
   

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๑ 

รายงานสรุปผลส ารวจแบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อผลิตภัณฑ์และบริการของกรมป่าไม้ (ด้านการบริการข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
โดยศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 75 คน 
1.1  อายุเฉลี่ย      37       ปี 
1.2  เพศ  
        1.2.1  ชาย  จ านวน   31   คน คิดเป็นร้อยละ 41.33  
        1.2.2  หญิง  จ านวน    44   คน คิดเป็นร้อยละ 58.67 
                  รวม  จ านวน   75   คน 

  1.3  อาชีพ 
                 1.3.1  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จ านวน   23    คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 
         1.3.2  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน   34 คน คิดเป็นร้อยละ 45.33 
         1.3.3  พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  จ านวน     6  คน คิดเป็นร้อยละ   8.00 
         1.3.4  เกษตรกรรม/ประมง/ปศุสัตว์ จ านวน      1  คน คิดเป็นร้อยละ   1.33 
         1.3.5  อาจารย์/นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน จ านวน    10  คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
            1.3.6  สื่อมวลชน    จ านวน      0  คน คิดเป็นร้อยละ   0 
            1.3.7  อ่ืน ๆ    จ านวน      1  คน คิดเป็นร้อยละ   1.33 
         รวม    จ านวน   75  คน 
  1.4  ระดับการศึกษา 
         1.4.1  ต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน    16   คน คิดเป็นร้อยละ 21.33 
         1.4.2  ปริญญาตร ี  จ านวน    49  คน คิดเปน็ร้อยละ 65.33 
         1.4.3  สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน     10  คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
                    รวม   จ านวน            75  คน 

ส่วนที่ 2 ภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้ 
ประเด็นภาพลักษณ์ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

(%) 
การจัดล าดับ
ความส าคัญ 

2.1 กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ 

4.71 94.13 1 

2.2 กรมป่าไม้มีผลงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
เป็นที่ยอมรับ 

4.67 93.33 2 

2.3 กรมป่าไม้มีความทันสมัยในด้านบริการ, นโยบายและ
มาตรการ, ข้อมูล, เทคโนโลยี, สถานที่ 

4.63 92.53 5 

2.4 กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 4.37 87.47 6 
2.5 กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
ในการด าเนินงาน (มีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้น
ในการให้บริการ) 

4.67 93.33 2 

2.6 กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่มีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 4.64 92.80 4 
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(สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน) 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.61 92.27  

ส่วนที่ 3 การเข้าถึงบริการของกรมป่าไม้ 
ประเด็นการเข้าถึงบริการ จ านวน 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

(%) 
การจัดล าดับ
ความส าคัญ 

3.1 ท่านเคยใช้บริการ การเผยแพร่และบริการข้อมูลสารสนเทศ
และข่าวสาร ของกรมป่าไม้ หรือไม่ 
(เช่น ข้อมูลสถิติป่าไม้, แผนที่/ภาพถ่ายทางอากาศ, กฎระเบียบ
ข้อบังคับ, ชนิดกล้าไม้, เมล็ดไม้, ผลงานวิจัย เป็นต้น) 

   

1) ไม่เคย 0 0  
2) เคย 75 100  
3.2 ปัจจุบันท่านเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร/งานบริการต่างๆ 
ของกรมป่าไม้ ผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

   

1) ติดต่อด้วยตนเอง 71 31.84 1 
2) การประชุม/อบรม/สัมมนา การศึกษาดูงาน 3 1.35 6 
3) โทรศัพท์/โทรสาร/Call Center 60 26.91 3 
4) วิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ 3 1.35 6 
5) Website, E-mail, Web board 66 29.60 2 
6) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ วารสาร รายงานประจ าปี/VCD 5 2.24 5 
7) นิทรรศการ/ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ 15 6.73 4 
8) อ่ืนๆ ระบุ 0 0 8 

รวมจ านวนผู้เลือกค าตอบ 223 100  
3.3 ช่องทางใดที่ท่านเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร/งานบริการ
ต่างๆ ของกรมป่าไม้ ได้สะดวกที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

   

1) ติดต่อด้วยตนเอง 69 36.13 1 
2) การประชุม/อบรม/สัมมนา การศึกษาดูงาน 0 0 7 
3) โทรศัพท์ / โทรสาร/Call Center 48 25.13 3 
4) วิทยุ /โทรทัศน์ /หนังสือพิมพ์ 1 0.52 6 
5) Website, E-mail, Web board 57 29.84 2 
6) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ วารสาร รายงานประจ าปี /VCD 3 1.57 5 
7) นิทรรศการ / ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ 13 6.81 4 
8) อ่ืนๆ ระบุ 0 0 7 

