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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
(Executive Summary) 

 
 การสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เป"นการดําเนินการตามเกณฑ&
คุณภาพการบริหารภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ในหมวดท่ี 3 การให�
ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (การรับฟ6งความเห็น หรือการมีส�วนร�วมจากประชาชน การ
ปรับระบบการให�บริการประชาชน การสํารวจความพึงพอใจ) 
 การสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําป;
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค&หลักคือ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียของกรมพัฒนาท่ีดิน รวมท้ังความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ เพ่ือใช�เป"นข�อมูลปรับปรุงระบบงาน ข้ันตอน
การบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน ให�มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต�องการและความคาดหวังของ
ผู�รับบริการ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมากข้ึน 
 ประชากรท่ีทําการสํารวจ คือ เกษตรกร รวมท้ัง หน�วยงานองค&กรต�าง ๆ และประชาชนท่ัวไป วิธีการ
สํารวจโดยสุ�มตัวอย�างจากผู�รับบริการ 2 กลุ�ม คือ เกษตรกร จํานวน 4,000 ราย และผู�รับบริการท่ีเป"น
หน�วยงาน/องค&กร จํานวน 300 ราย  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลคือแบบสอบถาม การเก็บข�อมูลจาก
เกษตรกรใช�วิธีการสัมภาษณ& ส�วนหน�วยงาน ส�งแบบสอบถามทางไปรษณีย& การนําเสนอผลการสํารวจความพึง
พอใจใช�คะแนนเฉลี่ยและร�อยละ  
 1. ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน  สรุปได�ดังนี้  
  1.1 กลุ�มผู�รับบริการท่ีเป"นเกษตรกร ความพึงพอใจของผู�ได�รับบริการในภาพรวม ค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.43 คิดเป"น ร�อยละ 88.60 มีความพึงพอใจในระดับพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต�ละด�านพบว�า 
ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.56 คิด
เป"นร�อยละ 91.20 อยู�ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด�านคุณภาพการให�บริการ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
4.46 คิดเป"นร�อยละ 89.20 ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.35 คิดเป"นร�อยละ 87.00 
ด�านช�องทางการติดต�อสื่อสารมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.31 คิดเป"นร�อยละ 86.20 และด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.27 คิดเป"นร�อยละ 85.40  ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต พบว�า ทุกเขตมีคะแนนความพึงพอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด โดยท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 
12 มีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.95 คิดเป"นร�อยละ 99.00  ลําดับท่ี 2 มี 2 เขต  คือ 
เขตท่ี 8 และ เขตท่ี 9 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.58 คิดเป"นร�อยละ 91.60  ลําดับท่ี 3 เขตท่ี 5 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.51 
คิดเป"นร�อยละ 90.20 ลําดับท่ี 4  เขตท่ี 6 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.50 คิดเป"นร�อยละ 90.00 ลําดับท่ี 5 มี 2 เขต 
คือ เขตท่ี 4 และ เขตท่ี 11 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.44 คิดเป"นร�อยละ 88.80  ลําดับท่ี 6 เขตท่ี 1 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
4.30  ลําดับท่ี 7 เขตท่ี 10 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.29 คิดเป"นร�อยละ 85.80  ลําดับท่ี 8 เขตท่ี 7และ เขตท่ี 2 มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.26 คิดเป"นร�อยละ 85.20 ลําดับท่ี 9 เขตท่ี 3 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.21 คิดเป"นร�อยละ 84.20  
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  1.1 ความพึงพอใจของผู�ได�รับบริการท่ีเป"นหน�วยงาน องค&กร บุคคลท่ัวไป ในภาพรวม มี
ความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.91 คิดเป"น ร�อยละ 78.20  เม่ือพิจารณาในแต�ละด�าน
พบว�า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกด�าน เช�นเดียวกันด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินมี
คะแนนความพึงพอใจสูงสุด ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.16  คิดเป"นร�อยละ 83.20  อยู�ในระดับพึงพอใจมาก รองลงมา 
คือ ด�านคุณภาพการให�บริการ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.02 คิดเป"นร�อยละ 80.20 ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 3.79  คิดเป"นร�อยละ 75.80 ด�านช�องทางการติดต�อสื่อสารมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.76  คิดเป"นร�อยละ 
75.20  ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.72  คิดเป"นร�อยละ 74.40   
 2. ความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการ  
  2.1 ความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการท่ีเป"นเกษตรกร  
  แนวการปรับปรุงการบริการ สําหรับกลุ�มผู�รับบริการท่ีเป"นเกษตรกร จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของเกษตรกร ในภาพรวม พบว�ามีความพึงพอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจาก ภารกิจของ
กรมพัฒนาท่ีดิน มีความชัดเจน เป"นงานท่ีตอบสนองต�อป6ญหาและความต�องการของเกษตรกร ช�วยให�
เกษตรกร ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตให�ดีข้ึน ซ่ึงตอบสนองต�อป6ญหาท่ีเกษตรกรประสบอยู� เป"นบริการแบบ
ให�เปล�า รวมท้ัง เจ�าหน�าท่ีท่ีให�บริการมีความเป"น กันเองบริการด�วยอัธยาศัยท่ีดี การมีหมอดินอาสา ท่ีเป"น
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป"นเสมือนตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดินในระดับหมู�บ�าน ตําบล ทําให�เข�าถึงบริการของ
กรมพัฒนาท่ีดินได�ง�าย ทําให�เกษตรกรมีความพึงพอใจสูง แนวทางการพัฒนาการบริการเพ่ือตอบสนอง ความ
ต�องการของเกษตรกรนั้น ให� ความสําคัญกับ การบริการท่ีท่ัวถึง เพียงพอ ทันเวลา ดังนี้  
  1. การเพ่ิมการเข�าถึงบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยการเพ่ิมจุด บริการท่ีท่ัวถึงมากข้ึนนั้น 
การขยายหน�วยงานให�กระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ีนั้นน�าจะเป"นไปได�ยาก กรมฯ ควรขยายหมอดินอาสาเพ่ิมมากข้ึน 
เพราะสามารถดําเนินการได�ง�ายกว�าการเพ่ิมจํานวนเจ�าหน�าท่ีของกรมฯ  
  2. การบริการท่ีทันเวลาฤดูกาลเพาะปลูก เนื่องจากการทําการเกษตรข้ึนอยู�กับฤดูกาล การ
บริการท่ีสอดคล�องกับฤดูกาลและทันต�อความต�องการของเกษตรกร จึงเป"นเรื่องท่ีกรมฯ ควรนําไปพิจารณา 
และหาวิธีการในการดําเนินการให�รวดเร็วยิ่งข้ึน ตามท่ีสามารถดําเนินการได�  
  3. ในส�วนของช�องทางการสื่อสารหรือการเข�าถึงบริการต�างๆ ของกรมฯ ในความเป"นจริงกรม
พัฒนาท่ีดินมีช�องทางการสื่อสารและการบริการท่ีหลากหลายอยู�แล�ว แต�ว�าป6ญหาอาจเกิดจาก การรับรู�และ
ทักษะในการเข�าถึง การบริการและข�อมูล ผ�านช�องทางต�างๆ ซ่ึงอาจมีการอบรมให�ความรู�เรื่องการใช�บริการ
ผ�านสื่อต�างๆ หรือ ใช�ศูนย&การกระจายเทคโนโลยีการเกษตรระดับตําบล สนับสนุนการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของ
เกษตรกร 
  4. การทํางานร�วมกับภาคีเครือข�าย ต�าง ๆ เช�น สถาบันเกษตรกร (สหกรณ&การเกษตร กลุ�ม
เกษตรกร กลุ�มลูกค�าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ&การเกษตร) ซ่ึงการทํางานร�วมกับสถาบัน
เกษตรกร ซ่ึงมีบุคลากรและงบประมาณ รวมท้ังมีบทบาทหน�าท่ีในการ ส�งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก 
ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได� ซ่ึงการนําความรู�เทคโนโลยีเก่ียวกับการพัฒนาดิน เพ่ือการใช�ประโยชน&อย�าง
ยั่งยืน ก็จะเป"นการเพ่ิมจุดบริการ ได�อีช�องทางหนึ่ง  
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  5. แนวทางการปรับปรุงการ บริการสําหรับผู�รับบริการ ท่ีเป"นหน�วยงาน/องค&กร/บุคคลท่ัวไป  
คะแนนความพึงพอใจ ของผู�รับบริการท่ีเป"นหน�วยงาน /องค&กร/บุคคลท่ัวไป นั้น อยู�ในระดับมาก ซ่ึง 
ผู�รับบริการกลุ�มนี้ ได�ชื่นชมกรมพัฒนาท่ีดิน ว�ามีนักวิชาการท่ีมีความรู�มีความเชี่ยวชาญเรื่องดิน ให�คําปรึกษา 
ให�ความรู�และป6จจัยการผลิตด�านการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  สามารถนําไปใช�ประโยชน&ในการลด
ต�นทุนการผลิต และการบริการ สะดวกรวดเร็ว  และ คาดหวังให�กรมพัฒนาท่ีดิน เป"นหน�วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการใช�ประโยชน&ท่ีดิน อย�างยั่งยืน และมีการทํางานประสานงานกับหน�วยงานต�าง ๆ 
รวมท้ัง ทําให�การเข�าถึงข�อมูลข�าวสารต�างๆ  สะดวก มีบริการท่ีรวดเร็ว ในส�วนของแนวทางการพัฒนาการ
บริการนั้น นั้น กรมพัฒนาท่ีดินอาจต�องมีการทํางานเชิงบูรณาการ กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังหน�วยงานใน
กระทรวงเกษตรเองหรือหน�วยงาน ของกระทรวงอ่ืน ๆ ด�วย ในส�วนของระยะเวลาการให�บริการต�าง ๆ ตามท่ี
หน�วยงานหรือองค&กรต�าง ๆ ร�องขอ ก็อาจกําหนดระยะเวลาของการแล�วเสร็จให�ชัดเจน  
 จากการท่ีคะแนนความพึงพอใจของกรมพัฒนาท่ีดิน อยู�ในระดับมากท่ีสุดและมากการพัฒนาการ
บริการเพ่ือยกระดับความพึงพอใจนั้นควรใช�หลักการปรับปรุงพัฒนาของหน�วยงานตนเอง โดยการเปรียบเทียบ
กับป;ก�อนหน�าว�ามีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนมากน�อยเพียงใด ซ่ึงอาจให�แต�ละหน�วยงานจัดทําแผนพัฒนา
การบริการของตนเอง (Improvement plan) และทดลองนําไปใช�ดําเนินการ และดูว�าในป;ต�อไปคะแนนความ
พึงพอใจ ในแต�ละด�านและภาพรวมสูงข้ึนหรือไม�  
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คํานํา 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําป%

งบประมาณ พ.ศ.2560 ดําเนินการสํารวจโดย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เนื้อหาใน

เล�มประกอบด�วย 1) บทสรุปสําหรับผู�บริหาร 2) บทนํา 3) แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 4) ระเบียบวิธีการสํารวจ 

และ 5) ผลการวิเคราะห>ความพึงพอใจ 6) สรุปและข�อเสนอแนะ   

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ขอขอบพระคุณ คณะทํางานของกรมพัฒนาท่ีดิน

ท่ีช�วยเหลือให�ข�อมูลและอํานวยความสะดวกในการได�มาซ่ึงข�อมูลท่ีดี ขอบคุณเจ�าหน�าท่ีจากสถานีพัฒนาท่ีดิน

ท่ีผู�ท่ีให�ข�อมูลจากกรมพัฒนาท่ีดิน กลุ�มเกษตรกร และหน�วยงานราชการ ท่ีช�วยเหลือสนับสนุนการสํารวจจนมา

เปAนรายงานฉบับนี้ 

หวังว�าผลการสํารวจในรายงานฉบับนี้ เปAนประโยชน>ในการปรับปรุงระบบระบบงาน ข้ันตอนการ
บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน ให�มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการและ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมากข้ึน 
 

 

 

ผู�ช�วยศาสตราจารย>ณรงค>ศักด์ิ จักรกรณ> 
ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หัวหน�าโครงการสํารวจความพึงพอใจ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป�นมา 

สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส�งเสริมให�ส�วนราชการนําเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ มาใช�พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ เพ่ือยกระดับและพัฒนาองค�การของส�วนราชการอย�างต�อเนื่อง

และยั่งยืน แนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดท่ี ๓ เรื่อง การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการ

และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มุ�งเน�นการให�ความสําคัญกับผู�รับบริการในป3จจุบันและอนาคต การสร�างความพึงพอใจ

ในคุณภาพการบริการ ได�กําหนดให�การประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพ่ือนําผล

การประเมินความพึงพอใจ ใช�เป5นข�อมูลในการปรับปรุงกระบวนการคุณภาพการให�บริการให�มีคุณภาพมากข้ึน  

 กรมพัฒนาท่ีดิน เดิมสังกัดกระทรวงพัฒนาการแห�งชาติ  ต�อมาวันท่ี 29 กันยายน 2515 คณะปฏิวัติ
อันมี จอมพลถนอม กิตติขจร เป5นหัวหน�า ได�ยุบกระทรวงพัฒนาการแห�งชาติ และแบ�งส�วนราชการใหม� เพ่ือให�
เหมาะสมกับสถานการณ�ป3จจุบัน จึงได�มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 276 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2515 และ
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล�มท่ี 89 ตอนท่ี 145 ให�กรมพัฒนาท่ีดิน กรมชลประทาน กับ
กรมส�งเสริมสหกรณ� ย�ายมาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2526 ได�มีประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เล�มท่ี 100 ตอนท่ี 160 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2526 ให�พระราชบัญญัติพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2526 
มีผลบังคับใช� ซ่ึงได�กําหนดอํานาจ และหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินในมาตรา 10 และมาตรา 14 วันท่ี 5 
เมษายน 2527 ได�มีการออกพระราชกฤษฎีกา แบ�งท�องท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
ออกเป5นเขตวันท่ี 10 เมษายน 2527 ได�มีการออกพระราชกฤษฎีกา แบ�งส�วนราชการ กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ� พ.ศ. 2527 ให�มี 9 กอง 13 สํานักงาน วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2537 ได�มีการออก
พระราชกฤษฎีกา แบ�งส�วนราชการกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ� พ.ศ. 2537 โดยมีการ
ปรับปรุงกองและเปลี่ยนชื่อกองใหม� แต�ยังคงมีหน�วยงานท้ังสิ้น 9 กอง 13 สํานักงาน วันท่ี 9 ตุลาคม 2545 ได�
มีการออกกฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมพัฒนาท่ีดิน (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560) 

กรมพัฒนาท่ีดิน มีหน�าท่ีศึกษา สํารวจ วิเคราะห�และวิจัยดินและท่ีดินเพ่ือกําหนดนโยบายวางแผนการ
ใช�ท่ีดิน เพ่ือการพัฒนาท่ีดินให�บริการด�านการวิเคราะห� ตรวจสอบให�คําแนะนําเก่ียวกับดิน น้ํา พืช ปุKย และ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาท่ีดิน ถ�ายทอดผลการศึกษา ค�นคว�า วิจัย และให�บริการด�านการพัฒนาท่ีดินแก�ส�วน
ราชการท่ีเก่ียวข�องและเกษตรกร ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด ให�เป5นอํานาจหน�าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน
หรือท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย กรมพัฒนาท่ีดิน เป5นหน�วยงานหลักในการให�ข�อมูลและบริการ
ด�านการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือการเกษตร (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2560) 
  กรมพัฒนาทีดิน มีวิสัยทัศน� คือ “พัฒนาท่ีดินให�สมบูรณ� เพ่ิมพูนผลผลิต ในทิศทางการใช�
ประโยชน�อย)างย่ังยืน บนพ้ืนฐานการมีส)วนร)วม”  
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 - พัฒนาท่ีดินให�สมบูรณ� : อนุรักษ�ดินและน้ําเพ่ือปOองกันการชะล�างพังทลาย ฟQRนฟูและปรับปรุงบํารุง
ดิน โดยใช�ป3จจัยการผลิตทางการเกษตรต�างๆ ท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ได�คิดค�น วิจัย และนํามาพัฒนาต�อยอด
สําหรับแก�ไขป3ญหาดินในพ้ืนท่ีทําการเกษตร เพ่ือให�ดินมีความอุดมสมบูรณ�เหมาะสมต�อการผลิตพืชและเป5น
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
 - การใช�ประโยชน�อย�างยั่งยืน : การสํารวจ วิเคราะห� จําแนกประเภทการใช�ท่ีดิน วาง แผนการใช�ท่ีดิน 
การบริหารจัดการทรัพยากรดินและการใช�ประโยชน�ท่ีดิน โดยพิจารณาป3จจัยทางกายภาพ เศรษฐกิจ และ
สังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของดิน โดยให�มีการใช�ประโยชน�ท่ีดินได�อย�างถูกต�อง มีประสิทธิภาพและ
ยาวนาน 
 - การมีส�วนร�วม : ภาคีเครือข�าย ได�แก� หมอดินอาสา หมอดินน�อย เกษตรกร กลุ�มเกษตรกรชุมชน
ท�องถ่ิน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังหน�วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เข�ามามีส�วนร�วมในการ
พัฒนาท่ีดิน และการเผยแพร�องค�ความรู�ทางวิชาการด�านการพัฒนาท่ีดินผ�านภาคีเครือข�าย เพ่ือเป5นกลไกใน
การขับเคลื่อนงานพัฒนาท่ีดินและนําไปพัฒนาต�อยอด มีการเผยแพร�สาธารณะอย�างกว�างขวาง 
 โดยมีพันธกิจ สําคัญประกอบด�วย  

1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ด�านการพัฒนาท่ีดิน และส�งเสริมการมีส�วน
ร�วม การสร�างเครือข�ายความร�วมมือ เพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 

2. เสริมสร�างพัฒนางานวิจัยด�านการพัฒนาท่ีดิน และส�งเสริมเทคโนโลยีด�านการพัฒนาท่ีดินให�
เกิดเป5นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนําไปถ�ายทอดเพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดกับเกษตรกร 

3. พัฒนาฐานข�อมูลดิน โดยการสํารวจ วิเคราะห� และจําแนกดิน เพ่ือกําหนดแผนการใช�ท่ีดิน
พร�อมท้ังกําหนดเขตการใช�ท่ีดินท่ีเหมาะสม และให�บริการข�อมูลด�านต�างๆ อย�างถูกต�องและทันสมัยเพ่ือให�
เหมาะสมกับศักยภาพของดิน 

4. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการพัฒนาท่ีดิน โดยการอนุรักษ�ดินและน้ํา การฟQRนฟูปรับปรุง
บํารุงดิน เพ่ือลดต�นทุน เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช�ประโยชน�ท่ีดินได�อย�างยั่งยืน 

5. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน�อย และกลุ�มเครือข�ายเกษตรกรให�มี
ความรู�ความเข�าใจด�านการพัฒนาท่ีดิน สามารถนําไปประยุกต�ใช�ได�ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป5น
รากฐานในการดําเนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให�มีความเข�มแข็ง 

6. พัฒนาองค�กรเพ่ือให�เป5นองค�กรท่ีเป5นเลิศด�านการพัฒนาท่ีดิน 

 ผู�รับบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน มีท้ังเกษตรกร หน�วยงานภาครัฐ เอกชน ดังนั้น เพ่ือให�การประเมินผล

ความพึงพอใจของกรมพัฒนาท่ีดิน มีความน�าเชื่อถือ รวมท้ังข�อคิดเห็นข�อเสนอแนะของผู�รับบริการจะนําไปสู�

การปรับปรุงการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน และตอบสนองต�อความต�องการของผู�รับบริการอย�างแท�จริง จึง

ได�ให� สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วน

ได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือเป5นข�อมูลในการปรับปรุงการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินต�อไป  
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วัตถุประสงค�การสํารวจ 
 1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน   
 2. เพ่ือสํารวจความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนา
ท่ีดิน  

 3. เพ่ือใช�เป5นข�อมูลปรับปรุงระบบงาน ข้ันตอนการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน ให�มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมากข้ึน 

 
ประชากรที่ทําการสํารวจ 
 ประชากรท่ีทําการสํารวจ ประกอบด�วย ผู�รับบริการ มีรายละเอียด ดังนี้  
 1. เกษตรกร และเกษตรกรก�าวหน�าท่ีได�รับบริการจากรมพัฒนาท่ีดินในปUงบประมาณ 2560 
 2. หน�วยงาน/องค�กรท่ีได�รับบริการจากกรมพัฒนาท่ีดินในปUงบประมาณ 2560 
 

ผลผลิต/งานที่ส)งมอบ 
 รายงานฉบับสมบูรณ� จํานวน 50 เล�ม พร�อม ซีดีรอม จํานวน 5 แผ�น 

 
ผู�รับผิดชอบดําเนินการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย ผศ.ดร.ณรงค�ศักด์ิ  จักรกรณ� 

 
นิยามศัพท�เชิงปฏิบัติการ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีได�รับจาการบริการจากหน�วยงานในสังกัดของกรมพัฒนา
ท่ีดิน ท้ังจากส�วนกลางและส�วนภูมิภาค  
 ผู�รับบริการ หมายถึง ผู�ท่ีมาขอรับหรือได�รับบริการจากกรมพัฒนาท่ีดิน เช�น เกษตรกร เอกชน หรือ
ประชาชนท่ัวไป  
 ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย หมายถึง หน�วยงานต�างๆ ท่ีต�องประสานงานหรือบริการด�านต�าง ๆ จากกรมพัฒนา
ท่ีดิน  

ประโยชน�ที่คาดว)าจะได�รับ 

 ข�อมูลจากการประเมินกรมพัฒนาท่ีดินสามารถนําไปใช�ปรับปรุงระบบงาน ข้ันตอนการบริการของกรม
พัฒนาท่ีดิน ให�มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียมากข้ึน 
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บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 

 
 ในบทนี้ นําเสนอแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วย 1) ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการ 5 ข้ัน ของ
มาสโลว5 2) ทฤษฎีเก่ียวกับการให�บริการ 3) แนวคิดการรับรู�ในคุณภาพบริการ และ 4) แนวคิดความพึงพอใจ
ของลูกค�า 5) การพัฒนาระบบบริหารราชการภาครัฐ และ เกณฑ5คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ทฤษฎีความต�องการ 5 ข้ัน ของมาสโลว! 
 ทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการ (Maslow, 1954) (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) 
มาสโลว5 เชื่อว�าพฤติกรรมของมนุษย5เปSนจํานวนมาก สามารถอธิบายโดยใช�แนวโน�มของบุคคลในการค�นหา
เปVาหมายท่ีจะทําให�ชีวิตของเขาได�รับความต�องการ ความปรารถนาและได�รับสิ่งท่ีมีความหมายต�อตนเอง เปSน
ความจริงท่ีจะกล�าวว�า กระบวนการของแรงจูงใจเปSนหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของมาสโลว5 โดยเขาเชื่อว�า
มนุษย5เปSน “สัตว5ท่ีมีความต�องการ” (wanting animal) และเปSนการยากท่ีมนุษย5จะไปถึงข้ันของความพึง
พอใจอย�างสมบูรณ5ในทฤษฎีลําดับข้ันความต�องการของมาสโลว5 เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะได�รับความพึงพอใจ
และเม่ือบุคคลได�รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล�วก็จะยังคงเรียกร�องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆต�อไปถือเปSน
คุณลักษณะของมนุษย5ซ่ึงเปSนผู�ท่ีมีความต�องการจะได�รับสิ่งต�างๆ อยู�เสมอ 
 มาสโลว5 กล�าวว�า ความปรารถนาของมนุษย5นั้นติดตัวมาแต�กําเนิด และความปรารถนาเหล�านี้จะ
เรียงลําดับข้ันของความปรารถนา ต้ังแต� ข้ันแรกไปสู�ความปรารถนาข้ันสูงข้ึนไปเปSนลําดับลําดับข้ัน  
ความต�องการของมนุษย5  (The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation) Maslow ได�
เรียงลําดับความต�องการของมนุษย5จากข้ันต�นไปสู�ความต�องการข้ันต�อไป ลําดับข้ันความต�องการของ 
มาสโลว5 มีการเรียงลําดับข้ันความต�องการท่ีอยู�ในข้ันตํ่าสุดจะต�องได�รับความพึงพอใจเสียก�อน บุคคลจึงจะ
สามารถผ�านพ�นไปสู�ความต�องการท่ีอยู�ในข้ันสูงข้ึนตามลําดับดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้ 
 1. ความต�องการทางร$างกาย (Physiological needs) 
 เปSนความต�องการข้ันพ้ืนฐานท่ีมีอํานาจมากท่ีสุดและสังเกตเห็นได�ชัดท่ีสุดจากความต�องการท้ังหมด
เปSนความต�องการท่ีช�วยในการดํารงชีวิต ได�แก� ความต�องการอาหาร น้ําด่ืม ออกซิเจน การพักผ�อนนอนหลับ 
ความต�องการทางเพศ ความต�องการความอบอุ�น ตลอดจนความต�องการท่ีจะถูกกระตุ�นอวัยวะรับสัมผัส แรง
ขับของร�างกายเหล�านี้จะเก่ียวข�องโดยตรงกับความอยู�รอดของร�างกายและของอินทรีย5 ความพึงพอใจท่ีได�รับ
ในข้ันนี้จะกระตุ�นให�เกิดความต�องการในข้ันท่ีสูงกว�า และถ�าบุคคลใดประสบความล�มเหลวท่ีจะสนองความ
ต�องการพ้ืนฐานนี้ก็จะไม�ได�รับการกระตุ�นให�เกิดความต�องการในระดับท่ีสูงข้ึน อย�างไรก็ตาม ถ�าความต�องการ
อย�างหนึ่งยังไม�ได�รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู�ภายใต�ความต�องการนั้นตลอดไป ซ่ึงทําให�ความต�องการอ่ืนๆ 
ไม�ปรากฏหรือกลายเปSนความต�องการระดับรองลงไป เช�น คนท่ีอดอยากหิวโหยเปSนเวลานาน จะไม�สามารถ
สร�างสรรค5สิ่งท่ีมีประโยชน5ต�อโลกได� บุคคลเช�นนี้จะหมกมุ�นอยู�กับการจัดหาบางสิ่งบางอย�างเพ่ือให�มีอาหารไว�
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รับประทาน Maslow อธิบายต�อไปว�า บุคคลเหล�านี้จะมีความรู�สึกเปSนสุขอย�างเต็มท่ี เม่ือมีอาหารเพียงพอ
สําหรับเขาและจะไม�ต�องการสิ่งอ่ืนใดอีกในชีวิตของเขา กล�าวได�ว�า เปSนเรื่องของการรับประทานสิ่งอ่ืนๆ
นอกจากนี้จะไม�มีความสําคัญไม�ว�าจะเปSนเสรีภาพ ความรัก ความรู�สึกต�อชุมชน การได�รับการยอมรับและ
ปรัชญาชีวิตบุคคลเช�นนี้มีชีวิตอยู�เพ่ือท่ีจะรับประทานเพียงอย�างเดียวเท�านั้น ตัวอย�างการขาดแคลนอาหารมี
ผลต�อพฤติกรรม ได�มีการทดลองและการศึกษาชีวประวัติ เพ่ือแสดงว�าความต�องการทางด�านร�างกายเปSนเรื่อง
สําคัญท่ีจะเข�าใจพฤติกรรมมนุษย5และได�พบผลว�าเกิดความเสียหายอย�างรุนแรงของพฤติกรรม ซ่ึงมีสาเหตุจาก
การขาดอาหาร หรือน้ําติดต�อกันเปSนเวลานาน ตัวอย�างคือ เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในค�าย Nazi ซ่ึงเปSนท่ี
กักขังเชลยเชลยเหล�านั้นจะละท้ิงมาตรฐานทางศีลธรรมและค�านิยมต�างๆ ท่ีเขาเคยยึดถือภายใต�สภาพการณ5
ปกติ เช�นขโมยอาหารของคนอ่ืนหรือใช�วิธีการต�างๆ ท่ีจะได�รับอาหารเพ่ิมข้ึนอีก 
 ตัวอย�างหนึ่งในป# ค.ศ. 1970 เครื่องบินของสายการบิน Peruvian ตกลงท่ีฝlmงอ�าวอเมริกาใต� ผู�ท่ีรอด
ตายรวมท้ังพระนิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยู�รอดโดยการกินซากศพของผู�ท่ีตายจากเครื่องบินตก จาก
ปรากฏการณ5นี้ชี้ให�เห็นว�า เม่ือมนุษย5เกิดความหิวข้ึนจะมีอิทธิพลเหนือระดับศีลธรรมจรรยาจึงไม�ต�องสงสัยเลย
ว�ามนุษย5มีความต�องการทางด�านร�างกายเหนือความต�องการอ่ืนๆ และแรงผลักดันของความต�องการนี้ได�เกิด
ข้ึนกับบุคคลก�อนความต�องการอ่ืนๆ 
 2. ความต�องการความปลอดภัย (Safety needs) 
 เม่ือความต�องการทางด�านร�างกายได�รับความพึงพอใจแล�ว บุคคลก็จะพัฒนาการไปสู�ข้ันใหม�ต�อไป ซ่ึง
ข้ันนี้เรียกว�าความต�องการความปลอดภัย หรือความรู�สึกม่ันคง (safety or security) 
 Maslow กล�าวว�า ความต�องการความปลอดภัยนี้จะสังเกตได�ง�ายในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจาก
ทารกและเด็กเล็กๆ ต�องการความช�วยเหลือและต�องพ่ึงพาอาศัยผู�อ่ืน ตัวอย�าง ทารกจะรู�สึกกลัวเม่ือถูกท้ิงให�
อยู�ตามลําพัง หรือเม่ือเขาได�ยินเสียงดังๆ หรือเห็นแสงสว�างมากๆ แต�ประสบการณ5และการเรียนรู�จะทําให�
ความรู�สึกกลัวหมดไป ดังคําพูดท่ีว�า “ฉันไม�กลัวเสียงฟVาร�องและฟVาแลบอีกต�อไปแล�วเพราะฉันรู�ธรรมชาติใน
การเกิดของมัน” พลังความต�องการความปลอดภัยจะเห็นได�ชัดเจนเช�นกัน เม่ือเด็กเกิดความเจ็บปpวย ตัวอย�าง
เด็กท่ีประสบอุบัติเหตุขาหักก็จะรู�สึกกลัวและอาจแสดงออกด�วยอาการฝlนร�าย และความต�องการท่ีจะได�รับ
ความปกปVองคุ�มครองและการให�กําลังใจ  
 Maslow กล�าวเพ่ิมเติมว�า พ�อแม�ท่ีเลี้ยงดูลูกอย�างไม�กวดขันและตามใจมากจนเกินไป จะไม�ทําให�เด็ก
เกิดความรู�สึกว�าได�รับความพึงพอใจจากความต�องการความปลอดภัย การให�นอนหรือให�กินไม�เปSนเวลา ไม�
เพียงแต�ทําให�เด็กสับสนเท�านั้น แต�ยังทําให�เด็กรู�สึกไม�ม่ันคงในสิ่งแวดล�อมรอบๆ ตัวเขา สัมพันธภาพของพ�อแม�
ท่ีไม�ดีต�อกัน เช�น ทะเลาะกันทําร�ายร�างกายซ่ึงกันและกัน พ�อแม�แยกกันอยู� หย�า ตายจากไป สภาพการณ5
เหล�านี้จะมีอิทธิพลต�อความรู�ท่ีดีของเด็ก ทําให�เด็กรู�ว�าสิ่งแวดล�อมต�างๆ ไม�ม่ันคง ไม�สามารถคาดการณ5ได�และ
นําไปสู�ความรู�สึกไม�ปลอดภัย ความต�องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต�อบุคคลแม�ว�าจะผ�านพ�นวัยเด็กไป
แล�ว แม�ในบุคคลท่ีทํางานในฐานะเปSนผู�คุ�มครอง เช�น ผู�รักษาเงินนักบัญชี หรือทํางานเก่ียวกับการประกันต�างๆ 
และผู�ท่ีทําหน�าท่ีให�การรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู�อ่ืน เช�น แพทย5 พยาบาล คนชรา บุคคลท้ังหมด
ท่ีกล�าวมานี้จะใฝpหาความปลอดภัยด�วยกันท้ังสิ้น ศาสนาและปรัชญาท่ีมนุษย5ยึดถือทําให�เกิดความรู�สึกม่ันคง
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เพราะทําให�บุคคลได�จัดระบบของตัวเองให�มีเหตุผลและวิถีทางท่ีทําให�บุคคลรู�สึก“ปลอดภัย” ความต�องการ
ความปลอดภัยในเรื่องอ่ืนๆ จะเก่ียวข�องกับการเผชิญกับสิ่งต�างๆเหล�านี้ สงครามอาชญากรรม น้ําท�วม
แผ�นดินไหว การจลาจลความสับสนไม�เปSนระเบียบของสังคมและเหตุการณ5อ่ืนๆ ท่ีคล�ายคลึงกับสภาพเหล�านี้ 
 Maslow ได�ให�ความคิดต�อไปว�า อาการโรคประสาทในผู�ใหญ�โดยเฉพาะโรคประสาทชนิดย้ําคิด-ย้ําทํา 
(obsessive-compulsive neurotic) เปSนลักษณะเด�นชัดของการค�นหาความรู�สึกปลอดภัยผู�ปpวยโรคประสาท
จะแสดงพฤติกรรมว�าเขากําลังประสบเหตุการณ5ท่ีร�ายกาจและกําลังมีอันตรายต�างๆ เขาจึงต�องการมีใครสักคน
ท่ีปกปVองคุ�มครองเขาและเปSนบุคคลท่ีมีความเข�มแข็ง ซ่ึงเขาสามารถจะพ่ึงพาอาศัยได� 
 3. ความต�องการความรักและความเป;นเจ�าของ (Belongingness and Love needs) 
 ความต�องการความรักและความเปSนเจ�าของ เปSนความต�องการข้ันท่ี 3 ความต�องการนี้จะเกิดข้ึนเม่ือ
ความต�องการทางด�านร�างกายและความต�องการความปลอดภัยได�รับการตอบสนองแล�ว บุคคลต�องการได�รับ
ความรักและความเปSนเจ�าของ โดยการสร�างความสัมพันธ5กับผู�อ่ืน เช�น ความสัมพันธ5ภายในครอบครัวหรือกับ
ผู�อ่ืน สมาชิกภายในกลุ�มจะเปSนเปVาหมายสําคัญสําหรับบุคคล กล�าวคือ บุคคลจะรู�สึกเจ็บปวดมากเม่ือถูก
ทอดท้ิง ไม�มีใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไม�มีเพ่ือน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง เม่ือจํานวนเพ่ือนๆ ญาติ พ่ี
น�อง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ได�ลดน�อยลงไป นักเรียนท่ีเข�าโรงเรียนท่ีห�างไกลบ�านจะเกิดความต�องการเปSน
เจ�าของอย�างยิ่งและจะแสวงหาอย�างมากท่ีจะได�รับการยอมรับจากกลุ�มเพ่ือน 
 Maslow คัดค�านกลุ�ม Freud ท่ีว� าความรักเปSนผลมาจากการเทิดทูลสัญชาตญาณทางเพศ
(sublimation) สําหรับ Maslow ความรักไม�ใช�สัญลักษณ5ของเรื่องเพศ (sex) เขาอธิบายว�า ความรักท่ีแท�จริง
จะเก่ียวข�องกับความรู�สึกท่ีดี ความสัมพันธ5ของความรักระหว�างคน 2 คนจะรวมถึงความรู�สึกนับถือซ่ึงกันและ
กัน การยกย�อง และความไว�วางใจแก�กัน นอกจากนี้ Maslow ยังย้ําว�าความต�องการความรักของคนจะเปSน
ความรักท่ีเปSนไปในลักษณะท้ังการรู�จักให�ความรักต�อผู�อ่ืน และรู�จักท่ีจะรับความรักจากผู�อ่ืน การได�รับความรัก
และได�รับการยอมรับจากผู�อ่ืน เปSนสิ่งท่ีทําให�บุคคลเกิดความรู�สึกว�าตนเองมีคุณค�า บุคคลท่ีขาดความรักก็จะ
รู�สึกว�าชีวิตไร�ค�า มีความรู�สึกอ�างว�างและเคียดแค�น กล�าวโดยสรุป Maslow มีความเห็นว�าบุคคลต�องการความ
รักและความรู�สึกเปSนเจ�าของ และการขาดสิ่งนี้มักจะเปSนสาเหตุให�เกิดความข�องคับใจและทําให�เกิดปlญหาการ
ปรับตัวไม�ได�และความยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บปpวยทางด�านจิตใจในลักษณะต�างๆ 
 สิ่งท่ีควรสังเกตประการหนึ่งก็คือ มีบุคคลจํานวนมากท่ีมีความลําบากใจท่ีจะเปuดเผยตัวเองเม่ือมี
ความสัมพันธ5ใกล�ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข�าม เนื่องจากกลัวว�าจะถูกปฏิเสธความรู�สึกเช�นนี้ 
 Maslow กล�าวว�า สืบเนื่องมาจากประสบการณ5ในวัยเด็ก การได�รับความรักหรือการขาดความรักใน
วัยเด็กย�อมมีผลกับการเติบโตเปSนผู�ใหญ�ท่ีมีวุฒิภาวะและการมีทัศนคติในเรื่องของความรัก มาสโลว5
เปรียบเทียบว�า ความต�องการความรักก็เปSนเช�นเดียวกับรถยนต5ท่ีสร�างข้ึนมาโดยต�องการกvาซหรือน้ํามันนั่นเอง 
(Maslow 1970) 
 4. ความต�องการได�รับความนับถือยกย$อง (Self-Esteem needs) 
 เม่ือความต�องการได�รับความรักและการให�ความรักแก�ผู�อ่ืนเปSนไปอย�างมีเหตุผล และทําให�บุคคลเกิด
ความพึงพอใจแล�ว พลังผลักดันในข้ันท่ี 3 ก็จะลดลง และมีความต�องการในข้ันต�อไปมาแทนท่ี กล�าวคือ มนุษย5
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ต�องการท่ีจะได�รับความนับถือยกย�องออกเปSน 2 ลักษณะ ลักษณะแรก เปSนความต�องการนับถือตนเอง (self-
respect) ส�วนลักษณะท่ี 2 เปSนความต�องการได�รับการยกย�องนับถือจากผู�อ่ืน (esteem from others)  
 1) ความต�องการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความต�องการมีอํานาจ มีความเชื่อม่ันในตนเอง มี
ความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ ไม�ต�องพ่ึงพาอาศัยผู�อ่ืน และมีความเปSนอิสระ ทุกคน
ต�องการท่ีจะรู�สึกว�าเขามีคุณค�า และมีความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จในงานภารกิจต�างๆ และมีชีวิตท่ี
เด�นดัง  
 2) ความต�องการได�รับการยกย�องนับถือจากผู� อ่ืน (esteem from others) คือ ความต�องการมี
เกียรติยศ การได�รับยกย�อง ได�รับการยอมรับ ได�รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียง เปSนท่ีกล�าวขาน และ
เปSนท่ีชื่นชมยินดี มีความต�องการท่ีจะได�รับความยกย�องชมเชยในสิ่งท่ีเขากระทํา ซ่ึงทําให�รู�สึกว�าตนเองมีคุณค�า
ว�าความสามารถของเขาได�รับการยอมรับจากผู�อ่ืน 
 ความต�องการได�รับความนับถือยกย�องก็เปSนเช�นเดียวกับธรรมชาติของลําดับชั้นในเรื่องความต�องการ
ด�านแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเรื่องอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนภายในจิต นั่นคือ บุคคลจะแสวงหาความต�องการ
ได�รับการยกย�องก็ต�อเม่ือภายหลังจากความต�องการความรักและความเปSนเจ�าของ ได�รับการตอบสนองความ
พึงพอใจของเขาแล�ว และ Maslow กล�าวว�า มันเปSนสิ่งท่ีเปSนไปได�ท่ีบุคคลจะย�อนกลับจากระดับข้ันความ
ต�องการในข้ันท่ี 4 กลับไปสู�ระดับข้ันท่ี 3 อีกท้ังความต�องการระดับข้ันท่ี 3 ซ่ึงบุคคลได�รับไว�แล�วนั้นถูก
กระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใด ดังตัวอย�างท่ี Maslow นํามาอ�าง คือ หญิงสาวคนหนึ่งซ่ึงเธอคิด
ว�าการตอบสนองความต�องการความรักของเธอได�ดําเนินไปด�วยดีแล�ว เธอจึงทุ�มเทและเอาใจใส�ในธุรกิจของ
เธอและได�ประสบความสําเร็จเปSนนักธุรกิจท่ีมีชื่อเสียงอย�างไม�คาดฝlน สามีได�ผละจากเธอไปในเหตุการณ5เช�นนี้
ปรากฏว�า เธอวางมือจากธุรกิจต�างๆ ในการท่ีจะส�งเสริมให�เธอได�รับความยกย�องนับถือ และหันมาใช�ความ
พยายามท่ีจะเรียกร�องสามีให�กลับคืนมา ซ่ึงการกระทําเช�นนี้ของเธอเปSนตัวอย�างของความต�องการความรัก ซ่ึง
ครั้งหนึ่งเธอได�รับแล�ว และถ�าเธอได�รับความพึงพอใจในความรัก โดยสามีหวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไป
เก่ียวข�องในโลกธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง ความพึงพอใจของความต�องการได�รับการยกย�องโดยท่ัวๆ ไป เปSนความรู�สึก
และทัศนคติของความเชื่อม่ันในตนเอง ความรู�สึกว�าตนเองมีคุณค�า การมีพละกําลัง การมีความสามารถ และ
ความรู�สึกว�ามีชีวิตอยู�อย�างมีประโยชน5 และเปSนบุคคลท่ีมีความจําเปSนต�อโลก ในทางตรงกันข�าม การขาด
ความรู�สึกต�างๆดังกล�าวนี้ ย�อมนําไปสู�ความรู�สึกและทัศนคติของปมด�อย ความรู�สึกไม�พอเพียงเกิดความรู�สึก
อ�อนแอและช�วยเหลือตนเองไม�ได� สิ่งต�างๆเหล�านี้เปSนการรับรู�ตนเองในทางนิเสธ (negative) ซ่ึงอาจก�อให�เกิด
ความรู�สึกขลาดกลัวและรู�สึกว�าตนเองไม�มีประโยชน5 และสิ้นหวังในสิ่งต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับความต�องการของ
ชีวิตและประเมินตนเองตํ่ากว�าชีวิตความเปSนอยู�กับการได�รับการยกย�องและยอมรับจากผู�อ่ืนอย�างจริงใจ
มากกว�าการมีชื่อเสียงจากสถานภาพ หรือการได�รับการประจบประแจง การได�รับความนับถือยกย�องเปSนผลมา
จากความเพียรพยายามของบุคคล และความต�องการนี้อาจเกิดอันตรายข้ึนได� ถ�าบุคคลนั้นต�องการคําชมเชย
จากผู�อ่ืนมากกว�าการยอมรับความจริง และเปSนท่ียอมรับกันว�าการได�รับความนับถือยกย�องมีพ้ืนฐานจากการ
กระทําของบุคคลมากกว�าการควบคุมจากภายนอก 
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รายงานการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาที�ดิน ปีงบประมาณ$%&' 
 

