ือน ำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้รับมำพัฒนำปรับปรุง 

 
4.7 ความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานฯของผู้รับบริการ เกษตรกรพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

  ด้ำนธรรมำภิบำล บุคลำกรของ สวพส. ท ำงำนด้วยควำมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  และ 
ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้รับบริกำรมีควำมมุ่งมั่น และตั้งใจปฏิบัติงำน อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือให้งำน  
บรรลุควำมส ำเร็จตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ แต่ยังขำดกำรติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอ และน ำผลกำรประเมินมำเผยแพร่ให้ผู้รับบริกำรทรำบ สวพส. ควรมีกำรติดตำมประเมินผลควำม  
พึงพอใจของผู้รับบริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ และน ำผลกำรประเมินมำเผยแพร่ให้ผู้รับบริกำรทรำบ 

  กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสวพส. ส่งเสริมให้ผู้น ำชุมชนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำแต่ยังขำดกำร แจ้ง กฎ ระเบียบ นโยบำยและมำตรกำรป้องกันกำรทุ จริตและประพฤติมิชอบให้ 
ผู้รับบริกำรทรำบควรมีกำรประชำสัมพันธ์ หรือติดประกำศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ  และมำตรกำรกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ สวพส. ไว้อย่ำงชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรได้รับทรำบ 

 
4.8 ความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานฯของผู้รับบริการ เกษตรกรพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ   

          โครงการหลวง 
 
  ด้ำนธรรมำภิบำล บุคลำกรของ สวพส.  มีมนุษยสัมพันธ์ มีควำมสุภำพ  อ่อนโยน และมีไมตรี
จิตพร้อมให้บริกำร แต่ยังขำดกำรติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ และน ำผล
กำรประเมินมำเผยแพร่ให้ผู้รับบริกำรทรำบ ควรมีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในทุกกิจกรรม 
และมีกำรน ำผลกำรประเมินมำแจ้งให้ผู้รับบริกำรทรำบ เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมให้ดี
ยิ่งขึ้น 

  กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สวพส. ส่งเสริมให้ผู้น ำชุมชนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำ แต่ยงัขำดกำรแจ้งกฎระเบียบ นโยบำยและมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้ 
ผู้รับบริกำรทรำบ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ หรือติดประกำศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ  และมำตรกำรกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ สวพส. ไว้อย่ำงชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรได้รับทรำบ 
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4.9 ความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานฯของผู้รับบริการ เกษตรกรพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง 
          เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างย่ังยืน 
 
  ด้ำนธรรมำภิบำล บุคลำกรของ สวพส. ท ำงำนด้วยควำมเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และ 
ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของ ผู้รับบริกำร แต่ผู้รับบริกำรยังไม่มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือเสนอปัญหำ เพ่ือ
แก้ไขหรือปรับปรุงกำรท ำโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อชุมชนเท่ำที่ควร ควรด ำเนินกิจกรรมหรือ
โครงกำรต่ำง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมกำร เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ กำร
วำงแผน กำรตัดสินใจจัดสรรทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลอย่ำงเป็น
ระบบ 

  กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สวพส. ส่งเสริมให้ผู้น ำชุมชนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำ แต่ยังขำดกำร แจ้ง กฎ ระเบียบ นโยบำยและมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบให้ 
ผู้รับบริกำรทรำบ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ หรือติดประกำศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ  และมำตรกำรกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ สวพส. ไว้อย่ำงชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรได้รับทรำบ 

4.10 ความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานฯของผู้รับบริการ เกษตรกรบนพื้นที่โครงการรักษ์น้ าเพื่อ    
            พระแม่ของแผ่นดิน 
 
  ด้ำนธรรมำภิบำล สวพส. มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริกำรอย่ำง
ตรงไปตรงมำ มีกำรติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ และน ำผล  
กำรประเมินมำเผยแพร่ให้ผู้รับบริกำรทรำบบุคลำกรของ สวพส.มีมนุษยสัมพันธ์ มีควำมสุภำพ  อ่อนโยน และ
มี ไมตรีจิ ตพ ร้อม ให้ บ ริ กำรมี ค วำมมุ่ งมั่ น  และตั้ ง ใจปฏิ บั ติ งำนอย่ ำงเต็ มควำมสำมำรถ เพ่ื อ ให้  
งำนบรรลุควำมส ำเร็จตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ ผู้รับบริกำรมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือเสนอปัญหำเพ่ือ
แก้ไขหรือปรับปรุงกำรท ำ โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน แต่ผู้รับบริกำรยังขำดควำมเชื่อมั่น
ในกำรปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับ ในกำรรับบริกำรจำก สวพส.และสวพส. ให้บริกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของชุมชนน้อย ดังนั้นควรมีกำรประชำสัมพันธ์ หรือติดประกำศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ  และมำตรกำรกำร
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ สวพส. ไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรได้รับทรำบ ควรให้เจ้ำหน้ำที่
ชี้แจงขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และข้อตกลงต่ำง ๆ ทุกครั้งก่อนกำรท ำกิจกรรมควรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำร
ต่ำง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมกำร เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนทุกข้ันตอน ตั้งแต่ กำรวำงแผน กำร
ตัดสินใจจัดสรรทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ มีกำรแบ่ง
งำนให้เกษตรกรอย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
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  กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สวพส. ส่งเสริมให้ผู้น ำชุมชนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำ แต่ขำดกำรจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ตระหนักในกำรประพฤติปฏิบัติในระบบธรรมำภิบำล  ควรจัด
อบรม/บรรยำยควำมรู้ด้ำนธรรมำภิบำล เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และรณรงค์ให้เจ้ำหน้ำที่ และเกษตรกรได้
ยึดถือหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในภำครัฐ ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ควรจัดโครงกำรปลูกจิตส ำนึกและค่ำนิยม   เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรมีควำมเสียสละต่อสังคม  ควรจัด
โครงกำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ (ศำสนำ สิ่งแวดล้อมและสังคม) และมีกำรสรุปว่ำ มีหลักธรรมำภิบำล/ 
จริยธรรมและกำรมีจิตบริกำรเข้ำมำเก่ียวข้องอย่ำงไร 

