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แบบสอบถามความตองการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอผลผลิตและ

บริการของกรมปาไม  (การสรางเครือขาย การอนุญาต การบริการตรวจรับรองชนิดไมและคุณภาพไมและ 

การเผยแพร บริการขอมูล สารสนเทศและขาวสาร) 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามชุดน้ี เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความตองการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสียตอบริการกรมปาไม ประกอบดวยการสรางเครือขาย  การอนุญาต  การบริการตรวจรับรองคุณภาพไม และขอมูลและ

สารสนเทศ คําตอบของทานทุกคําตอบจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการใหบริการ จึงขอความกรุณาตอบ

แบบสอบถามตามความเปนจริงและขอรับรองวาคําตอบของทานจะเปนความลับ 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.1 อาย ุ………. ป   

1.2 เพศ   1) ชาย              2) หญิง 

1.3 ปจจุบันทานประกอบอาชีพ 

  1) ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   2) เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว 

             3) พนักงาน / ลูกจางเอกชน    4) เกษตรกรรม / ประมง / ปศุสัตว 

 5) อาจารย / นิสิต / นักศึกษา / นักเรียน   6) สื่อมวลชน 

 7) อ่ืนๆระบุ........................................................ 

1.4 ระดับการศึกษา 

   1)  ต่ํากวาปริญญาตร ี  2)  ปริญญาตรี                3)  สูงกวาปริญญาตร ี

 

สวนท่ี  2  ภาพลักษณของกรมปาไม 

คําชี้แจง โปรดตอบคําถามตามท่ีทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลกัษณของกรมปาไม โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีสอดคลองกับความ  

            คิดเห็นทานมากท่ีสุด 

ประเด็นภาพลักษณ 

ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

(5) 

เห็นดวย 

 

(4) 

ไมแนใจ 

 

(3) 

ไมเห็นดวย 

 

(2) 

ไมเห็นดวย 

อยางยิ่ง 

(1) 

2.1 กรมปาไมเปนหนวยงานหลกัในการบริหารจัดการทรัพยากรปาไม      

2.2 กรมปาไมมีผลงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมเปนท่ี

ยอมรับ 

     

2.3 กรมปาไมมีความทันสมัยในดานบริการ, นโยบายและมาตรการ, 

ขอมูล, เทคโนโลยี, สถานท่ี 

     

2.4 กรมปาไมเปนหนวยงานท่ีมีความโปรงใสในการดําเนินงาน      

2.5 กรมปาไมเปนหนวยงานท่ีมีบุคลากรมีความเปนมืออาชีพในการ

ดําเนินงาน (มีความรูความสามารถ มีความกระตือรือรนในการใหบริการ) 

     

2.6 กรมปาไมเปนหนวยงานท่ีมีการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

(สะดวก รวดเร็ว ชัดเจน) 

     

คําชี้แจง 
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สวนท่ี 3 การเขาถึงบริการของกรมปาไม 

3.1 ทานเคยใชบริการของกรมปาไมหรือไม กรณุาเลือกผลงานหรือบริการท่ีทานใชเปนประจํา  

 1) ไมเคย (หยุดตอบแบบสอบถาม) 

 2) เคย (โปรดระบุบริการท่ีทานใชเปนประจํา เพียงหนึ่งหัวขอ) 

 2A. การสรางเครือขาย (เชน เครือขายปาชุมชน, เครือขาย รสทป., เครือขายควบคมุไฟปา, เครอืขายปลูกปา

ภาคเอกชน/ผูเขารวมโครงการสงเสริมการปลูกปา) (กรุณาตอบในขอ 4.2) 
 

 2B. การอนุญาต (เชน การอนุญาตนําไมหรือของปาเคลื่อนท่ี, การอนุญาตไมและของปา, การอนุญาตเลื่อยโซยนต, การ

อนุญาตอุตสาหกรรมไม, การรับรองไม ผลิตภัณฑไม และถานไม เพ่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักร) (กรุณาตอบใน ขอ 4.3) 
 

 2C. การบริการตรวจรับรองชนิดไมและคณุภาพไม (กรุณาตอบในขอ 4.4) 
 

 2D. การเผยแพรและบริการขอมูลสารสนเทศและขาวสาร (เชน สถิติปาไม, แผนท่ี/ภาพถายทางอากาศ, กฎระเบียบ  

ขอบังคับ, ชนิดกลาไม, เมลด็ไม, ผลงานวิจัย) (กรุณาตอบในขอ 4.5) 

3.2 ปจจุบันทานเขาถึงขอมูลขาวสาร / งานบริการตางๆ ของกรมปาไม ผานชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