 5 ความต�องการท่ีจะเข�าใจตนเองอย$างแท�จริง (Self-Actualization needs) 
 ลําดับข้ันสุดท�าย ถ�าความต�องการลําดับข้ันก�อนๆ ได�ทําให�เกิดความพึงพอใจอย�างมีประสิทธิภาพ
ความต�องการเข�าใจตนเองอย�างแท�จริงก็จะเกิดข้ึน Maslow อธิบายความต�องการเข�าใจตนเองอย�างแท�จริงว�า
เปSนความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย�าง ซ่ึงบุคคลสามารถจะได�รับอย�างเหมาะสม บุคคลท่ีประสบผลสําเร็จในข้ัน
สูงสุดนี้จะใช�พลังอย�างเต็มท่ีในสิ่งท่ีท�าทายความสามารถและศักยภาพของเขา และมีความปรารถนาท่ีจะ
ปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน กล�าวโดยสรุปการเข�าใจ
ตนเองอย�างแท�จริง เปSนความต�องการอย�างหนึ่งของบุคคลท่ีจะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ เช�น “นักดนตรี
ก็ต�องใช�ความสามารถทางด�านดนตรี ศิลปuนก็จะต�องวาดรูป กวีจะต�องเขียนโคลงกลอน ถ�าบุคคลเหล�านี้ได�
บรรลุถึงเปVาหมายท่ีตนต้ังไว� ก็เชื่อได�ว�าเขาเหล�านั้นเปSนคนท่ีรู�จักตนเองอย�างแท�จริง” Maslow (1970) 
 ความต�องการท่ีจะเข�าใจตนเองอย�างแท�จริงจะดําเนินไปอย�างง�าย หรือเปSนไปโดยอัตโนมัติ โดยความ
เปSนจริงแล�ว Maslow เชื่อว�าคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหล�านี้ “ด�านท่ีดีท่ีสุดของเรา ความสามารถพิเศษ
ของเรา สิ่งท่ีดีงามท่ีสุดของเรา พลังความสามารถ ความคิดสร�างสรรค5” Maslow (1962) ความต�องการเข�าใจ
ตนเองอย�างแท�จริงมิได�มีแต�เฉพาะในศิลปuนเท�านั้นคนท่ัวๆ ไป เช�น 
 นักกีฬา นักเรียน หรือแม�แต�กรรมกร ก็สามารถจะมีความเข�าใจตนเองอย�างแท�จริงได� ถ�าทุกคน
สามารถทําในสิ่งท่ีตนต�องการให�ดีท่ีสุด รูปแบบเฉพาะของการเข�าใจตนเองอย�างแท�จริงจะมีความแตกต�าง
อย�างกว�างขวางจากคนหนึ่งไปสู�อีกคนหนึ่ง กล�าวได�ว�า มันคือระดับความต�องการท่ีแสดงความแตกต�างระหว�าง
บุคคลอย�างยิ่งใหญ�ท่ีสุด 
 Maslow ได�ยกตัวอย�างของความต�องการเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง ในกรณีของนักศึกษาชื่อ Mark ซ่ึง
เขาได�ศึกษาวิชาบุคลิกภาพเปSนระยะเวลายาวนาน เพ่ือเตรียมตัวเปSนนักจิตวิทยาคลินิก นักทฤษฎีคนอ่ืนๆ 
อาจจะอธิบายว�า ทําไมเขาจึงเลือกอาชีพนี้ ตัวอย�างเช�น Freud อาจกล�าวว�ามันสัมพันธ5อย�างลึกซ้ึงกับสิ่งท่ีเขา
เก็บกดความอยากรู�อยากเห็นในเรื่องเพศไว�ต้ังแต�วัยเด็ก ขณะท่ี Adler อาจมองว�ามันเปSนความพยายามเพ่ือ
ชดเชยความรู�สึกด�อยบางอย�างในวัยเด็ก Skinner อาจมองว�าเปSนผลจากการถูกวางเง่ือนไขของชีวิตในอดีต
ขณะท่ี Bandura สัมพันธ5เรื่องนี้กับตัวแปรต�างๆ ทางการเรียนรู�ทางสังคม และ Kelly อาจพิจารณาว�า Mark 
กําลังจะพุ�งตรงไป เพ่ือท่ีจะเปSนบุคคลท่ีเขาต�องการจะเปSนตัวอย�างท่ีแสดงถึงการมุ�งตรงไปสู�เปVาประสงค5ใน
อาชีพโดยความต�องการท่ีจะเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง และถ�าจะพิจารณากรณีของ Mark ให�ลึกซ่ึงยิ่งข้ึน ถ�า 
Mark ได�ผ�านการเรียนวิชาจิตวิทยาจนครบหลักสูตร และได�เขียนวิทยานิพนธ5ระดับปริญญาเอก และในท่ีสุดก็
ได�รับปริญญาเอกทางจิตวิทยาคลินิก สิ่งท่ีจะต�องวิเคราะห5 Mark ต�อไปก็คือเม่ือเขาสําเร็จการศึกษาดังกล�าว
แล�ว ถ�ามีบุคคลหนึ่งได�เสนองานให�เขาในตําแหน�งตํารวจสืบสวน ซ่ึงงานในหน�าท่ีนี้จะได�รับค�าตอบแทนอย�าง
สูง และได�รับผลประโยชน5พิเศษหลายๆ อย�าง ตลอดจนรับประกันการว�าจ�างและความม่ันคงสําหรับชีวิต เม่ือ
ประสบเหตุการณ5เช�นนี้ Mark จะทําอย�างไรถ�าคําตอบของเขาคือ“ตกลง” เขาก็จะย�อนกลับมาสู�ความต�องการ
ระดับท่ี 2 คือ ความต�องการความปลอดภัยสําหรับการวิเคราะห5ความเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง Maslow 
กล�าวว�า “อะไรท่ีมนุษย5สามารถจะเปSนได�เขาจะต�องเปSนในสิ่งนั้น” เรื่องของ Mark เปSนตัวอย�างง�ายๆ ว�าถ�าเขา
ตกลงเปSนตํารวจสืบสวนเขาก็จะไม�มีโอกาสท่ีจะเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 
 

ทําไมทุกๆ คนจึงไม�สัมฤทธิผลในการเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง (Why Can’t All People Achieve Self-
Actualization) ตามความคิดของ Maslow ส�วนมากมนุษย5แม�จะไม�ใช�ท้ังหมดท่ีต�องการแสวงหาเพ่ือให�เกิด
ความสมบูรณ5ภายในตน จากงานวิจัยของเขาทําให� Maslow สรุปว�าการรู�ถึงศักยภาพของตนนั้นมาจากพลัง
ตามธรรมชาติ และจากความจําเปSนบังคับส�วนบุคคลท่ีมีพรสวรรค5มีจํานวนน�อยมากเพียง 1% ของประชากรท่ี 
Maslow ประมาณ Maslow เชื่อว�าการนําศักยภาพของตนออกมาใช�เปSนสิ่งท่ียากมาก บุคคลมักไม�รู�ว�าตนเอง
มีความสามารถ และไม�ทราบว�าศักยภาพนั้นจะได�รับการส�งเสริมได�อย�างไร มนุษย5ส�วนใหญ�ยังคงไม�ม่ันใจใน
ตัวเองหรือไม�ม่ันใจในความสามารถของตน จึงทําให�หมดโอกาสเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง และยังมีสิ่งแวดล�อม
ทางสังคมตัวอย�างหนึ่งท่ีแสดงให�เห็นว�าอิทธิพลของสังคมมีต�อการเข�าใจตนเอง คือ แบบพิมพ5ของวัฒนธรรม 
(cultural stereotype) ซ่ึงกําหนดว�าลักษณะเช�นไรท่ีแสดงความเปSนชาย (masculine) และลักษณะใดท่ีไม�ใช�
ความเปSนชาย เช�น จัดพฤติกรรมต�างๆ เหล�านี้ ความเห็นอกเห็นใจผู�อ่ืน ความเมตตากรุณาความสุภาพ และ
ความอ�อนโยน สิ่งเหล�านี้วัฒนธรรมมีแนวโน�มท่ีจะพิจารณาว�า “ไม�ใช�ลักษณะของความเปSนชาย” หรือความ
เชื่อถือของวัฒนธรรมด�านอ่ืนๆ ซ่ึงเปSนความเชื่อท่ีไม�มีคุณค�า เช�น ยึดถือว�าบทบาทของผู�หญิงข้ึนอยู�กับจิตวิทยา 
พัฒนาการของผู�หญิง เปSนต�น การพิจารณาจากเกณฑ5ต�างๆ ดังกล�าวนี้เปSนเพียงการเข�าใจ “สภาพการณ5ท่ีดี”
มากกว�าเปSนเกณฑ5ของการเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง 
 ประการสุดท�าย Maslow ได�สรุปว�า การไม�เข�าใจตนเองอย�างแท�จริงเกิดจากความพยายามท่ีไม�
ถูกต�องของการแสวงหาความม่ันคง ปลอดภัย เช�น การท่ีบุคคลสร�างความรู�สึกให�ผู�อ่ืนเกิดความพึงพอใจตน 
โดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดข�อผิดพลาดต�างๆ ของตน บุคคลเช�นนี้จึงมีแนวโน�มท่ีจะพิทักษ5ความม่ันคง
ปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมในอดีตท่ีเคยประสบผลสําเร็จ แสวงหาความอบอุ�นและสร�างมนุษย5
สัมพันธ5กับผู�อ่ืน ซ่ึงลักษณะเช�นนี้ย�อมขัดขวางวิถีทางท่ีจะเข�าใจตนเองอย�างแท�จริง 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการให�บริการสาธารณะ 
 การให�บริการสาธารณะ พิทักษ5 ตรุษทิม (2538) ได�ให�ความหมายของการให�บริการสาธารณะว�าเปSน
การบริการในฐานะท่ีเปSนหน�าท่ีของหน�วยงานท่ีมีอํานาจกระทําเพ่ือตอบสนองต�อความต�องการ เพ่ือให�เกิด
ความพอใจ จากความหมายนี้จึงเปSนการพิจารณาการให�บริการว�า ประกอบด�วยผู�ให�บริการ (Providers) และ
ผู�รับบริการ (Recipients) โดยฝpายแรกถือปฏิบัติเปSนหน�าท่ีท่ีต�องให�บริการ เพ่ือให�ฝpายหลังเกิดความพึงพอใจ
โดยข้ึนอยู�กับ 
 1. ความรวดเร็วในการให�บริการ สังคมปlจจุบันเปSนสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงต�างๆ อย�างรวดเร็ว และ
มีการแข�งขันกับสังคมอ่ืนๆ อยู�ตลอดเวลา ในขณะท่ีปlญหาพ้ืนฐานของระบบราชการคือความล�าช�า ซ่ึงในด�าน
หนึ่งเปSนความล�าช�าท่ีเกิดจากความจําเปSนตามลักษณะของการบริหารราชการ เพ่ือประโยชน5ส�วนรวมแห�งรัฐ
แต�ในหลายส�วนความล�าช�าของระบบราชการเปSนเรื่องท่ีสามารถแก�ไขได� เช�น ความล�าช�าท่ีเกิดจากการปlด
ภาระในการตัดสินใจความล�าช�า ท่ีเกิดจากการขาดการกระจายอํานาจ หรือเกิดจากการกําหนดข้ันตอนท่ีไม�
จําเปSน หรือความล�าช�าท่ีเกิดข้ึนเพราะขาดการพัฒนางาน หรือนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช� เปSนต�น ปlญหาท่ี
ตามมาก็คือ ระบบราชการถูกมองว�าเปSนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเจริญก�าวหน�า และเปSนตัวถ�วงใน



10 
 

รายงานการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาที�ดิน ปีงบประมาณ$%&' 
 

ระบบการแข�งขันเสรี ดังนั้น ระบบราชการจําเปSนท่ีจะต�องต้ังเปVาหมายในการพัฒนาการให�บริการให�มีความ
รวดเร็วมากข้ึน ซ่ึงอาจกระทําได�ใน 3 ลักษณะคือ 
 1) การพัฒนาข�าราชการให�มีทัศนคติ มีความรู� ความสามารถ เพ่ือให�เกิดความชํานาญงาน มีความ
กระตือรือร�น และกล�าตัดสินใจในเรื่องท่ีอยู�ในอํานาจของตน 
 2) การกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจให�มากข้ึน และปรับปรุงระเบียบวิธีการทํางานให�มีข้ันตอน 
และใช�เวลาในการให�บริการให�เหลือน�อยท่ีสุด 
 3) การพัฒนาเทคโนโลยีต�างๆ ท่ีจะทําให�สามารถให�บริการได�เร็วข้ึน 
 อนึ่ง การพัฒนาความรวดเร็วในการให�บริการสามารถกระทําได�ท้ังข้ันตอนก�อนการให�บริการซ่ึงได�แก� 
การวางแผน การเตรียมการต�างๆให�พร�อมท่ีจะให�บริการ และการนําบริการไปสู�ผู�ท่ีสมควรท่ีจะได�รับริการเปSน
การล�วงหน�า เพ่ือปVองกันปlญหาหรือความเสียหาย เช�น การแจกจ�ายน้ํา สําหรับหมู�บ�านท่ีประสบภัยแล�งนั้น 
หน�วยราชการไม�จําเปSนท่ีจะต�องรอให�มีการร�องขอ แต�อาจนําน้ําไปแจกจ�ายให�แก�หมู�บ�านเปVาหมายล�วงหน�าได�
เลย การพัฒนาความรวดเร็วในข้ันตอนให�บริการเม่ือมีผู�มาติดต�อขอรับบริการ และการพัฒนาความรวดเร็วใน
ข้ันตอนภายหลังการให�บริการ เช�น การรายงานการติดตามผลการจัดเก็บเอกสารต�างๆ เปSนต�นเพ่ือให�วงจรของ
การให�บริการสามารถดําเนินการต�อเนื่องไปได�อย�างรวดเร็ว ตัวอย�างเช�น การให�บริการในการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน ซ่ึงจะต�องมีการจัดส�งเอกสารหลักฐานให�ส�วนกลาง เพ่ือจัดทําบัตรการแจ�งย�ายปลายทาง 
ซ่ึงสํานักทะเบียนปลายทางจะต�องรอการยืนยันหลักฐานทางการทะเบียน จากสํานักทะเบียนต�นทางเปSนต�น 
 2. การให�บริการจะต�องเสร็จสมบูรณ5 เปVาหมายของการให�บริการเชิงรุกแบบครบวงจรอีกประการหนึ่ง
ก็คือ ความเสร็จสมบูรณ5ของการให�บริการ ซ่ึงหมายถึงการเสร็จสมบูรณ5ตามสิทธิประโยชน5ท่ีผู�รับบริการจะต�อง
ได�รับ โดยท่ีผู�รับบริการไม�จําเปSนต�องมาติดต�อบ�อยครั้งนัก ซ่ึงลักษณะท่ีดีของการให�บริการท่ีเสร็จสมบูรณ5 ก็คือ
การบริการท่ีแล�วเสร็จในการติดต�อเพียงครั้งเดียวหรือไม�เกิน 2 ครั้ง (คือมารับเรื่องท่ีแล�วเสร็จอีกครั้งหนึ่ง) 
 นอกจากนี้ การให�บริการท่ีเสร็จสมบูรณ5ยังหมายถึง ความพยายามท่ีจะให�บริการในเรื่องอ่ืนๆ กับผู�มา
ติดต�อขอรับบริการสมควรจะได�รับด�วย แม�ว�าผู�มาขอรับบริการก็ควรท่ีจะให�คําแนะนําและพยายามให�บริการ
ในเรื่องนั้นๆ ด�วย เช�น มีผู�มาขอคัดสําเนาทะเบียนบ�าน หากเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการพบว�า บัตรประจําตัว
ประชาชนของผู�นั้นหมดอายุแล�วก็ควรดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนให�ใหม� เปSนต�น 
 3. ความกระตือรือร�นในการให�บริการ ความกระตือรือร�นในการให�บริการเปSนเปVาหมายท่ีสําคัญอีก
ประการหนึ่งในการพัฒนาการให�บริการในเชิงรุก ท้ังนี้ เนื่องจากประชาชนบางส�วนยังมีความรู�สึกว�าการติดต�อ
ขอรับบริการจากทางราชการเปSนเรื่องท่ียุ�งยาก และเจ�าหน�าท่ีไม�ค�อยเต็มใจท่ีจะให�บริการ ดังนั้น จึงมีทัศนคติท่ี
ไม�ดีต�อการบริการของรัฐ และต�อเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ ซ่ึงนําไปสู�ปlญหาของการสื่อสารทําความเข�าใจกัน ดังนั้น
หากเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการพยายามให�บริการด�วยความกระตือรือร�นแล�ว ก็จะทําให�ผู�มารับบริการเกิดทัศนคติท่ี
ดียอมรับฟlงเหตุผลคําแนะนําต�างๆ มากข้ึน และเต็มใจท่ีจะมารับบริการในเรื่องอ่ืนๆ อีก นอกจากนี้ความ
กระตือรือร�นในการให�บริการ ยังเปSนปlจจัยสําคัญท่ีทําให�การบริการนั้นเปSนไปอย�างรวดเร็วและมีความสมบูรณ5 
ซ่ึง จะนําไปสู�ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในท่ีสุด 
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 4. ความสุภาพอ�อนน�อม เปVาหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการให�บริการแบบครบวงจร คือ 
เจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการจะต�องปฏิบัติต�อประชาชนผู�มาติดต�อขอรับริการด�วยความสุภาพอ�อนน�อม ซ่ึงจะทําให�ผู�
มารับบริการมีทัศนคติท่ีดีต�อข�าราชการ และการติดต�อกับทางราชการ อันจะส�งผลให�การสื่อสารทําความเข�าใจ
ระหว�างกันเปSนไปได�ง�ายยิ่งข้ึน ความสุภาพอ�อนน�อมในการบริการนั้นจะเกิดข้ึนได�โดยการพัฒนาทัศนคติของ
ข�าราชการให�เข�าใจว�าตนมีหน�าท่ีในการให�บริการและเปSนหน�าท่ีท่ีมีความสําคัญ รวมท้ังมีความรู�สึกเคารพใน
สิทธิและศักด์ิศรีของผู�ท่ีมาติดต�อขอรับบริการ 
 5. ความเสมอภาค การให�บริการแบบครบวงจรจะต�องถือว�าข�าราชการมีหน�าท่ีท่ีจะต�องให�บริการแก�
ประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซ่ึงจะต�องเปSนไปตามเง่ือนไขดังนี้ 
 1) การให�บริการจะต�องเปSนไปภายใต�ระเบียบแบบแผนเดียวกันและได�รับผลท่ีสมบูรณ5ภายใต�
มาตรฐานเดียวกันไม�ว�าผู�รับบริการจะเปSนใครก็ตามหรือเรียกว�าความเสมอภาคในการให�บริการ 
 2) การให�บริการจะต�องคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะได�รับบริการด�วย ท้ังนี้เพราะประชาชน
บางส�วนของประเทศเปSนกลุ�มบุคคลท่ีมีข�อจํากัดในเรื่องความสามารถในการท่ีจะติดต�อขอรับบริการจากรัฐ 
เช�นมีรายได�น�อย ขาดความรู�ความเข�าใจ หรือข�อมูลข�าวสารท่ีเพียงพอ อยู�ในพ้ืนท่ีห�างไกลทุรกันดารเปSนต�น 
ดังนั้นการจัดบริการของทางราชการจะต�องคํานึงถึงคนกลุ�มนี้ด�วย โดยจะต�องพยายามนําบริการไปให�รับ
บริการตามสิทธิประโยชน5ท่ีควรจะได�รับ เช�น การจัดหน�วยบริการเคลื่อนท่ีต�างๆ เปSนต�น การลดเง่ือนไขในการ
รับบริการให�เหมาะสมกับความสามารถของผู�รับบริการ เช�น การออกบัตรสงเคราะห5ในการรักษาพยาบาล
ให�แก�ผู�รายได�น�อย การเรียกเก็บค�าปรับในอัตราท่ีตํ่าท่ีสุดตามท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือเห็นว�าผู�รับบริการไม�มี
เจตนาท่ีจะเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย แต�เปSนเพราะขาดข�อมูลข�าวสาร เปSนต�น ซ่ึงอาจเรียกความเสมอภาค
นี้ว�าความเสมอภาคท่ีจะได�รับบริการท่ีจําเปSนจากรัฐ 
 กล�าวโดยสรุป การพัฒนาการให�บริการเชิงรุกแบบครบวงจรหรือ Package Service เปSนการ
พัฒนาการให�บริการท่ีมีเปVาหมายท่ีจะให�ประชาชนได�รับบริการท่ีควรจะได�รับอย�างครบถ�วนสมบูรณ5มีความ
สะดวกรวดเร็วในการให�บริการ มุ�งท่ีจะให�บริการในเชิงส�งเสริมและสร�างทัศนคติ และความสัมพันธ5ท่ีดีระหว�าง
ผู�ให�บริการและผู�รับบริการ ตลอดจนเปSนการให�บริการท่ีมีความถูกต�อง ชอบธรรม สามารถตรวจสอบได� และ
สร�างความเสมอภาคท้ังในการให�บริการและในการท่ีจะได�รับบริการจากรัฐ  
 Milet (อ�างถึงในพิทักษ5 ตรุษทิม, 2538) กล�าวว�า เปVาหมายสําคัญของการบริการ คือ การสร�างความ
พึงพอใจในการให�บริการแก�ประชาชนโดยมีหลักหรือแนวทาง คือ 
 (1) การให�บริการอย�างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน
ภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว�า คนทุกคนเท�าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได�รับการปฏิบัติอย�างเท�าเทียมกัน ใน
แง�มุมของกฎหมาย ไม�มีการแบ�งแยกกีดกันในการให�บริการ ประชาชนจะได�รับการปฏิบัติในฐานท่ีเปSนปlจเจก
บุคคลท่ีใช�มาตรฐานการให�บริการเดียวกัน 
 (2) การให�บริการท่ีตรงเวลา (Tirneiy Service) หมายถึง ในการบริการจะต�องมองว�าการให�บริการ
สาธารณะจะต�องตรงเวลา การปฏิบัติงานของหน�วยงานภาครัฐจะถือว�าไม�มีประสิทธิผลเลยถ�าไม�มีการตรงเวลา
ซ่ึงจะสร�างความไม�พึงพอใจให�แก�ประชาชน 
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 (3) การให�บริการอย�างเพียงพอ (Ampie Service) หมายถึงการให�บริการสาธารณะต�องมีลักษณะมี
จํานวนการให�บริการและสถานท่ีให�บริการอย�างเหมาะสม (The right quantity at the right geographical 
location) มิลเลทเห็นว�า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม�มีความหมายเลย ถ�ามีจํานวนการให�บริการท่ี
ไม�เพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีให�บริการสร�างความไม�ยุติธรรมให�เกิดข้ึนแก�ผู�รับบริการ 
 (4) การให�บริการอย�างต�อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให�บริการสาธารณะท่ีเปSนไป
อย�างสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชน5ของสาธารณะเปSนหลัก ไม�ใช�ยึดความพอใจของหน�วยงานท่ีให�บริการว�าจะให�
หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได� 
 (5) การให�บริการอย�างก�าวหน�า (Progressive Service) หมายถึง การให�บริการสาธารณะท่ีมีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล�าวอีกนัยหนึ่งคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะทํา
หน�าท่ีได�มากข้ึนโดยใช�ทรัพยากรเท�าเดิม 
 Verma (อ�างถึงในพิทักษ5 ตรุษทิม, 2538) การให�บริการท่ีดีส�วนหนึ่งข้ึนกับการเข�าถึงบริการและได�
เสนอแนวคิดเก่ียวกับการเข�าถึงการบริการดังนี้ 
 (1) ความพอเพียงของบริการท่ีมีอยู� คือ ความพอเพียงระหว�างบริการท่ีมีอยู�กับความต�องการขอรับ
บริการ 
 (2) การเข�าถึงแหล�งบริการได�อย�างสะดวกโดยคํานึงถึงลักษณะท่ีต้ังการเดินทาง 
 (3) ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหล�งบริการ ได�แก� แหล�งบริการท่ีผู�ยอมรับว�าให�
ความสะดวก และมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
 (4) ความสามารถของผู�รับบริการในการท่ีจะเสียค�าใช�จ�ายสําหรับบริการ 
 (5) การยอมรับคุณภาพของบริการ ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผู�ให�บริการด�วย 
 จากความหมายของการบริการท่ีกล�าวมาแล�วสรุปได�ว�า “การบริการ” หมายถึง การปฏิบัติรับใช�และ
อํานวยความสะดวกต�างๆ โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู�ใช�บริการเปSนหลัก 
 