5 ข้อเสนอแนะ 

  คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแก่สถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนที่สูง (องค์กำรมหำชน) เพ่ือเป็น    
แนวทำงกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรในภำพรวม ดังนี้ 
 
5.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของเกษตรกรบนพื้นที่สูง 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(1) ควรส่งเสริมโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยค ำนึงถึงควำมยั่งยืน สำมำรถให้เกษตรกรพึ่งพำตนเอง
ได้ และมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ โดยมีกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ก. ด้านองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดหรือส่งเสริม 

(1) ควรส่งเสริมและให้ควำมรู้ในเรื่องกำรแปรรูปให้แก่เกษตรกร โดยกำรตั้งเป็นกลุ่มอำชีพ 
ให้สำมำรถสร้ำงผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพ่ิม เพ่ือให้เกษตรช่วยเหลือตนเองได้ในอนำคต 
ข. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
  (1) ควรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมกำร เพ่ือให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ กำรวำงแผน กำรตัดสินใจจัดสรรทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน    
กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ 
  (2) ควรแจ้งระยะเวลำกำรให้บริกำรแก่เกษตรกรทรำบในทุกครั้งก่อนท ำกิจกรรม และควร
จัดกำรบริหำรเวลำให้ตรงตำมท่ีแจ้งไว้ 
  (3) ควรชี้แจงขั้นตอนกำรขอรับบริกำรและ ระยะเวลำกำรให้บริกำรแก่เกษตรกรทรำบ      
ในทุกครั้งก่อนท ำกิจกรรม และควรจัดกำรบริหำรเวลำให้ตรงตำมที่แจ้งไว้ 
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ค. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  (1) ควรเพ่ิมช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรแก่เกษตรกรในกรณีที่ติดภำรกิจ หรือแจ้งตำรำงเวลำ
กำรอยู่ประจ ำพื้นท่ีหรือออกไปดูแลพื้นที่อ่ืนให้เกษตรกรทรำบ 
ง. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  (1) ควรเพ่ิมช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกเกษตรกร เช่น เพ่ิมกำรตั้งกล่องรับควำม
คิดเห็นในหลำย ๆ จุด อำทิ บ้ำนผู้ใหญ่บ้ำน  ศำลำประชุมของหมู่บ้ำน นอกเหนือจำกกำรวำงที่ศูนย์ฯ       
เพียงแห่งเดียว 
  (2) ควรจัดหำอุปกรณ์เพ่ือกำรเรียนรู้/เพ่ือเริ่มกำรประกอบอำชีพ ให้เพียงพอกับจ ำนวน
เกษตรกร 

 
5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 (1) ควรจัดกำรส่งเสริมกำรขำยทั้งในและนอกฤดูกำลท่องเที่ยว พร้อมกับกำรเพ่ิมกำร
ประชำสัมพันธ์ไปยังสื่อต่ำง ๆ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ก. ด้านองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดหรือส่งเสริม 
  (1) ควรส่งเสริมข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับพืชและสัตว์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ต่อได้ เช่นกำรท ำปุ๋ยหมัก วิธีก ำจัดแมลง กำรก ำจัดวัชพืช กำรดูแลต้นไม้ชนิดต่ำง ๆ เป็นต้น 
ข. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
  (1) ควรจัดท ำคู่มือ หรือแผ่นพับเพ่ือใช้แนะน ำข้อมูล  จุดบริกำร หรือเป็นแผนที่  เพ่ือ
ท่องเที่ยวในอุทยำนหลวง  รำชพฤกษ์ 

 (2) ควรจัดท ำแผนที่ท่องเที่ยวอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ให้เข้ำใจง่ำย มีแผนที่สถำนที่เข้ำชมใน
รูปแบบต่ำง ๆ อำทิ ส ำหรับผู้มีระยะเวลำสั้น (1-2 ชั่วโมง) และส ำหรับผู้มีระยะเวลำยำว (ครึ่งวัน) เป็นต้น     
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้นักท่องเที่ยว และง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำรของอุทยำนฯ (กำรดูแลในส่วนต่ำง ๆ) 
ค. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  (1) เจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมรู้ในจุดที่ประจ ำและรู้ข้อมูลพ้ืนฐำนกำรบริกำรต่ำง  ๆ ของอุทยำน
หลวงรำชพฤกษ์ เมื่อผู้มำใช้บริกำรมีข้อสงสัย สำมำรถให้ค ำอธิบำยหรือแนะน ำได้ 
ง. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 (1) ควรเพ่ิมอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เพ่ิมเติม เช่น จุดบริกำรน้ ำดื่ม จุดจอด
รถจักรยำน (หลักกำรคล้ำยกับ MObike ในตัวเมืองเชียงใหม่) จุดให้บริกำรร่ม จุดพักผ่อนที่ให้ร่มเงำ เครื่องรับ
จ่ำยเงินอัตโนมัต ิ เป็นต้น 