  1) ติดตอดวยตนเอง      2) การประชุม / อบรม / สัมมนา การศึกษาดูงาน    

  3) โทรศัพท / โทรสาร / Call Center    4) วิทยุ / โทรทัศน / หนังสือพิมพ 

  5) Website, E-mail, Web board    6) สื่อสิ่งพิมพ เชน แผนพับ วารสาร รายงานประจําป / VCD 

   7) นิทรรศการ / ศูนยขอมูลขาวสารเคลื่อนท่ี    8) อ่ืนๆ ระบุ ……………………………………………………… 
 

3.3 ชองทางใดท่ีทานเขาถึงขอมูลขาวสาร / งานบริการตางๆ ของกรมปาไม ไดสะดวกท่ีสุด (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

  1) ติดตอดวยตนเอง      2) การประชุม / อบรม / สัมมนา การศึกษาดูงาน 

   3) โทรศัพท / โทรสาร / Call Center    4) วิทยุ / โทรทัศน / หนังสือพิมพ 

  5) Website , E-mail , Web board    6) สื่อสิ่งพิมพ เชน แผนพับ วารสาร รายงานประจําป / VCD 

   7) นิทรรศการ / ศูนยขอมูลขาวสารเคลื่อนท่ี    8) อ่ืนๆ ระบุ ……………………………………………………… 

 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจตอบริการของกรมปาไม 

คําชี้แจง โปรดตอบคําถามโดยพิจารณาจากประสบการณในการใชบริการของกรม  และทําเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีสอดคลองกับความ

คิดเห็นทานมากท่ีสุด หากทานไมเคยใชบริการในขอคําถามนัน้ๆ ใหเลือกตอบขอ “ไมเกี่ยวของ” 
 

4.1 ความพึงพอใจโดยภาพรวม 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ไมแนใจ 

(3) 

ไมพอใจ 

(2) 

ไมพอใจที่สุด 

(1) 

1. โดยภาพรวมแลว ทานมีความพึงพอใจตอผลงาน / บริการของกรมปาไม      

    ในรอบปท่ีผานมา  

     

2. ผลการดําเนินงานของกรมปาไม มีความสอดคลองกับความตองการ / 

คาดหวังของทาน 
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4.2  ทานมีความพึงพอใจตองานดานการเสริมสรางเครือขายตาง  ๆของกรมปาไมในระดับใด ?  (เฉพาะผูท่ีตอบขอ 3.1 และเลือกหัวขอ (2A.) เทานั้น)                 

      กรุณาระบุเครือขายหลักท่ีทานเขารวมและประเมินหัวขอตาง  ๆจากประสบการณท่ีทานไดรับจากเครือขายดังกลาว 

 1) เครือขายปาชุมชน   

 2) เครือขาย รสทป.        

 3) เครือขายควบคุมไฟปา       

 4) เครือขายปลูกปาภาคเอกชน / ผูเขารวมโครงการสงเสรมิการปลูกปา  

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ  

ไมเก่ียวของ 

(0) 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ไมแนใจ 

(3) 

ไมพอใจ 

(2) 

ไมพอใจที่สุด 

(1) 

การสื่อสารและประชาสัมพันธ 

1. ทานไดรับขอมลูขาวสารตางๆ และการประชาสัมพันธท่ีรวดเร็ว ทันเวลา       

2. ทานไดรับขอมลูขาวสารตางๆ และการประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ       

3. ทานสามารถตดิตอกับเจาหนาท่ีกรมปาไมไดโดยสะดวก       

4. ทานไดรับแจกสื่อประชาสัมพันธเพ่ือใหความรู (เชน CD , แผนพับ) อยางท่ัวถึง       

5. สื่อประชาสมัพันธเพ่ือใหความรู (เชน CD , แผนพับ) เขาใจไดงาย นาสนใจ       

กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนนุ 

6. ชุมชน / เครือขายไดมีสวนรวมในการกําหนดโครงการ ดําเนินการ และติดตามประเมินผล       

7. กิจกรรมตางๆ ท่ีกรมปาไม ดําเนินการสรางประโยชนตอชุมชน / เครือขาย       

8. เน้ือหาสาระในการจดักิจกรรมมคีวามเหมาะสมกับสภาพปญหาของชุมชน / เครือขาย       

9. การจัดกิจกรรมและดําเนินโครงการมีความตอเน่ือง สรางความยัง่ยืน       

10. ข้ันตอนการจดัตั้งกลุมและเครอืขายมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว       

11. การจัดกิจกรรมสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติท่ีดีกับชุมชนอ่ืน มีความเหมาะสม       