การรับรู�ในคุณภาพบริการ 
 ความหมายของการรับรู�ในคุณภาพบริการ เม่ือมีการพิจารณาความหมายโดยแบ�งออกเปSน 2 ส�วน
หลักๆ คือ การรับรู� และคุณภาพบริการ พบว�า  
 การรับรู� (Perception) คือ กระบวนการซ่ึงบุคคลมีการเลือก การจัดระเบียบและแปลความหมาย
ของสิ่งเร�าให�กลายเปSนสิ่งท่ีมีความหมายและมีความสอดคล�องกัน (Schiffman and Kanuk, 2007) โดยแต�ละ
บุคคลอาจจะมีการรับรู�ท่ีแตกต�างกัน แม�ว�าจะอยู�ในสถานการณ5ท่ีมีสิ่งเร�าเดียวกันก็ตาม เพราะแต�ละบุคคลมี
ความแตกต�างกันในด�านต�างๆ ได�แก� ความต�องการ ค�านิยม หรือประสบการณ5 กระบวนการรับรู�ของผู�บริโภค
เกิดต�อเนื่องจากการเปuดรับสิ่งเร�าและการรู�สึก โดยมีข้ันตอนดังนี้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) 
 การเลือกรับรู� (Perceptual Selection) หรือการท่ีผู�บริโภคมีการเลือกว�าจะรับรู�สิ่งเร�าใดบ�าง 
เพราะในสถานการณ5ท่ัวไป บุคคลจะได�รับสิ่งเร�ามากมาย แต�จะเลือกให�ความสนใจกับสิ่งเร�าเพียงไม�ก่ีอย�าง 
เช�น การไปซ้ือสินค�าในซูเปอร5มาร5เก็ต ผู�บริโภคจะเห็นสินค�าจํานวนมากท่ีมีความแตกต�างกันท้ังในด�านสีสัน 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 
 

ขนาด และรูปร�าง รวมท้ังผู�คนจํานวนมาก กลิ่น และเสียงหลากหลาย หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ5 อย�างไร
ก็ตาม แม�ว�าผู�บริโภคจะได�รับสิ่งเร�าท่ีหลากหลายดังกล�าว แต�ก็เลือกรับรู�เฉพาะสิ่งเร�าท่ีตนเองให�ความสนใจ
และต�องการซ้ือเท�านั้น 
 การจัดระเบียบการรับรู� (Perceptual Organization) คือ การท่ีผู�บริโภคมีการจัดสิ่งเร�าเปSนกลุ�ม 
และรับรู�สิ่งเร�าเหล�านั้นโดยภาพรวม โดยพยายามจัดกลุ�มสิ่งเร�าให�มีความหมายตามความเข�าใจของตนเอง 
 การแปลความหมาย (Interpretation) เปSนการตีความของผู�บริโภคว�าสิ่งเร�าท่ีสัมผัสนั้นคืออะไร 
หรือมีความหมายอย�างไร โดยการแปลความหมายนั้นมีลักษณะผสมผสานกันระหว�างข�อเท็จจริงท่ีได�รับและ
อารมณ5ความรู�สึกของผู�แปลความหมาย ในบางครั้งถ�าสิ่งเร�าท่ีบุคคลได�รับอาจมีความคลุมเครือ ในกรณีเช�นนี้
บุคคลมักจะมีการแปลความหมายในทางท่ีตอบสนองต�อความต�องการ ความคาดหวัง หรือความสนใจของ
ตนเอง  
 การรับรู�ของบุคคลโดยท่ัวไปจะเก่ียวข�องกับ 3 ปlจจัยต�อไปนี้   
 1) สิ่งเร�าท่ีบุคคลจะรับรู� ซ่ึงเปSนสิ่งท่ีมากระตุ�นให�บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรม
แบ�งออกเปSน 
  (1.1) สิ่งเร�าภายใน (Internal Stimulus) เปSนสิ่งเร�าท่ีอยู�ภายในร�างกาย ได�แก� ความต�องการ 
ความหิว ความกระหาย ความรู�สึก และความคิด เปSนต�น  
  (1.2) สิ่งเร�าภายนอก (External Stimulus) เปSนสิ่งเร�าท่ีอยู�ภายนอกร�างกาย ได�แก� วัตถุ
สิ่งของต�างๆ คน พืช สัตว5 ตลอดจนความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในสังคม  
 2) อวัยวะสัมผัสและความรู�สึกสัมผัสของบุคคล คือ อวัยวะท่ีมีประสาทสัมผัส ได�แก� ตา หู จมูก ลิ้น 
และกาย ถ�าส�วนใดบกพร�องหรือพิการก็ไม�สามารถรับสิ่งต�างๆ ได�  
 3) ลักษณะหรือสภาพของบุคคลขณะท่ีรับรู�ท่ีสําคัญ คือ ประสบการณ5เดิมและความเอาใจใส�ต�อสิ่งเร�า
ท่ีมากระทบประสาทสัมผัส อย�างไรก็ตาม ความเอาใจใส�ของบุคคลยังข้ึนอยู�กับความพร�อมของสภาพร�างกาย
ของบุคคลในขณะนั้น และข้ึนอยู�กับลักษณะของสิ่งเร�าด�วย  
 ดังนั้น การรับรู� เปSนกระบวนการตีความหมายจากสิ่งท่ีเราสัมผัส เปSนท่ีรู�จัก ท่ีเข�าใจ โดยใช�
ประสบการณ5เดิมช�วยในการแปลความหมาย ได�แก� ความคิด ความรู� และการกระทําท่ีได�เคยปรากฏแก�ผู�นั้น
มาแล�ว และการท่ีบุคคลตีความหมายต�อสิ่งหนึ่งอย�างไรนั้น ข้ึนอยู�กับว�าบุคคลรับรู�และตีความหมายให�เปSน
อย�างไร เพราะแต�ละคนจะตีความหมายจากการรับรู�ไม�เหมือนกัน ข้ึนอยู�กับประสบการณ5ท่ีได�รับของแต�ละคน 
และการเข�าใจความหมายของสิ่งท่ีเห็นแล�วเอามาขยายความ  
 ในส�วนของคุณภาพบริการ (Service Quality) ซ่ึงถือว�าเปSนปlจจัยท่ีมีความสําคัญและเปSนท่ียอมรับ
กันอย�างกว�างขวางท่ัวโลก เนื่องจากปlจจุบัน ธุรกิจภาคบริการมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง มีการแข�งขันท่ี
รุนแรง ดังนั้นผู�ประกอบธุรกิจต�างๆ จึงได�เน�นถึงความสําคัญของคุณภาพการบริการท่ีมอบให�กับลูกค�า และถือ
เปSนสิ่งจําเปSนท่ีองค5กรจะต�องศึกษาหรือมีข�อมูลเก่ียวการรับรู�คุณภาพการบริการจากลูกค�า โดยความหมายของ
คุณภาพบริการในมุมมองของบุคคลต�างๆ เปSนดังนี้ 
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รายงานการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาที�ดิน ปีงบประมาณ$%&' 
 

 Lehtinen and Lehtinen (1991) ได�กล�าวว�า คุณภาพบริการ จะถูกสร�างข้ึนในการปฏิสัมพันธ5 
ระหว�างลูกค�าและองค5ประกอบของการบริการในองค5กร ซ่ึงประกอบด�วยองค5ประกอบของคุณภาพ 3 แบบคือ 
คุณภาพทางกายภาพ เช�น อุปกรณ5 อาคาร เปSนต�น คุณภาพขององค5กรท่ีจะแสดงออกมาในรูปของวิสัยทัศน5
ขององค5กร คุณภาพของการปฏิสัมพันธ5ระหว�างลูกค�ากับผู�ให�บริการ  
 Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ได�กล�าวว�า คุณภาพบริการ คือการรับรู�ของลูกค�า ซ่ึง
ลูกค�าจะประเมินคุณภาพบริการโดยเปรียบเทียบความต�องการหรือความคาดหวังกับการบริการท่ีได�รับจริง 
และการท่ีองค5กรจะได�รับชื่อเสียงจากคุณภาพบริการ ต�องมีการบริการอย�างคงท่ีอยู�ในระดับของการรับรู�ของ
ลูกค�า หรือมากกว�าความคาดหวังของลูกค�า โดยการประเมินคุณภาพบริการนั้นทําได�ยากกว�าการประเมิน
คุณภาพสินค�า  การรับรู�คุณภาพบริการเปSนผลลัพธ5จากการเปรียบเทียบของความคาดหวังของลูกค�ากับบริการ
ท่ีได�รับจริง ซ่ึงคุณภาพท่ีถูกประเมินไม�ได�เปSนการประเมินเฉพาะผลจากการบริการเท�านั้น แต�เปSนการประเมิน
ท่ีรวมไปถึงกระบวนการของการบริการท่ีได�รับ 
 Rust &Oliver (1994) ได�กล�าวว�า คุณภาพบริการ เปSนแนวความคิดท่ีมองว�าลูกค�าคิดอย�างไร 
ต�อคุณภาพของการบริการ ซ่ึงเปSนสิ่งสําคัญของการบริหารองค5กรให�เกิดประสิทธิผลโดยมีแนวความคิดท่ี
สัมพันธ5กันอยู� 3 แนวความคิดประกอบด�วย ความพึงพอใจของลูกค�า คุณภาพบริการ และคุณค�าของลูกค�า ซ่ึง
สามารถแบ�งคุณภาพบริการออกเปSน 3 ลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 (1)  คุณภาพบริการ เป Sนสิ่ ง ท่ี ย ากมากในการประ เ มิน เนื่ องจากการบริ การ ไม � สามารถ 
จับต�องได� องค5กรอาจจะยากในการเข�าใจ ว�าลูกค�ารับรู �ถึงการบริการและคุณภาพบริการขององค5กร 
เปSนอย�างไร แต�เม่ือผู�ให�บริการได�ทราบถึงผลการประเมินด�านบริการจากลูกค�าออกมาเปSนอย�างไรแล�ว องค5กร
ก็จะสามารถท่ีจะรู�ถึงทิศทางของคุณภาพบริการตามความต�องการของลูกค�า 
 (2) คุณภาพบริการเปSนการเปรียบเทียบระหว�างความคาดหวังกับคุณภาพบริการท่ีได�รับจริง เปSนการ
วัดถึงระดับบริการท่ีได�มอบให�กับลูกค�าได�ดีเท�ากับความคาดหวังของลูกค�าหรือไม� โดยท่ีคุณภาพบริการท่ีมอบ
ให�จะตรงกับความคาดหวังของลูกค�านั้นต�องอยู�บนมาตรฐานท่ีคงท่ี 
 (3) คุณภาพบริการแสดงค�าออกมาในรูปของผลท่ีได�และข้ันตอนในการปฏิบัติ โดยคุณภาพบริการ
ป ร ะ ก อ บ ด � ว ย คุ ณ ภ าพ  2 ช นิ ด  คื อ คุ ณ ภ า พ ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ งผ ล ลั พ ธ 5 ท่ี ไ ด �  ซ่ึ ง แ ส ด ง ถึ ง สิ่ ง ท่ี 
ลูกค�า รับรู �หลังจากการปฏิสัมพันธ5ระหว�างผู �ให�บริการกับลูกค�าสิ้นสุดลง และคุณภาพตามหน�าท่ีของ
กระบวนการ ซ่ึงเปSนกระบวนการของการมอบบริการหรือสินค�าให�กับลูกค�า (Gronroos, 1990) นอกจากนี้ ยัง
พบว�าการบริการท่ีมีคุณภาพจะสร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�าและสร�างผลกําไรท่ีเติบโตอย�างต�อเนื่องให�แก�
องค5กร คุณภาพการบริการท่ีดีจะก�อให�เกิดความภักดีของลูกค�าต�อองค5กร และยังช�วยในการลดต�นทุนค�าใช�จ�
ายรวมท้ังยังสามารถช�วยเพ่ิมรายได�ให�กับองค5กร เนื่องจากลูกค�าท่ีมีความพอใจต�อการได�รับบริการจะช�วยทํา
การประชาสัมพันธ5โดยการบอกปากต�อปากไปยังกลุ�มลูกค�ารายใหม� ตลอดจนทําให�ลูกค�าเต็มใจท่ีจะจ�ายค�า 
บริการท่ีแพงกว�า เพ่ือให�ได�บริการท่ีมีคุณภาพดีกว�า 
 Christopher, W.F. and Scheuing, E.E (1993) ได�กล�าวถึง คุณภาพบริการว�า เก่ียวข�องกับการ
ประเมินของลูกค�าท่ีเก่ียวข�องกับบริการท่ีพึงประสงค5 (Desired Service) บริการท่ีเพียงพอ (Adequate 
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Service) บริการท่ีคาดการณ5 (Predicted Service) และขอบเขตท่ียอมรับได� (Zone of Tolerance) ซ่ึงอยู�
ระหว�างบริการท่ีพึงประสงค5และบริการท่ีเพียงพอ กล�าวคือ  
 1) บริการท่ีพึงประสงค5  เปSนสิ่งท่ีลูกค�าคาดหวังว�าจะได�รับหรือปรารถนาท่ีจะได�รับ ระดับของความ
ปรารถนาจะข้ึนอยู�กับความต�องการส�วนบุคคล และความเชื่อถือของลูกค�าเก่ียวกับการบริการท่ีผู�ให�บริการจะ
สามารถทําให�ได� อย�างไรก็ตาม แม�ว�าลูกค�าต�องการท่ีจะได�รับบริการท่ีดีท่ีสุดตามอุดมคติของตน แต�ลูกค�าก็จะ
ไม�คาดหวังอย�างไร�เหตุผล เนื่องจากพวกเขาไม�เข�าใจดีว�าบริษัทไม�สามารถให�บริการท่ีดีท่ีสุดได�ตลอดเวลา ด�วย
เหตุนี้ลูกค�าจึงมีระดับความคาดหวังต�อการบริการอีกระดับหนึ่ง คือ  
 2) บริการท่ีเพียงพอ เปSนระดับท่ีต่ําท่ีสุดของการบริการท่ีลูกค�าจะยอมรับโดยไม�เกิดความรู�สึกไม�พอใจ 
ความคาดหวังระดับนี้ประกอบข้ึนจากปlจจัยจากความรับรู�ของผู�บริโภคต�อทางเลือกจากการบริการของผู�
ให�บริการรายอ่ืนๆ และปlจจัยจากสถานการณ5ซ่ึงเก่ียวข�องกับการใช�บริการในแต�ละครั้ง พบว�าในกรณีท่ีลูกค�ามี
ทางเลือกในการรับบริการหลายๆทาง ความคาดหวังของลูกค�าต�อการบริการก็จะสูง ในขณะเดียวกันถ�าลูกค�า
รู�สึกว�าไม�มีทางเลือก เช�น ในสถานการณ5ฉุกเฉินซ่ึงผู�ให�บริการรายอ่ืนๆ ไม�สามารถให�บริการได� ความคาดหวัง
ของลูกค�าก็จะตํ่าลง 
 3) บริการท่ีคาดการณ5 (Predicted Service) คือระดับของการบริการท่ีลูกค�าคาดว�าจะได�รับจากผู�
ให�บริการในขณะท่ีลูกค�ากับผู�ให�บริการกําลังเผชิญหน�ากันในการบริการใดบริการหนึ่ง บริการท่ีคาดการณ5จะมี
ผลกระทบโดยตรงต�อการกําหนดระดับการบริการท่ีพึงประสงค5 หากลูกค�าคาดการณ5ว�าจะได�รับบริการท่ีดี 
ระดับความคาดหวังของการบริการท่ีพึงประสงค5ก็จะสูง หากระดับของการคาดการณ5ลดลง ระดับของความ
คาดหวังต�อการบริการท่ีพึงประสงค5ก็จะน�อยลงด�วย เช�น การเข�าแถวยาวๆ เพ่ือรอซ้ือชมบัตรภาพยนตร5 เปSน
เวลา 15 นาทีในวันหยุด ไม�ทําให�ลูกค�ารู�สึกว�าได�รับบริการท่ีตํ่ากว�าระดับการบริการท่ีพึงประสงค5 เนื่องจาก
ลูกค�าคาดหวังไว�ว�าจะต�องมีคนมารอแถวมากในวันหยุด แต�ลูกค�ารู�สึกว�าการเข�าแถวเพ่ือรอซ้ือบัตรชม
ภาพยนตร5 ในวันธรรมดาเปSนเวลา 10 นาที เปSนการบริการท่ีต่ํากว�าระดับบริการท่ีพึงประสงค5 เนื่องจากลูกค�า
คาดการณ5ว�าวันธรรมดาจะมีคนมาชมภาพยนตร5ไม�มากนัก 
 4) ขอบเขตท่ียอมรับได� ซ่ึงเปSนการอธิบายว�าระดับการบริการท่ีเพียงพอคือ ระดับท่ีตํ่าสุดของการ
บริการท่ีลูกค�ายอมรับได�โดยไม�เกิดความไม�พอใจ หากตํ่ากว�าระดับนี้ลูกค�าก็จะเกิดความสับสนและไม�พอใจใน
การบริการ หากระดับของการบริการสูงกว�าระดับบริการท่ีเพียงพอก็จะทําให�ลูกค�ารู�สึกประทับใจและพึงพอใจ 
การบริการท่ีเหนือกว�าระดับบริการท่ีพึงประสงค5 คือ การบริการท่ีทําให�ลูกค�าเกิดความประทับใจนั่นเอง ความ
คาดหวังเปSนทัศนคติเก่ียวกับความต�องการของผู�บริโภคหรือกลุ�มเปVาหมายท่ีเขาคาดหมายว�าจะได�รับ ซ่ึงความ
คาดหวังของแต�ละคน หรือแต�ละกลุ�มเปVาหมายจะผันแปรต�างกัน อันเนื่องมาจากชีวิตความเปSนอยู� และ
สถานภาพของแต�ละบุคคล ความคาดหวังเปSนสิ่งท่ีอยู�ภายในจิตใจ หากได�รับการตอบสนองตรงกับสิ่งท่ีคาดไว�ก็
จะเกิดความพึงพอใจ และประทับใจในตราสินค�าหรือบริการท่ีเขาได�รับ 
 Antonides, Gerrit & van Raaij, Fred W. (1998) กล�าวว�า การรับรู�คุณภาพเกิดจากความคาดหวัง
ของลูกค�า สินค�าหรือการบริการจะมีคุณภาพสูงก็ต�อเม่ือความต�องการของลูกค�าตรงกับความคาดหวังท่ีต้ังไว� 
การรับรู�คุณภาพท่ีสูงต�อสินค�าหรือการบริการ ลูกค�าจะพิจารณาจากความเหมาะสมของการใช�งาน ความคงทน 
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ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไว�วางใจ ความถ่ีในการเสียตํ่า การบริการหรือสินค�าจะมีคุณภาพเม่ือ
ลูกค�าได�ทําการเปรียบเทียบการรับรู�จริงกับความคาดหวังต�อสินค�าหรือบริการนั้น  
 

การวัดการรับรู�คุณภาพบริการ 
 Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ในช�วงแรกๆ ได�นําเสนอปlจจัยท่ีมีผลต�อคุณภาพ 
การบริการ ซ่ึงประกอบด�วย   
 (1) ความคงเส�นคงวา (Reliability) คือ ให�บริการได�ถูกต�องโดยเฉพาะเก่ียวกับการเรียกเก็บเงิน  
การเก็บรักษาข�อมูลถูกต�อง และการให�บริการตามกําหนดเวลาท่ีระบุไว� 
 (2) การตอบสนองความต�องการของลูกค�า (Responsiveness) คือ การท่ีผู�ให�บริการยินดีและมีความ
พร�อมท่ีจะให�บริการ รวมท้ังการให�บริการโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การส�งเอกสารโดยเร็วการตอบสนอง 
ข�อร�องเรียนของผู�รับบริการโดยเร็ว และการให�บริการตรงเวลา 
 (3) ความสามารถของผู�ให�บริการ (Competence) คือ ผู�ให�บริการ ต�องมีทักษะและความรู�ในการให�
บริการ รวมท้ังความรู�และทักษะของพนักงานสนับสนุนในการติดต�อกับผู�รับบริการ และความสามารถขององค5
กรโดยรวม 
 (4) ความสะดวกในการติดต�อ การเข�าถึงบริการได�ง�าย (Access) รวมท้ังให�ผู�รับบริการสามารถติดต�อ
ขอรับบริการได�ทางโทรศัพท5 ไม�ต�องเสียเวลาคอยนาน มีชั่วโมงบริการเหมาะสม และสถานท่ีให�บริการต้ังอยู�ใน
ท่ีท่ีลูกค�าติดต�อได�สะดวก 
 (5) ความสุภาพของพนักงาน (Courtesy) รวมท้ังการมีกิริยามารยาทท่ีดี เหมาะสม แสดงความเปSน 
มิตรต�อผู�รับบริการ ตลอดจนรู�จักรักษาสมบัติของผู�รับบริการ มีการแต�งกายสะอาด เรียบร�อย 
 (6) ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) ใช�ภาษาสุภาพ ให�ผู�รับบริการเข�าใจได� อาจ
รวมถึงการให�คําแนะนํา บอกราคาอัตราค�าบริการอย�างชัดเจน และช�วยแก�ปlญหาให�แก�ผู�รับบริการ 
 (7) ความน�าเชื่อถือ (Credibility) พนักงานต�องซ่ือสัตย5และเชื่อใจได� สิ่งนี้มีผลเก่ียวข�องกับชื่อหน�วย
งานท่ีให�บริการ และชื่อเสียงของหน�วยงานโดยตรง 
 (8) ความปลอดภัย (Security)ผู�รับบริการจะต�องปลอดภัย ไม�เสี่ยง หรือไม�มีข�อสงสัยในเรื่องความ
ปลอดภัยทางกายและความปลอดภัยทางการเงิน รวมท้ังผู�ให�บริการจะต�องรักษาความลับของผู�รับบริการ 
 (9) ความรู�ความเข�าใจในผู�รับบริการ (Understanding/Knowing the Customer) ผู�ให�บริการต�อง
พยายามเข�าใจความต�องการของผู�รับบริการหรือลูกค�า ให�ความสนใจลูกค�ารายบุคคล และรู�จักลูกค�าประจํา 
 (10) สิ่งท่ีจับต�องได� (Tangibles) หมายถึง สิ่งต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการท่ีแสดงเปSนรูปร�างได� 
เช�น สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสํานักงาน การแต�งกายของพนักงาน การมีเครื่องใช� ในการให�บริการ 
การมีหลักฐานในการบริการ เช�น ใบเสร็จรับเงิน รายการสินค�า และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
 อย�างไรก็ตาม เนื่องจากปlจจัยข�างต�นบางตัวยังมีความสัมพันธ5กันสูง จึงมีการพัฒนาเกณฑ5 
การประเมินคุณภาพบริการ หรือแบบวัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL) ซ่ึงทําให�ลูกค�าเกิดความพึงพอใจใหม� 
โดย Parasuraman, Zeithaml and Berry (1996) ซ่ึงจําแนกได� 5 ด�านดังนี้  
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 1) ความเปSนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) งานบริการควรมีความเปSนรูปธรรมท่ีสามารถสัมผัส
จับต�องได� มีลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฎให�เห็น เช�น สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ5ต�างๆ วัสดุ และบุคคล ใน
การติดต�อสื่อสารกับลูกค�านั้น ช�วยให�ลูกค�ารับรู�ว�าพนักงานมีความต้ังใจให�บริการเห็นภาพได�ชัดเจน  
 2)  ค ว า ม เ ชื่ อ ม่ั น ไ ว� ว า ง ใ จ ไ ด�  ( Reliability)  เ ปS น ก า ร ใ ห� บ ริ ก า ร ท่ี ต ร ง กั บ ก า ร สื่ อ ส า ร 
ซ่ึงนําเสนอไว�แก�ลูกค�า หรือความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานบริการได�ตามสัญญา และการส�งมอบบริการให�แก�
ลูกค�าทุกครั้งต�องมีความถูกต�อง เหมาะสม และมีความสมํ่าเสมอ ซ่ึงเปSนการสะท�อนความสามารถในการสร�าง
ความเชื่อถือไว�วางใจให�กับลูกค�า  
 3) การตอบสนองลูกค�า (Responsiveness) เปSนความรับผิดชอบของพนักงานซ่ึงมีหน�าท่ีให�บริการ
ลูกค�าด�วยความเต็มใจ และมีความพร�อมท่ีจะช�วยเหลือหรือให�บริการลูกค�าทันที เพ่ือให�ลูกค�าได�รับบริการท่ี
สะดวกและรวดเร็ว  
 4) การให�ความม่ันใจแก�ลูกค�า (Assurance) การบริการจากพนักงานท่ีมีความรู� ความสามารถ ทักษะ
ในการทํางาน ตอบสองความต�องการของลูกค�าและมีมนุษย5สัมพันธ5ท่ีดี สามารถทําให�ลูกค�าเกิดความม่ันใจว�า
ลูกค�าได�รับบริการท่ีดี  
 5) การเข�าใจและรู�จักลูกค�า (Empathy) พนักงานท่ีให�บริการแก�ลูกค�าแต�ละรายด�วยความเอาใจใส� ให�
ความสนใจแก�ผู�มาใช�บริการ รวมท้ังมีความเข�าใจในตัวลูกค�า 
 Gronroos (1988) กล�าวว�า การรับรู�คุณภาพการบริการ เก่ียวข�องกับ 2 ลักษณะท่ีสําคัญ คือ 
 1) ลักษณะทางด�านเทคนิคหรือผลท่ีได� ซ่ึงเปSนการพิจารณาเก่ียวกับผู�ให�บริการจะใช�เทคนิคอะไรท่ีจะ
ทําให�ลูกค�าเข�ามาใช�บริการและเกิดความพอใจตามความต�องการพ้ืนฐาน การรับรู�คุณภาพท่ีดี เกิดข้ึนเม่ือความ
คาดหวังของลูกค�าตรงกับการรับรู�ท่ีได�จากประสบการณ5ท่ีผ�านมา ถ�าการบริการไม�เปSนไปตามความคาดหวัง
ของลูกค�า การรับรู �ถึงคุณภาพโดยรวมก็จะตํ่า แต�ถ�าความคาดหวังของลูกค�าท่ีต้ังไว�ตรงกับการรับรู �จริง 
คุณภาพการบริการนั้นจะสูง โดยท่ีความคาดหวังต�อคุณภาพจะได�รับอิทธิพลจากการสื่อสารทางการตลาด  
การสื่อสารแบบปากต�อปาก ภาพลักษณ5ขององค5กร และความต�องการของลูกค�าเอง 
 2) ลักษณะตามหน�าท่ีหรือความสัมพันธ5ของกระบวนการ เปSนการพิจารณาจากผู �ให �บริการ  
ว�าจะทําอย�างไรให�การบริการดีเท�ากับการรับรู�จากประสบการณ5ของลูกค�าท่ีผ�านมา 
 นอกจากนี้ Gronroos ยังได�กล�าวถึงเง่ือนไขของการรับรู�คุณภาพบริการท่ีดีของลูกค�าว�าเก่ียวข�องกับ
ปlจจัย 6 ปlจจัยท่ีสําคัญ ดังนี้  
 (1) ความเปSนมืออาชีพและทักษะในการบริการ ลูกค�าจะรับรู � คุณภาพการบริการท่ีดีได �เ ม่ือ 
ผู�ให�บริการมีความรู�ทักษะในการแก�ปlญหาอย�างมืออาชีพ  
 (2) ความรู �สึกของลูกค�าท่ีมีต�อพนักงานบริการ ซ่ึงพิจารณาจากความเอาใจใส�ของผู�ให�บริการ  
ในการแก�ปlญหาให�แก�ลูกค�าด�วยความเต็มใจโดยทันที  
 (3) การเข�าถึงบริการง�ายและมีความยืดหยุ�น ลูกค�าจะพิจารณาจากผู�ให�บริการประกอบไปด�วยสถานท่ี 
ชั่วโมงการทํางาน ตัวพนักงาน และระบบการทํางานได�ถูกออกแบบให�ง�าย 
ต�อการเข�าถึงบริการ รวมถึงมีการเตรียมปรับการบริการให�ตรงกับความต�องการของลูกค�า  
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 (4) ความไว�วางใจและความซ่ือสัตย5ของผู�ให�บริการ ลูกค�าจะรู�ว�าเม่ือใดก็ตามท่ีมีการตกลงในการใช�
บริการท่ีเกิดข้ึน สามารถท่ีจะไว�ใจผู�ให�บริการได�โดยพนักงานจะทําตามสัญญาท่ีตกลงไว�ซ่ึงถือว�าเปSนสิ่งท่ีลูกค�า
ให�ความสนใจเปSนพิเศษ  
 (5) การชดเชย เม่ือใดก็ตามท่ีลูกค�ามีความรู�สึกว�ามีบางอย�างผิดปกติหรือไม�เปSนไปตามความคาดหวัง 
ผู�ให�บริการจะต�องแก�ไขให�เปSนไปตามความคาดหวังของลูกค�าอย�างทันที  
 (6) ความมีชื่อเสียงของผู�ให�บริการ ลูกค�ามักเชื่อว�าการให�บริการของผู�ให�บริการสามารถเชื่อถือได� 
และเหมาะสมกับคุณค�าของเงินท่ีจ�ายไป 
 ขณะท่ี Antonides, Gerrit & van Raaij, Fred W. (1998) กล�าวว�า การรับรู�คุณภาพเกิดจากความ
คาดหวังของลูกค�า โดยจะประเมินว�าสินค�าหรือการบริการจะมีคุณภาพสูง ก็ต�อเม่ือความต�องการของเขาตรง
กับความคาดหวังท่ีตั้งไว� การรับรู�คุณภาพท่ีสูงต�อสินค�าหรือการบริการลูกค�าจะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของการใช�งาน ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไว�วางใจ ความถ่ีในการเสียตํ่า และการ
บริการหรือสินค�าจะมีคุณภาพ เม่ือลูกค�าได�ทําการเปรียบเทียบการรับรู�จริงกับความคาดหวังต�อสินค�าหรือ
บริการนั้น  
 สําหรับการวัดการรับรู�คุณภาพบริการของงานวิจัยนี้ ผู�วิจัยใช�แนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml 
and Berry (1998) ซ่ึงวัดจาก 5 มิติ คือความเปSนรูปธรรมของบริการ ความเชื่อม่ันไว�วางใจได� การตอบสนอง
ลูกค�า การให�ความม่ันใจแก�ลูกค�า และการเข�าใจและรู�จักลูกค�า 
 