 (2) ควรเพ่ิมช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำร เช่น หน้ำเว็บของอุทยำนหลวง
รำชพฤกษ์ เพ่ิมจุดวำงกล่องรับควำมคิดเห็นพร้อมแบบประเมิน เพ่ือน ำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้รับมำ
พัฒนำปรับปรุง 
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5.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 (1) ควรมีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มีระบบ
ตรวจสอบกำรบริหำรแผนงำนและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ และควำมต่อ เนื่อง สำมำรถน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุง และพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 (2) ควรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมกำร เพ่ือให้ทุกคน            
มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ กำรวำงแผน กำรตัดสินใจจัดสรรทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ 

 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ด้านธรรมาภิบาล 
  (1) ควรมีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในทุกกิจกรรม และมีกำรน ำผลกำร
ประเมินมำแจ้งให้ผู้รับบริกำรทรำบ เพ่ือร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น 
  (2) ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ หรือติดประกำศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ  และมำตรกำรกำร
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ สวพส. ไว้อย่ำงชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรได้รับทรำบ  
  (3) ควรให้เจ้ำหน้ำที่ชี้แจงขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และข้อตกลงต่ำง ๆ ทุกครั้งก่อนกำรท ำ
กิจกรรม 
  (4) ควรด ำเนินกิจกรรมหรือโครงกำรต่ำง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมกำร เพ่ือให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในกำรปฏิบัติงำนทุกขั้นตอน ตั้งแต่ กำรวำงแผน กำรตัดสินใจจัดสรรทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน กำร
ตรวจสอบ และกำรประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ มีกำรแบ่งงำนให้เกษตรกรอย่ำงชัดเจนพร้อมทั้งมีกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ แก่ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (1) ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ หรือติดประกำศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ  และมำตรกำรกำร
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ สวพส. ไว้อย่ำงชัดเจน เพ่ือให้เกษตรกรได้รับทรำบ 
  (2) ควรจัดอบรม/บรรยำยควำมรู้ด้ำนธรรมำภิบำล เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้และรณรงค์ให้
เจ้ำหน้ำที่ เกษตรกรได้ยึดถือหลักธรรมำภิบำลในกำรปฏิบัติงำน 
  (3) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรติดตำม ตรวจสอบกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐ 
  (4) ควรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
  (5) ควรจัดโครงกำรปลูกจิตส ำนึกและค่ำนิยม   เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรมีควำม
เสียสละต่อสังคม 
  (6) ควรจัดโครงกำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ (ศำสนำ, สิ่งแวดล้อมและสังคม) และมีกำร
สรุปว่ำมีหลักธรรมำภิบำล/จริยธรรมและกำรมีจิตบริกำรเข้ำมำเก่ียวข้องอย่ำงไร 
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Foreword 
 
This Executive Summary report is part of the final report of The Client Satisfaction 

Survey Project and the Confidence Survey Project on its Operational Roles of the Highland 
Research and Development Institute (Public Organization) – HRDI, for the fiscal year of 2018, 
undertaken by Payap University. The objectives of this project are to survey the satisfaction 
and confidence level of clients to the HRDI, determine the problems and service limitations 
as well as to find ways to improve the quality of service of the HRDI. This report is 
composed of the following sections: Introduction, Method, Results and Recommendations 
for Service Improvements as well as strengthening of Confidence Levels on its Operational 
Roles.  

This client satisfaction survey was undertaken according to the parameters set by 
the HRDI aimed at the target survey area and demographics, on the related service issues: 1) 
Contents of Knowledge, 2) Service Procedures, 3) Service Personnel, and 4) Facilities, using 
the client satisfaction survey guidelines of the HRDI. Additionally, the confidence survey on 
the HRDI’s operational roles was also carried to determine the confidence level of farmers 
in the highland area projects and personnel of the Royal Project Development Center on 
aspects of good governance and anti-corruption practices. The research team has 
summarized the confidence level survey, categorized according to context of services to the 
farmers in the highland area projects and services at the Royal Park Rachapruek, as well as 
report on the confidence level according to the operational roles of the HRDI categorized 
according to the project areas.  Additional details are available in the final report. 

 
Research Team 

Payap University 
August 29, 2018 
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Executive Summary Report 
 

1. Introductions 
The Client Satisfaction Survey Project and the Confidence Survey Project on its 

Operational Roles of the Highland Research and Development Institute (Public Organization) 
– HRDI, for the fiscal year of 2018, was conducted using the survey method survey with the 
following objectives: 1) to survey the satisfaction of the clients of HRDI, 2) to survey the 
confidence level on the operational roles of the HRDI, and 3) to determine the problems, 
suggestions and limitations of services and level of confidence on the operational roles, as 
well as guidelines to improve the quality of services of the HRDI. 

Client satisfaction level is reflective of HRDI’s success in meeting the expectations 
and needs of the clients. The “Percentage of Client Satisfaction” was used as a 
measurement of client satisfaction level. The results of the survey should be used to 
improve the quality of service and used as an approach to improve service efficiency in 
order to meet the needs of the clients according to the objectives of the HRDI. The 
confidence survey, which has been conducted for three consecutive years, allowed the HRDI 
to understand the confidence level of the clients on good governance and anti-corruption 
practices. The level of confidence was measured as a “Percentage of Confidence” from the 
clients. This confidence survey would be used to further improve agency management in 
accordance to good governance. 

 
2. Survey Method 

The Client Satisfaction Survey and Confidence Survey Project on its Operational 
Roles of the HRDI for the fiscal year 2018 is a quantitative research categorized as a survey 
research. Feedback data from the sample group is evaluated and analyzed in a one-shot 
descriptive study to quantify the level of client satisfaction and confidence level on the 
operational roles of the HRDI. Analysis and synthesis of qualitative data, such as comments 
and suggestions, related to service satisfaction and confidence of operational roles was also 
carried out. 