งบประมาณ เคร่ืองมือและอุปกรณสนับสนุน 

12. ทานไดรับการสนับสนุนเครื่องมือ และอุปกรณเพียงพอ เหมาะสม       

13. เครื่องมือและอุปกรณท่ีทานไดรับการสนับสนุน อยูในสภาพดี พรอมใชงาน       

14. ชุมชนไดรับงบประมาณ และทรัพยากรอยางเหมาะสม       

เจาหนาท่ี 

15. เจาหนาท่ีมีความเปนมิตร สุภาพ       

16. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน       

17. เจาหนาท่ีมีความรู มีความเช่ียวชาญ       

18. เจาหนาท่ีใหความใสใจในสิ่งท่ีชุมชนรองขอ       

19. เจาหนาท่ีดําเนินการดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหาผลประโยชน       

20. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ความรูท่ีเปนประโยชน       

21. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ       

ภาพรวม 

22. ความพึงพอใจโดยรวมตอการสงเสริมเครือขายโดยกรมปาไม       

23. การสรางเครือขายท่ีดําเนินการโดยกรมปาไมสอดคลองกับความคาดหวังของทาน       

24. ชุมชนท่ีทานอยูอาศัยรักปามากข้ึน       

25. ชุมชนท่ีทานอาศัยอยูมีปาไมเพ่ิมมากข้ึน       

26. ชุมชนท่ีทานอาศยัอยูไดรบัประโยชนจากปา และชวยใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน       
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4.3 ทานมีความพึงพอใจตอการอนุญาตเร่ืองตางๆ ของกรมปาไมในระดับใด? (เฉพาะผูท่ีตอบขอ 3.1 และเลือกหัวขอ (2B.) เทานั้น)   

 กรุณาระบุประเภทการอนุญาตท่ีทานใชบริการบอยท่ีสุด และประเมินหัวขอตางๆ จากประสบการณท่ีทานไดรับ (เลือกเพียงขอเดียว) 

 1) การอนุญาตนําไมหรือของปาเคลื่อนท่ี   

 2) การอนุญาตไมและของปา    

 3) การอนุญาตเลื่อยโซยนต    

 4) การอนุญาตอุตสาหกรรมไม    

 5) การรับรองไม ผลิตภัณฑไม และถานไม เพ่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักร  

 

 

 

 

 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ  

ไมเก่ียวของ 

(0) 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ไมแนใจ 

(3) 

ไมพอใจ 

(2) 

ไมพอใจที่สุด 

(1) 

ขั้นตอนและกระบวนการอนุญาต 

1. การออกเอกสาร / ใบอนุญาต / ใบรับรอง ถูกตอง ครบถวน       

2. แบบฟอรม / คํารองชัดเจน กรอกงาย       

3. จํานวนเอกสารประกอบการยื่น / หลักฐานมีความเหมาะสม        

4. มีการประชาสัมพันธข้ันตอนการบริการท่ีชัดเจน (ปายประกาศ คูมือ website)       

5. ระยะเวลาในการพิจารณาใหความเห็นชอบ ออกใบอนุญาต และตออาย ุ

    ใบอนุญาต เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

      

6. ระยะเวลาท่ีเปดใหบริการมีความเหมาะสม       

7. เครื่องมือ / วิธีการท่ีใชในการตรวจสอบมีความถูกตอง ทันสมัย นาเช่ือถือ       

สถานท่ีและจุดบริการ 

8. สถานท่ีใหบริการสะอาด เรียบรอย       

9. เครื่องมือและอุปกรณ ณ จุดใหบริการมคีวามพรอมใช ไมชํารุด       

10. ท่ีจอดรถเพียงพอ สะดวกสบาย       

11. ท่ีน่ังรอเพ่ือรับบริการเพียงพอ สะดวกสบาย       

12. หองนํ้าสะอาด เพียงพอ พรอมใช       

เจาหนาท่ี 

13. เจาหนาท่ีมีความเปนมิตร สุภาพ       

14. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน       

15. เจาหนาท่ีมีความรู มีความเช่ียวชาญดานขอกฎหมายและเทคนิค       

16. เจาหนาท่ีดําเนินการดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหาผลประโยชน       

17. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ความรูท่ีเปนประโยชน       

18. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ       

ภาพรวม 

19. ความพึงพอใจโดยรวมตอการอนุญาต การรับรองและข้ึนทะเบียน       

20. การอนุญาตท่ีดําเนินการโดยกรมปาไมสอดคลองกับความคาดหวังของทาน       
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4.4 ความพึงพอใจตอการบริการตรวจรับรองชนิดไมและคุณภาพไม (เฉพาะผูท่ีตอบขอ 3.1 และเลือกหัวขอ (2C.) เทานั้น)   

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ  

ไมเก่ียวของ 

(0) 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ไมแนใจ 

(3) 

ไมพอใจ 

(2) 

ไมพอใจที่สุด 

(1) 