แนวคิดความพึงพอใจของลูกค�า 
 ความหมาย 
 Kotler (1997) ความพึงพอใจ เปSนแนวคิดท่ีเก่ียวท่ีเก่ียวข�องกับความรู�สึกหลังการซ้ือหรือรับบริการ
ของบุคคล ซ่ึงเปSนผลมาจากการเปรียบเทียบระหว�างการรับรู �ต �อการปฏิบัติงานของผู �ให �บริการหรือ
ประสิทธิภาพของสินค � า  (Perceived Performance) กับการให �บริการ ท่ี เขาคาดหวั ง  (Expected 
Performance) กรณีผลท่ีได�รับจากสินค�าหรือบริการ (Product Performance) ตํ่ากว�าความคาดหวังของ
ลูกค�า จะทําให�ลูกค�าเกิดความไม�พึงพอใจ (Dissatisfied Customer) แต�ถ�าระดับของผลท่ีได�รับจากสินค�าหรือ
บริการตรงกับความคาดหวังของลูกค�าท่ีต้ังไว� ก็จะทําให�ลูกค�าเกิดความประทับใจ (Delighted Customer)  
ผู�ให�บริการจะต�องทําให�ผลิตภัณฑ5แตกต�างจากคู�แข�งขัน สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสร�างความแตกต�างของธุรกิจ
การให�บริการคือการรักษาระดับการให�บริการท่ีเหนือกว�าคู�แข�งขัน โดยเสนอคุณภาพการให�บริการตามท่ี 
ลูกค�าได�คาดหวังไว� โดยลูกค�าสามารถรู�สึกถึงระดับความพึงพอใจใน 3 ระดับดังนี้  
 - ถ�าผลงานท่ีรับรู�ต่ํากว�าความคาดหวัง ลูกค�าจะเกิดความรู�สึกไม�พอใจ  
 - ถ�าผลงานท่ีรับรู�เท�ากับความคาดหวัง ลูกค�าจะเกิดความรู�สึกพอใจ  
 - ถ�าผลงานท่ีรับรู�สูงกว�าความคาดหวัง ลูกค�าจะเกิดความรู�สึกยินดีหรือพอใจมาก 
 จากแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจข�างต�น สามารถนํามาสรุปได�ว�า ความพึงพอใจเปSนสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับ
บุคคล เม่ือความต�องการข้ันพ้ืนฐานท้ังร�างกายและจิตใจได�รับการตอบสนอง ดังนั้นการสร�างความพึงพอใจให�
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กับผู �รับนั้นสามารถสร�างข้ึนได� เช�น การให�บริการแก�ลูกค�าก็ควรจะสร�างต้ังแต�การให�บริการท่ีรวดเร็ว 
พนักงานต�องมีความเข�าใจความต�องการของลูกค�า สามารถแก�ไขปlญหาให�ลูกค�าได�รวดเร็วและทันต�อเหตุการณ5 
ตอบสนองด�วยไมตรีจิต ซ่ึงอย�างน�อยท่ีสุดนั้นการสร�างความพึงพอใจควรจะอยู�เท�ากับความคาดหวังของผู�รับ ก็
จะทําให�ผู�รับเกิดความรู�สึกพึงพอใจ 
 การวัดความพึงพอใจของลูกค�า 
 Millet (1954) นําเสนอเก่ียวกับการวัดความพึงพอใจของลูกค�า ท่ีเกิดจากการรับบริการ พบว�า มา
จาก 5 องค5ประกอบ คือ การให�บริการอย�างเสมอภาค (Equitable Service) เปSนมาตรฐานเดียวกัน การ
ให�บริการท่ีตรงต�อเวลา (Timely Service) การให�บริการอย�างเพียงพอ (Ample Service) มีความหลากหลาย
ของบริการและสถานท่ีท่ีเหมาะสม การบริการอย�างต�อเนื่อง (Continuous Service) และการบริการแบบ
ก�าวหน�า (Progressive Service) มีการปรับปรุงคุณภาพบริการอยู�ตลอดเวลา 
 Aday LA, Andersen R. (1974) สอบถามผู�รับบริการถึงสิ่งท่ีต�องการและหากได�สิ่งนั้นจะทําให�เกิด
ความพึงพอใจ คําตอบท่ีได�นํามาจัดกลุ�มได� 6 กลุ�ม ดังนี้ 
 กลุ�มท่ี 1 ความสะดวกท่ีได�รับการบริการ (Convenience) ซ่ึงวัดจากระยะเวลาในการรอคอยเพ่ือรอ
รับบริการไม�นาน ความเปSนระเบียบของหน�วยบริการ และลักษณะสถานท่ีของหน�วยบริการ  
 กลุ�มท่ี 2 การประสานงานของการบริการ (Coordination) ซ่ึงวัดจากการได�รับบริการท้ังหมดตาม
ความต�องการ และการสนใจของผู�ปฏิบัติงานต�อผู�รับบริการ 
 กลุ�มท่ี 3 อัธยาศัยและความสนใจต�อผู�รับบริการ (Courtesy) ซ่ึงวัดจาก คําพูดเชิงบวก บุคลิกภาพ 
น�าเลื่อมใส มีมนุษยสัมพันธ5ท่ีดี และความเอาใจใส�ต�อเวลา 
 กลุ�มท่ี 4 ข�อมูลท่ีได�รับจากการบริการ วัดจากข�อมูลท่ัวไป ได�แก� วิธีการรับบริการ กฎระเบียบต�างๆ 
เก่ียวกับการรับบริการ และข�อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ5หรือบริการ เช�น คําแนะนําเก่ียวกับการใช�  
 กลุ�มท่ี 5 คุณภาพของบริการ (Quality of Service) วัดจากความสามารถของผู�ปฏิบัติงาน และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ5  
 กลุ�มท่ี 6 ราคาค�าใช�จ�าย (Cost) วัดจากราคาท่ียุติธรรม ความสมเหตุสมผลของราคา ไม�เอาเปรียบผู�
รับบริการ 
 Lam et al. (2002) ได�นิยามความพึงพอใจของลูกค�าว�าเปSนระดับความปลื้มยินดีต�อคุณภาพของสิ่งท่ี
ได�รับ (Consumption Related Fulfillment) และวัดความพึงพอใจดังกล�าวใน 2 ลักษณะ คือการวัดแบบ
หลายแง�มุม (Transaction Specific Satisfaction) จากองค5ประกอบต�างๆ เช�น ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ5และบริการ ความเหมาะสมของราคา ความสามารถของพนักงานผู�ให�บริการ เปSนต�น และการวัดอีก
ลักษณะหนึ่งคือการวัดแบบภาพรวม (Cumulative or Overall Transaction) ซ่ึงเปSนผลจากประสบการณ5
จากการเข�ามาเก่ียวข�องกับสินค�าบริการ หรือผู�ให�บริการ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาเครื่ องมือในการวัดความพึงพอใจของลูกค�าในระดับ 
มหภาคมาต้ังแต�ป# พ.ศ.2537 เครื่องมือนี้มีชื่อว�า American Customer Satisfaction Index (ACSI) คิดค�น
โดย Professor Claes Fornell ผู�อํานวยการ National Quality Research Center มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
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โดย ACSI สร�างข้ึนภายใต�แนวคิดด�านการตลาด มีวัตถุประสงค5เพ่ือใช�วัดศักยภาพท้ังในระดับองค5กร ระดับ
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ ซ่ึงถือเปSนการเติมเต็มสําหรับการวัดศักยภาพขององค5กรให�สมบูรณ5มากยิ่งข้ึน 
เพราะการวัดผลผลิตเชิงปริมาณเปSนการวัดประสิทธิภาพในมุมมองของผู�ผลิตหรือผู�ให�บริการ หรือการวัด
ประสิทธิภาพทางด�านอุปทาน ในขณะท่ีการวัดความพึงพอใจของลูกค�า จะเปSนสิ่งสะท�อนประสิทธิภาพของ
องค5กรในด�านคุณภาพ หรือเปSนมุมมองด�านอุปสงค5นั่นเอง แนวคิด ACSI เปSนการวัดความพึงพอใจของลูกค�า
จากประสบการณ5จริง โดยจุดเด�นท่ีสําคัญความเปSนกลาง (Uniform) และสามารถนําผลมาเทียบเคียงกันได� 
(Comparable) ดังนั้น คะแนนท่ีได�จากการประเมิน จึงสามารถนํามาประมวลผลในระดับอุตสาหกรรม ระดับ
ภาคการผลิตหรือบริการ และระดับประเทศได� ในขณะเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบระหว�างองค5กร เพ่ือ
สะท�อนความสามารถในการแข�งขันของแต�ละหน�วยธุรกิจได�เปSนอย�างดี 
 แบบจําลองของ ACSI ประกอบด�วย 3 ปlจจัยท่ีส�งผลต�อความพึงพอใจของลูกค�า คือ คุณภาพของ
สินค�าหรือบริการท่ีลูกค�าได�รับ (Perceived Quality) คุณค�าของสินค�าหรือบริการท่ีลูกค�าได�รับ (Perceived 
Value) และความคาดหวังของลูกค�า (Customer Expectation) ขณะเดียวกันมีอีก 2 ปlจจัยท่ีเปSนผลจาก
ความพึงพอใจของลูกค�า คือ การร�องเรียนของลูกค�า (Customer Complaints) และความจงรักภักดีในสินค�า
หรือบริการ (Customer Loyalty) 
 คุณภาพของสินค�าหรือบริการ เปSนการประเมินประสิทธิภาพของสินค�าหรือบริการจากประสบการณ5
จริงของลูกค�า โดยการวัดคุณภาพของสินค�าหรือบริการนี้จะมีการสอบถามลูกค�าใน 3 ประเด็น ได�แก� คุณภาพ
สินค�าหรือบริการในภาพรวม (Overall) คุณภาพสินค�าหรือบริการในแง�ของการตอบสนองความต�องการส�วน
บุคคล (Customization) และคุณภาพของสินค�าหรือบริการในแง�ความน�าเชื่อถือ (Reliability) ขณะท่ีคุณค�า
ของสินค�าหรือบริการ จะให�ลูกค�าลองเปรียบเทียบระหว�างคุณภาพของสินค�าหรือบริการกับราคาท่ีต้ังไว� เปSน
การนําปlจจัยด�านราคาเข�ามาพิจารณาโดยลดผลกระทบในเรื่องของระดับรายได� หรือข�อจํากัดด�านงบประมาณ
ของลูกค�าแต�ละราย ซ่ึงทําให�สามารถนําข�อมูลมาเปรียบเทียบกันได�ง�ายข้ึน สําหรับความคาดหวังของลูกค�า จะ
ประกอบด�วย ความคาดหวังท่ีเกิดข้ึนก�อนท่ีจะซ้ือสินค�าหรือบริการ (Prior Consumption Experiences) ซ่ึง
มาจากข�อมูลท่ีลูกค�าได�รับจากการโฆษณาประชาสัมพันธ5ของบริษัท หรือการแนะนําจากคนรอบข�าง และความ
คาดหวังต�อการบริการ หรือการส�งมอบสินค�าท่ีมีคุณภาพของบริษัทในอนาคต (Forecast of Supplier’s 
Ability) โดยจะมีการสอบถามลูกค�าใน 3 ประเด็น ได�แก� ภาพรวมการตอบสนองความต�องการส�วนบุคคล และ
ความน�าเชื่อถือ เช�นเดียวกับการสอบถามในเรื่องคุณภาพของสินค�าหรือบริการ 
 ส�วนผลของความพึงพอใจคือ การร�องเรียนของลูกค�า (Customer Complaints) และความจงรักภักดี
ในสินค�าหรือบริการ (Customer Loyalty) ซ่ึงตามทฤษฎี Exit-Voice Theory ของ Hirschman (1970) 
อธิบายว�า เม่ือลูกค�าไม�พึงพอใจในสินค�าหรือบริการ พฤติกรรมท่ีลูกค�าจะแสดงออกมี 2 แนวทาง แนวทางแรก 
คือ การร�องเรียนไปยังบริษัทผู�ขายสินค�าหรือบริการนั้นๆ ซ่ึงกลุ�มลูกค�าดังกล�าวเปSนกลุ�มท่ีบริษัทยังมีโอกาสจะ
รักษาไว�ได� ขณะท่ีอีกแนวทางหนึ่งคือ การเปลี่ยนไปใช�สินค�าหรือบริการของคู�แข�ง ในทางตรงกันข�ามหากลูกค�า
มีความพึงพอใจในสินค�าหรือบริการ ก็จะสะท�อนออกมาในลักษณะของความจงรักภักดีในสินค�า หรือบริษัท ซ่ึง
ปlจจัยตัวหลังจะถือว�าเปSนตัวแทน (Proxy) ของกําไรของบริษัท นั่นเอง (Reichheld and Sasser, 1990) การ



21 
 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 
 

เก็บข�อมูลในเรื่องการร�องเรียนจะสอบถามถึงจํานวนครั้งท่ีมีการร�องเรียนท้ังรูปแบบท่ีเปSนทางการ และไม�เปSน
ทางการ ในขณะท่ีปlจจัยเก่ียวกับความจงรักภักดีในสินค�าหรือบริการ จะสอบถามใน 2 ประเด็น ได�แก� การซ้ือ
ซํ้า (Repurchase Likelihood) และการยอมรับได�ในการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Tolerance) 
 จากการศึกษาของ Professor Claes Fornell พบว�า คุณภาพของสินค�าหรือบริการ คุณค�าของสินค�า
หรือบริการ และความคาดหวังของลูกค�า จะเปSนปlจจัยท่ีส�งผลทางตรงเชิงบวก (Positive Direct Effect) ต�อ
ความพึงพอใจของลูกค�า ส�วนความพึงพอใจของลูกค�าจะส�งผลต�อความจงรักภักดีในสินค�าหรือบริการ และ 
การร�องเรียนของลูกค�าในเชิงบวกและลบตามลําดับ 
 

เกณฑ!การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 รัฐบาลได�มุ�งพัฒนาระบบราชการ เพ่ือให�หน�วยงานภาครัฐปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการบริหาร
จัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีข�างต�น โดยนําแนวคิด
และเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม�เข�ามาในภาคราชการภายใต�การประยุกต5ใช�จากหลักการบริหารของ
ภาคธุรกิจ เช�น การบริหารเชิงยุทธศาสตร5การลดข้ันตอนการทํางาน การประเมินความพึงพอใจ คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ข�อเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสารสนเทศ เปSนต�น 
 เพ่ือให�การดําเนินงานเปSนไปอย�างยั่งยืน สามารถยกระดับมาตรฐานการทํางานรองรับการพัฒนา
ระบบราชการ เปVนกรอบการประเมินตนเอง และสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได�อย�างต�อเนื่อง 
คณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นชอบให�นําเกณฑ5คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเปSน เครื่องมือในการพัฒนา
ระบบราชการ เริ่มดําเนินการตามระบบคําร�องการปฏิบัติราชการในป# พ.ศ.๒๕๔๙ โดยประยุกต5ใช�จากระบบ
คุณภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของต�างประเทศ เก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนาองค5กรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข�งขันของประเทศ ผ�านระบบการประเมินให�รางวัลคุณภาพ 
 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 PMQA เปSนคําย�อมาจาก Public Sector Management Quality Award แปลเปSนภาษาไทยว�า 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงประเทศไทยโดย ก.พ.ร. และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห�งชาติได�
ประยุกต5นํามาจาก MBNQA (รางวัลคุณภาพแห�งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา) และ TQA (รางวัลคุณภาพ
แห�งชาติประเทศไทย) เพ่ือให�สอดคล�องกับแนวทางการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี และแผนยุทธศาสตร5การ
พัฒนาระบบราชการไทย และกําหนดเปSน “เกณฑ5คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว�า 
PMQA คือการนําหลักเกณฑ5และแนวทางการบริหารองค5การท่ีเปSนเลิศ ซ่ึงได�ยอมรับเปSนมาตรฐานสากลโลก
มาประยุกต5ใช�พัฒนาระบบบริหารจัดการของ หน�วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค5กรด�วยตนเอง
เปSนการทบทวนสิ่งท่ีองค5กรดําเนินการ เทียบกับเกณฑ5คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เม่ือตรวจพบว�าเรื่อง
ใดยังไม�อยู�ในระบบท่ีน�าพอใจเม่ือเทียบกับเกณฑ5 องค5กรจะได�พัฒนาวิธีปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงองค5กรอย�าง
ต�อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู�มาตรฐานระดับสาล 
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 วัตถุประสงค!ของการพัฒนาเกณฑ!คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให�สอดคล�องกับพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ5
และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 2. เพ่ือให�หน�วยงานภาครัฐนําไปใช�เปSนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน�วยสู�
ระดับมาตรฐานสากล 
 3. เพ่ือใช�เปSนกรอบแนวทางมนการประเมินตนเอง และเปSนบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของหน�วยงานภายใน 
 ส�วนราชการท่ีนําเกณฑ5คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากล
ไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหาร จัดการของส�วนราชการ จะได�รับประโยชน5ในทุกข้ันตอน ต้ังแต�การ
ประเมินองค5กรด�วยตนเอง (Self-Assessment) ซ่ึงจะทําให�การบริหารของส�วนราชการนั้นๆ ได�รับทราบว�า
ส�วนราชการของตนเองยังมีความบกพร�องในเรื่องใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเปVาหมายท่ีชัดเจนในการทํา
แผนปฏิบัติการเพ่ือ ปรับปรุงองค5กรให�สมบูรณ5มากข้ึนต�อไป 
 ส�วนราชการสามารถนําเกณฑ5คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปใช�เปSนเครื่องใน การดําเนินการของ
ส�วนราชการ เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของส�วนราชการ เพ่ือให�สามารถส�งมอบคุณค�าท่ีดีข้ึนท้ังผลผลิต
และบริการ ให�แก�ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ซ่ึงนับเปSนการตอบสนองต�อเปVาหมายของพระราช
กฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ5 และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด�วย 
 ส�วนราชการท่ีมี การบริหารจัดการท่ีเปSนเลิศจะมีภาพลักษณ5ท่ีดี ได�รับความนิยมชมชอบจาก
ผู�รับบริการ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียนอกจากนี้ ยังมีโอกาสส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ของส�วนราชการอ่ืนๆ โดยการนําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีนําไปสู�ความสําเร็จ และเปuดโอกาสให�มีการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติท่ีเปSนเลิศของส�วน ราชการเพ่ือเปSนแบบอย�างแก�ส�วนราชการอ่ืนๆ นําไปประยุกต5ใช�ให�
ประสบผลสําเร็จเช�นเดียวกัน 
 1. องค!ประกอบของ PMQA 
 สาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะแบ�งออกเปSน2 ส�วนหลัก โดยจะขยาย
ความผ�านคําถามท่ีกําหนดไว�ให�ส�วนราชการประเมินสถานภาพของตนเอง คือ  
 ส$วนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององค!กร เปSนการอธิบายถึงภาพรวมของส�วนราชการ สภาพแวดล�อมใน
การปฏิบัติงาน (ข�อมูลพ้ืนฐานของหน�วยงาน) ความสัมพันธ5กับผู�รับบริการและผู�เก่ียวข�อง (ประชาชน ส�วน
ราชการ หน�วยงานภายนอก) สิ่งสําคัญท่ีมีผลต�อการทํางานของส�วนราชการ ความท�าทายเชิงยุทธศาสตร5ท่ี
กําลังเผชิญอยู� รวมท้ังระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานของส�วนราชการ  
 ส$วนท่ี 2 เกณฑ!คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปSนแนวทางในการบริหารจัดการท่ีดีของส�วน 
ราชการท่ีเปSนไปตามมาตรฐานท่ีควรจะเปSน เน�นความสอดคล�องเชื่อมโยงและบรูณาการอย�างเปSนระบบ 
(ท่ีค�อนข�างเข�าใจยาก) มีวัตถุประสงค5เพ่ือตรวจประเมินการดําเนินการของส�วนราชการในประเด็นต�างๆ 
ตามหมวดของเกณฑ5คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทําให�เห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของส�วน
ราชการ นําไปสู�การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานราชการต�อไป ประกอบไปด�วย 7 หมวด ได�แก� 
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 หมวดท่ี 1 การนําองค!กร (วางวิสัยทัศน5 ค�านิยม ทิศทางการทํางาน) 
 หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร!และกลยุทธ! วางยุทธศาสตร5 การบริหารความเสี่ยง การ
ถ�ายทอดเปVาหมายและตัวชี้วัดขององค5กรไปสู�หน�วยงาน/บุคคล การนํายุทธศาสตร5ไปปฏิบัติ 
 หมวดท่ี 3 การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย การรับฟlงความเห็นหรือมีส�วน
ร�วมจากประชาชน การปรับระบบให�บริการประชาชน การสํารวจความพึงพอใจ 
 หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห! และการจัดการความรู� การจัดการสารสนเทศ การจัดการความรู� 
 หมวดท่ี 5 การมุ$งเน�นทรัพยากรบุคคล ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : HRM และ HRD การ
ปรับกระบวนทัศน5 ค�านิยม ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการสร�างคุณค�า  
 หมวดท่ี 6 การจัดการกระบวนการ การลดข้ันตอน การเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน 
 หมวดท่ี 7 ผลลัพธ!การดําเนินการ ผลการปฏิบัติงานตามมิติการประเมิน 4 ด�าน 
 การบริหารจัดการภาครัฐท้ัง 7 หมวด ตามเกณฑ5คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจะสัมพันธ5กับการ
ดําเนินงานของภาครัฐ หรือส�วนราชการท่ีผ�านมาหลายเรื่องท่ีเราเรียกกันว�า เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม�กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ และการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติรับรอง
ราชการ โดยเฉพาะมิติด�านการพัฒนาองค5กรซ่ึงจะทําให�ส�วนราชการและข�าราชการมีความเข�าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงของระบบ ราชการท่ีผ�านได�อย�างชัดเจนเปSนรูปธรรมมากข้ึน โดยจะเห็นว�า PMQA จะเปSน
เบ้ืองหลังหรือพ้ืนฐานของกิจกรรมและกระบวนการบริหารจัดการท่ีรัฐบาลกําหนดให�ส�วนราชการได�ปฏิบัติใน
หลายป#ท่ีผ�านมา ดังนี้ 
 หมวดท่ี 1 การนําองค!กร การดําเนินการท่ีผ�านมาส�วนราชการต�างๆได�มีการจัดทําวิสัยทัศน5 ค�านิยม 
เปVาประสงค5เพ่ือเปSนทิศทางในการปฏิบัติท่ีชัดเจน (SWOT Analysis)  
 หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร! นับต้ังแต�ป# 2548 รัฐบาลได�จัดทําแผนการบริหารราชการ
แผ�นดิน ซ่ึงส�วนราชการต�างๆจะต�องจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป#และแผนปฏิบัติการประจําป# ให�สอดคล�อง
เชื่อมโยงกัน รวมท้ังการถ�ายทอดตัวชี้วัดและเปVาหมายของระดับองค5กรสู�ระดับบุคคล นอกจากนี้ได�นําเทคนิค
การบริหารความเสี่ยงเข�ามาใช�ควบคู�กับการบริหารเชิงยุทธศาสตร5 
 หมวดท่ี 3 การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย ในปlจจุบันการดําเนินการใน
หมวด 3 เปSนหมวดท่ีส�วนราชการต�างๆ ให�ความสําคัญเพ่ิมข้ึน มีช�องทางสําหรับรับฟlงความคิดเห็นของ 
ผู�บริการหลายช�องทางและหน�วยงานราชการเน�นการทํางานเชิงรุก เพ่ือนําบริการให�เข�าถึงประชาชนมากข้ึน 
ท้ังเคาน5เตอร5บริการประชาชนศูนย5บริการร�วม การจัดหน�วยบริการเคลื่อนท่ี และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนี้
ยังมีการนําผลสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการมากําหนดเปSนตัวชี้วัด หนึ่งในมิติ 2 คุณภาพการให�บริการ 
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการอีกด�วย 
 หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห! และการจัดการความรู� การดําเนินการในหมวด 4 เปSนสิ่งท่ีส�วน
ราชการได�ดําเนินการอย�างต�อเนื่องมาต้ังแต�ป# 2547 ท้ังการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู� 
และเปSนส�วนท่ีเปSนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะทําให�องค5กรสามารถบรรลุเปVาประสงค5เชิงยุทธศาสตร5ได� 
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 หมวดท่ี 5 การมุ$งเน�นทรัพยากรบุคคล ทุกส�วนราชการจะมีแผ�นแม�บทด�านการบริหารด�านทรัพยากร
บุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการวิเคราะห5สมรรถนะของบุคลากรท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร5ซ่ึงเปSน
ส�วนหนึ่ง ของการจัดทําข�อเสนอการเปลี่ยนแปลงเม่ือป# 2548 และ 2549 และการส�งเสริมการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน5 วัฒนธรรมและค�านิยม 
 หมวดท่ี 6 การจัดการกระบวนการ ในหมวดนี้ส�วนราชการการดําเนินการไปแล�วในหลายเรื่อง เช�น 
การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานการจัดทําข�อเสนอการเปลี่ยนแปลงด�าน ข้ันตอนและการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงนําไปสู�การปฏิบัติต�อเนื่องเปSนป#ท่ีสามแล�ว 
 หมวดท่ี 7 ผลลัพธ!การดําเนินการ เปSนหมวดท่ีส�วนราชการจะได�ตรวจสอบผลการดําเนินการว�าได�
บรรลุตามเปVาหมาย ยุทธศาสตร5หรือไม� ความพึงพอใจของผู�รับบริการเปSนอย�างไร ประสิทธิภาพการ
บริหารงานผลท่ีเกิดข้ึนตามตัวชี้วัดต�างๆ เปSนเช�นไร และผลการพัฒนาองค5กรเปSนอย�างไร ซ่ึงก็เปSนผลลัพธ5ตาม
มิติต�างๆ ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดเชิงกระบวนการของแต�ละหน�วยงาน 
 การให�ความสําคัญกับผู�บริการและผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย (หมวด 3)  
 พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ5และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได�กําหนดแนว
ทางการปฏิบัติราชการ มุ�งเกิดประโยชน5สุขแก�ประชาชน โดยยึดประชาชนเปSนศูนย5กลาง (Citizen Centered) 
เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนให�เกิดความผาสุกและความเปSนอยู�ท่ีดีของประชาชนความสงบและ
ความปลอดภัยของสังคมส�วนรวมและประโยชน5สูงสุดของประเทศ 
 การบริหารราชการท่ีถือเอาประชาชนหรือผู�รับบริการเปSนศูนย5กลาง (Citizen Centered หรือ 
Customer-centered) เปSนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ5 และวิธีปฏิบัติงานหน�วยราชการในการบริหารและการ
ให�บริการแก�ประชาชนเปSนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานของข�าราชการและพนักงานของ
รัฐในการให�บริการแก�ประชาชนโดยยึดหลักท่ีว�าการบริหารราชการและการให�บริการขององค5กรภาครัฐท่ีดีมี
ประสิทธิภาพท่ีประชาชนพึงพอใจต�องยึดเอาความต�องการของผู�รับบริการเปSนตัวกําหนด 
 หลักการบริหารราชการและการให�บริการขององค5กรภาครัฐโดยมีผู�รับบริการเปSนศูนย5กลางคือ  
การให�บริการตามความต�องการและเง่ือนไขเฉพาะของกลุ�มผู�รับบริการและส�งเสริมสนับสนุนให�หน�วยงาน
ภาครัฐได�ร�วมกันคิดค�นและเลือกประยุกต5ใช�แนวคิดและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานและการให�บริการในรูปแบบ
ต�างๆ ท่ีจะนําไปสู�การปรับปรุงคุณภาพของการบริการและสร�างความสัมพันธ5ท่ีดีท่ีน�าประทับใจกับประชาชน
ท้ังในฐานะท่ีเปSนผู�รับบริการและในฐานะผู�มีส�วนได�ส�วนเสียโดยใช�กลยุทธ5การให�บริการจากการสร�างความ
แตกต�างในการให�บริการไปจากผู�ให�บริการอ่ืนๆ 
 วิธีการปฏิบัติงานท่ีดีในการให�บริการแก�ผู�รับบริการนั้น จะต�องมีลักษณะท่ีเหมาะสมสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค5ของรัฐในการให�บริการสามารถนําไปสู�ความปรับปรุงคุณภาพของการบริการทําให�ผู�รับบริการมี
ความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนและช�วยให�ผู�บริหารรับรู�ได�โดยเร็วถึงระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียเพ่ือให�มีการปรับปรุงคุณภาพของการบริการสาธารณพอย�างต�อเนื่อง 
การให�ความสําคัญกับการให�บริการเห็นได�ชัดในแนวคิดหนึ่งของการจัดการท่ีใช�กันท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
คือ แนวคิดเรื่อง Balanced Scorecard ซ่ึงเปSนระบบหรือกระบวนการในการบริหารงานท่ีพิจารณาตัวชี้วัดใน
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สี่มุมมอง (Perspectives) แทนการพิจารณาเฉพาะมุมมองด�านใดด�านหนึ่งเพียงอย�างเดียวมุมมองท้ัง 4 
ประกอบด�วย มุมมองด� านการเ งิน (Financial Perspective)  มุมมองด� านผู� รับบริการ (Customer 
Perspective) มุมมองด�านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองด�านการเรียนรู�
และพัฒนา (Learning and Growth Perspective )  
 หนึ่งในสี่มุมมองท่ีสําคัญ คือ มุมมองด�านผู�รับบริการ (Customer Perspective) ซ่ึงเปรียบเทียบ
เสมือนตัวบ�งชี้ท่ีสําคัญสําหรับองค5กรท้ังองค5กรภาครัฐท่ีไม�แสวงหากําไรและธุรกิจ การวัดผลด�านผู�รับบริการ
พิจารณาจาก ความพอใจของผู�รับบริการ เปSนดัชนีท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะหากผู�รับบริการเกิดความพึงพอใจใน
สินค�าและบริการ จะเกิดภาพลักษณ5ท่ีดีต�อองค5กรและผู�รับบริการกลับมาใช�บริการใหม� 
 1. การสร�างความสัมพันธ5ท่ีดีต�อผู�รับบริการอย�างสมํ่าเสมอ 
 2. การรักษาผู�รับบริการเก�า ต�องมีการติดตามความต�องการของผู�รับบริการและประเมินผลการ
ให�บริการตลอดเวลา 
 3. เตรียมการให�บริการผู�รับบริการใหม� โดยต�องพัฒนาการให�บริการ เพ่ือดึงดูดให�มีผู�รับบริการใหม�
เพ่ิมข้ึน และมีการติดตามผลอย�างต�อเนื่อง การให�ความสําคัญกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเปSนการ
ตรวจประเมินเก่ียวกับ 
  3.1) ความรู�เก่ียวกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  
  3.2) ความสัมพันธ5และความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 
  3.1 ความรู�เก่ียวกับผู�รับบริการและผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย 
  การปรับปรุงองค5กรในหัวข�อนี้ขององค5กรให�เน�นความสําคัญท่ีกระบวนการได�รับความรู�
เก่ียวกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในปlจจุบันและอนาคตเพ่ือนําเสนอผลผลิตและบริการท่ีเหมาะสมทํา
ความเข�าใจความต�องการและความคาดหวังใหม�ๆ ของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและติดตามให�ทันการ
เปลี่ยนแปลงของวิธีการดําเนินการ 
  3.2 ความสัมพันธ!และความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย 
  การปรับปรุงองค5กรในหัวข�อนี้เน�นกระบวนการสร�างความสัมพันธ5และประเมินความพึงพอใจ
ของผู�รับบริการ รวมท้ังการรวบรวม การวิเคราะห5 และการสาเหตุของข�อร�องเรียน ซ่ึงนําไปสู�การแก�ไขปlญหา
และการจัดการข�อร�องเรียน 
 