Survey of client satisfaction level was carried out using the questionnaire method.   
A total of 878 samples were studied, of which 465 clients consist of highland farmers and 
personnel from the Royal Project Development Center, as well as 413 general visitors and 
participants in the learning programs at the Royal Park Rachapruek.  

For the operational role confidence, a total of 465 samples have been surveyed, 
consisting of highland farmers and personnel from the Royal Project Development Center, 
from 28 project service areas consisting of 1) Farmers from the Royal Project Development 
Center (154 samples), 2) Farmers from the Royal Project Expansion Area (188 samples),       
3) Expansion of the Royal Project Model for the Sustainable Opium Eradication (71 samples), 
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4) the Water Conservation Project for the Queen (28 samples), and personnel from the Royal 
Project Development Center (24 samples).  

Visitors to the Royal Park Rachapruek include: 1) General public and visitors to the 
Royal Park Rachapruek (210 samples) and, 2) Participants in the Royal Park Rachapruek’s 
learning activities (203 samples). 

Data was collected in the form of a questionnaire, composed of a rating scale on 
the client’s service satisfaction divided into five levels covering four issues: 1) Contents of 
Knowledge, 2) Service Procedures, 3) Service Personnel, and 4) Facilities. The questionnaire 
included basic information about the respondent along with an optional written feedback at 
the end of the survey. The completed questionnaire was inspected for accuracy, suitability 
of the written feedback and language use by a committee from the HRDI. The survey was 
also given a reliability test as well. The survey was carried out between March and May, 
2016. Data statistics consists of frequency, percentage, arithmetic mean standard deviation, 
followed by descriptive and factual evaluation. Data interpretation of client satisfaction is 
determined by the “mean score” expressed as “percentages” as follow:  

 

Mean Score Percentage 
Result 

Satisfaction Confidence 
4.21-5.00 84.01-100.00 Very Satisfied Very High 
3.41-4.20 68.01-84.00 Satisfied High 
2.61-3.40 52.01-68.00 Indifferent Fair 
1.81-2.60 36.01-52.00 Unsatisfied Low 
1.00-1.80 20.00-36.00 Very Unsatisfied Very Low 

 
3. Results 

3.1 Client Satisfaction Level Results of the HRDI, fiscal year 2016 
3.1.1 Client Satisfaction Level from the Highland Area Project 
 Client satisfaction levels of farmers reported an overall satisfaction level of 

“Very Satisfied” with a mean score of 4.48, or at 89.60%. It was found that all four categories 
of services has received a satisfaction level of “Very Satisfied,” which the aspect of “Service 
Personnel” received a mean score of 4.59, followed by “Service Procedures” with a mean 
score of 4.45, “Contents of Knowledge” with a mean score of 4.39, and “Facilities” with a 
mean score of 4.37, respectively. (Table 1) 
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Table 1: Client Satisfaction Level – Farmers, by Overall Level and Groups  

Client Group 
n Contents of 

Knowledge 
Procedures Personnel Facilities Total 

 Mean % Mean % Mean % Mean % Mean % 

Royal Project Development Center 
154 4.30 86.00 4.29 85.80 4.45 89.00 4.22 84.40 4.31 86.20 

 Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied 

Royal Project Expansion Area 
188 4.33 86.60 4.27 85.40 4.41 88.20 4.19 83.80 4.30 86.00 

 Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Satisfied Very Satisfied 

Expansion of the Royal Project Model for 
the Sustainable Opium Eradication 

71 4.30 86.00 4.14 82.80 4.31 86.20 4.06 81.20 4.22 84.40 

 Very Satisfied Satisfied Very Satisfied Satisfied Very Satisfied 

Water Conservation Project for the Queen 
28 4.63 92.60 4.60 80.00 4.72 94.40 4.42 88.40 4.59 91.80 

 Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied 

รวม(1) 
441 4.39 87.80 4.33 86.60 4.48 89.60 4.22 84.40 4.36 87.20 

 Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied 
            

Personnal – Royal Project Development 
Center 

24 - - 4.57 91.40 4.70 94.00 4.52 90.40 4.60 92.00 
  Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied 

Total(2) 
24 - - 4.57 91.40 4.70 94.00 4.52 90.40 4.60 92.00 

  Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied 
Total(1)+(2) 465 4.39 87.80 4.45 89.00 4.59 91.80 4.37 87.40 4.48 89.60 

  Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied 

 
Client satisfaction levels of farmers in the Royal Project Development Center, 

operating four activities in the area, reported an overall satisfaction level of “Very Satisfied” 
in three activities and “Satisfied” in one activity, at 75.00% and 25.00%, respectively.  

Farmers in the Royal Project Expansion Area, operating six activities in the area, 
reported an overall satisfaction level of “Very Satisfied” in four activities and “Satisfied” in 
two activity, at 66.67% and 33.33%, respectively.  

Farmers in the Expansion of the Royal Project Model for the Sustainable Opium 
Eradication, operating four activities in the area, reported an overall satisfaction level of 
“Very Satisfied” in two activities and “Satisfied” in two activity, at 50.00% and 50.00%, 
respectively. 