รวมจ านวนผู้เลือกค าตอบ 191 100  

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อบริการของกรมป่าไม้ 
ประเด็นความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

(%) 
การจัดล าดับ
ความส าคัญ 

4.1  ความพึงพอใจโดยภาพรวม    
1) โดยภาพรวมแล้ว ท่านมีความพึงพอใจต่อผลงาน/บริการ 4.63 92.53  
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ของกรมป่าไม้ ในรอบปีที่ผ่านมา 
2) ผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ/คาดหวังของท่าน 

4.60 92.00  

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.61 92.27  
4.2 ความพึงพอใจต่อการบรกิารข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร    
ข้อมูลและสารสนเทศ    
1) ท่านสามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 4.49 89.87 8 
2) ข้อมูลสารสนเทศท่ีน าเสนอบน Website มีรูปแบบสวยงาม  
สะดวกในการค้นหา 

4.49 89.87 8 

3) ข้อมูลสารสนเทศท่ีน าเสนอเป็นประโยชน์กับท่าน ตรงตาม
ความต้องการ 

4.51 90.13 7 

4) ข้อมูลสารสนเทศท่ีเผยแพร่มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน 4.49 89.87 8 
5) ท่านสามารถ Download ข้อมูลได้สะดวก 4.47 89.33 11 
6) การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่ (GIS) ชัดเจน 3.89 77.87 15 
7) มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้รับบริการที่ดี 3.79 75.73 16 
เครือข่ายและการติดต่อสื่อสาร    
8) ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตได้อย่าง
รวดเร็ว 

4.44 88.80 13 

9) ความเสถียรของระบบเครือข่าย 4.44 88.80 13 
10) ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้หลากหลาย
ช่องทางที่สะดวก (Website, Application, ติดต่อด้วยตนเอง, 
โทรศพัท์) 

4.47 89.33 11 

เจ้าหน้าที่    
11) ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลสารสนเทศกับ
เจ้าหน้าที่ 

4.60 92.00 3 

12) เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามชัดเจน 4.61 92.27 2 
13) เจ้าหน้าที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ 4.59 91.73 5 
14) เจ้าหน้าที่ให้บริการได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนดหรือสัญญาไว้ 4.55 90.93 6 
15) เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 4.65 93.07 1 
16) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น สุภาพ 4.60 92.00 3 

สรุปคะแนนเฉลี่ย 4.44 88.85  
ข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศที่ต้องการให้เผยแพร่เพิ่มเติมหรือปรับปรุง 

1) ข้อมูลเกี่ยวกับป่าประเภทต่างๆ 
2) ระบบสืบค้นผลพิจารณาอนุญาต 

ส่วนที่  5 ข้อเสนอแนะ 
5.1  สิ่งที่ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจในบริการของกรมป่าไม้ มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 

1) การเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ไม้ การแจกกล้าไม้ การฟ้ืนฟูป่า การอนุรักษ์ป่าไม้ 
2) ข้อมูลสารสนเทศมีความชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบันทันสมัย 
3) เจ้าหน้าที่ให้บริการดี มีความสุภาพ ให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์  
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5.2 สิ่งที่ท าใหผู้้รับบริการไม่พึงพอใจในบริการของกรมป่าไม้ มากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน ระดับความพึงพอใจ ช่วงคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

1 ไม่พอใจที่สุด ต่ ากว่า 3.00 ต่ ากว่า 60 
2 ไม่พอใจ 3.00 – 3.49 60 - 69.9 
3 ไม่แน่ใจ 3.50 – 3.99 70 - 79.9 
4 พอใจมาก 4.00 – 4.49 80 - 89.9 
5 พอใจมากที่สุด 4.50 – 5.00 90 - 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ระดับความไม่พึงพอใจ

พอใจ 
มาก น้อย 

อันดับ 1 ความโปร่งใสขององค์กร 
 

5 4 3 2 1 

อันดับ 2.........................-...................................................................................  
 

5 4 3 2 1 

อันดับ 3.........................-................................................................................... 
 