แนวทางและวิธีการเพ่ือใช�ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการขององค!กร 
 ความรู�เก่ียวกับผู�รับบริการและผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย 
 ความรู�เก่ียวกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียหมายถึงความรู�ของบุคคลากรในองค5กรเก่ียวกับ
ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียขององค5กรในเรื่องหลักๆ คือ กลุ�มผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
ผู�รับบริการท่ีพึงมีในอนาคต การรับฟlงและเรียนรู�ความต�องการและการทบทวนปรับปรุงวิธีการเรียนรู�เก่ียวกับ
ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�ทันสมัยอยู�เสมอ ความหมายของ ผู�รับบริการคือผู�ท่ีมารับบริการจาก
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องค5กรโดยตรง หรือ ผ�านช�องทางการสื่อสารต�างๆท้ังนี้รวมถึงผู�รับบริการท่ีเปSนองค5กรด�วยควรระบุเฉพาะ
ผู�รับบริการหลักเท�านั้น เพราะการกําหนดผู�รับบริการจะมีความเชื่อมโยงไปยังคําถามข�ออ่ืนๆในเรื่องการ
กําหนดช�องทางการสื่อสาร การตอบสนองความต�องการ การประเมินผลความพึงพอใจ ซ่ึงจะต�องครอบคลุม
ทุกกลุ�มตามท่ีได�ระบุไว� นอกจากนี้องค5กรต�องคํานึงถึง ผู�รับบริการท่ีพึงมีในอนาคต ให�องค5กรพิจารณาถึงงานท่ี
มีผู�รับบริการอยู�แล�วในปlจจุบันและคาดว�าจะมีเพ่ิมมากข้ึนและ/หรือ งานท่ีไม�เคยมีผู�รับบริการมาก�อนแต�คาด
ว�าจะมีผู�มาขอรับบริการ 
 ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย หมายถึง ผู�ท่ีได�รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและทางอ�อม จาก
การดําเนินการขององค5กร เช�น ประชาชน ชุมชนท�องถ่ิน บุคลากรในองค5กร ผู�ส�งมอบงานรวมท้ังผู�รับบริการ
ด�วย แม�ว�าผู�รับบริการเปSนส�วนหนึ่งในกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแต�ควรแยกผู�รับบริการท่ีได�รับผลกระทบโดยตรง
ออกมาเปSนอีกกลุ�มหนึ่ง เพ่ือให�สามารถตอบสนองความต�องการและความคาดหวังของแต�ละกลุ�มได�อย�าง
ชัดเจน 
 การกําหนดหรือจําแนกกลุ�มผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอาจกําหนดหรือจําแนกตามปlจจัยใดๆ 
ก็ได� เช�น 1) ประเภทผู�รับบริการท่ีมีการกําหนดกลุ�มผู�รับบริการท่ีมีคุณลักษณะเหมือนหรือใกล�เคียง 
(Homogeneous) ไว�ด�วยกันเพ่ือศึกษาความรู�ในด�านความต�องการ ความคาดหวังซ่ึงแตกต�างกัน ทําให�
สามารถกําหนดกลยุทธ5ในการเข�าถึงผู�รับบริการแต�ละกลุ�มได�อย�างถูกต�องเหมาะสมรวมท้ังทําให�รู�ว�าควร
ปรับปรุงบริการอย�างไรเพ่ือสร�างความพอใจในการใช�บริการของผู�รับบริการ 2) ประเภทผู�รับบริการท่ีมีความ
ต�องการหรือความชอบกระจัดกระจาย (Diffused Preferences) ซ่ึงองค5กรควรจัดการให�บริการจากศูนย5กลาง
ให�เข�าถึงได�ง�ายก�อน และ 3) ประเภทกลุ�มท่ีมีความเหมือน (Cluster Preferences ) ซ่ึงการให�บริการควรให�
ความสําคัญกับกลุ�มใหญ�ก�อน 
 องค5กรควรมีแนวคิดในการตอบสนองผู�รับบริการและส�วนได�ส�วนเสียตามกลุ�มท่ีได�กําหนดหรือจําแนก
ไว�เพ่ือให�ครอบคลุมตามกลุ�มของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียตามท่ีระบุไว�ในลักษณะสําคัญขององค5กรใน
หัวข�อ ความสัมพันธ5ภายในและภายนอกองค5กร 
 นอกจากนี้องค5กรอาจนําเทคนิค SIPOC Model พิจารณาการกําหนดกลุ�มผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย 
 S=Supplier (ผู�ส�งมอบปlจจัย) 
 I=Input (ปlจจัยนําเข�า) 
 P=Process (กระบวนการท่ีเหมาะสม) 
 O=Output (สินค�าและบริการ) 
 C=Customer (ผู�รับบริการ) 
 SIPOC Model เปSนกรอบแนวความคิดท่ีใช�ในการพิจารณาว�าใครคือผู�รับบริการ (Customer) ซ่ึงจะ
เริ่มต�นจากการพิจารณาจากพันธกิจว�าอะไรคือผลผลิต หรือบริการท่ีจะส�งมอบและผู�รับผลผลิตและบริการ
โดยตรง คือ ผู�รับบริการดังนั้น จาก SIPOC Model เม่ือองค5กรสามารถระบุผู�รับบริการได�แล�วจะต�องค�นหา
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ความต�องการของผู�รับบริการและนําไปสู�การออกแบบกระบวนการรวมท้ังปlจจัยนําเข�าของกระบวนการนั้นๆ
ตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงผู�ส�งมอบปlจจัยนําเข�าด�วย 
 แนวทางการดําเนินการ 
 1. สํารวจพันธกิจขององค5กรเพ่ือวิเคราะห5หาผลผลิตและบริการท่ีสําคัญของแต�ละพันธกิจและนํามา
กําหนดกลุ�มผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของแต�ละผลผลิตและบริการ 
 2. จําแนกกลุ�มผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียโดยใช�หลักเกณฑ5ท่ีเหมาะสมตามประเภทของ
ผลผลิตและบริการ เช�น ประเภทการให�บริการ ความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการช�องทางการ
ให�บริการ เปSนต�น 
 3. การจําแนกกลุ�มผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีในอนาคตควรศึกษาจากความท�าทายเชิง
ยุทธศาสตร5ขององค5กร นวัตกรรม โครงสร�างประชาชากร สภาพภูมิศาสตร5และสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปซ่ึงจะมีผลทําให�เกิดผลผลิตและบริการใหม�ๆขององค5กรด�วย 
 การรับฟlงและเรียนรู�ความต�องการและความคาดหวัง หมายถึง การรวบรวมและบรูณาการข�อมูล
ต�างๆ เช�น ผลจากการสอบถามเฉพาะกลุ�ม (Focus Group) การสํารวจความต�องการและความคาดหวังของ
ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ข�อร�องเรียน ข�อคิดเห็น ข�อเสนอแนะ ข�อมูลจากเว็บไซด5และแหล�งข�อมูล
อ่ืนๆ 
 การรวบรวมข�อมูลจากผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังในอดีตปlจจุบันและผู�รับบริการในอนาคต 
รวมท้ังวิเคราะห5ข�อร�องเรียนและคําชมเชย เพ่ือนํามาใช�เปSนปlจจัยนําเข�าในการวางแผนยุทธศาสตร5ขององค5กร
จัดลําดับความสําคัญของการให�บริการหรือส�งมองบริการออกแบบกระบวนงานเพ่ือสร�างหรือปรับปรุงการ
ให�บริการนําเสนอการให�บริการท่ีเหมาะสมรวมท้ังหาโอกาสในการพัฒนาบริการท่ีจะพึงมีในอนาคต 
 การปรับปรุงการให�การให�บริการของบุคคลากรมีปlจจัยท้ังภายในและภายนอกหลายประการท่ีอาจ
ส�งผลต�อความนิยมของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและความภักดีรวมท้ังการปฏิสัมพันธ5กับผู�รับบริการ
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ดังนั้นองค5กร จึงมีความจําเปSนท่ีจะต�องรับฟlงและเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง การรับฟlงและ
เรียนรู�อย�างมีประสิทธิผลจําเปSนต�องเชื่อมโยงอย�างใกล�ชิดกับยุทธศาสตร5โดยรวมขององค5กร ความรู�เก่ียวกับ
กลุ�มผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียช�วยทําให�องค5กรสามารถวางยุทธศาสตร5รวมท้ังการนําเสนอบริการท่ี
เหมาะสมในการรับฟlงและเรียนรู�ยุทธศาสตร5ด�านความสัมพันธ5แต�ละยุทธศาสตร5อาจใช�ได�ผลกับผู�รับบริการ
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีแตกต�างกัน ดังนั้น องค5กรอาจต�องใช�ยุทธศาสตร5การรับฟlงและเรียนรู�ท่ีต�างกันด�วย 
 แนวทางดําเนินการ 
 การรับฟcงและเรียนรู�ความต�องการความคาดหวัง 
 1. การรับฟlงและเรียนรู�ความต�องการและความคาดหวังควรรับฟlงและเรียนรู�จากผู�รับบริการผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสียท้ังในอดีตและปlจจุบันรวมท้ังผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของคู�เปรียบเทียบเพ่ือส�งมอบบริการ
ได�ตรงกับความต�องการด�วยวิธีต�างๆ วิธีรับฟlงและเรียนรู�ความต�องการและความคาดหวังข้ึนอยู�กับปlจจัยท่ี
สําคัญขององค5กร รูปแบบท่ีนิยมใช� เช�น  
  1.1 การสํารวจรายกลุ�ม (Focus Group) ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีสําคัญ 
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  1.2 การรายงานเหตุการณ5ท่ีสําคัญเก่ียวข�องกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
  1.3 การมีปฏิสัมพันธ5อย�างใกล�ชิดกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีสําคัญ 
  1.4 การรวบรมข�อร�องเรียน ข�อวิจารณ5 จากผู�ปฏิบัติท่ีได�สัมภาษณ5ผู�รับบริการท่ีไม�พึงพอใจ 
  1.5 การสัมภาษณ5ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในอดีต ปlจจุบัน และท่ีพึงมีอนาคต 
  1.6 สารสนเทศท่ีได�จากการสํารวจหรือข�อมูลปVอนกลับจากผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
จากช�องทางการร�องเรียนต�างๆ 
  1.7 การใช�กระบวนการรับข�อร�องเรียนเพ่ือทําความเข�าใจลักษณะท่ีสําคัญของการบริการ 
  1.8 จดหมายอิเล็กทรอนิกส5 
 2. การแยกกลุ�มแต�ละกลุ�มเพ่ือรับฟlงและเรียนรู�ความต�องการจากวิธีการต�างๆ 
 3. ใช�วิธีการติดตามรับฟlงและเรียนรู�ท่ีเหมาะสมกับสภาพการณ5 และความต�องการท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
จากท้ังผู�รับบริการหลักและผู�รับบริการลําดับรองลงมา รวมท้ังผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เช�น การติดตามรับฟlงผ�าน
ทางระบบเว็บไซด5 หรือการจัดทํา Public Hearing หรือ Focus Group เปSนต�น 
 การนําข�อมูลไปใช�ในการวางแผนปฏิบัติปรับปรุง 
 1. มีการกําหนดกลไกในการเข�าถึงฐานข�อมูลและความต�องการของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 2. นําข�อมูลท่ีได�รับจากผู�ท่ีได�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมาเพ่ือวางแผนการปรับปรุงการทํางาน 
การพัฒนาองค5กร 
 3. ทําความเข�าใจความต�องการและความคาดหวังใหม�ๆของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 4. มีการจัดทําแผนการปรับปรุงการให�บริการแก�ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 5. มีการวางแผนรองรับในกรณีท่ีต�องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให�บริการ  
 6.องค5กรควรมีการจัดระบบรวมท้ังมอบหมายให�มีผู�รับผิดชอบในการติดตาม การนําข�อมูลไปใช�
ดําเนินการให�เหมาะสมกับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียหรือสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 การทบทวนปรับปรุงการรับฟlงและเรียนรู�ให� เหมาะสมและทันสมัยอยู�เสมอ Keep Current หมายถึง 
การทําให�วิธีการรับฟlงและเรียนรู�ทันต�อความต�องการของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและทิศทางของ
องค5กรและทันต�อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกวิธีการทําให�เหมาะสมและ
ทันสมัยอยู�เสมออาจรวมถึงการใช�วิธีการท่ีเหมาะสมกับความต�องการและสถานผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียสมรรถนะขององค5กรรวมท้ังการนําเทคโนโลยีใหม�ๆ มาปรับใช�ให�เหมาะสม เช�น การรวบรวมข�อมูลผ�าน
ทางเว็บไซด5 และจากแหล�งข�อมูลอ่ืนๆ เปSนต�น 
 แนวทางการดําเนินการ 
 1. กระบวนการทบทวนปรับปรุงการรับฟlงและเรียนรู�สามารถดําเนินการได�โดยผ�านกระบวนการ
วางแผน ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุง (PDCA) ซ่ึงต�องดําเนินการต�อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 2. ทบทวนวิธีการรับฟlงและเรียนรู�ให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปรวมท้ังค�นหาความ
ต�องการท่ีแท�จริงของผู�รับบริการโดยใช�วิธีการท่ีเหมาะสม 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 
 

 3. องค5กรควรกําหนดนโยบายให�บุคคลากรทุกคนติดตามความต�องการ ความคาดหวังของผู�รับบริการ
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอย�างเปSนระบบ เช�น กําหนดให�มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานให�แก�ผู�รับบริการ
ในรูปแบบท่ีแตกต�างกันตามความเหมาะสมของกระบวนการโดยมีการนําเสนอข�อคิดเห็นของผู�รับบริการและ 
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีได�มาทบทวนปรับปรุงวิธีการรับฟlงและเรียนรู�ให�เหมาะสมอย�างไร 
 4. องค5กรควรกําหนดให�มีผู�รับผิดชอบเฉพาะในการนําข�อมูลท่ีได�จากกระบวนการทบทวนปรับปรุง
การรับฟlงและเรียนรู�จากหน�วยงานต�างๆ ในองค5กร มาวิเคราะห5จัดกลุ�มเพ่ือปรับปรุงการให�บริการได�เหมาะสม
ตรงต�อความต�องการของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 

ความสัมพันธ!และความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย 
 การสร�างความสัมพันธ5กับผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีมีประสิทธิภาพต�องนําความคิดความ
ต�องการของผู�รับบริการมาพิจารณาเพ่ือนําไปสู�การออกแบบการให�บริการ และการสื่อสารไม�เปSนเพียงแต�การ
ให�บริการแต�ต�องเปSนการสร�างความสัมพันธ5การได�ทราบเส�นทาง Flow ความต�องการของผู�รับบริการจะเปSน
การสร�างความสัมพันธ5ท่ีดีในระยะยาว 
 ระดับการให�บริการท่ีมีความรวดเร็วและเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผู�รับบริการต�องการการให�การบริการเหนือ
ความคาดหวังของผู�รับบริการเปSนกลยุทธ5 ท่ีดีท่ีสุดในการให�ผู�รับบริการพอใจ กลยุทธ5ต�างๆ ท่ีนํามาใช�
หลากหลายเนื่องจากผู�รับบริการบางกลุ�มต�องการการให�บริการท่ีแตกต�างกัน การสร�างความสัมพันธ5กับ
ผู�รับบริการจากคุณค�าในมุมมองของผู�รับบริการ โดยนําคุณค�าในมุมมองของลูกค�าคือสิ่งท่ีผู�รับบริการได�รับกับ
สิ่งท่ีต�องไป มาพิจารณาเช�นเวลา หรือ ค�าธรรมเนียม เปSนต�น ซ่ึงองค5กรต�องคํานึงถึงคุณค�าในมุมมองของ
ผู�รับบริการท้ังก�อนและหลังการให�บริการ หากประโยชน5ท่ีผู�รับบริการได�รับลดลงแต�ต�องเสียเวลาหรือค�าใช�จ�าย
มากข้ึนจะทําให�ความสัมพันธ5ท่ีดีระหว�างผู�รับบริการกับองค5กรลดลง 
 

การสร�างความสัมพันธ!กับผู�รับบริการและผู�มีส$วนได�ส$วนเสีย 
 องค5กรต�องตอบสนองความพึงพอใจของผู�รับบริการโดยคํานึงคุณค�าในมุมมองของผู�รับบริการมากกว�า
โดยคํานึงถึงเกณฑ5การวัดความสําเร็จขององค5กรในระดับตํ่าท่ีสุดขององค5กร การให�ความสําคัญกับแนวโน�ม
ของสภาพแวดล�อมภายนอกในด�านต�างๆไว�ล�วงหน�า เพ่ือเปSนการเตรียมพร�อมในการวางแผนการให�บริการ
กําหนดช�องทางการติดต�อสื่อสาร วิธีการให�บริการ การฝ�กอบรมบุคคลากรไว�ล�วงหน�าเพ่ือสามารถให�บริการ
ตามผู�รับบริการท่ีเปลี่ยนไปได�อย�างเหมาะสมและทันเวลา 
 การกําหนดวัตถุประสงค5ระยะยาวต�องการสามารถระบุได�อย�างชัดเจนว�าองค5กรต�องการดําเนินการ
อย�างไรใน 5-10 ป# ข�างหน�าและวัตถุประสงค5ดังกล�าวต�องเปSนจริงสามารถบรรลุได�นั้นคือโดยนําผลงานวิจัย
หรือข�อมูลเดิมต�างๆมาประกอบกับการวิเคราะห5ท้ังภายในและภายนอกรวมท้ังทักษะและศักยภาพของ
บุคคลากรในองค5กรต�องเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค5ระยะสั้น 2-3 วัตถุประสงค5 เพ่ือนําไปสู�การบรรลุ
วัตถุประสงค5ระยะยาว 
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รายงานการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาที�ดิน ปีงบประมาณ$%&' 
 

 แนวทางการดําเนินการ 
 การดําเนินการตามรูปแบบของการบริหารลูกค�าสัมพันธ5 (Customer Relationship Management 
:CRM)  
 1. แบ�งกลุ�มผู�รับบริการโดยระบุผู�รับบริการและแยกประเภทผู�รับบริการ 
 2. จัดทําฐานข�อมูลของผู�รับบริการ 
 3. จัดกลุ�มผู�รับบริการเพ่ือจัดรูปแบบการให�บริการท่ีเหมาะสมกับความต�องการของแต�ละกลุ�ม 
 4. ดําเนินการให�บริการท่ีเหมาะสมตามกลุ�มผู�รับบริการ 
 หลักการสําคัญในการสร�างระบบให�ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียสามารถติดต�อกับองค5กรเพ่ือรับ
บริการด�านข�อมูลและร�องเรียนรวมท้ังวิธีปฏิบัติของบุคคลากรโดยใช�หลักการสําคัญในการปฎิรูปการให�บริการ
ขององค5กรให�เปSนการบริการท่ียึดผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเปSนหลัก คือ 
 1. การกําหนดรอบมาตรฐานการให�บริการและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนโดยองค5กรต�องกําหนดกรอบ
มาตรฐานในระบบชาติของการบริการด�านต�างๆแก�ผู�รับบริการโดยระบุหน�วยงานท่ีต�องรับผิดชอบในการ
ให�บริการนั้นๆอย�างชัดเจนเพ่ือเปSนการให�หลักประกันแก�ผู�รับบริการว�าทุกคนมีสิทธิท่ีจะได�รับการบริการท่ีมี
คุณภาพดีเท�าเทียมกัน 
 2. การถ�ายโอนอํานาจและการมอบอํานาจให�ผู�ปฎิบัติระดับล�างสุดท่ีสัมผัสผู�รับบริการสามารถ
ตัดสินใจได�และรับผิดชอบต�อการตัดสินใจของตนได� มีอิสระและโอกาส สามารถริเริ่ม กําหนดการบริหารต�างๆ 
ให�เหมาะกับปlญหาและความต�องการของกลุ�มคนท่ีมีลักษณะต�างกันได�ตามความจําเปSน 
 3. กระบวนการรับฟlงความคิดเห็นของผู�รับบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพของการให�บริการแก�ผู�รับบริการ
แต�ละกลุ�มให�ดียิ่งข้ึนมีส�วนสําคัญในกระบวนการการปรับปรุงคุณภาพของการให�บริการได�ตรงกับความต�องการ
ของผู�รับบริการแต�ละกลุ�มมากท่ีสุด ดังนั้นองค5กรจึงควรนําข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะของผู�รับบริการรวมท้ัง
ของหน�วยงานท่ีให�บริการระดับล�างสุดซ่ึงโอกาสสัมผัสกับผู�บริการโดยตรงมาเปVนข�อมูลพ้ืนฐานในการกําหนด
มาตรฐานการให�บริการและขอบเขตการมอบอํานาจหน�าท่ีองค5กรต�องมีกระบวนการจัดการข�อร�องเรียนของ
ผู�รับบริการและต�องม่ันใจว�าข�อร�องเรียนข�อเสนอแนะเหล�านั้นได�รับการแก�ไขอย�างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 4. ผู�รับบริการมีทางเลือกท่ีจะใช�บริการได�หลายแบบหลายแนวทางในการตอบสนองความต�องการ
ของตนโดยองค5กรการจัดบริการท่ีแต�ละกลุ�มตอบสนองความต�องการหนึ่งๆควรมีหลายแนวทางโดยพิจารณาว�า
ทําอย�างไรจึงจะให�บริการและอํานวยความสะดวกแก�ผู�รับบริการท่ีอาจมีข�อจํากัดด�านเวลา สถานท่ีมารับ
บริการ รูปแบบการบริการ และอ่ืนๆ ดังนั้นองค5กรควรกําหนดเปSนทางเลือกมากกว�า 1 ทางเลือกท่ีผู�รับบริการ
สามารถเลือกได�ตามความสะดวก เช�น การบริการชําระภาษีรถยนต5มีทางเลือกเพ่ิมเติมคือ การชําระทาง
ไปรษณีย5 การให�บริการทางการแพทย5นอกเวลาราชการ  
 การดําเนินการการให�บริการท่ีคํานึงถึงผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเปSนหลักควรใช�แนวทางดังนี้ 
 1. การระบุชัดเจนว�าใครคือผู�รับบริการและใครคือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียผู�รับบริการท่ีเปSนกลุ�มเปVาหมาย
คือใคร ทางอ�อมคือใคร 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 
 

 2. มีการดําเนินการเพ่ือค�นหาความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการและระบุการให�บริการ
จากความต�องการและความคาดหวังดังกล�าว 
 3. การกําหนดชัดว�าการบริการใดบ�างท่ีต�องให�และท่ีควรให�และจะมีวิธีการและช�องทางการให�บริการ
อย�างไร 
 4. มีการระบุชัดว�าหน�วยงานมีทรัพยากรการบริหารต�างๆอย�างไร สามารถจัดสรรให�มากท่ีสุดเพียงใด
จากแหล�งใด 
 5. มีการกําหนดว�าสามารถปรับปรุงคุณภาพของการให�บริการในระดับใดและจะดําเนินการอย�างไร 
 การดําเนินการเพ่ือให�บริการแก�ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียได�อย�างมีประสิทธิภาพองค5กรของ
รัฐต�องดําเนินการ ดังนี้ 
 1. เข�าถึงความต�องการและความคาดหวังของประชาชนของในแต�ละกลุ�มเปVาหมาย 
 2. มีกระบวนการศึกษาเรียนรู�ถึงความคาดหวังของผู�รับบริการ 
 3. มีกระบวนการรับฟlงความคิดเห็นของประชาชนโดยเลือกใช�วิธีการรับฟlงความคิดเห็นในรูปแบบ
ต�างๆ ให�เหมาะสมกับกลุ�มผู�รับบริการ 
 4. มีช�องทางท่ีประชาชนสามารถตอบรับหรือแสดงความคิดเห็นกลับมาได� 
 5. การสื่อสารแบบสองทางกับผ�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 6. การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมํ่าเสมอ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 
 การสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําป%
งบประมาณ พ.ศ.2560  เป-นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Methodology) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
 ประชากร  
 ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ ผู�รับบริการของกรมพัฒนาท่ีดินในป%งบประมาณ พ.ศ 2560 
ซ่ึงประกอบด�วย ผู�รับบริการจากสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12   จํานวน 1,824,506 คน  
 จํานวนกลุ�มตัวอย�างและการสุ�มตัวอย�าง  
 การกําหนด กลุ�มตัวอย�าง มากน�อยเพียงใด ข้ึนอยู�กับ งบประมาณ ระยะเวลา การกําหนดค�า
ความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได� ซ่ึงตามหลักสถิติ การวิจัยทางสังคมศาสตรTท่ัวไป กําหนดค�าความคลาดเคลื่อน
ไม�เกิน .05 (ความเชื่อม่ันท่ี 95%) จํานวนกลุ�มตัวอย�าง ท่ีความเชื่อม่ันร�อยละ 95 ซ่ึงขนาดของกลุ�ม ท่ียอมรับได�
ในทางสถิติของเครซซีและมอรTแกน รวมท้ังทาโร ยามาเน� (Krejcie and Morgan, 1970 & Yamane, Taro : 1973 
อ�างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ 2543)  ท่ีกําหนดกลุ�มตัวอย�างจากจํานวนประชากร ไว�ท่ี 377 และ 390 ตัวอย�าง 
ตามลําดับ (รายละเอียดตารางจํานวนตัวอย�าง ภาคผนวก)  
 การสํารวจครั้งนี้ กําหนด กลุ�มตัวอย�างจากผู�ใช�บริการในส�วนภูมิภาค โดยการสุ�มกระจายสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขต วิธีการสุ�มแบบโควต�า (Quota Sampling) จํานวน 4,000 ตัวอย�าง (คิดเป-น ร�อยละ 0.22)  
และสุ�มตัวอย�างจากผู�รับบริการ ท่ีเป-นหน�วยงาน องคTกร ประชาชนท่ัวไป จํานวน 300 ตัวอย�าง  
 จํานวน กลุ�มตัวอย�างจากผู�รับบริการจากหน�วยงานในส�วนภูมิภาค ได�รับการตอบกลับ จํานวน 4,034 
ชุด และและหน�วยงานองคTกร จํานวน 150 ตัวอย�าง รายละเอียดในตารางท่ี 3-1 
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ตารางท่ี 3-1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
จํานวน

ประชากร 
จํานวนกลุ�มตัวอย�างท่ีส�ง แบบสอบถามท่ีตอบกลับ 
จํานวน ร"อยละ จํานวน ร"อยละ 

ผู"รับบริการเกษตรกร      
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 186,138 409 0.22 409 100.00 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2 191,206 419 0.22 419 100.00 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 200,209 439 0.22 439 100.00 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 211,816 464 0.22 472 102.00 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 172,723 379 0.22 379 100.00 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 141,372 310 0.22 315 102.00 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 110,655 242 0.22 256 106.00 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 122,148 268 0.22 268 100.00 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 94,845 208 0.22 208 100.00 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 121,241 266 0.22 266 100.00 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 131,492 288 0.22 295 102.00 
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 140,661 308 0.22 308 100.00 

รวม 1,824,506 4,000 0.22 4,034 100.85 
ผู"รับบริการ 
หน�วยงาน/องค1กร/บุคคลท่ัวไป 

 300 - 150 50.00 

รวมท้ังส้ิน 1,824,506 4,300 0.22 4,184 97.30 
หมายเหตุ: เน่ืองจากผู�สํารวจแบบสอบถามได�มีการเก็บข�อมูลเพ่ิมจึงทําให�กลุ�มตัวอย�างเกินจํานวนท่ีกําหนด 

 

การเก็บรวบรวมข"อมูล 
 วิธีการเก็บข�อมูลกลุ�มตัวอย�างท่ีเป-นเกษตรกร เก็บข�อมูลโดยการสัมภาษณT ส�วนหน�วยงานและองคTกร 
เก็บข�อมูลโดยการส�งแบบสอบถามทางไปรษณียT เครื่องมือในการเก็บรวบรวมรวมข�อมูล ใช�แบบสอบถาม 
ประกอบด�วย 4 ส�วน ดังต�อไปนี้ (แบบสอบถามในภาคผนวก) 
 ส�วนท่ีหนึ่ง ข�อมูลท่ัวไป ประกอบด�วย ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถาม ความถ่ีและเรื่องท่ีใช�บริการของ
กรมพัฒนาท่ีดิน และช�องทางการใช�บริการ 
 ส�วนท่ีสอง ความพึงพอใจจากการบริการของหน�วยงานกรมพัฒนาท่ีดิน ประกอบด�วย 
 1) ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
 2) ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
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 3) ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 4) ด�านช�องทางการติดต�อสื่อสาร 
 5) ด�านคุณภาพการให�บริการ 
 ส�วนท่ีสาม ความต�องการและความคาดหวังจากการให�บริการ  
 ส�วนท่ีส่ี ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริการ 
 1) จุดเด�นหรือข�อดีของการให�บริการของหน�วยงาน 
 2) การปรับปรุงการให�บริการและการทํางาน 

 
การวิเคราะห1ข"อมูล  
 1. การประมวลผลและรายงานผล ใช�การลงรหัส การบันทึก และการประมวลผลด�วยโปรแกรม
คอมพิวเตอรTสําหรับการวิจัย SPSS อธิบายผลการประเมินโดยใช�สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ประกอบด�วย ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย และการแปลความหมายของค�าคะแนน 
 โดยมีหลักเกณฑTในการวิเคราะหT และการแปลผลการสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรและผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสียต�อการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน ดังนี้  
 2. การวิเคราะหT และการแปลผลความพึงพอใจและไม�พึงพอใจของผู�รับบริการของหน�วยงานในส�วน
ภูมิภาคของกรมพัฒนาท่ีดิน ประกอบด�วย 4 ประเด็น ได�แก� 1) ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 2) ด�าน
เจ�าหน�าท่ีหรือบุคลากรท่ีให�บริการ 3) ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 4) ด�านการติดต�อสื่อสาร 5) ด�านคุณภาพ
การให�บริการ 
 3. การคิดคะแนนของแต�และระดับความพึงพอใจในการให�บริการด�านต�าง ๆ ได�กําหนดเกณฑTในการ
วัดตามระบบ Likert Scales แบ�งเป-น 5 ระดับ ดังนี้  
 5 หมายถึง พึงพอใจมาก  
 4 หมายถึง พึงพอใจ 
 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
 2 หมายถึง พึงพอใจน�อย  
 1 หมายถึง ไม�พึงพอใจ  
 การแปรผลระดับความพึงพอใจจากค�าคะแนนเฉลี่ยและค�าร�อยละ ซ่ึงการแปลผลได�พิจารณาจากค�า
คะแนนค�าเฉลี่ย จากคะแนน 5 ระดับ จัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช�วงคะแนนต�างๆ การคํานวณอันตรภาคชั้นของ
ค�าเฉลี่ยมีค�าเท�ากับ 0.8 เนื่องจากค�าเฉลี่ยค�อนข�างสูง เพ่ือให�สามารถจําแนกระดับได�ชัดเจน (บางเอกสารใช�
0.5) . ในการคํานวณค�าร�อยละของคะแนนรวม กําหนดให�ค�าคะแนนเฉลี่ย 5 เท�ากับ 100 %  การแปรผล
ระดับความพึงพอใจแสดงในตารางท่ี 3-2 
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ตารางท่ี 3-2  การแปรผลระดับความพึงพอใจ  

ค�าเฉล่ีย ร"อยละ ระดับความพึงพอใจ 
4.21-5.00 84.20-100.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41-4.20 68.20-84.00 พึงพอใจมาก 
2.61-3.40 52.20-68.00 พึงพอใจปานกลาง 
1.81-2.60 36.20-52.00 พึงพอใจน�อย 
1.00-1.80 20.00-36.00 ไม�พึงพอใจ 

  
 4. การคํานวณค�าคะแนนในแต�ละประเด็นหลัก หลังจากท่ีได�คะแนนของแต�ละประเด็นย�อยแล�วได�
นํามาคํานวณคะแนนความพึงพอใจในแต�ละประเด็นหลัก โดยการรวมคะแนนในแต�ละประเด็นย�อย และเฉลี่ย
เป-นคะแนนความพึงพอใจในประเด็นหลัก 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจของผู�รับบริการ 

 
 บทนี้นําเสนอ ผลการสํารวจความพึงพอใจของเกษตรกรต�อการให�บริการของหน�วยงานในส�วนภูมิภาค
ของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยมีเนื้อหาประกอบด�วย 1) ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน 2) ความพึงพอใจจาก
การบริการของหน�วยงานในส�วนภูมิภาคของกรมพัฒนาท่ีดิน 3) ความต�องการและความคาดหวังจาการ
ให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 4) ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 
 1. ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน 
ผู�ตอบแบบประเมินท่ีเป2นเกษตรกรท่ีรับบริการจากหน�วยงานในส�วนภูมิภาคของกรมพัฒนาท่ีดินกรมพัฒนา 
ท่ีดิน จํานวนท้ังสิ้น 4,034 คน มีรายละเอียด ดังนี้  
 ข�อมูลด�านประชากรศาสตร�  
 (1) ส�วนใหญ�เป2นเพศชาย ร�อยละ 60.49 รองลงมา เพศหญิง ร�อยละ 39.19 อายุ ส�วนใหญ�มีอายุ
ระหว�าง 50-59 ป? ร�อยละ 37.78 รองลงมา อายุ 40-49 ป?  ร�อยละ 27.19 ระหว�าง 60 ป?ข้ึนไป ร�อยละ 27.00 
ระหว�าง 20-39 ป? คิดเป2นร�อยละ 7.56 และ ระหว�าง15-19 ป?คิดเป2นร�อยละ 0.10 ตามลําดับ การศึกษา  
 (2) การศึกษาส�วนใหญ� จบประถมศึกษา ร�อยละ 48.31 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิด
เป2นร�อยละ 19.48 ระดับมัธยมตอนต�นคิดเป2นร�อยละ 14.95 ระดับปริญญาตรีคิดเป2นร�อยละ 7.51 ระดับ
ปวส./ปวท./อนุปริญญาคิดเป2นร�อยละ 4.54 ระดับปวช.คิดเป2นร�อยละ 2.21 ไม�เคยเรียน คิดเป2นร�อยละ 1.71
ระดับปริญญาโทและสูงกว�าคิดเป2นร�อยละ 0.72 ส�วนท่ีตอบแบบอ่ืน  คิดเป2นร�อยละ 0.12 และไม�ระบุ คิดเป2น
ร�อยละ 0.45 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4-1  
 
ตารางท่ี 4-1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม                                

(n=4,034)                                            
ข�อมูล จํานวน ร�อยละ 

เพศ 
ชาย 2,440 60.49 

หญิง 1,594 39.51 

รวม 4,034 100.00 
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ตารางท่ี 4-1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม                                

(n=4,034)                                          
ข�อมูล จํานวน ร�อยละ 

อายุ 
15-19 ป? 19 0.47 
20-39 ป? 305 7.56 
40-49 ป? 1,097 27.19 
50-59 ป? 1,524 37.78 
60ป?ข้ึนไป 1,089 27.00 
รวม 4,034 100.00 
การศึกษา 
ไม�เคยเรียน 87 2.16 
ประถมศึกษา 1,949 48.31 
มัธยมศึกษาตอนต�น 603 14.95 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 786 19.48 
ปวช. 89 2.21 
ปวส./ปวท./อนุปริญญา 183 4.54 
ปริญญาตรี 303 7.51 
ปริญญาโทและสูงกว�า 29 0.72 
อ่ืนๆ 5 0.12 
รวม  4,034 100.00 

 

 2. ข�อมูลเก่ียวกับการถือครองท่ีดิน กรรมสิทธิ์และรูปแบบการทําการเกษตรและการเป6นหมอดิน  
  (1) พ้ืนท่ีถือครอง ส�วนใหญ�มีพ้ืนท่ี ระหว�าง 1-50 ไร� คิดเป2นร�อยละ 90.60 รองลงมา 51-100 ไร� คิด
เป2นร�อยละ 5.85 ระหว�าง 101-151 ไร�คิดเป2นร�อยละ 0.42 ระหว�าง151- 200 ไร� คิดเป2นร�อยละ 0.17 และ
มากกว�า 200 ไร�คิดเป2นร�อยละ 0.07 ตามลําดับ และจํานวนท่ีดินท่ีถือครอง เฉลี่ย 21.44 ไร�  ถือครองท่ีดิน
สูงสุด 600 ไร� และตํ่าสุด 1 ไร�  รูปแบบการถือครองส�วนท่ีดินเป2นของตนเอง คิดเป2นร�อยละ 69.59 รองลงมา 
เป2นท่ีดินเช�า คิดเป2นร�อยละ 10.29 และเป2นกรรมสิทธิ์ สปก. คิดเป2นร�อยละ 8.53 ตามลําดับ ลักษณะการทํา
เกษตร ส�วนใหญ� ทํานา ร�อยละ 36.06  รองลงมา ทําสวน คิดเป2นร�อยละ 27.70 ทําไร� คิดเป2นร�อยละ 16.47 
พืชผักสวนครัว คิดเป2นร�อยละ15.36 และ อ่ืน ๆ คิดเป2นร�อยละ 4.40  ตามลําดับ และจํานวนพ้ืนท่ีดินถือครอง
เฉลี่ย 21.44 ไร� ถือครองสูงสุด 600 ไร� ตํ่าสุด 1 ไร� 
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(2) ผู�ตอบแบบสอบถาม เป2นเกษตรกร ร�อยละ 82.20 หมอดินอาสา ร�อยละ 21.00 โดยส�วนใหญ� เป2นหมอดิน
อาสาประจําหมู�บ�าน คิดเป2นร�อยละ 55.95 รองลงมา หมอดินอาสาประจําตําบลคิดเป2น 35.42 หมอดินอาสา
ประจําอําเภอคิดเป2นร�อยละ 7.18 หมอดินอาสาประจําจังหวัดคิดเป2นร�อยละ 1.45 และผู�ท่ีเลือกตอบแบบอ่ืนๆ
คิดเป2นร�อยละ 4.79  ตามลําดับ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4-1 
 

ตารางท่ี 4-1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 

(n=4,034) 
ข�อมูล จํานวน ร�อยละ 

พ้ืนท่ีถือครอง 
1-50 ไร� 3657 90.65 
51-100 ไร� 236 5.85 
101-150 ไร 17 0.42 
151-200 ไร� 71 1.76 
มากกว�า 200 ไร� 53 1.31 
รวม 4,034 100.00 
รูปแบบถือครองท่ีดิน 
เป2นของตนเอง 3558 69.59 
เช�า 526 10.29 
ท่ี ส.ป.ก 436 8.53 
อ่ืนๆ 593 11.60 
รวม  
(ตอบมากกว9า 1 คําตอบ) 