Farmers in the Water Conservation Project for the Queen, operating one activity in 
the area, reported an overall satisfaction level of “Very Satisfied” in its activity, at 100%. 
(Table 2) 
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Table 2: Client Satisfaction Level – Farmers, by Project Area and Activities 

Activities 
n Contents of Knowledge Procedures Personnel Facilities Total 

 Mean % Mean % Mean % Mean % Mean % 
Royal Project Development Center 

Handicrafts 24 4.47 89.40 4.67 93.40 4.47 94.80 4.42 88.40 4.57 91.40 
Youth 35 4.53 90.60 4.48 89.60 4.68 93.60 4.53 90.60 4.56 91.20 

Tourism 58 4.19 83.80 4.23 84.60 4.36 87.20 4.11 82.20 4.22 84.40 
Community 37 4.15 83.00 3.98 79.60 4.17 83.40 3.95 79.00 4.06 81.20 

 
Royal Project Expansion Area 

Herbs 10 4.65 93.00 4.73 94.60 4.83 96.60 4.70 94.00 4.73 94.60 
Coffee 18 4.51 90.20 4.33 86.60 4.55 91.00 4.31 86.20 4.42 88.40 

Water Management 10 4.67 93.40 4.39 97.80 4.40 88.00 4.15 83.00 4.40 88.00 
Vegetables 118 4.30 86.00 4.28 85.60 4.40 88.00 4.24 84.80 4.31 86.20 

Fruits 22 4.20 84.00 4.05 81.00 4.30 86.00 3.75 75.00 4.07 81.40 
Field Crops 10 3.98 79.60 3.87 77.40 4.11 82.20 3.87 77.40 3.96 78.00 

 
Expansion of the Royal Project Model for the Sustainable Opium Eradication 

Coffee 30 4.47 89.40 4.25 85.00 4.38 87.60 4.12 82.40 4.31 86.20 
Fruits 21 4.17 83.40 4.32 86.40 4.46 89.20 4.31 86.20 4.27 85.40 

Handicrafts 10 4.28 85.60 3.99 79.80 4.21 84.20 4.13 82.60 4.15 83.00 
Tourism 10 3.83 76.60 3.96 79.20 4.17 83.40 3.82 76.40 3.94 78.80 

 
Water Conservation Project for the Queen 

Vegetables 28 4.63 92.60 4.60 92.00 4.72 94.40 4.42 88.40 4.59 91.80 
 

 
3.2 Client Satisfaction Level Results from the Royal Park Rachapruek 

 Client satisfaction levels of clients who received services from the Royal 
Projects reported an overall satisfaction level of “Very Satisfied” with a mean score of 4.23, 
or at 84.60%. It was found that the aspect of “Facilities” received a satisfaction level of 
“Very Satisfied” with a mean score of 4.30, followed by “Service Personnel” with a 
satisfaction level of “Very Satisfied” and a mean score of 4.29, “Service Procedures” with a 
satisfaction level of “Very Satisfied” and a mean score of 4.21, and “Contents of 
Knowledge” with a satisfaction level of “Satisfied” and a mean score of 4.11, respectively. 
(Table 3) 
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Table 3: Clients Satisfaction Level – Royal Park Rachapruek Clients, by Group 
Client Group 

 
n Contents of Knowledge Procedures Personnel Facilities Total 

 Mean % Mean % Mean % Mean % Mean % 

Activities Participants 

203 4.15 83.00 4.23 84.60 4.35 87.00 4.32 86.40 4.26 85.20 
 Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied 

General Public and Interested Individuals 210 4.06 81.20 4.19 83.80 4.23 84.60 4.28 85.60 4.19 83.80 
 Satisfied Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Satisfied 

Total 413 4.11 82.20 4.21 84.20 4.29 85.80 4.30 86.00 
 

4.23 
 

84.60 

 Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied Very Satisfied 

Note:  Survey of client satisfaction levels at the Royal Park Rachapruek was carried out during March to May, 
2018, which coincided with the summer season where there is little activity being held. 

 
3.3 Confidence Level Survey Results of the HRDI 

 Confidence level of client farmers who received services from the HRDI in the 
highland areas reported an overall confidence level of “Very High” with a mean score of 
4.42, or at 88.40%. It was found that the aspect of “Good Governance” received a 
confidence level of “Very High” with a mean score of 4.48, or at 89.60%, and the aspect of 
“Anti-Corruption Practices” received a confidence level of “Very High” with a mean score of 
4.37, or at 87.40%. (Table 4)  

Table 4: Confidence Level Survey, HRDI, by Project Area 

Sample Group 
n Good 

Governance 
Anti-Corruption 

Practices 
Total 

Mean % Mean % Mean % Result 
Farmers – Royal Project 
Development Center 

154 4.35 87.00 4.21 84.20 4.27 85.40 Very High 

Farmers–Royal Development 
Expansion Area 

188 4.44 88.80 4.29 85.80 4.37 87.40 Very High 

Farmers – Expansion of the Royal 
Project Model for the Sustainable 
Opium Eradication 

71 4.07 81.40 3.98 79.60 4.02 80.40 High 

Farmers – Water Conservation 
Project for the Queen  

28 4.83 96.60 4.75 95.00 4.79 95.80 Very High 

Personnel – Royal Project 
Development Center 

24 4.70 94.00 4.61 92.20 4.66 93.20 Very High 

Total 465 
4.48 89.60 4.37 87.40 

4.42 88.40 Very High 
Very High Very High 
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4. Problems, Limitations and Suggestions on the Operation Roles and 
Confidence Level of the HRDI, and Guidelines for Improvement of the HRDI 

 
The research team has compiled the following strength and weaknesses on the 

operational roles and confidence level of the HRDI as viewed by clients, personnel and 
highland farmers in each of the operation areas and aspects of services. They have been 
categorized by the mean score of each services, along with suggestions to improve each 
aspect of services as follows: 

 
4.1 Client Satisfaction Level of Royal Project Development Center Personnel 
  
 It was found that service procedures were quick and systematic. However, 

there is insufficient personnel for the level of service provided. More personnel should be 
assigned in relation to each project area and the number of farmers receiving services. 
  Personnel were found to be trust-worthy in their roles as service providers. 
That is, there is no corruption of duty. However, there are still insufficiencies in providing on-
topic answers for some advice. There is a need for the service personnel to be more 
proficient in their roles as advisors in order to provide clear and on-topic advice to the 
farmers receiving services from the HRDI. 
  Facilities provide sufficient access to contact with personnel to receive 
available services, but the available media, equipment and materials for use in services are 
still unsuitable for the area’s needs. There is a need in producing more suitable media 
materials, such as posters or brochures, as well as acquisition of sufficient numbers of 
teaching and occupation equipment in relation to the number of farmers. 