ขั้นตอนและกระบวนการตรวจรับรองคุณภาพไม 

1. การออกเอกสาร / ใบรับรองถูกตอง ครบถวน       

2. แบบฟอรม / คํารองชัดเจน กรอกงาย        

3. จํานวนเอกสารประกอบการยื่น / หลักฐานมีความเหมาะสม        

4. มีการประชาสัมพันธข้ันตอนการบริการท่ีชัดเจน (ปายประกาศ คูมือ)       

5. ระยะเวลาในการตรวจรับรองคณุภาพไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด        

6. ระยะเวลาท่ีเปดใหบริการมีความเหมาะสม       

7. เครื่องมือ / วิธีการท่ีใชในการตรวจรับรองมีความถูกตอง ทันสมัย นาเช่ือถือ       

  เจาหนาท่ี 

8. เจาหนาท่ีมีความเปนมิตร สภุาพ       

9. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว กระตือรือรน       

10. เจาหนาท่ีมีความรู มีความเช่ียวชาญดานขอกฏหมายและเทคนิค       

11. เจาหนาท่ีดําเนินการดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหาผลประโยชน       

12. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ความรูท่ีเปนประโยชน       

13. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ       

  ภาพรวม 

14. ความพึงพอใจโดยรวมตอบริการตรวจรับรองชนิดไมและคณุภาพไม       

15. การบริการตรวจรับรองชนิดไมและคณุภาพไมสอดคลองกับความคาดหวัง 

     ของทาน 

      

 

4.5 ความพึงพอใจตอการเผยแพร บริการขอมลูสารสนเทศ และขาวสาร (เฉพาะผูท่ีตอบขอ 3.1 และเลือกหัวขอ (2D.) เทานั้น)   

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ  

ไมเก่ียวของ 

(0) 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ไมแนใจ 

(3) 

ไมพอใจ 

(2) 

ไมพอใจที่สุด 

(1) 

ขอมลูและสารสนเทศ 

1. ทานสามารถคนหาขอมูลสารสนเทศท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว       

2. ขอมูลสารสนเทศท่ีนําเสนอบน Website มีรูปแบบสวยงาม สะดวกในการคนหา       

3. ขอมูลสารสนเทศท่ีนําเสนอเปนประโยชนกับทาน ตรงตามความตองการ       

4. ขอมูลสารสนเทศท่ีเผยแพรมีความทันสมัย เปนปจจุบัน       

5. ทานสามารถ Download ขอมูลไดสะดวก       

6. การนําเสนอขอมลูในรูปแบบแผนท่ี (GIS) ชัดเจน       

7. มีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลของผูรับบริการท่ีด ี       

เครือขายและการติดตอสื่อสาร 

8. ทานสามารถสืบคนขอมูลผานเครือขายอินเทอรเนตไดอยางรวดเร็ว       

9. ความเสถียรของระบบเครือขาย       

10. ทานสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศไดหลากหลายชองทางท่ีสะดวก   

     (Website , Application , ติดตอดวยตนเอง , โทรศัพท)  
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ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ  

ไมเก่ียวของ 

(0) 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ไมแนใจ 

(3) 

ไมพอใจ 

(2) 

ไมพอใจที่สุด 

(1) 

เจาหนาท่ี 

11. ความสะดวกในการติดตอสอบถามขอมูลสารสนเทศกับเจาหนาท่ี       

12. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามชัดเจน       

13. เจาหนาท่ีมีความรู มีความเช่ียวชาญ       

14. เจาหนาท่ีใหบริการไดตามกรอบเวลาท่ีกําหนดหรือสญัญาไว       

15. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ความรูท่ีเปนประโยชน       

16. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความกระตือรือรน สุภาพ       

โปรดระบุขอมลูขาวสาร / สารสนเทศท่ีตองการใหเผยแพรเพ่ิมเติมหรือปรับปรุง 
 

…………………………………………………………….......................................................................................................………………………………………………….………… 
 

………….......................................................................................................……………………………………………………………………………………………………..………… 

 

สวนท่ี  5 ขอเสนอแนะ 

5.1  สิ่งท่ีทําใหทานพึงพอใจในบริการของกรมปาไม มากท่ีสดุ 3 อันดับแรกคือ 

  1) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

  2) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

  3) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

5.2 สิ่งท่ีทําใหทานไมพึงพอใจในบริการของกรมปาไม มากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ 

 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาใหความรวมมือตอบแบบสอบถามกรมปาไม 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
ระดับความไมพึงพอใจ 

มาก  นอย 

 

อันดับ 1............................................................................................................. 
5 4 3 2 1 

 

อันดับ 2............................................................................................................ 
5 4 3 2 1 

 

อันดับ 3............................................................................................................ 
5 4 3 2 1 