5,113 100.00 

รูปแบบการทําเกษตร   
ทํานา 2,601 36.06 
ทําสวน 1,998 27.70 
ทําไร�          1,188

  16.47 
พืชผัก 1,108 15.36 
อ่ืน ๆ  317 4.40 
รวม (ตอบได�มากกว9า 1 ข�อ) 7,212 100.00 
ท9านเป6น   
เกษตรกร 3,016 74.76 
หมอดินอาสา 1018 25.24 
รวม 4,034 100.00 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

 3. การใช�บริการจากรมพัฒนาท่ีดิน  
 ผู�ตอบแบบประเมินท่ีเคยใช�บริการจากหน�วยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน คิดเป2นร�อยละ 88.40 และ ไม�
เคยใช�บริการ คิดเป2นร�อยละ 11.60  โดยผู�ท่ีเคยใช�บริการจากรมพัฒนาท่ีดิน จําแนกตามการใช�บริการ 
ดังต�อไปนี้  
 (1) ใช�บริการด�านข�อมูลองคKความรู�และเทคโนโลยีด�านการพัฒนาท่ีดิน ร�อยละ 63.73 ส�วนใหญ�ใช�
บริการเก่ียวกับเรื่องคําแนะนํา/คําปรึกษา คิดเป2นร�อยละ 64.80 รองลงมา เรื่องเทคโนโลยีการจัดการดิน คิด
เป2นร�อยละ 51.40  เรื่องข�อมูลการเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชคิดเป2นร�อยละ 42.17  เรื่องข�อมูลการใช�
ประโยชนKท่ีดินคิดเป2นร�อยละ 40.08 เรื่องข�อมูลดิน คิดเป2นร�อยละ 40.88 ตามลําดับ  
 (2) ใช�บริการเรื่อง ปLจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีกรมพัฒนาท่ีดินให�บริการร�อยละ 65.49 ส�วนใหญ�
ใช�บริการเก่ียวกับเรื่องผลิตภัณฑKสารเร�ง พด. คิดเป2นร�อยละ 88.05  รองลงมา เรื่องปุNยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ 
คิดเป2นร�อยละ 65.02  เรื่องเมล็ดพันธุKพืชปุNยสดคิดเป2นร�อยละ 61.65  เรื่องปูนเพ่ือการเกษตรคิดเป2นร�อยละ 
58.65  เรื่องกล�าหญ�าแฝกคิดเป2นร�อยละ 34.01 ตามลําดับ  
 (3) การวิเคราะหKดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน ส�วนใหญ�ใช�บริการจากหน�วยงานกรมพัฒนา
ท่ีดิน คิดเป2นร�อยละ 50.30 
 (4) แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตรร�อยละ 18.57 ส�วนใหญ�ใช�บริการเก่ียวกับเรื่องแหล�งน้ําในไร�นานอกเขต
ชลประทาน คิดเป2นร�อยละ 21.34 รองลงมา เรื่องแหล�งน้ําเพ่ือการอนุรักษKดินและน้ํา คิดเป2นร�อยละ 9.42 
และ เรื่องแหล�งน้ําชุมชน  คิดเป2นร�อยละ 7.46 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4-2 
 
ตารางท่ี 4-2 การใช�บริการจากกรมพัฒนาท่ีดิน        

     (n=4,034) 
ข�อมูล จํานวน ร�อยละ 

1. ด�านข�อมูลองคKความรู�และเทคโนโลยีด�านการพัฒนาท่ีดิน 2,571 63.70 
2. ด�านปLจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีกรมพัฒนาท่ีดินให�บริการ 2,642 65.60 
3.ด�านการวิเคราะหKดิน น้ํา พืช และวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน 2,029 50.30 
4. ด�านแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 749 18.60 
5. ระบบอนุรักษKดินและน้ํา  385 9.50  
6. อ่ืนๆ 4 0.10 

หมายเหตุ : ข�อมูลการใช�บริการแต�ละด�าน นําเสนอเฉพาะตอบว�าท่ีใช�บริการ และการใช�บริการในแต�ละ
ประเด็นย�อย เลือกตอบได�หลายข�อ 
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 4. ช9องทางการใช�บริการและการรับรู�ข�อมูลข9าวสาร จากกรมพัฒนาท่ีดิน  
 (1) การบริการและรับรู�ข�าวสารของกรมพัฒนาท่ีดินผ�านเจ�าหน�าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดในพ้ืนท่ี 
ร�อยละ 82.05  
 (2) ผ�านติดต�อท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต/สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดท่ีใกล�บ�าน ร�อยละ 36.81 ผ�านเว็บ
ไซดKหรือ E-mail ของกรมพัฒนาท่ีดินหรือของหน�วยงานในส�วนภูมิภาคของกรมพัฒนาท่ีดิน ร�อยละ 7.51 ผ�าน
การประชุม/อบรม ท่ีจัดโดยหน�วยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน/หน�วยงานราชการอ่ืนๆร�อยละ 52.26  
 (3) ผ�านหมอดินอาสาร�อยละ 62.52 โดยส�วนใหญ�เป2น หมอดินอาสาประจําหมู�บ�านร�อยละ 41.45 
รองลงมาคือ หมอดินอาสาประจําตําบล ร�อยละ 37.13 หมอดินอาสาประจําอําเภอร�อยละ 10.54 หมอดิน
อาสาประจําจังหวัดร�อยละ 5.21 ตามลําดับ 
 (4) คลินิกเกษตรกรเคลื่อนท่ี ร�อยละ 42.34 ผ�านศูนยKถ�ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ร�อยละ 
52.38 ผ�านศูนยKเรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 882 ศูนยKร�อยละ 24.62 ตามลําดับ 
            (5) ผ�าน Web Applicationร�อยละ 2.55 โดยส�วนใหญ�ผ�านช�องทาง ระบบฐานข�อมูลโครงการปลูก
พืชปุNยสดร�อยละ 4.56 ผ�านระบบฐานข�อมูลโครงการแหล�งน้ําในไร�นาในระบบ online ร�อยละ 1.61 ผ�าน 
Mobile Applicationร�อยละ 3.74 โดยส�วนใหญ� ใช�ผลการวิเคราะหKดินตัวอย�าง ดิน น้ํา ปุNยร�อยละ 3.84 
รองลงมาคือ ปุNยรายแปลงร�อยละ 3.07 กดดูรู�ดินร�อยละ 2.68 คลิปหมอดินร�อยละ 2.38 LDD Soil Guide 
ร�อยละ 1.26 และ LDD’s IM Farm 0.59 และผ�านสื่อประชาสัมพันธKวิทยุ/โทรทัศนK/หนังสือพิมพK ร�อยละ 
38.00 และผ�านสื่อสังคมออนไลนK ร�อยละ 8.58 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4-2 
 

ตารางท่ี 4-2 การใช�บริการจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
   (n=4,034) 

ข�อมูล จํานวน ร�อยละ 
การใช�บริการ 
ผ�านเจ�าหน�าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดในพื้นท่ี  3,310 82.10 
ติดต�อท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต/สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดท่ีใกล�บ�าน  1,485 36.80 
เว็บไซดKหรือ E-mail ของกรมพัฒนาท่ีดินหรือของหน�วยงานในส�วนภูมภิาคของกรม
พัฒนาท่ีดิน 

303 7.50 

ผ�านการประชุม/อบรม ท่ีจัดโดยหน�วยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน/หน�วยงานราชการอื่นๆ 2,108 52.30 
ผ�านหมอดินอาสา 2,522 62.50 
คลินิกเกษตรกรเคล่ือนท่ี 1,708 42.30 

ศูนยKถ�ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน 2,113 47.60 
ศูนยKเรียนรู�การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค�าเกษตร 882 ศูนยK 993 24.60 
ผ�าน Web Application 103 2.60 
ผ�าน Mobile Application 151 3.70 
ส่ือประชาสัมพันธKวิทยุ/โทรทัศนK/หนังสือพิมพK 1,533 38.00 
ส่ือสังคมออนไลนK  346 8.60 

อื่นๆ  12 0.30 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

หมายเหตุ : ข�อมูลการใช�บริการแต�ละด�าน นําเสนอเฉพาะตอบว�าท่ีใช�บริการ และการใช�บริการในแต�ละ
ประเด็นย�อย เลือกตอบได�หลายข�อ 

 

ความพึงพอใจของผู�รับบริการต9อหน9วยงานในส9วนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน 
 การนําเสนอ ระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการต�อหน�วยงานในส�วนภูมิภาค ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
นําเสนอใน 3 ลักษณะ ประกอบด�วย  
 1. ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 2. ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมจําแนกตามสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ท้ัง 12 เขต 
 3. ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมจําแนกตามจังหวัดของแต�ละ สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 
ท้ัง 12 เขต 
 
 1. ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 ความพึงพอใจของผู�ได�รับบริการในภาพรวม ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.43 คิดเป2น ร�อยละ 88.60 มีความ 
พึงพอใจในระดับพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต�ละด�านพบว�า ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรม
พัฒนาท่ีดินมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.56 คิดเป2นร�อยละ 91.20 อยู�ในระดับพึงพอใจมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ด�านคุณภาพการให�บริการ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.46 คิดเป2นร�อยละ 89.20 ด�านกระบวนการ
ข้ันตอนการให�บริการ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.35 คิดเป2นร�อยละ 87.00 ด�านช�องทางการติดต�อสื่อสารมีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.31 คิดเป2นร�อยละ 86.20 และด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.27 คิดเป2นร�อยละ 
85.40 ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงตาราง 4-3 
 
ตารางท่ี 4-3 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของกรมพัฒนาท่ีดิน    

(n=4,034) 
ความพึงพอใจในแต9ละด�าน ค9าเฉล่ีย ระดับ

คะแนน 
ระดับความ
พึงพอใจ  

ลําดับท่ี 

1. ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 4.35 87.00 มากท่ีสุด 3 
2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนา
ท่ีดิน 

4.56 91.20 มากท่ีสุด 1 

3. ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.27 85.40 มากท่ีสุด 5 
4. ด�านช�องทางการติดต�อสื่อสาร 4.31 86.20 มากท่ีสุด 4 
5. ด�านคุณภาพการให�บริการ 4.46 89.20 มากท่ีสุด 2 

ภาพรวมท้ัง 5 ด�าน  4.43 88.60 มากท่ีสุด  
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 2. ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวม จําแนกตามเขต 
 ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละเขต พบว�า ทุกเขตมีคะแนนความพึงพอใจอยู�ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 12 มีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
4.95 คิดเป2นร�อยละ 99.00 รองลงมา คือ เขตท่ี 8 และ เขตท่ี 9 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.58 คิดเป2นร�อยละ 91.60 
เขตท่ี 5 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.51 คิดเป2นร�อยละ 90.20 ส�วนเขตท่ี 6 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.50 คิดเป2นร�อยละ 
90.00 ส�วนเขตท่ี 4และ เขตท่ี 11 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.44 คิดเป2นร�อยละ 88.80 เขตท่ี 1 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.30 
เขตท่ี 10 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.29 คิดเป2นร�อยละ 85.80 เขตท่ี 7และ เขตท่ี 2 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.26 คิดเป2น
ร�อยละ 85.20 และเขตท่ี 3 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.21 คิดเป2นร�อยละ 84.20 ตามลําดับ กล�าวโดยสรุป ทุก
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต มีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดแสดงตารางท่ี 
4-4 
 
ตารางท่ี 4-4 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมต9อสํานักงานพัฒนาท่ีดิน จําแนกตาม
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 

(n=4,034) 
 

เขต 
 

ค9าเฉลี่ยรายเขต 
 

รวม 
 

คะแนน
(ร�อยละ) 

 
ลําดับท่ี 

ด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 ด�านท่ี 4 ด�านท่ี 5 
เขต 1 4.20 4.45 4.07 4.12 4.37 4.30 86.00 6 

เขต 2 4.17 4.47 4.13 4.15 4.36 4.26 85.20 8 
เขต3 4.14 4.26 3.46 3.92 3.99 4.21 84.20 9 
เขต4 4.42 4.59 4.44 4.37 4.44 4.44 88.80 5 
เขต5 4.38 4.66 4.41 4.48 4.61 4.51 90.20 3 
เขต6 4.48 4.56 4.46 4.40 4.51 4.50 90.00 4 
เขต7 4.15 4.37 4.04 4.09 4.33 4.26 85.20 8 
เขต8 4.52 4.75 4.60 4.57 4.62 4.58 91.60 2 
เขต9 4.48 4.68 4.54 4.51 4.63 4.58 91.60 2 
เขต10 4.14 4.37 4.13 4.07 4.39 4.29 85.80 7 
เขต11 4.37 4.73 4.44 4.46 4.57 4.44 88.80 5 
เขต12 4.96 4.97 4.88 4.78 4.95 4.95 99.00 1 

ค9าเฉลี่ย 
ของทุกเขต 

4.35 4.56 4.27 4.31 4.46 4.43 88.60 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

 3. ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวม จําแนกตามจังหวัด 
  3.1 ความพึงพอใจของผู�รับบริการแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 
  ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละจังหวัด ในสํานักพัฒนาท่ีดินเขต 1 พบว�า 
มีจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด จํานวน 10 จังหวัด คะแนนความพึงพอใจระดับมาก จํานวน 
3 จังหวัด ลําดับท่ี 1 คือ กรุงเทพมหานคร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.79 คิดเป2นร�อยละ 95.80 รองลงมา คือ จังหวัด
สมุทรปราการ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.88 คิดเป2นร�อยละ 97.60  ลําดับท่ี 3 คือ จังหวัดสุพรรณบุรีมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
4.59 คิดเป2นร�อยละ 91.80 ส�วนจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมาก 3 จังหวัด ประกอบด�วย จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัด สิงหKบุรีและจังหวัดลพบุรี  รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-5 
 
ตารางท่ี 4-5 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการของแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 

(n=4,034) 
จังหวัด ค9าเฉลี่ยรายจังหวัด รวม คะแนน 

(ร�อยละ) 
ลําดับท่ี 

ด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 ด�านท่ี 4 ด�านท่ี 5 
1.สมุทรปราการ 4.32 4.85 4.18 4.65 4.88 4.65 93.00 2 
2.นครปฐม 4.16 4.48 4.18 4.00 4.38 4.30 86.00 7 
3.นครนายก 4.02 4.45 3.79 3.97 4.43 4.22 84.40 10 
4.นนทบุรี 4.32 4.82 4.64 4.41 4.64 4.55 91.00 4 
5.กรุงเทพฯ 4.79 5.00 4.29 4.93 5.00 4.79 95.80 1 
6.ชัยนาท 4.06 4.33 4.08 4.08 4.42 4.37 87.40 5 
7.สิงหKบุร ี 4.05 4.42 3.97 3.97 4.18 4.12 82.40 12 
8.อ�างทอง 4.15 4.46 3.99 4.24 4.43 4.32 86.40 6 
9.อยุธยา 4.28 4.36 3.92 3.99 4.26 4.23 84.60 9 

10. ลพบุร ี 4.10 4.20 3.83 3.87 4.07 4.10 82.00 13 
11. สุพรรณบุร ี 4.58 4.58 4.47 4.47 4.59 4.59 91.80 3 
12. สระบุร ี 4.08 4.46 4.18 4.01 4.45 4.29 85.80 8 
13. ปทุมธานี 4.20 4.50 4.13 4.15 4.23 4.20 84.00 11 

ค9าเฉลี่ย 4.20 4.45 4.07 4.12 4.37 4.30 86.00  

 
  3.2 ความพึงพอใจของผู�รับบริการแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 2  
  ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละจังหวัด ในสํานักพัฒนาท่ีดินเขต 2 พบว�า 
มีจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จํานวน 6 จังหวัด คะแนนความพึงพอใจระดับมาก จํานวน  
2 จังหวัด ลําดับท่ี 1 คือ ตราด มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.62 คิดเป2นร�อยละ 92.40 รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี  
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.41 คิดเป2นร�อยละ 88.20  ลําดับท่ี 3 คือ จังหวัดระยองมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.36 คิดเป2น 
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ร�อยละ 87.20  ส�วนจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมาก 2 จังหวัด ประกอบด�วย จังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-6 
 
ตารางท่ี 4-6 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการของแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขตท่ี 2  
จังหวัด ด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 ด�านท่ี 4 ด�านท่ี 5 ค9าเฉลี่ย คะแนน

(ร�อยละ) 
ลําดับท่ี 

จันทบุร ี 4.13 4.51 3.98 4.13 4.47 4.25 85.00 5 
ฉะเชิงเทรา 3.84 4.25 3.81 3.88 4.10 3.93 78.60 8 

ชลบุร ี 4.36 4.56 4.18 4.26 4.46 4.41 88.20 2 

ตราด 4.58 4.71 4.48 4.63 4.69 4.62 92.40 1 
ปราจีนบุร ี 3.95 4.37 3.99 3.88 4.11 4.07 81.40 7 

ระยอง 4.31 4.62 4.30 4.20 4.43 4.36 87.20 3 
ศขซ. 4.03 4.37 4.09 4.05 4.37 4.26 85.20 4 

สระแก�ว 4.22 4.44 4.30 4.25 4.31 4.24 84.80 6 

ค9าเฉลี่ย 4.17 4.47 4.13 4.15 4.36 4.26 85.20  

 
  3.3 ความพึงพอใจของผู�รับบริการแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3  
     ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละจังหวัด ในสํานักพัฒนาท่ีดินเขต 3 พบว�า 
มีจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จํานวน 2 จังหวัด คะแนนความพึงพอใจระดับมาก จํานวน 2 
จังหวัด ลําดับท่ี 1 คือจังหวัดชัยภูมิ มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.98 คิดเป2นร�อยละ 85.80 รองลงมา คือ จังหวัดสุรินทรK 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.26 คิดเป2นร�อยละ 85.20  ส�วนจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมาก 2 จังหวัด 
ประกอบด�วย จังหวัดบุรีรัมยKและจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-7 
 
ตารางท่ี 4-7 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการของแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขตท่ี 3 

จังหวัด ด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 ด�านท่ี 4 ด�านท่ี 5 ค9าเฉลี่ย คะแนน 
(ร�อยละ) 

ลําดับท่ี 

นครราชสมีา 4.05 4.34 3.59 3.89 3.99 4.12 82.40 4 
ชัยภูม ิ 4.27 4.17 3.35 3.91 3.98 4.29 85.80 1 

สุรินทรK 4.17 4.21 3.44 3.92 3.99 4.26 85.20 2 

บุรีรัมยK 4.09 4.29 3.46 3.95 3.98 4.18 83.60 3 

ค9าเฉลี่ย 4.14 4.26 3.46 3.92 3.99 4.21 84.20  
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

  3.4 ความพึงพอใจของผู�รับบริการแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4  
        ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละจังหวัด ในสํานักพัฒนาท่ีดินเขต 4 พบว�า 
มีจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จํานวน 7 จังหวัด ลําดับท่ี 1 คือจังหวัดอํานาจเจริญ  
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.67 คิดเป2นร�อยละ 93.40 รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.55 คิดเป2น
ร�อยละ 91.00 ลําดับท่ี 3 จังหวัดนครพนม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.50 คิดเป2นร�อยละ 90.00 รายละเอียดแสดง 
ดังตารางท่ี 4-8 
 
ตารางท่ี 4-8 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการของแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขตท่ี 4 

จังหวัด ด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 ด�านท่ี 4 ด�านท่ี 5 ค9าเฉลี่ย คะแนน 
(ร�อยละ) 

ลําดับท่ี 

ยโสธร 4.32 4.48 4.22 4.13 4.37 4.45 89.00 4 
นครพนม 4.53 4.83 4.11 4.14 4.56 4.50 90.00 3 
อํานาจเจรญิ 4.86 4.91 4.68 4.43 4.55 4.67 93.40 1 
มุกดาหาร 4.37 4.46 4.45 4.44 4.43 4.42 88.40 5 
อุบลราชธานี 4.61 4.73 4.68 4.56 4.55 4.55 91.00 2 
ศรีสะเกษ 4.24 4.55 4.45 4.44 4.43 4.33 86.60 7 
ร�อยเอ็ด 4.40 4.51 4.37 4.30 4.38 4.38 87.60 6 
ค9าเฉลี่ย 4.42 4.59 4.44 4.37 4.44 4.44 88.80  

 
  3.5 ความพึงพอใจของผู�รับบริการแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 
       ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละจังหวัด ในสํานักพัฒนาท่ีดินเขต 5 พบว�า 
มีจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จํานวน 8 จังหวัด ลําดับท่ี 1 คือจังหวัดอุดรธานี มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.63 คิดเป2นร�อยละ 92.60 รองลงมา คือ จังหวัดมหาสารคาม มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.58 คิดเป2นร�อยละ 
91.60 ลําดับท่ี 3 จังหวัดขอนแก�น มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.56 คิดเป2นร�อยละ 91.20 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 
4-9 
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ตารางท่ี 4-9 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการของแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขตท่ี 5 
จังหวัด ด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 ด�านท่ี 4 ด�านท่ี 5 ค9าเฉลี่ย คะแนน

(ร�อยละ) 
ลําดับท่ี 

ขอนแก�น 4.47 4.73 4.55 4.38 4.60 4.56 91.20 3 
สกลนคร 4.27 4.58 4.34 4.43 4.48 4.37 87.40 8 
อุดรธานี 4.55 4.74 4.40 4.65 4.76 4.63 92.60 1 
บึงกาฬ 4.38 4.71 4.35 4.53 4.57 4.51 90.20 5 
หนองบัวลําภ ู 4.22 4.67 4.32 4.41 4.64 4.45 89.00 6 
หนองคาย 4.40 4.59 4.47 4.66 4.67 4.52 90.40 4 
มหาสารคาม 4.42 4.70 4.57 4.57 4.71 4.58 91.60 2 
กาฬสินธุK 4.25 4.54 4.21 4.20 4.44 4.40 88.00 7 
ค9าเฉลี่ย 4.38 4.66 4.41 4.48 4.61 4.51 90.20  

 
  3.6 ความพึงพอใจของผู�รับบริการแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
       ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละจังหวัด ในสํานักพัฒนาท่ีดินเขต 6 พบว�า 
มีจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 จังหวัด ลําดับท่ี 1 คือจังหวัดลําปาง มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.68 คิดเป2นร�อยละ 93.60 รองลงมา คือ จังหวัดเชียงใหม� มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.55 คิดเป2นร�อยละ 
91.00 ลําดับท่ี 3 จังหวัดลําพูน มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.44 คิดเป2นร�อยละ 88.80 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี  
4-10 
 
ตารางท่ี 4-10 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการของแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขตท่ี 6 
จังหวัด ด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 ด�านท่ี 4 ด�านท่ี 5 ค9าเฉลี่ย คะแนน 

(ร�อยละ) 
ลําดับท่ี 

ลําปาง 4.68 4.80 4.76 4.70 4.71 4.68 93.60 1 
ลําพูน 4.41 4.45 4.39 4.31 4.42 4.44 88.80 3 
ศพล. 4.36 4.53 4.24 4.26 4.45 4.38 87.60 5 
เชียงใหม� 4.42 4.60 4.47 4.41 4.64 4.55 91.00 2 
แม�ฮ�องสอน 4.63 4.48 4.40 4.38 4.24 4.42 88.40 4 
ค9าเฉลี่ย 4.48 4.56 4.46 4.40 4.51 4.50 90.00  

 
  3.7 ความพึงพอใจของผู�รับบริการแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 
        ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละจังหวัด ในสํานักพัฒนาท่ีดินเขต 7 พบว�า 
มีจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดจํานวน 4 จังหวัด ลําดับท่ี 1 คือจังหวัดเชียงราย มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.51 คิดเป2นร�อยละ 90.20 รองลงมา คือ จังหวัดพะเยา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.41 คิดเป2นร�อยละ 88.20 
ลําดับท่ี 3 จังหวัดแพร� มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.22 คิดเป2นร�อยละ 84.40 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-11 
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ตารางท่ี 4-11 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการของแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขตท่ี 7 
จังหวัด ด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 ด�านท่ี 4 ด�านท่ี 5 ค9าเฉลี่ย คะแนน

(ร�อยละ) 
ลําดับท่ี 

น�าน 3.71 4.02 3.55 3.84 3.86 3.80 76.00 4 
พะเยา 4.40 4.62 4.40 4.41 4.49 4.41 88.20 2 
เชียงราย 4.40 4.57 4.27 4.29 4.54 4.51 90.20 1 
แพร� 4.06 4.26 3.95 3.91 4.33 4.22 84.40 3 
ค9าเฉลี่ย 4.15 4.37 4.04 4.09 4.33 4.26 85.20  

 
  3.8 ความพึงพอใจของผู�รับบริการแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 
        ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละจังหวัด ในสํานักพัฒนาท่ีดินเขต 8 พบว�า 
มีจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 จังหวัด ลําดับท่ี 1 คือจังหวัดอุตรดิตถK มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.70 คิดเป2นร�อยละ 94.00 รองลงมา คือ จังหวัดเพชรบูรณKและพิษณุโลก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.60  
คิดเป2นร�อยละ 92.00 ลําดับท่ี 3 จังหวัดพิจิตร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.48 คิดเป2นร�อยละ 89.60 รายละเอียดแสดง
ดังตารางท่ี 4-12 
 
ตารางท่ี 4-12 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการของแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขตท่ี 8 
จังหวัด ด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 ด�านท่ี 4 ด�านท่ี 5 ค9าเฉลี่ย คะแนน

(ร�อยละ) 
ลําดับท่ี 

เลย 4.24 4.57 4.42 4.33 4.63 4.46 89.20 4 
อุตรดิตถK 4.68 4.86 4.74 4.69 4.70 4.70 94.00 1 
เพชรบูรณK 4.55 4.83 4.63 4.62 4.70 4.60 92.00 2 
พิษณุโลก 4.57 4.76 4.65 4.60 4.54 4.60 92.00 2 
พิจิตร 4.45 4.66 4.50 4.53 4.48 4.48 89.60 3 
ค9าเฉลี่ย 4.52 4.75 4.60 4.57 4.62 4.58 91.60  

 
  3.9 ความพึงพอใจของผู�รับบริการแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 
       ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละจังหวัด ในสํานักพัฒนาท่ีดินเขต 9 พบว�า 
มีจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 จังหวัด ลําดับท่ี 1 คือจังหวัดนครสวรรคK มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.79 คิดเป2นร�อยละ 95.80 รองลงมา คือ จังหวัดตาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.72 คิดเป2นร�อยละ 94.40 
ลําดับท่ี 3 จังหวัดกําแพงเพชร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.70  คิดเป2นร�อยละ 94.00 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี  
4-13 
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ตารางท่ี 4-13 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการของแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขตท่ี 9 
จังหวัด ด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 ด�านท่ี 4 ด�านท่ี 5 ค9าเฉลี่ย คะแนน

(ร�อยละ) 
ลําดับท่ี 

นครสวรรคK 4.72 4.82 4.86 4.78 4.88 4.79 95.80 1 
กําแพงเพชร 4.51 4.88 4.63 4.74 4.80 4.70 94.00 3 
อุทัยธานี 4.30 4.40 4.26 4.11 4.20 4.30 86.00 5 
สุโขทัย 4.22 4.49 4.24 4.27 4.50 4.37 87.40 4 
ตาก 4.65 4.81 4.69 4.62 4.76 4.72 94.40 2 
ค9าเฉลี่ย 4.48 4.68 4.54 4.51 4.63 4.58 91.60  

 

  3.10 ความพึงพอใจของผู�รับบริการแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 
         ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละจังหวัด ในสํานักพัฒนาท่ีดินเขต 10 
พบว�า มีจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จํานวน 6 จังหวัด คะแนนความพึงพอใจระดับมาก 
จํานวน 3 จังหวัด ลําดับท่ี 1 คือจังหวัดกาญจนบุรี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.56 คิดเป2นร�อยละ 91.20 รองลงมาคือ 
จังหวัดสมุทรสาคร มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.48 คิดเป2นร�อยละ 89.60 ลําดับท่ี 3 จังหวัดเพชรบุรี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
4.38  คิดเป2นร�อยละ 87.60 ส�วนจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมาก 3 จังหวัด ประกอบด�วย ชัยพัฒนา
เขาชะงุ�มและประจวบคีรีขันธK รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-14 
 

ตารางท่ี 4-14 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการของแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขตท่ี 10 
จังหวัด ด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 ด�านท่ี 4 ด�านท่ี 5 ค9าเฉลี่

ย 
คะแนน
(ร�อยละ) 

ลําดับท่ี 

เขาชะงุ�ม 3.84 4.25 4.02 3.80 4.14 3.91 78.20 9 
ชัยพัฒนา 4.03 4.07 4.17 4.07 4.33 4.20 84.00 7 
หนองพลับ-กลัดหลวง
ฯ 

4.03 3.97 4.03 3.60 4.17 4.27 
85.40 

4 

สมุทรสงคราม 4.20 4.43 3.63 3.85 4.18 4.25 85.00 5 
ราชบุร ี 4.03 4.27 4.05 4.17 4.31 4.21 84.20 6 
สมุทรสาคร 4.45 4.53 4.25 4.15 4.40 4.48 89.60 2 
กาญจนบุร ี 4.29 4.58 4.49 4.14 4.77 4.56 91.20 1 
ประจวบคีรีขันธK 4.01 4.24 3.92 3.99 4.28 4.14 82.80 8 
เพชรบุร ี 4.24 4.59 4.21 4.31 4.43 4.38 87.60 3 
ค9าเฉลี่ย 4.14 4.37 4.13 4.07 4.39 4.29 85.80  

 
  3.11 ความพึงพอใจของผู�รับบริการแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 
         ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละจังหวัด ในสํานักพัฒนาท่ีดินเขต 11 
พบว�า มีจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จํานวน 7 จังหวัด ลําดับท่ี 1 คือจังหวัดชุมพรมี
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ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.49 คิดเป2นร�อยละ 89.80 รองลงมา คือ จังหวัดพังงาและกะบ่ี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.47 คิดเป2น
ร�อยละ 89.40 ลําดับท่ี 3 จังหวัดสุราษฎรKธานี มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.46 คิดเป2นร�อยละ 89.20 รายละเอียดแสดง
ดังตารางท่ี 4-15 
 

ตารางท่ี 4-15 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการของแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขตท่ี 11 
จังหวัด ด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 ด�านท่ี 4 ด�านท่ี 5 ค9าเฉลี่ย คะแนน

(ร�อยละ) 
ลําดับท่ี 

ภูเก็ต 4.28 4.74 4.40 4.54 4.54 4.40 88.00 5 
พังงา 4.45 4.78 4.61 4.53 4.56 4.47 89.40 2 
ชุมพร 4.40 4.75 4.44 4.42 4.60 4.49 89.80 1 
กระบ่ี 4.46 4.94 4.51 4.57 4.68 4.47 89.40 2 
นครศรีธรรมราช 4.25 4.69 4.36 4.41 4.52 4.40 88.00 5 
สุราษฎรKธานี 4.40 4.62 4.43 4.40 4.55 4.46 89.20 3 
ระนอง 4.43 4.59 4.39 4.39 4.50 4.41 88.20 4 
ค9าเฉลี่ย 4.37 4.73 4.44 4.46 4.57 4.44 88.80  

 

  3.12 ความพึงพอใจของผู�รับบริการแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 
          ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละจังหวัด ในสํานักพัฒนาท่ีดินเขต 12 
พบว�า มีจังหวัดท่ีมีคะแนนความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด จํานวน 8 จังหวัด ลําดับท่ี 1 คือจังหวัดยะลา จังหวัด
ปLตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 5.00 คิดเป2นร�อยละ 100.00 รองลงมา 
คือ จังหวัดพัทลุง มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.98 คิดเป2นร�อยละ 99.60 ลําดับท่ี 3 จังหวัดสงขลา มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
4.96 คิดเป2นร�อยละ 99.20 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-16 
 

ตารางท่ี 4-16 คะแนนความพึงพอใจของผู�รับบริการของแต9ละจังหวัด ในสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขตท่ี 12 
จังหวัด ด�านท่ี 1 ด�านท่ี 2 ด�านท่ี 3 ด�านท่ี 4 ด�านท่ี 5 ค9าเฉลี่ย คะแนน 

(ร�อยละ) 
ลําดับท่ี 

ยะลา 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 1 
ปLตตานี 5.00 5.00 4.96 4.88 5.00 5.00 100.00 1 
นราธิวาส 5.00 5.00 4.74 4.70 5.00 5.00 100.00 1 
ตรัง 5.00 5.00 4.96 4.95 5.00 5.00 100.00 1 
พัทลุง 5.00 5.00 4.91 4.69 4.95 4.98 99.60 2 
ศพท. 4.36 4.64 4.47 4.36 4.50 4.42 88.40 4 
สงขลา 4.98 4.97 4.88 4.75 4.93 4.96 99.20 3 
สตูล 5.00 5.00 4.87 4.69 5.00 5.00 100.00 1 
ค9าเฉลี่ย 4.96 4.97 4.88 4.78 4.95 4.95 99.00  
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เปรียบเทียบความพึงพอใจต9อการบริการของกรมพัฒนาที่ดิน  
 จากการท่ีระดับความพึงพอใจต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินในภารวม ส�วนใหญ�ระดับความ 
พึงพอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด ผู�ศึกษาได�ทําการวิเคราะหKเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของแต�ละกลุ�มผู�ใช�บริการ 
มีรายละเอียด ดังนี้ (รายละเอียดในตารางท่ี 4-17) 
 1. ผู�รับบริการเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในภารวมในระดับท่ีใกล�เคียงกัน คะแนนเฉลี่ย 
4.41 และ 4.45 ตามลําดับ  