 
4.2 Client Satisfaction Level Trends of Farmers in the Royal Project 

Development Center 
  
 The contents of knowledge provided by the services of the HRDI could be 

used to improve the communities and group activities, though it could not be expanded 
upon or innovated to increase the market value of the products. There is a need to 
promote knowledge in produce processing to the farmers in order to innovate new products 
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with higher market value, so that farmers could benefit from a more stable income and 
become self-sufficient in the future. 

 It was found that service procedures have been promoted, but the 
procedures for requesting services is slow and inconvenient. There is a need to provide 
farmers with clear instructions on the procedures of contacting for support as well as the 
length of time services can be provided before each activities, as well as manage the time 
to meet the allotted time frame. 

 Personnel were found to be cleanly dressed, well-mannered and with 
appropriate disposition. However, contact channels were found to be limited when 
personnel are out in the field (such as through mobile phone or through the application 
Line). It is advised that more channels be made available for farmers to access when they 
need to contact personnel out on field assignments, or provide a posted schedule of the 
personnel out in field assignments to be posted for farmers to see. 

 Facilities provide access to contact personnel, though the number of 
channels for clients to provide feedback, such as the public announcement system, 
telephone channels and personnel, was insufficient. The number of feedback channels 
should be increased, such as the installation of a comment box within selected locations 
around the village headmaster’s house and community center, as opposed to just at the 
Royal Project Development Center. 
 

4.3 Client Satisfaction Level of Farmers in the Royal Project Expansion Area 
  
 The contents of knowledge provided by the services of the HRDI could be 

used to improve the communities and group activities, though it could not be expanded 
upon or innovated to increase the market value of the products. There is a need to 
promote knowledge in produce processing to the farmers in order to innovate new products 
with higher market value, so that farmers could benefit from a more stable income and 
become self-sufficient in the future. 

 It was found that service procedures have been promoted, but the 
procedures for requesting services is slow and inconvenient. There is a need to provide 
farmers with clear instructions on the procedures of contacting for support as well as the 
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length of time services can be provided before each activities, as well as manage the time 
to meet the allotted time frame. 

 Personnel were found to be cleanly dressed, well-mannered and with 
appropriate disposition. However, contact channels were found to be limited when 
personnel are out in the field (such as through mobile phone or through the application 
Line). It is advised that more channels be made available for farmers to access when they 
need to contact personnel out on field assignments, or provide a posted schedule of the 
personnel out in field assignments to be posted for farmers to see. 

 Facilities provide access to contact personnel, though the number of 
channels for clients to provide feedback, such as the public announcement system, 
telephone channels and personnel, was insufficient. The number of feedback channels 
should be increased, such as the installation of a comment box within selected locations 
around the village headmaster’s house and community center, as opposed to just at the 
Royal Project Development Center. 

 
4.4 Client Satisfaction Level of Farmers in the Expansion of the Royal Project 

Model for the Sustainable Opium Eradication 
 
 The contents of knowledge provided by the services of the HRDI could be 

used to improve the communities and group activities, though it could not be expanded 
upon or innovated to increase the market value of the products. There is a need to 
promote knowledge in produce processing to the farmers in order to innovate new products 
with higher market value, so that farmers could benefit from a more stable income and 
become self-sufficient in the future. 

 It was found that the community and personnel have carried out service 
procedures in the form of community activities, however the service time frame was found 
to be inappropriate. The time frame of community activities should be announced to the 
farmers in advance, as well as sufficiently manage the time frame in which the activities 
were carried out. 

 Personnel were found to be proficient in providing advice and services with 
appropriate skills. However, contact channels were found to be limited when personnel are 
out in the field (such as through mobile phone or through the application Line). It is advised 
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that more channels be made available for farmers to access when they need to contact 
personnel out on field assignments, or provide a posted schedule of the personnel out in 
field assignments to be posted for farmers to see. 

 Available facilities provide access to an operation center that can be used as 
a beneficial learning center. However, the facilities, such as land area, learning materials and 
equipment used in providing services, remain unsuitable for the tasks. The number of 
channels for clients to provide feedback, such as the public announcement system, 
telephone channels and personnel, was also insufficient. The number of feedback channels 
should be increased, such as the installation of a comment box within selected locations 
around the village headmaster’s house and community center, as opposed to just at the 
Royal Project Development Center. 

 
4.5 Client Satisfaction Level of Farmers in the Water Conservation Project for 

the Queen  
 
 The contents of knowledge provided by the services of the HRDI could be 

practically used in the communities, though it could not be expanded upon or innovated to 
increase the market value of the products. There is a need to promote knowledge in 
produce processing to the farmers in order to innovate new products with higher market 
value through establishment of agricultural cooperatives, so that farmers could benefit from 
a more stable income and become self-sufficient in the future. 

 Services and procedures have been carried out to provide advice to the 
communities, though the communities have yet to become involved in the management or 
control of the various community group and activities. It is advised that personnel establish 
community activities with community members as a board of committee so that members 
could participate in all levels of operations, from systematic planning to acquisitions of 
resources, to review and evaluation. 