5 4 3 2 1 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ ส านักแผนงานและสารสนเทศ ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการ ความคาดหวัง 
และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลิตภัณฑ์และบริการของกรมป่าไม้ (ด้านการบริการข้อมูล
สารสนเทศและข่าวสาร) ในประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้ การเข้าถึงบริการของกรมป่าไม้ ความพึงพอใจ
ต่อบริการของกรมป่าไม้ ทั้งในภาพรวมและการบริการข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร หัวข้อข้อมูลและสารสนเทศ หัวข้อเครือข่าย
และการติดต่อสื่อสาร และหัวข้อเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ต้องการให้
เผยแพร่เพ่ิมเติมหรือปรับปรุง รวมทั้งการส ารวจความไม่พึงพอใจในการให้บริการของกรมป่าไม้ โดยการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการของกรมป่าไม้ตามหลักการค านวณทางสถิติแล้วน าผลการส ารวจและการประเมินผลการให้บริการ มาจัดล าดับ
ความส าคัญ และสรุปผลการวิเคราะห์ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงองค์กร และพัฒนาการให้บริการต่อไป 

จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕60 – กันยายน ๒๕61 สรุปดังนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 75 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุเฉลี่ย 
37 ปี เป็นเพศหญิง มากที่สุด จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 58.67 ประกอบอาชีพ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 45.33 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 65.33 

การจัดล าดับความส าคัญ ส าหรับการประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม สรุปดังนี้ 
1. ภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้ คะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 

4.61 คิดเป็นร้อยละ 92.80 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด ในประเด็นกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.13 และเห็นด้วยน้อยที่สุด ในประเด็นกรมป่าไม้เป็น
หน่วยงานที่มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.37 คิดเป็นร้อยละ 87.47 

2. การเข้าถึงบริการของกรมป่าไม้ ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร/งานบริการต่างๆ ของกรมป่าไม้ 
ผ่านช่องทาง ติดต่อด้วยตนเอง มากที่สุด จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 31.84 และผ่านช่องทาง การประชุม/อบรม/
สัมมนา การศึกษาดูงาน และผ่านช่องทาง วิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ น้อยที่สุด เท่ากันช่องทางละจ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.35 ส าหรับช่องทางที่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร/งานบริการต่างๆ ของกรมป่าไม้ ได้สะดวกมากที่สุด 
คือ ติดต่อด้วยตนเอง จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 36.13 และช่องทางที่สะดวกน้อยที่สุด คือ การประชุม/อบรม/สัมมนา 
การศึกษาดูงาน โดยไม่มีจ านวนผู้เลือกตอบช่องทางนี้  

3. ความพึงพอใจต่อบริการของกรมป่าไม้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยภาพรวม ต่อผลงาน/
บริการของกรมป่าไม้ในรอบปีท่ีผ่านมา ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.53 และต่อผลการด าเนินงานของกรมป่าไม้
ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ/คาดหวัง ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 ส าหรับความพึงพอใจต่อการ
บริการข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด ในประเด็นหัวข้อเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65 คิดเป็นร้อยละ 93.07 และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ในประเด็นหัวข้อ ข้อมูล
และสารสนเทศมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้รับบริการที่ดี ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.79 คิดเป็นร้อยละ 75.73 
(เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามบางท่าน ไม่ได้ใช้บริการในหัวข้อนี้ จึงเลือกตอบไม่แน่ใจหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนใหญ่) 

ข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศท่ีต้องการให้เผยแพร่เพิ่มเติมหรือปรับปรุง มีดังนี้ 
1) ข้อมูลเกี่ยวกับป่าประเภทต่างๆ 
2) ระบบสืบค้นผลพิจารณาอนุญาต 

4. ข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 
4.1 สิ่งที่ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจในบริการของกรมป่าไม้ มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 

1) การเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ไม้ การแจกกล้าไม้ การฟ้ืนฟูป่า การอนุรักษ์ป่าไม้ 
2) ข้อมูลสารสนเทศมีความชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบันทันสมัย 



   

ศูนย์บริการประชาชนกรมป่าไม้ 

ส านักแผนงานและสารสนเทศ 

๖ 

3) เจ้าหน้าที่ให้บริการดี มีความสุภาพ ให้ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์ 
4.2 สิ่งที่ท าให้ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในบริการของกรมป่าไม้ คือ ความโปร่งในขององค์กร โดยมีระดับ

ความไม่พึงพอใจ ระดับ 1 (ความไม่พึงพอใจระดับน้อย) 

สรุปผลภาพรวม กรมป่าไม้ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการของกรมป่าไม ้
โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 หรือมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย ๔.61 จากคะแนนเต็ม 
๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 92.27) ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 หรือมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หรือค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 90 - 100 
ส าหรับความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารอยู่ในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 4 หรือมีความพึงพอใจ
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย ๔.44 จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 88.85) ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 4 หรือมี
ความพึงพอใจระดับมาก คือ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00-4.49 
หรือค่าคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 80-89.99 

ดังนั้น จึงเห็นควรน าผลวิเคราะห์การประเมินแบบสอบถาม มาพิจารณาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 

 

 