 2. ผู�รับบริการในแต�ละระดับอายุ มีระดับความพึงพอใจใกล�เคียงกัน อายุ 15-19 ป? มีคะแนนความ 
พึงพอใจ 4.50. อายุ 20-39ป?  คะแนนความพึงพอใจ 4.45 อายุ 40-49 ป? มีคะแนนความพึงพอใจ 4.43  
อายุ 60 ป?ข้ึนไปมีคะแนนความพึงพอใจ 4.41 และ 20-39 ป? มีคะแนนระดับความพึงพอใจ 4.37 ตามลําดับ 

 3. ผู�รับบริการในแต�ละระดับการศึกษา มีคะแนนความพึงพอใจใกล�เคียงกัน การศึกษา ปวส/ปวท/
อนุปริญญา มีระดับคะแนนความพึงพอใจ 4.45 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนความ
พึงพอใจ 4.44 ระดับมัธยมศึกษาตอนต�นมีคะแนนความพึงพอใจ 4.43 ระดับปริญญาโทและสูงกว�ามีคะแนน
ความพึงพอใจ 4.40 ระดับปริญญาตรีมีคะแนนความพึงพอใจ 4.38 ระดับปวช. มีคะแนนความพึงพอใจ 4.36 
และไม�เคยศึกษามีระดับคะแนนความพึงพอใจ 4.33 ตามลําดับ 

 4. ผู�รับบริการท่ีมีจํานวนพ้ืนท่ีถือครองแตกต�างกัน มีความพึงพอใจในระดับใกล�เคียงกัน จํานวนถือ
ครอง 1-50 ไร�  มีคะแนนความพึงพอใจ กับ51-100 ไร�เท�ากัน และ 101-150ไร� คะแนน 4.43 และ 4.38 
ตามลําดับ 

 5. ผู�รับบริการรูปแบบการถือครองท่ีดินเป2นของตนเองและท่ี ส.ป.ก มีคะแนนความพึงพอใจ 4.44 
และ 4.40 ตามลําดับ 

 6. ผู�รับบริการจํานวนพ้ืนท่ีทําเกษตร มากกว�า200 ไร� และ 51-100 ไร� มีระดับความพึงพอใจท่ี
ใกล�เคียงกัน คะแนน 4.50 และ 4.45 ตามลําดับ 

 7. ผู�รับบริการท่ีมีลักษณะการทําการเกษตร มีระดับความพึงพอใจใกล�เคียงกัน พืชผัก มีระดับคะแนน 
4.57 ทําสวนมีระดับคะแนนความพึงพอใจ 4.49 ทําไร�มีระดับคะแนน 4.44 และทํานามีระดับคะแนนความพึง
พอใจ 4.41 ตามลําดับ 

 8. ผู�รับบริการท่ีเป2นเกษตรกรท่ัวไปและหมอดินอาสามีระดับความพึงพอใจในคะแนนใกล�เคียงกัน 
คะแนน 4.45 และ 4.43 ตามลําดับ 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ตารางท่ี 4-17 ตารางเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจ จําแนกตามกลุ9มผู�รับบริการ  
(n=4,034) 

 คะแนนความพึงพอใจ 
ค9าเฉลี่ย 
(ร�อยละ) 

 
รวม 

ด�าน1 ด�าน2 ด�าน3 ด�าน4 ด�าน5 
จําแนกตามเพศ 
ชาย 4.34 

(86.80) 
4.55 

(91.00) 
4.25 

(85.00) 
4.29 

(85.80) 
4.44 

(88.80) 
4.41 

(88.20) 
หญิง 4.38 

(87.60) 
4.57 

(91.40) 
4.29 

(85.80) 
4.33 

(86.60) 
4.49 

(89.80) 
4.45 

(89.00) 
จําแนกตามอายุ 
15-19 4.25 

(85.00) 
4.50 

(90.00) 
4.38 

(97.60) 
4.50 

(90.00) 
4.75 

(95.00) 
4.50 

(90.00) 
20-39 4.30 

(86.00) 
4.51 

(90.20) 
4.15 

(83.00) 
4.22 

(84.40) 
4.41 

(88.20) 
4.37 

(87.40) 
40-49 4.37 

(87.40) 
4.56 

(91.20) 
4.27 

(85.40) 
4.30 

(86.00) 
4.45 

(89.00) 
4.43 

(88.60) 
50-59 4.37 

(87.40) 
4.59 

(91.80) 
4.29 

(85.80) 
4.34 

(86.80) 
4.49 

(89.80) 
4.45 

(89.00) 
60ป?ข้ึนไป 4.33 

(86.60) 
4.53 

(90.60) 
4.26 

(85.20) 
4.29 

(85.80) 
4.44 

(88.80) 
4.41 

(88.20) 
จําแนกตามจํานวนพ้ืนท่ีถือครอง 
1-50ไร� 4.36 

(87.20) 
4.56 

(91.20) 
4.27 

(85.40) 
4.31 

(86.20) 
4.46 

(89.20) 
4.43 

(88.60) 
51-100ไร� 4.36 

(87.20) 
4.61 

(92.20) 
4.27 

(85.40) 
4.35 

(87.00) 
4.45 

(89.00) 
4.43 

(88.60) 
101-150ไร� 4.13 

(82.60) 
4.56 

(91.20) 
4.25 

(85.00) 
4.22 

(84.40) 
4.41 

(88.20) 
4.38 

(87.60) 
151-200ไร� 4.17 

(83.40) 
4.33 

(86.60) 
4.42 

(88.40) 
4.00 

(80.00) 
4.42 

(88.40) 
4.25 

(85.00) 
มากกว�า200ไร� 3.90 

(78.00) 
4.30 

(86.00) 
4.10 

(82.00) 
3.90 

(78.00) 
4.30 

(86.00) 
4.30 

(86.00) 
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ตารางท่ี 4-17 ตารางเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจ จําแนกตามกลุ9มผู�รับบริการ  
(n=4,034) 

 คะแนนความพึงพอใจ 
ค9าเฉลี่ย 
(ร�อยละ) 

 
รวม 

ด�าน1 ด�าน2 ด�าน3 ด�าน4 ด�าน5 
จําแนกตามรูปแบบการถือครองท่ีดิน 
เป2นของตนเอง 4.37 

(87.40) 
4.57 

(91.40) 
4.27 

(85.40) 
4.32 

(86.40) 
4.46 

(89.20) 
4.44 

(88.80) 
เช�า 4.27 

(85.40) 
4.52 

(90.40) 
4.24 

(84.80) 
4.22 

(84.40) 
4.43 

(88.60) 
4.37 

(87.40) 
ท่ี ส.ป.ก 4.35 

(87.00) 
4.53 

(90.60) 
4.23 

(84.60) 
4.31 

(86.20) 
4.41 

(88.20) 
4.40 

(88.00) 
จําแนกการศึกษา 

ไม่เคยเรียน  4.33 
(86.60) 

4.55 
(91.00) 

4.32 
(86.40) 

4.22 
(84.40) 

4.37 
(87.40) 

4.33 
(86.60) 

ประถมศึกษา 4.36 
(87.20) 

4.55 
(91.00) 

4.26 
(85.20) 

4.31 
(86.20) 

4.46 
(89.20) 

4.44 
(88.80) 

มัธยมศึกษาตอนต�น 4.34 
(86.80) 

4.54 
(90.80) 

4.26 
(85.20) 

4.29 
(85.80) 

4.46 
(89.20) 

4.43 
(88.60) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4.38 
(87.60) 

4.59 
(91.80) 

4.30 
(86.00) 

4.35 
(87.00) 

4.45 
(89.00) 

4.44 
(88.80) 

ปวช. 4.27 
(85.40) 

4.54 
(90.80) 

4.25 
(85.00) 

4.28 
(85.60) 

4.48 
(89.60) 

4.36 
(87.20) 

ปวส./ปวท./อนุปริญญา 4.36 
(87.20) 

4.61 
(92.20) 

4.34 
(86.80) 

4.27 
(85.40) 

4.50 
(90.00) 

4.45 
(89.00) 

ปริญญาตร ี 4.31 
(86.20) 

4.54 
(90.80) 

4.18 
(83.60) 

4.27 
(85.40) 

4.43 
(88.60) 

4.38 
(87.60) 

ปริญญาโทและสูงกว�า 4.29 
(85.80) 

4.62 
(92.40) 

4.16 
(83.20) 

4.33 
(86.60) 

4.47 
(89.40) 

4.40 
(88.00) 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ตารางท่ี 4-17 ตารางเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจ จําแนกตามกลุ9มผู�รับบริการ  
(n=4,034) 

 คะแนนความพึงพอใจ 
ค9าเฉลี่ย 
(ร�อยละ) 

 
รวม 

ด�าน 1 ด�าน 2 ด�าน 3 ด�าน 4 ด�าน 5 
จําแนกตามพ้ืนท่ีการทําเกษตร 
1-50ไร� 4.36 

(87.20) 
4.56 

(91.20) 
4.26 

(85.20) 
4.31 

(86.20) 
4.45 

(89.00) 
4.43 

(88.60) 
51-100ไร� 4.37 

(87.40) 
4.60 

(92.00) 
4.28 

(85.60) 
4.37 

(87.40) 
4.46 

(89.20) 
4.45 

(89.00) 
101-150ไร� 4.15 

(83.00) 
4.58 

(91.60) 
4.23 

(84.60) 
4.23 

(84.60) 
4.42 

(88.40) 
4.38 

(87.60) 
151-200ไร� 4.29 

(85.80) 
4.43 

(88.60) 
4.50 

(90.00) 
4.29 

(85.80) 
4.64 

(92.80) 
4.43 

(88.60) 
มากกว�า200ไร� 4.17 

(83.40) 
4.50 

(90.00) 
4.33 

(86.60) 
3.83 

(76.60) 
4.50 

(90.00) 
4.50 

(90.00) 
ทําเกษตรแบบใด 
ทํานา 4.33 

(86.60) 
4.54 

(90.80) 
4.23 

(84.60) 
4.30 

(86.00) 
4.43 

(88.60) 
4.41 

(88.20) 
ทําสวน 4.42 

(88.40) 
4.64 

(92.80) 
4.39 

(87.80) 
4.41 

(88.20) 
4.55 

(91.00) 
4.49 

(89.80) 
ทําไร� 4.36 

(87.20) 
4.57 

(91.40) 
4.28 

(85.60) 
4.32 

(86.40) 
4.47 

(89.40) 
4.44 

(88.80) 
พืชผัก 4.52 

(90.40) 
4.69 

(93.80) 
4.43 

(88.60) 
4.44 

(88.80) 
4.59 

(91.80) 
4.57 

(91.40) 
ผู�รับบริการ 
เกษตรกรท่ัวไป  4.36 

(87.20) 
4.55 

(91.00) 
4.26 

(85.20) 
4.31 

(86.20) 
4.45 

(89.00) 
4.43 

(88.60) 
หมอดินอาสา 4.37 

(87.40) 
4.62 

(92.40) 
4.34 

(86.80) 
4.36 

(87.20) 
4.51 

(90.20) 
4.45 

(89.00) 
 

ความคาดหวังของเกษตรกรต9อการบริการของของกรมพัฒนาที่ดิน  
 ความคาดหวังต�อบทบาทของกรมพัฒนาท่ีดิน ในมุมมองของเกษตรกรโดยส�วนใหญ� เป2นบทบาท 
หน�าท่ี ตามพันธกิจของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีดําเนินการอยู� เช�น การสนับสนุน วัสดุ พืช บํารุงดินต�าง ๆ การให�
ความรู�เรื่องการพัฒนาคุณภาพดิน เช�น การผลิตปุNยอินทรียK การวิเคราะหKดิน การพัฒนาแหล�งน้ํา การลดต�นทุน
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การผลิต การวางแผนการใช�ท่ีดิน พัฒนาองคKความรู�เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน การบริการท่ีเป2นมิตร และ
เพียงพอ เป2นต�น ดังตัวอย�าง ต�อไปนี้  
 1. ต�องการให�ไปให�ความรู�ด�านการผลิตปุNยอินทรียKกับกลุ�มเกษตรกรท่ีจัดต้ังใหม� 
 2. ต�องการให�มีการบริการต�างๆ ของกรมพัฒนาท่ีดิน ต�อเนื่องและเพียงพอต�อความต�องการของ
เกษตรกร ในเรื่องของ ปูน สารเร�งต�างๆ เมล็ดปุNยสด การวิเคราะหKดิน เป2นต�น  
 3. ความรู�เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน  ให�ตอบสนองความต�องการท่ีเป2นจริง และสอดคล�องประกอบ
อาชีพการเกษตร ในปLจจุบัน  
 4. ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีกรมพัฒนาท่ีดินหาเทคโนโลยีใหม�ๆ ตลอดมานําเสนอมาให�ความรู� คําแนะนํา 
เกษตรกรอยู�ตลอดเวลาเพ่ือไว�ปรับปรุงต�อยอด ให�ได�ผลผลิตท่ีดียิ่งข้ึน 
 5. ความรู�ในเรื่อง การลดต�นทุน เพ่ิมผลผลิต ให�กับเกษตรกรยิ่งข้ึน ผลผลิตมีคุณภาพมากข้ึน 
 6. ต�องการให�กรมพัฒนาท่ีดินเข�ามาอนุรักษKดินและน้ําในพ้ืนท่ีบุกรุกปoา สนับสนุนและส�งเสริมให�มีการ
ลดใช�สารเคมีอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 
 7. ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�ามาช�วยวางแผนจัดการ การใช�ท่ีดินให�เหมาะสมกับการปลูกพืช นําปLจจัย
การผลิตทางการเกษตรมา แนะนําเกษตรกรให�ใช�อย�างถูกต�องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิต 
 8. คาดหวังว�าในอนาคตเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให�ลงไปดูสภาพความเป2นจริงตามแปลงของ
เกษตรกรโดยตรงมากกว�า เพ่ือแก�ไขปLญหาเฉพาะด�านเป2นรายๆไป 
 9. การสร�างแหล�งน้ําซ่ึงเป2นปLจจัยของการทําเกษตร เช�น แหล�งน้ําขนาดเล็ก การใช�ประโยชนKจาก
แหล�งน้ําในไร�นา เช�น ทําท�อพีอี  ผ�านไร�สวนการเกษตร ซ่ึงช�วยให�ประหยัดต�นทุนการผลิต 
 10. การบริการของกรมพัฒนาท่ีดี ควรจะมีอยู�อย�างนี้นานๆ ไปตลอด เพ่ือให�การสนับสนุนช�วยเหลือ
เกษตรกรไทยให�รู�จักคุณค�าของดิน 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ตารางท่ี 4-18 ข�อมูลท่ัวไปผู�ตอบแบบประเมิน 
(n=1,660) 

ท่ี ความต�องการ/ความคาดหวัง จํานวน ร�อยละ ลําดับ 

1 
การให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรงุบํารุงดิน การลดต�นทุน
การผลิต การเพ่ิมผลลติ ความตระหนักในคุณค�าของดิน 

205 12.35 3 

2 
ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึง
เกษตรกร ในพ้ืนท่ี 

117 7.05 4 

3 
การสนับสนุนปLจจัยการผลิต และ สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง 
ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และลดต�นทุนการผลิต 

996 60.00 1 

4 
การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขปLญหาการทํา
การเกษตร 

44 2.65 5 

5 
การประชาสัมพันธK เผยแพร� เทคโนโลยตี�างๆ และการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตKใช� 

43 2.59 6 

6 ส�งเสริมเกษตรอินทรียK  24 1.45 7 
7 การขุดสระและแหล�งนํ้าเพ่ือการเกษตร  217 13.07 2 
8 ส�งเสริมการอนุรักษKดินและนํ้า  14 0.84 8 

รวม 1,660 100.00  
                                               

 ความคาดหวังจากการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน มีผู�ตอบ จํานวน 1,660 คน ส�วนใหญ� เกษตรกร
มีความต�องการ การสนับสนุนปLจจัยการผลิต สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และลดต�นทุนการ
ผลิต จํานวน 996 คน คิดเป2นร�อยละ 60.00 รองลงมาลําดับท่ี 2 คือ การขุดสระและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตรมี
จํานวน 217 คนคิดเป2นร�อยละ 13.07 ลําดับท่ี 3  คือ การให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดินการ 
ลดต�นทุนการผลิต การเพ่ิมผลลิต ความตระหนักในคุณค�าของดิน จํานวน 205 คน คิดเป2นร�อยละ 12.35 
ลําดับท่ี 4 ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึงเกษตรกร ในพ้ืนท่ีจํานวน 117 คน  
คิดเป2นร�อยละ 7.05 ลําดับท่ี 5  การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขปLญหาการทําการเกษตร 
มีจํานวน 44 คนคิดเป2นร�อยละ 2.65  ลําดับท่ี 6 การประชาสัมพันธK เผยแพร� เทคโนโลยีต�างๆ และการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตKใช�  มีจํานวน 43 คนคิดเป2นร�อยละ 2.59 ลําดับท่ี 7 ส�งเสริมเกษตรอินทรียK  มีจํานวน 
24 คน คิดเป2นร�อยละ 1.45 ลําดับท่ี 8 ส�งเสริมการอนุรักษKดินและน้ํา จํานวน 14 คนคิดเป2นร�อยละ 0.84 
ตามลําดับ 
 

ข�อดีหรือจุดเด9นของกรมพัฒนาที่ดินในมุมมองของเกษตรกร  
 ข�อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดิน คือ การมีนักวิชาการท่ีมีความรู� ให�ท้ังความรู�และมีปLจจัยการผลิต 
ด�านการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร มีหมอดินอาสา มีศูนยKเรียนรู�ในพ้ืนท่ี การบริการท่ีเป2นกันเอง 
เจ�าหน�าท่ีบริการดี พูดจาไพเราะ ดูแลต�อนรับดี สถานท่ีสะอาด มาใช�บริการรู�สึกประทับใจ ดังตัวอย�าง ต�อไปนี้  
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 1. มีนักวิชาการเกษตรให�ความรู�แนะนําดีมาก ในการปรับปรุงบํารุงดิน เข�าใจง�ายเอาใจใส�ดูแลเกษตร
ท่ีเข�ามารับบริการอย�างเอาใจใส�ดีมาก 
 2. เจ�าหน�าท่ีให�ความเป2นกันเอง  มีปLจจัยการผลิตให�ช�วยลดต�นทุน 
 3. ความเอาใจใส�ความกระตือรือร�นของเจ�าหน�าท่ีสถานีมีความเป2นกันเองกับเกษตรกรและดูแล
เกษตรกรอย�างต�อเนื่อง การให�บริการดีมากเกษตรกร 
 4. เจ�าหน�าท่ีบริการดี พูดจาไพเราะ ดูแลต�อนรับดี สถานท่ีสะอาด มาใช�บริการรู�สึกประทับใจ 
 5. ข�อดีของการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินคือมีปLจจัยการผลิตท่ีสนับสนุนให� เกษตรกร
นอกเหนือจากการให�องคKความรู� 
 6. พร�อมสนับสนุนปLจจัยการผลิต (สารเร�ง ปูน ปอเทือง) มีข�อมูลชัดเจน การให�บริการท่ีสะดวกและ
รวดเร็ว เจ�าหน�าท่ีเป2นกันเอง และสุขภาพ 
 7. จุดเด�นคือมีตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน(หมอดินอาสาประจําหมู�บ�าน)ในพ้ืนท่ีทําให�สามารถใช�
บริการต�างๆ ของกรมพัฒนาท่ีดินได�รวดเร็วในพ้ืนท่ี 
 8. การให�บริการปรับปรุงบํารุงดินแบบครบวงจร ต้ังแต�แต�เก็บตัวอย�างดินวิเคราะหKดิน แปลผลการ
ปรับปรุงบํารุงดินซ่ึงเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติด�วยตนเองได� 
 9. ข�อดีของการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน คือ มีปLจจัยสนับสนุนให�กับเกษตรกรมีความหลากหลาย 
เช�น พด.1-7 ปุNยพืชสด หญ�าแฝก การตรวจวิเคราะหKดิน เป2นต�น 
 10. มีคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี เกษตรกรสามารถนําดินมาวิเคราะหKได�เลย ไม�ต�องไปไกล มีการอธิบายให�
เกษตรกรฟLงถึงเรื่องการจัดชั้นความเหมาะสมของดินต�อการปลูกพืชให�มีผลผลิตดี 
 11. เกษตรกรได�รับเทคโนโลยีใหม�ๆ จากกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือต�อยอดให�เกิดประโยชนKสูงสุดในการ
ได�ผลผลิตท่ีดีมีคุณภาพ 
 12. เจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินร�วมกัน วางแผน การวางแผนพัฒนาระบบอนุรักษKดินและน้ําดี ทํา
ให�เกษตรกรได�ผลผลิตดีมีคุณภาพ 
 13. มีองคKความรู�เรื่องดิน มีศูนยKเรียนรู�ในพ้ืนท่ีเกษตรกรสามารถไปใช�ในการทําการเกษตร   
 14. มีเทคโนโลยีการจัดการดิน พัฒนาแหล�งน้ําขนาดเล็กในชุมชน ให�ได�ใช�ประโยชนK  
 15. มีการประสานงานได�รวดเร็ว ตรงกับความต�องการของเกษตรกร   
 16. ทําให�เกษตรกรมีความรู�ในเรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน และการอนุรักษKดินและน้ํา เกษตรสามารถ
ลดรายจ�าย และเพ่ิมรายได�จากการลดการใช�สารเคมี ทําให�สิ่งแวดล�อมดีข้ึน   
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ตารางท่ี 4-19 การใช�บริการกรมพัฒนาท่ีดิน 
 (n=1,882) 

ท่ี ข�อดี/จุดเด9น จํานวน ร�อยละ ลําดับ 
1 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี  365 19.39 2 
2 เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเป2นกันเอง สะดวก 963 51.17 1 

3 
มีปLจจัยสนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมบีริการที
หลากหลาย  

174 9.25 3 

4 
การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขปLญหา
ให�กับเกษตรกร  

38 2.02 7 

5 
มีเทคโนโลยีใหม� ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตและทําให�ผลผลติมี
คุณภาพ  

16 0.85 8 

6 
มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทํา
ให�สะดวกในการรับบริการ 

103 5.47 5 

7 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  70 3.72 6 

8 
ช�วยให�เกษตรกรมคีวามรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�
สารเคมี ลดต�นทุนการผลติ เพ่ิมรายได�  

153 8.13 4 

รวม 1,882 100.00  
 

 ข�อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดิน มีผู�ตอบ จํานวน 1,882 คน ข�อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดิน
ลําดับท่ี 1 คือ เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเป2นกันเอง สะดวก จํานวน 963 คนคิดเป2นร�อยละ 51.17 
ลําดับท่ี 2 คือ เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี จํานวน 365 คนคิดเป2นร�อยละ 19.39 ลําดับท่ี 3 มีปLจจัย
สนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมีบริการทีหลากหลาย จํานวน 174 คน คิดเป2นร�อยละ 9.25  
 ลําดับท่ี 4 ช�วยให�เกษตรกรมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�สารเคมี ลดต�นทุนการผลิต 
เพ่ิมรายได� จํานวน 153 คนคิดเป2นร�อยละ 8.13  
 ลําดับท่ี 5 มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทําให�สะดวกในการรับบริการ
เครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชนมีจํานวน 103 คนคิดเป2นร�อยละ 5.47  
 ลําดับท่ี 6 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร 70 คน คิดเป2นร�อยละ 3.72  
 ลําดับท่ี 7 การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไข�ปLญหา ให�กับเกษตรกร มีจํานวน 38 คน 
คิดเป2นร�อยละ 2.02  
 ลําดับท่ี 8 การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขปLญหาให�กับเกษตรกร จํานวน 16 คน
คิดเป2นร�อยละ 0.85 ตามลําดับ 
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ข�อเสนอแนะของเกษตรกร ต9อการบริการของกรมพัฒนาที่ดิน 
 ข�อเสนอแนะ ต�อปรับปรุงการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน เช�น การเพ่ิมบุคลากร ในการไปพบปะ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี เพ่ิมจุดบริการ เมล็ดพันธK วัสดุ ต�าง ๆ ควรแจกให�เพียงพอและรวดเร็วทันฤดูกาลเพาะปลูก
ลดข้ันตอนการปฏิบัติการให�รวดเร็วข้ึน  ถ�ายทอดองคKความรู�ผ�าน แอพลิเคชั่น และสื่อ ท่ีหลากหลาย   
ดังตัวอย�าง ต�อไปนี้  
 1. เพ่ิมบุคลากรในพ้ืนท่ี เพ่ิมจุดบริการในระดับอําเภอเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
 2. ควรปรับปรุงการให�บริการเช�นการแจกเมล็ดพันธุKและอ่ืนๆ ให�เร็วกับความต�องการของเกษตรกร 
 3. การสนับสนุนปLจจัยการผลิต เช�น เมล็ดพันธุKพืชปุNยสดต�องเหมาะสมกับฤดูกาลเพาะปลูก ทันต�อ
ฤดูกาล 
 4. ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็วและกระชับให�มากกว�านี้ ตัวอย�างเช�น การตรวจวิเคราะหKดิน 
ควรได�รับผลการตรวจวิเคราะหKดินให�ทันต�อการเพาะปลูกพืชในฤดูกาลต�อไป 
 5. ควรมีการปรับปรุงในเรื่องของผลการวิเคราะหKดินล�าช�าไม�ทันต�อฤดูกาลปลูกพืช อยากให�มีปLจจัย
การผลิตตลอดท้ังป? เช�น หญ�าแฝกและพืชปุNยสด 
 6. ควรมีปLจจัยการผลิตให�เพียงพอตลอดท้ังป? ไม�ใช�แต�มีเฉพาะในช�วงภายในป?งบประมาณหลัง
ป?งบประมาณปLจจัยการผลิตขาดแคลนไม�มีให�บริการ 
 7. การประชาสัมพันธKเก่ียวกับหน�าท่ีภาพลักษณKของกรมพัฒนาท่ีดินให�เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป
ได�รู�และเข�าใจให�มากๆ 
 8. ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลนKของกรมฯ การถ�ายทอดเทคโนโลยีความรู�
ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน เพ่ือเกษตรกรจะได�ใช�ให�เกิดประโยชนKอย�างแท�จริง 
 9. โครงการสนับสนุนการปลูกพืชปุNยสดปอเทืองสนับสนุนแต�เกษตรกรผู�ทํานา แต�ไม�มีงบสนับสนุน
เกษตรทําไร�  
 10. การปลูกปอเทือง เม่ือรับซ้ือคืนต�องมีช�วงเวลาท่ีเหมาะสมและมีการถ�ายทอดเทคโนโลยีผลิตท่ี
เหมาะสม และปLญหาเครื่องจักรเข�าเก็บเก่ียวเมล็ด 
 11. การบริการวิเคราะหKดิน ต�องการข�อมูลของประชาชนมากเกินไป ซ่ึงทําให�เกษตรกรผู�ไม�รู�เรื่องการ
เขียนอ�านหนังสือรู�สึกยุ�งยาก   
 12. ควรเพ่ิมช�องทางและสถานท่ีในการส�งเสริมและให�บริการประชาชนให�เพ่ิมมากข้ึน เหมาะสมใน
เรื่องของการสนับสนุนปLจจัยการผลิต  ท่ีเป2นเรื่องของการลดต�นทุนการผลิต และการเข�าถึงข�อมูลด�านการนํา
ข�อมูลดินมาใช�ในพ้ืนท่ีให�มากข้ึน 
 13. สร�างความเข�าใจเก่ียวกับดิน สร�างความเข�าใจเก่ียวกับโทษของสารเคมี ยาฆ�าหญ�า มีการจัดอบรม
เก่ียวกับการทําเกษตรปลอดภัย และสามารถพ่ึงตนเองได� 
 14. สอนใช� App ต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ออกวางแผนร�วมกับชุมชน 
 15. การขุดสระน้ําในไร�นานอกเขตชลประทาน 1,260 ลบ.ม. ความลึก น�าจะมีการขยายให�ลึกกว�าเดิม 
มากกว�า 4 เมตร อยากปรับปรุงขุดสระคันคูสระสูงเกินไปข้ึนลงลําบาก 
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 16. จัดทําเอกสารการเรียนรู�เรื่องประโยชนKการใช�วัสดุอินทรียKในการเกษตรและชีวิตประจําวัน 
 17. อยากได�กิจกรรมไถกลบตอซังเพ่ิม อยากเพ่ิมปริมาณการแจกโดโลไมดK อยากได�เมล็ดพันธุKพืชปุNย
สดเพ่ิม-ดีมากแล�ว 
 18. เพ่ิมการบริการขุดบ�อน้ําในไร�นาให�มากข้ึน และต�อยอดโครงการในการทําปุNยหมักและโครงการทํา
น้ําหมักชีวภาพอย�างต�อเนื่อง 
 19. ให�เจ�าหน�าท่ีเข�ามาอธิบายและชี้แจงเก่ียวกับสถานการณKการผลิตสินค�าเกษตร แนวโน�ม และราคา
ผลผลิต เพราะจะได�ปรับปรุงการผลิต และปรับเปลี่ยนให�ทันกับสถานการณKปLจจุบัน 
 

ตารางท่ี 4-20 ความพึงพอใจจากการบริการของหน9วยงานของกรมพัฒนาท่ีดินในภาพรวม 
 (n=741) 

ท่ี ข�อเสนอแนะ  จํานวน ร�อยละ ลําดับ 
1 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อนํ้า ให�มากข้ึน 81 10.93 4 
2 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน  84 11.34 3 

3 
จัดหาปLจจัยการผลติ ให�เพียงพอตลอดป?  เพียงพอกับความ
ต�องการของเกษตรกร และทันเวลา  

296 39.95 1 

4 
อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการ ใช� เวปไซดK ใช� แอพของกรม
พัฒนาท่ีดิน 

27 3.64 8 

5 
ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลนK
ของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยีความรู�ผ�านแอพลิเคช่ันท่ี
กรมพัฒนาข้ึน 

44 5.94 6 

6 
การบริหารจัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�
ท่ัวถึง  

10 1.35 10 

7 
ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว มากข้ึน เช�น การ
วิเคราะหKดิน  

90 12.15 2 

8 การส�งเสริมการอบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน 12 1.62 9 
9 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  63 8.50 5 

10 
เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการให�บรหิารให�มากข้ึนการ
ให�บริการ 

34 4.59 7 

รวม 741 100.00  

                                                  

 ข�อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินผู�ท่ีตอบแบบประเมินมีจํานวน 741 คน เกษตรกรได�ให�
ข�อเสนอแนะ ดังต�อไปนี้ ลําดับท่ี 1 จัดหาปLจจัยการผลิต ให�เพียงพอตลอดป?เพียงพอกับความต�องการของ
เกษตรกร และทันเวลา จํานวน 296 คน คิดเป2นร�อยละ 39.95 ลําดับท่ี 2 ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว 
มากข้ึน เช�น การวิเคราะหKดิน จํานวน 90 คิดเป2นร�อยละ 12.15 ลําดับท่ี 3 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน 
จํานวน 84 คน คิดเป2นร�อยละ 11.34  ลําดับท่ี 4 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อน้ํา ให�มากข้ึน จํานวน 81 คนคิดเป2น
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ร�อยละ 10.93 ลําดับท่ี 5  จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  จํานวน 63 คนคิดเป2นร�อยละ 8.50 
ลําดับท่ี 6 ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลนKของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยีความรู�
ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน จํานวน 44 คนคิดเป2นร�อยละ 5.94  ลําดับท่ี 7 เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการ
ให�บริหารให�มากข้ึนการให�บริการ จํานวน 34 คน คิดเป2นร�อยละ 4.59  ลําดับท่ี 8  อบรมให�ความรู�เก่ียวกับ
การ ใช� เวปไซดK ใช� แอพของกรมพัฒนาท่ีดิน จํานวน 27 คน คิดเป2นร�อยละ 3.64   ลําดับท่ี 9 การส�งเสริมการ
อบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน จํานวน 12 คน คิดเป2น ร�อยละ 1.62 ลําดับท่ี 10 การบริหาร
จัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�ท่ัวถึง  จํานวน 10 คนคิดเป2นร�อยละ 1.35  
 
ความพึงพอใจของหน9วยงาน/องค�กร/บุคคลทั่วไป 
 ผลการสํารวจความพึงพอใจของหน�วยงาน/องคKกร/บุคคลท่ัวไปต�อการให�บริการของหน�วยงานของ
กรมพัฒนาท่ีดิน โดยมีเนื้อหาประกอบด�วย 1) ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน 2) ความพึงพอใจจากการ
บริการของหน�วยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน 3) ความต�องการและความคาดหวังจากการให�บริการของกรมพัฒนา
ท่ีดิน  4) ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 
 1. ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมินมีรายละเอียดดังนี้  
  1.1 กลุ�มตัวอย�างท่ีเป2น หน�วยงาน/องคKกร/บุคคลท่ัวไป มีผู�ตอบแบบสอบถามจํานวน 150 
ชุด เป2นหน�วยงานราชการ 61 คน ร�อยละ 40.67 สถาบันการศึกษา มีจํานวน 34 คน ร�อยละ 22.67 องคKกร
ส�วนท�องถ่ิน(เทศบาล อบต) 31 คน ร�อยละ 20.67 หน�วยงานองคKกรประเภทอ่ืนๆ มีจํานวน 21 คน ร�อยละ 
14.00 เกษตรกรประชาชนท่ัวไปมีจํานวน 2 คน ร�อยละ 1.33 และนักศึกษามีจํานวน 1 คน ร�อยละ 0.67 
ตามลําดับ  
  1.1 ความถ่ีในการใช�บริการ ส�วนใหญ�เคยใช�บริการ ระหว�าง 1-5 ครั้ง 97 คน ร�อยละ 64.67 
ระหว�าง 5-10 ครั้ง มีจํานวน 12 คน ร�อยละ 8.00 ระหว�าง 10-15 ครั้งมีจํานวน 2 คน ร�อยละ 1.33 และไม�
เคยใช�บริการ 39 คน ร�อยละ 26.00 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงตารางท่ี 4-21 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