 Personnel were found to be enthusiastic in providing services and can clearly 
answer and respond to the clients’ questions with proficient knowledge. However, contact 
channels were found to be limited when personnel are out in the field (such as through 
mobile phone or through the application Line). It is advised that more channels be made 
available for farmers to access when they need to contact personnel out on field 
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assignments, or provide a posted schedule of the personnel out in field assignments to be 
posted for farmers to see. 

 Facilities provide sufficient access to contact with personnel to receive 
available services, but the available media, equipment and materials for use in services are 
still unsuitable for the area’s needs. Acquisition of sufficient numbers of teaching and 
occupation equipment in relation to the number of farmers should also be carried out. 

 
4.6 Client Satisfaction Level Trends of Clients in the Royal Park Rachapruek 
 The contents of knowledge provided could be used to educate and 

distributed to the community, but could not be used practically in daily life nor innovated 
and expanded upon in the future. There should be more emphasis in providing basic 
information on plant and animals for interested individuals to learn about and put into 
practice in their daily life, such as how to make compost, pest and weed control techniques, 
agricultural plant cultivation, etc. 

 Access to services provided by the Royal Park Rachapruek is simple and 
accessible, however the provided advice and suggestions seem to be unclear. Handbooks or 
brochure with information on service stations or maps should be published to provide aide 
to tourists at the Royal Park Rachapruek. 

 Personnel were found to be cleanly dressed, well-mannered and with 
appropriate disposition. However, personnel were unable to clearly answer some questions 
proficiently. Royal Park personnel should be more knowledgeable about their post, so that 
park clients may receive sufficient answers and advice when clients request assistance from 
the personnel. 

 Facilities provide sufficient access to the parking lot. However, the number of 
feedback channels, such as comment boxes or a direct telephone line, is insufficient. Access 
to more of feedback channels, such as through the Royal Park Rachapruek’s main website, 
should be established, as well as increase the location of comment boxes along with 
inclusion of evaluation forms could be used to receive comments and suggestions from 
clients in order to help improve the Royal Park Rachapruek. 
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4.7 Confidence Level Survey Results of Farmers in the Royal Project 
Development Center 

 HRDI personnel has operated under the good governance with impartiality 
and in consideration of the client’s right and liberties. Personnel are enthusiastic in carrying 
out their duties to meet the operation objectives. However, the client satisfaction survey has 
not been carried out routinely, nor had the evaluation been published to service clients. 
HRDI should routinely carry out the client satisfaction survey and publish the evaluation 
results for all clients to see. 

 HRDI has promoted community leaders to engage in improving anti-corruption 
practices. However, the laws and regulations pertaining to anti-corruption practices have not 
yet been published and made available for clients. Laws and regulations on anti-corruption 
practices should be announced via public announcement channels, as well publish printed 
media about laws and regulations on anti-corruption practices to be posted and make 
accessible for all clients. 

 
4.8 Confidence Level Survey Results of Farmers in the Royal Project Expansion 

Area 
 HRDI personnel have been noted to have good human relation skills, were 

modest, kind and friendly with enthusiastic service mind. However, the client satisfaction 
survey has not been carried out routinely, nor had the evaluation been published to service 
clients. HRDI should routinely carry out the client satisfaction survey and publish the 
evaluation results for all clients to see so that all parties could help further improve the 
quality of services. 

 HRDI has promoted community leaders to engage in improving anti-corruption 
practices. However, the laws and regulations pertaining to anti-corruption practices have not 
yet been published and made available for clients. Laws and regulations on anti-corruption 
practices should be announced via public announcement channels, as well publish printed 
media about laws and regulations on anti-corruption practices to be posted and make 
accessible for all clients. 
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4.9 Confidence Level Survey Results of Farmers in the Expansion of the Royal 
Project Model for the Sustainable Opium Eradication 

 HRDI personnel has operated under the good governance with impartiality 
and in consideration of the client’s right and liberties. However, clients have yet to 
participate in providing feedback to address problems with local projects or activities that 
would affect the local communities which could be revised or improved on. It is advised 
that community projects and activities operate under a board of committees so that 
members could participate in all levels of operations, from systematic planning and 
acquisitions of resources, to reviewing and evaluation. 

 HRDI has promoted community leaders to engage in improving anti-corruption 
practices. However, the laws and regulations pertaining to anti-corruption practices have not 
yet been published and made available for clients. Laws and regulations on anti-corruption 
practices should be announced via public channels, as well publish printed media about 
laws and regulations on anti-corruption practices to be posted and make accessible for all 
clients. 

 
4.10 Confidence Level Survey Results of Farmers in the Water Conservation 

Project for the Queen  
 HRDI has published beneficial information to clients in a straightforward 

manner. Follow up evaluation of client satisfaction has been carried out on a regular basis, 
with the results of the client satisfaction survey published and distributed to all clients. HRDI 
personnel have been noted to have good human relation skills, were modest, kind and 
friendly with enthusiastic service mind, as well as enthusiastic in carrying out their duties to 
meet the operation objectives. Clients have participated in providing feedback in improving 
the projects and activities in operation which affect the local communities. However, clients 
still expressed uncertainty in following the regulations in receiving services from the HRDI.  
HRDI has also provided insufficient services to the local communities. Therefore, it is advised 
that laws and regulations on anti-corruption practices be made available through public 
announcement or printed media to be posted and make accessible for all clients. Personnel 
should explain the operational procedures and relevant information before the start of all 
activities. Projects and activities should be operated by a board of committee so that 
member could participate in all levels of operation, from systematic planning and 
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acquisitions of resources, to reviewing and evaluation. Operational responsibilities should be 
clearly explained to each farmer, as well as the publication of operational reports to all 
associated parties on a regular basis. 
  HRDI has promoted the participation of community leaders in improving anti-
corruption practices. However, activities which promote awareness of good governance has 
been insufficient. Learning workshops on good governance should be established to improve 
and encourage personnel and farmers to adopt good governance into their duties, promote 
farmers to participate in good governance, monitor anti-corruption practices of government 
agencies, and promote adoption of Sufficiency Economy into their work and daily lives. 
Projects that emphasize good conscience and morals should be established, so that 
personnel and farmers feel a sense of selflessness towards society. Community service 
projects (centered on religious, environmental or social activities) should be carried out, as 
well as reports on how good governance, ethics and service mindedness are related to 
these activities. 
 
5. Comments and Suggestions 
 

 The research team has provided the following comments and suggestions on 
the policies of the HRDI as guidelines in improving overall service quality: 

 
5.1 Services to Highland Farmers 
 
Policy Recommendations 

 1) Projects should be continuously promoted with consideration on 
sustainability, so that farmers could become self-sufficient. Also, projects should be 
operated systematically, with integration from associated agencies, as well as routine follow 
up evaluation of the project operations. 
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Practical Recommendations 
A. Contents of Knowledge 

 1) Product processing should be promoted to farmers, through the 
establishment of occupation cooperatives that would help to increase the market value of 
the products, in order to help farmers become self-sufficient in the future. 

 
B. Service Procedures 

 1) Activities and projects should be carried out by a board of committees, so 
that members could participate in all levels of operation from systematic planning and 
acquisition of resources, to review and evaluation. 

 2) Activities and operations should be announced to participating farmers in 
advance, as well as manage the activities to fit within the announced time frame. 

 3) Procedures for service requests should be clearly announced in detail, 
along with the time frame of service, to farmers before each activities, as well as manage 
the activities to fit within the announced time frame 
 
C. Service Personnel 

 1) Communication channels should be increased so farmers could contact 
service personnel while they are out on field work, or provide a schedule posted at the 
service centers for farmers to see. 
 
D. Facilities 

 1) Feedback channels from farmers should be increased, such as installation 
of comment boxes at important locations, i.e., the village headmaster’s house and 
community center, aside from only at the development center. 

 2) Learning equipment and materials should be stocked in sufficient numbers 
relative to the farmers in the area. 
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5.2 Services to Clients in the Royal Park Rachapruek, Chiang Mai 
 
Policy Recommendations 

 1) Promotional sales should be carried out both during the high and low 
season, as well as increase the volume of advertisement to various channels. 
 
Practical Recommendations 
 
A. Contents of Knowledge 

 1) Basic knowledge on plants and animals should be promoted to interested 
individuals that could be used in their daily lives, such as how to make compost, pest and 
weed control, agricultural plant cultivation, etc. 

 
B. Service Procedures 

 1) Handbooks or brochure with information on service stations or maps 
should be published to provide aide to tourists at the Royal Park Rachapruek. 

 2) Easy to understand tourist maps should be published. Contents could 
include locations suitable for short visits (1-2 hour time frame) and long visits (half-day time 
frame), in order to help tourists during their visit, as well as improve management and 
maintenance of the park. 
 
C. Service Personnel 

 1) Service personnel should be proficient in their assigned posts as well as 
basic services available at the park, so that personnel could answer questions and requests 
of tourists in a timely manner. 
 
D. Facilities 

 1) Additional facilities should be installed at the park, such as drink 
dispensers, bicycle park (similar in concept to the MObike service in Chiang Mai City), 
umbrella rental services, shaded rest areas, automatic teller machines, etc. 

 2) Access to more of feedback channels should be included, such as through 
the Royal Park Rachapruek’s main website, increase the location of comment boxes with 
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inclusion of evaluation forms, which comments and suggestions from clients could be used 
to improve the parks. 

 
5.3 Confidence on the HRDI’s Operational Roles 
 
Policy Recommendations 

 1) Multimedia data should be used to determine the work standard. An 
efficient, continuous evaluation system of the organization and financial management 
should also be established, which the results could be used to continually improve and 
develop the operation of the organization. 

 1) Activities and projects should be carried out by a board of committees, so 
that members could participate in all levels of operation from systematic planning and 
acquisition of resources, to review and evaluation. 
Practical Recommendations 
 
Good Governance 

 1) Client satisfaction surveys should be carried out for all activities, with the 
results of the evaluation reported to the clients to jointly find ways to improve the activities. 

 2) Laws and regulations on anti-corruption practices should be announced via 
public channels, as well publish printed media about laws and regulations on anti-
corruption practices to be posted and make accessible for all clients. 

 3) Personnel should explain the work procedures and any agreements before 
the start of all activities. 

 4) Projects and activities should be operated by a board of committee so that 
members could participate in all levels of operation, from systematic planning and 
acquisitions of resources, to reviewing and evaluation. Operational responsibilities should be 
clearly explained to each farmer, as well as the publication of operational reports to all 
associated parties on a regular basis. 
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Anti-Corruption Practices 
 1) Laws and regulations on anti-corruption practices should be announced via 

public channels, as well publish printed media about laws and regulations on anti-
corruption practices to be posted and make accessible for all clients. 

 2) Workshops on good governance should be established to improve and 
encourage personnel and farmers to adopt good governance into their duties. 

 3) Farmers should be promoted to participate in good governance practices 
and monitor anti-corruption practices of government agencies. 

 4) Operations and daily activities should be promoted to integrate the 
philosophy of Sufficiency Economy into its activities. 

 5) Projects that emphasize good conscience and morals should be 
established, so that personnel and farmers feel a sense of selflessness towards society. 

 6) Community service projects (centered on religious, environmental or social 
activities) should be carried out, as well as reports on how good governance, ethics and 
service mindedness are related to these activities. 