 
ตารางท่ี 4-21 ข�อมูลท่ัวไปผู�ตอบแบบประเมิน 
                                                                                                                       (n=150) 

ข�อมูล จํานวน ร�อยละ 
ประเภทหน9วยงาน/องค�กร 
หน�วยงานราชการ 61 4.67 
องคKกรปกครองส�วนท�องถ่ิน เช�น เทศบาล อบต. 31 20.67 
สถาบันการศึกษา 34 22.67 
เกษตรกร/ประชาชนท่ัวไป 2 1.33 
นักศึกษา 1 0.67 
หน�วยงาน/องคKกร 21 14.00 
รวม 150 100.0 
จํานวนผู�มาใช�บริการ 
1-5 ครั้ง 97 64.67 
5-10 ครั้ง 12 8.00 
10-15 ครั้ง 2 1.33 
ไม�เคยใช�บริการ 39 26.00 
รวม 150 100.00 

 

 2. การใช�บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ใช�บริการด�านข�อมูลองคKความรู�และเทคโนโลยีด�านการพัฒนาท่ีดิน ร�อยละ 48.65 ส�วน
ใหญ�ใช�บริการเก่ียวกับเรื่องข�อมูลการใช�ประโยชนKท่ีดิน ร�อยละ 52.25 รองลงมา เรื่องข�อมูลดิน ร�อยละ 45.05 
แผนท่ีต�างๆ ร�อยละ 38.74 เรื่องข�อมูลความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช ร�อยละ 28.83 และเรื่องข�อมูล
ชีวภาพทางดิน ร�อยละ 12.61 ตามลําดับ 
  2.2 ใช�บริการเรื่องปLจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีกรมพัฒนาท่ีดินให�บริการ ร�อยละ 18.02 
ส�วนใหญ�ใช�บริการเก่ียวกับเรื่องผลิตภัณฑKสารเร�ง พด. ร�อยละ 27.03 รองลงมา เรื่องเมล็ดพันธุKพืชปุNยสด ร�อย
ละ 16.22 เรื่องกล�าหญ�าแฝก ร�อยละ 14.41 และน้ําหมักชีวภาพ ร�อยละ 12.61 ตามลําดับ 
  2.3 ใช�บริการด�านการวิเคราะหKดิน น้ํา พืช ปุNย และวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน ร�อยละ 23.42 การ
ใช�บริการเรื่องแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร ร�อยละ 11.71 ส�วนใหญ�ใช�บริการเรื่องแหล�งน้ําเพ่ือการอนุรักษKดินและ
น้ํา ร�อยละ 14.41 และ เรื่องแหล�งน้ําชุมชนร�อยละ 6.31 ตามลําดับ 
  2.4 ใช�บริการด�านระบบอนุรักษKดินและน้ํา ร�อยละ 9.01 ข�อมูลเรื่องพิพิธภัณฑKดิน ร�อยละ 
7.21 ข�อมูลเรื่องคําปรึกษา/คําแนะนํา ร�อยละ 19.82 ข�อมูลเรื่องความร�วมมือในการทํางานแบบบรูณาการ
ระหว�างหน�วยงาน ร�อยละ 27.93 ตอบแบบอ่ืนๆ ร�อยละ 1.80 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงตาราง 4-22 
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ตารางท่ี 4-22 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน        
(n=111) 

ข�อมูล จํานวน ร�อยละ 
1.ด�านข�อมูล องคKความรู� และเทคโนโลยีการด�านการพัฒนาท่ีดิน 54 48.65 
2.ปLจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีกรมพัฒนาท่ีดินให�บริการ 20 18.02 
3.การวิเคราะหKดิน นํ้า ปุNย และวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน 26 23.42 
4.แหล�งนํ้าเพ่ือการเกษตร 13 11.71 
5.ระบบอนุรักษKดินและนํ้า 10 9.01 
6.พิพิธภัณฑKดิน 8 7.21 
7.คําปรึกษา/คําแนะนํา ทางวิชาการ 22 19.82 
8.ความร�วมมือในการทํางานแบบบรูณาการระหว�างหน�วยงาน 31 27.93 
9.อ่ืนๆ 2 1.80 

หมายเหตุ : ข�อมูลการใช�บริการแต�ละด�าน นําเสนอเฉพาะตอบว�าท่ีใช�บริการ และการใช�บริการในแต�ละ
ประเด็นย�อยเลือกตอบได�หลายข�อ 
     
 3. ช9องทางการใช�บริการและการรับรู�ข�อมูลข9าวสาร จากกรมพัฒนาท่ีดิน 
  3.1 การบริการเรื่องการติดต�อต�อกอง/สํานัก ร�อยละ 38.74 ข�อมูลเรื่องเว็บไซดKหรือ E-mail 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ร�อยละ 45.95 เรื่องผ�านหนังสือราชการ ร�อยละ 56.76 เรื่องผ�านโทรศัพทK/โทรสาร ร�อย
ละ 45.95 เรื่องผ�านการประชุมร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ร�อยละ 24.32 ตามลําดับ 
  3.2 การบริการข�อมูลผ�าน Web Application ร�อยละ 17.12 ส�วนใหญ�ผ�านช�องทางเรื่อง
ระบบฐานข�อมูลโครงการแหล�งน้ําในไร�นาในระบบ online ร�อยละ 3.60 ระบบฐานข�อมูลโครงการปลูกพืชปุNย
สด ร�อยละ 3.60 และเรื่องแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก ร�อยละ 12.61 ตามลําดับ 
  3.3 การบริการข�อมูลผ�าน Mobile Application ร�อยละ 5.41 ส�วนใหญ�ผ�านช�องทางเรื่องผล
การวิเคราะหKตัวอย�าง ดิน น้ํา ปุNย ร�อยละ 3.60 รองลงมาคือ คลิปเด็ดหมอดินและกดดูรู�ดิน ร�อยละ 2.70 และ
ปุNยรายแปลงกับเรื่องLDD Soli Guide ร�อยละ 1.80 ตามลําดับ 
  3.4 การใช�บริการเรื่องสื่อประชาสัมพันธK วิทยุ/โทรทัศนK/หนังสือพิมพK ร�อยละ 12.61 และ
เรื่องข�อมูลสื่อสังคมออนไลนK ร�อยละ 12.61 และอ่ืนๆร�อยละ 4.50 ตามลําดับ รายละเอียดดังตาราง 4-23 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ตารางท่ี 4-23 ช9องทางการใช�บริการกรมพัฒนาท่ีดิน 
(n=111) 

ข�อมูล จํานวน ร�อยละ 
1.ติดต�อกอง/สํานัก 43 38.74 
2.เว็บไซดKหรือ E-mail 51 45.95 
3.ผ�านหนังสือราชการ 63 56.76 
4.ผ�านโทรศัพทK/โทรสาร 51 45.95 
5.ผ�านการประชุมร�วมกับเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 27 24.32 
6.ผ�าน Web Application 19 17.12 
7.ผ�าน Mobile Application 6 5.41 
8.สื่อประชาสัมพันธK วิทยุ/โทรทัศนK/หนังสือพิมพK 14 12.61 
9.สื่อสังคมออนไลนK 14 12.61 
10.อ่ืนๆ 5 4.50 

หมายเหตุ: ข�อมูลการใช�บริการแต�ละด�าน นําเสนอเฉพาะตอบว�าท่ีใช�บริการ และการใช�บริการในแต�ละ
ประเด็นย�อยเลือกตอบได�หลายข�อ 
 

ความพึงพอใจจากการบริการของหน9วยงานของกรมพัฒนาที่ดินในภาพรวม 

 ความพึงพอใจของผู�ได�รับบริการในภาพรวม ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.91  คิดเป2น ร�อยละ 78.20  มีความพึง
พอใจในระดับพอใจมาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจต�อการให�บริการของผู�ได�รับบริการและคํานวณค�าเฉลี่ย
ความพึงพอใจจากผู�มาใช�บริการจํานวน 111 คน เม่ือพิจารณาในแต�ละด�านพบว�า ด�านการให�บริการของ
เจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.16 คิดเป2นร�อยละ 83.20 มีระดับความพึงพอใจมาก 
รองลงมาคือ ด�านคุณภาพการให�บริการมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.02 คิดเป2นร�อยละ80.40 ด�านสิ่งอํานวยความ
สะดวกมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.79 คิดเป2นร�อยละ 75.80 ด�านช�องทางการติดต�อสื่อสารมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.76 คิด
เป2นร�อยละ75.20 และด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.72 คิดเป2นร�อยละ 74.40 
รายละเอียดดังแสดงตารางท่ี 4-24 
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ตารางท่ี 4-24 ความพึงพอใจจากการบริการของหน9วยงานของกรมพัฒนาท่ีดินในภาพรวม 
(n=111) 

คะแนนความพึงพอใจในแต9ละด�าน  ค9าเฉลี่ย ระดับ
คะแนน 

ระดับความ 
พึงพอใจ  

ลําดับท่ี 

1. ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 3.72 74.40 พึงพอใจมาก 5 
2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 4.16 83.20 พึงพอใจมาก 1 
3. ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.79 75.80 พึงพอใจมาก 3 
4. ด�านช�องทางการติดต�อสื่อสาร 3.76 75.20 พึงพอใจมาก 4 
5. ด�านคุณภาพการให�บริการ 4.02 80.40 พึงพอใจมาก 2 

ภาพรวมท้ัง 5 ด�าน  3.91 78.20 พึงพอใจมาก  

 
 ความคาดหวังต9อของหน9วยงานฯ ต9อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 ความคาดหวังต�อบทบาทของกรมพัฒนาท่ีดิน ในมุมมองของหน�วยงาน ต�องการให�กรมพัฒนาท่ีดิน
แลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างหน�วยงาน เช�น แนวเขตท่ีดิน ให�ความสําคัญกับการใช�ประโยชนKอย�างยั่งยืน เพ่ิมช�อง
ทางการติดต�อ ประชาสัมพันธK การเข�าถึงข�อมูลท่ีเป2นประโยชนKของเกษตรกรและเอกชน  
 1. เป2นหน�วยงานท่ีให�บริการข�อมูลภูมิสารสนเทศด�านการจําแนกการใช�ประโยชนKท่ีดินความถูกต�อง
และเป2นปLจจุบัน 
 2. ต�องการให�กรมการกับกรมพัฒนาท่ีดิน มีการแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างหน�วยงาน เช�น แนวเขต
ท่ีดิน ตามกฎหมาย 
 3. ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินลงพ้ืนท่ีให�ความรู�กับประชาชนให�มากข้ึนแทนท่ีจะให�
ประชาชนไปขอใช�บริการท่ีหน�วยงานบางครั้งอาจจะไม�สะดวกท่ีควร 
 4. ข�อมูลบางอย�างเกษตรกรไม�สามารถเข�าถึงได� ทําให�ไม�รู�ข�อมูลท่ีแท�จริงเก่ียวกับทรัพยากรดินในพ้ืนท่ี
ตนเองการพัฒนาและใช�ประโยชนKในท่ีดินอย�างยั่งยืนและเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี 
 5. เพ่ิมช�องทางการติดต�อประชาสัมพันธKให�มากข้ึนจากเดิม 
 6. สามารถดาวนKโหลดข�อมูลได�จากหน�าเว็บไซดK เช�น ข�อมูลการใช�ประโยชนKท่ีดินข�อมูลดินมีการ
บริการแจ�งถึงผู�ขอข�อมูลเก่ียวกับการจัดเตรียมข�อมูลท่ีต�องการเรียบร�อย 
 7. ต�องการให�เผยแพร�ข�อมูลให�เอกชนบ�างในอนาคต 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ตารางท่ี 4-25 ความคาดหวังต9อของหน9วยงานฯ ต9อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 (n=60) 

ท่ี ความคาดหวัง  จํานวน ร�อยละ ลําดับ 
1 เป2นหน�วยงานท่ีมีสารสนเทศเก่ียวกับดินให�บริการ 9 15.00 3 
2 การบริการท่ี สะดวกรวดเร็ว ถึงพ้ืนท่ี 28 46.67 1 
3 การประสานงานแลกเปลีย่นข�อมลูระหว�างหน�วยงาน 1 1.67 4 
4 มีช�องทางการติดต�อสื่อสาร การให�บริการท่ีหลากหลาย 1 1.67 4 
5 เผยแพร�ข�อมลู ความรู�เก่ียวกับดิน  12 20.00 2 
6 การวิเคราะหKดินและข�อมลูการใช�ประโยชนKดิน 9 15.00 3 

รวม 60 100.00  

 
 ความคาดหวังจากการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินผู�ท่ีตอบแบบประเมินมีจํานวน 60 คน  
 ลําดับท่ี 1 การบริการท่ีสะดวกรวดเร็วมีจํานวน 28 คน คิดเป2นร�อยละ 46.67 ลําดับท่ี 2 เผยแพร�
ข�อมูล ความรู�เก่ียวกับดิน จํานวน 12 คนคิดเป2นร�อยละ 20.00  ลําดับท่ี 3 เป2นหน�วยงานท่ีมีสารสนเทศ
เก่ียวกับดินให�บริการการวิเคราะหKดินและข�อมูลการใช�ประโยชนKดิน จํานวน 9 คนคิดเป2นร�อยละ 15.00 และ
ลําดับท่ี 4 มีช�องทางการติดต�อสื่อสาร การให�บริการท่ีหลาก รวมท้ัง การประสานงานแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�าง
หน�วยงาน จํานวน 1 คนคิดเป2นร�อยละ 1.67 
 
 ข�อดีหรือจุดเด9นของกรมพัฒนาท่ีดินในมุมมองของหน9วยงาน ฯ 
 ข�อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดินคือ การมีนักวิชาการท่ีมีความรู�มีความเชี่ยวชาญเรื่องดินให�
คําปรึกษา ให�ความรู�และปLจจัยการผลิตด�านการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร สามารถนําไปใช�ประโยชนKใน
การลดต�นทุนการผลิต มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการพัฒนาดินให�ดีข้ึน การบริการ สะดวกรวดเร็ว ดังตัวอย�าง 
ต�อไปนี้  
 1. ในปLจจุบันระบบบริการของกรมพัฒนาท่ีดินมีความสะดวกรวดเร็วข้ึนมากเป2นท่ีน�าชื่นชม 
 2. สามารถปรับปรุงและประยุกตKควรปลูกพืชให�มีต�นทุนตํ่าตามค�าวิเคราะหK 
 3. ได�มีการส�งเสริมให�เกษตรกรทําปุNย พด. ชนิดต�างๆ 
 4. การให�ความรู�เรื่องดินและการจัดการดินเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 5. มีการพัฒนาวิจัยและวิเคราะหKสภาพดินเสื่อมโทรมในพ้ืนท่ีปoาให�มีสภาพดินท่ีดีข้ึนในแต�ละภูมิภาค 
 6. ปLจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีกรมพัฒนาท่ีดินให�บริการ  
 7. มีความเชี่ยวชาญในด�านดิน 
 8. มีการกําหนดการใช�ท่ีดินอย�างถูกระเบียบมีการกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาท่ีดินให�มีประสิทธิภาพ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือความสะดวกสบาย 
 9. ให�คําปรึกษากับประชาชนในเรื่องการเกษตร 
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ตารางท่ี 4-26 ข�อดีหรือจุดเด9นของกรมพัฒนาท่ีดินในมุมมองของหน9วยงาน ฯ 

 (n=54) 
ท่ี  ข�อดีหรือจุดเด9น จํานวน ร�อยละ ลําดับ 
1 การเอาใจใส� การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว 18 33.33 2 

2 
การให�คําแนะนําคําปรึกษาและการให�ข�อมูลด�านดินท่ีชัดเจน 
เป2นผู�เช่ียวชาญด�านดิน 

25 46.30 1 

3 การให�ข�อมูลด�านการพัฒนาดิน รวมท้ังการบริการขุดแหล�งนํ้า 5 9.26 3 
4 มีหน�วยให�บริการกระจายทุกจังหวัด 5 9.26 3 
5 มีข�อมูลท่ีครบถ�วนสมบูรณKตามหลกัวิชาการน�าเช่ือถือ 1 1.85 4 

รวม 54 100.00  

 
 ข�อดีหรือจุดเด9นของกรมพัฒนาท่ีดินผู�ท่ีตอบแบบประเมินจํานวน 54 คน  
 ลําดับท่ี 1 การให�คําแนะนําคําปรึกษาและการให�ข�อมูลด�านดินท่ีชัดเจน เป2นผู�เชี่ยวชาญด�านดิน 
จํานวน 25 คน คิดเป2นร�อยละ 46.30 ลําดับท่ี 2 การเอาใจใส�การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว จํานวน 18 คนคิด
เป2นร�อยละ 33.33 ลําดับท่ี 3 การให�ข�อมูลด�านการพัฒนาดินการบริการขุดแหล�งน้ําและการประยุกตKใช�
เทคโนโลยีให�ทันสมัยจํานวน 5 คน คิดเป2นร�อยละ 9.26 และ ลําดับท่ี 4 ข�อมูลท่ีครบถ�วนสมบูรณKตามหลัก
วิชาการน�าเชื่อถือจํานวน 1 คนคิดเป2นร�อยละ 1.85 ตามลําดับ 
 
 ข�อเสนอแนะของหน9วยงานฯ ต9อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 ข�อเสนอแนะ ต�อปรับปรุงการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน เช�น การเพ่ิมบุคลากร เข�าถึงเกษตรกรการ
ลงพ้ืนท่ีแก�ปLญหา เพ่ิมการประชาสัมพันธK พัฒนาเว็บไซดK เพ่ิมงบประมาณเก่ียวกับแหล�งน้ํา เน�นพ้ืนท่ีท่ีมีปLญหา
รุนแรง ปรับปรุงเวลาการวิเคราะหKดินให�รวดเร็วข้ึน ดังตัวอย�าง ต�อไปนี้  
  1. ในส�วนงานวิเคราะหKดินใช�เวลาค�อนข�างนานทําให�เกษตรกรไม�ทันฤดูกาลในการปรับปรุงพ้ืนท่ี 
 2. ควรลงพ้ืนท่ีเป2นการเข�าถึงประชาชนให�มากกว�าเดิมโดยเฉพาะพ้ืนท่ีชนบทประชาชนอาจจะไม�
สะดวก 
 3. การพัฒนาท่ีดินเชิงรุกมุ�งสู�ชุมชนท่ีมีปLญหาและนําเสนอแนวทางหรือพ้ืนท่ีในการแก�ไขปLญหา 
 4. ควรพัฒนาเว็บไซดKให�สามารถค�นหาข�อมูลเบ้ืองต�นได� 
 5. งบประมาณในการจัดการแหล�งน้ําในไร�นายังไม�เพียงพอ 
 6. เพ่ิมการประชาสัมพันธKกับประชาชน 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ตารางท่ี 4-27 ข�อเสนอแนะของหน9วยงานฯ ต9อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 (n=29) 

ท่ี ข�อเสนอแนะ จํานวน ร�อยละ ลําดับ 

1 
ประชาสมัพันธKงานของกรมพัฒนาท่ีดินกับประชาชนให�รับรู�
ท่ัวถึงมากข้ึน  

9 31.03 1 

2 บริการเชิงรุกสู�ชุมชนท่ัวประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีปLญหา 3 10.34 4 
3 พัฒนาเวปไซดK ให�สะดวกต�อการสะดวกต�อการค�นหาข�อมูล 8 27.59 2 
4 บริการการแจ�งรับข�อมลูผ�านทาง E-mail 1 3.45 5 
5 เพ่ิมงบประมาณในการจัดการแหล�งนํ้า 1 3.45 5 
6 เพ่ิมเจ�าหน�าท่ีการให�ข�อมูลดินและการตรวจวิเคราะหKดิน 6 20.69 3 

7 
ลงพ้ืนท่ี เข�าถึงประชาชน หรือเพ่ิมจุด ให�บริการประชาชนใน
พ้ืนท่ี ห�างไกล  

1 3.45 5 

รวม 29 100.00  

 
 มีผู�ตอบแบบสํารวจ 29 คน มีข�อเสนอแนะ ลําดับท่ี 1 ประชาสัมพันธKงานของกรมพัฒนาท่ีดินกับ
ประชาชนให�รับรู�ท่ัวถึงมากข้ึน จํานวน 9 คน ร�อยละ 31.03 ลําดับท่ี 2 พัฒนาเวปไซดK ให�สะดวกต�อการสะดวก
ต�อการค�นหาข�อมูล จํานน 8 ร�อยละ 27.59 ลําดับท่ี 3 เพ่ิมเจ�าหน�าท่ีการให�ข�อมูลดินและการตรวจวิเคราะหK
ดิน จํานวน 6 คน ร�อยละ 20.69 ลําดับท่ี 4 บริการเชิงรุกสู�ชุมชนท่ัวประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีปLญหา จํานวน 
3 คน ร�อยละ 10.34 ลําดับท่ี 5 เพ่ิมงบประมาณในการจัดการแหล�งน้ํา บริการการแจ�งรับข�อมูลผ�านทาง E-
mail ลงพ้ืนท่ี เข�าถึงประชาชน หรือเพ่ิมจุด ให�บริการประชาชนในพ้ืนท่ี ห�างไกล จํานวน 1 คน ร�อยละ 3.45 



บทท่ี 5 
บทสรุปและข�อเสนอแนะ  

 
 การสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ประจําป%
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค0 ประกอบด�วย  
 1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน   
 2. เพ่ือสํารวจความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนา
ท่ีดิน  
 3. เพ่ือใช�เป7นข�อมูลปรับปรุงระบบงาน ข้ันตอนการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน ให�มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต�องการและความคาดหวังของผู�รับบริการ และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมากข้ึน 
 ประชากรท่ีทําการสํารวจ คือ เกษตรกร รวมท้ัง หน�วยงานองค0กรต�าง ๆ และประชาชนท่ัวไป วิธีการ
สํารวจโดยสุ�มตัวอย�างจากผู�รับบริการ 2 กลุ�ม คือ เกษตรกร จํานวน 4,000 ราย และผู�รับบริการท่ีเป7น
หน�วยงาน/องค0กร จํานวน 300 ราย  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลคือแบบสอบถาม การเก็บข�อมูลจาก
เกษตรกรใช�วิธีการสัมภาษณ0 ส�วนหน�วยงาน ส�งแบบสอบถามทางไปรษณีย0 การนําเสนอผลการสํารวจความพึง
พอใจใช�คะแนนเฉลี่ย ร�อยละ ผลการสํารวจความพึงพอใจ สรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

 
กลุ�มที่ 1 ผู�รับบริการที่เป�นเกษตรกร 
 
 1. ความพึงพอใจของผู�รับบริการ  
  1.2 ความพึงพอใจของผู�ได�รับบริการในภาพรวม ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.43 คิดเป7น ร�อยละ 88.60 
มีความพึงพอใจในระดับพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแต�ละด�านพบว�า ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของ
กรมพัฒนาท่ีดินมีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.56 คิดเป7นร�อยละ 91.20 อยู�ในระดับพึงพอใจ
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด�านคุณภาพการให�บริการ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.46 คิดเป7นร�อยละ 89.20 ด�าน
กระบวนการข้ันตอนการให�บริการ ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.35 คิดเป7นร�อยละ 87.00 ด�านช�องทางการติดต�อสื่อสารมี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.31 คิดเป7นร�อยละ 86.20 และด�านสิ่งอํานวยความสะดวก ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.27 คิดเป7นร�อย
ละ 85.40  
  1.2 ความพึงพอใจของผู�รับบริการในภาพรวมของแต�ละเขต พบว�า ทุกเขตมีคะแนนความพึง
พอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด โดยท่ี สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 12 มีระดับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 4.95 คิดเป7นร�อยละ 99.00  ลําดับท่ี 2 มี 2 เขต  คือ เขตท่ี 8 และ เขตท่ี 9 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.58 คิด
เป7นร�อยละ 91.60  ลําดับท่ี 3 เขตท่ี 5 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.51 คิดเป7นร�อยละ 90.20 ลําดับท่ี 4  เขตท่ี 6 มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.50 คิดเป7นร�อยละ 90.00 ลําดับท่ี 5 มี 2 เขต คือ เขตท่ี 4 และ เขตท่ี 11 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
4.44 คิดเป7นร�อยละ 88.80  ลําดับท่ี 6 เขตท่ี 1 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.30  ลําดับท่ี 7 เขตท่ี 10 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

4.29 คิดเป7นร�อยละ 85.80  ลําดับท่ี 8 เขตท่ี 7และ เขตท่ี 2 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.26 คิดเป7นร�อยละ 85.20  
ลําดับท่ี 9 เขตท่ี 3 มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.21 คิดเป7นร�อยละ 84.20 กล�าวโดยสรุป ทุกสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต มี
คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับมากท่ีสุด  
 2. ความคาดหวังของเกษตรกรต�อการบริการกรมพัฒนาท่ีดิน   
 ความคาดหวังต�อบทบาทของกรมพัฒนาท่ีดินในมุมมองของเกษตรกร โดยส�วนใหญ� เป7นบทบาท 
หน�าท่ี ตามพันธกิจของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีดําเนินการอยู� เช�น การสนับสนุน วัสดุ พืช บํารุงดินต�าง ๆ การให�
ความรู�เรื่องการพัฒนาคุณภาพดิน เช�น การผลิตปุJยอินทรีย0 การวิเคราะห0ดิน การพัฒนาแหล�งน้ํา การลดต�นทุน
การผลิต การวางแผนการใช�ท่ีดิน  พัฒนาองค0ความรู�เรื่องการปรับปรุงบํารุงดิน การบริการท่ีเป7นมิตร และ
เพียงพอ  
 3. ข�อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดินในมุมมองของเกษตรกร  
 ข�อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดิน คือ การมีนักวิชาการท่ีมีความรู� ให�ท้ังความรู�และมีปKจจัยการผลิต 
ด�านการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร มีหมอดินอาสา มีศูนย0เรียนรู�ในพ้ืนท่ี การบริการท่ีเป7นกันเอง 
เจ�าหน�าท่ีบริการดี พูดจาไพเราะ ดูแลต�อนรับดี สถานท่ีสะอาด มาใช�บริการรู�สึกประทับใจ   
กลุ�มท่ี 2 ผู�รับบริการท่ีเป7น หน�วยงาน 
 4. ข�อเสนอแนะของเกษตรกรต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 ข�อเสนอแนะ ต�อปรับปรุงการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน เช�น การเพ่ิมบุคลากรเพ่ือให�สามารถบริการ
ได�ท่ัวถึงมากข้ึน ต�องการให�ไปพบปะเกษตรกรในพ้ืนท่ี เพ่ิมจุดบริการ เมล็ดพันธ0 วัสดุ ต�าง ๆ ควรแจกให�
เพียงพอและรวดเร็วทันฤดูกาลเพาะปลูก ลดข้ันตอนการปฏิบัติการให�รวดเร็วข้ึน  ถ�ายทอดองค0ความรู�ผ�าน 
แอพพลิเคชั่น และสื่อ ท่ีหลากหลาย  
 

กลุ�มที่ 2 ผู�รับบริการที่เป�นหน�วยงาน/องค0กร/บุคคลทั่วไป 
 
 1. ความพึงพอใจของผู�รับบริการ   
 ความพึงพอใจของผู�ได�รับบริการในภาพรวม ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.91  คิดเป7น ร�อยละ 78.20  มีความพึง
พอใจในระดับพอใจมาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจต�อการให�บริการของผู�ได�รับบริการและคํานวณค�าเฉลี่ย
ความพึงพอใจจากผู�มาใช�บริการจํานวน 111 คน มีค�าเฉลี่ยรวมทุกด�านเท�ากับ 3.89 คิดเป7นร�อยละ 77.80 มี
ระดับความพึงพอใจมาก เม่ือพิจารณาในแต�ละด�านพบว�า ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.16 คิดเป7นร�อยละ 83.20 มีระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาคือ ด�านคุณภาพการ
ให�บริการมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.02 คิดเป7นร�อยละ80.40 ด�านสิ่งอํานวยความสะดวกมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.79 คิด
เป7นร�อยละ 75.80 ด�านช�องทางการติดต�อสื่อสารมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.76 คิดเป7นร�อยละ75.20 และด�าน
กระบวนการข้ันตอนการให�บริการมีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.72 คิดเป7นร�อยละ 74.40 
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 2. ความคาดหวังต�อของหน�วยงานต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความคาดหวังต�อบทบาทของกรมพัฒนาท่ีดิน ในมุมมองของหน�วยงาน ต�องการให�กรม
พัฒนาท่ีดินแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว�างหน�วยงาน เช�น แนวเขตท่ีดิน ให�ความสําคัญกับภารกิจการใช�ประโยชน0
ท่ีดินอย�างยั่งยืน เพ่ิมช�องทางการติดต�อ ประชาสัมพันธ0 การเข�าถึงข�อมูลท่ีเป7นประโยชน0ของเกษตรกรและ
เอกชน 
  2.2 ข�อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดิน คือ การมีนักวิชาการท่ีมีความรู� ให�ท้ังความรู�และมี
ปKจจัยการผลิต ด�านการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร มีหมอดินอาสา มีศูนย0เรียนรู�ในพ้ืนท่ี การบริการท่ี
เป7นกันเอง เจ�าหน�าท่ีบริการดี พูดจาไพเราะ ดูแลต�อนรับดี สถานท่ีสะอาด มาใช�บริการรู�สึกประทับใจ 
  2.3 ข�อเสนอแนะ ต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินข�อเสนอแนะ ต�อปรับปรุงการบริการของ
กรมพัฒนาท่ีดิน เช�น การเพ่ิมบุคลากร เข�าถึงเกษตรกรการลงพ้ืนท่ีแก�ปKญหา เพ่ิมการประชาสัมพันธ0 พัฒนา
เว็บไซด0 เพ่ิมงบประมาณเก่ียวกับแหล�งน้ํา เน�นพ้ืนท่ีท่ีมีปKญหารุนแรง ปรับปรุงเวลาการวิเคราะห0ดินให�รวดเร็ว
ข้ึน ดังตัวอย�าง ต�อไปนี้  

 
แนวทางการปรับปรุงระบบงาน และให�บริการของกรมพัฒนาที่ดิน  
 

 1. แนวการปรับปรุงการบริการ สําหรับกลุ�มผู�รับบริการท่ีเป�นเกษตรกร  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกร ในภาพรวม พบว�า ส�วนใหญ�มีความพึงพอใจอยู�ใน
ระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน มีความชัดเจน คือเก่ียวกับ การพัฒนาดิน ให�มี
คุณภาพ เหมาะสมกับการเพาะปลูก เป7นงานท่ีตอบสนองต�อปKญหาและความต�องการของเกษตรกร ช�วยให�
เกษตรกร ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตให�ดีข้ึน ซ่ึงตอบสนองต�อปKญหาท่ีเกษตรกรประสบอยู� และเป7นความ
ต�องการของเกษตรกรท่ีส�วนใหญ�ขาดความรู�ความเข�าใจในเรื่องนี้ ซึงสอดคล�องกับความคาดหวังของเกษตรกร 
ท่ีต�องการให�กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินการตามพันธกิจของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีดําเนินการอยู� เช�น การสนับสนุน 
วัสดุ พืช บํารุงดินต�าง ๆ การให�ความรู�เรื่องการพัฒนาคุณภาพดิน เช�น การผลิตปุJยอินทรีย0 การวิเคราะห0ดิน 
การพัฒนาแหล�งน้ํา การลดต�นทุนการผลิต การวางแผนการใช�ท่ีดิน  พัฒนาองค0ความรู�เรื่องการปรับปรุงบํารุง
ดิน การบริการท่ีเป7นมิตร  
 นอกจากนั้น การให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน เป7นบริการแบบให�เปล�า การบริการของกรมพัฒนา
ท่ีดินไม�ว�าจะเป7น ข�อมูล องค0ความรู� และเทคโนโลยีการด�านการพัฒนาท่ีดิน ปKจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ี
กรมพัฒนาท่ีดินให�บริการ ผลิตภัณฑ0สารเร�ง พด. เมล็ดพันธุ0พืชปุJยสด ปูนเพ่ือการเกษตร กล�าหญ�าแฝก ปุJย
หมัก/น้ําหมักชีวภาพ  การวิเคราะห0ดิน น้ํา พืช ปุJย และวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร จึงมีผล
ทําให�ความพึงพอใจสูง รวมท้ัง เจ�าหน�าท่ีท่ีให�บริการมีความเป7น กันเองบริการด�วยอัธยาศัยท่ีดี ทําให�เกษตรกร
มีความพึงพอใจสูง รวมท้ัง การมีหมอดินอาสา ท่ีเป7นเกษตรกรในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป7นเสมือนตัวแทนของกรมพัฒนา
ท่ีดินในระดับหมู�บ�าน ตําบล ทําให�งานของกรมพัฒนาท่ีดินเข�าถึงได�ง�าย และกระจายอย�างท่ัวถึง 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

 แนวทางการพัฒนาการบริการเพ่ือตอบสนอง ความต�องการของเกษตรกรนั้น ให�นําข�อเสนอแนะของ
เกษตรกรมาเป7นแนวทาง ดังนี้  
 1. การเพ่ิมการเข�าถึงบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน โดยการเพ่ิมจุด บริการท่ีท่ัวถึงมากข้ึนนั้น การขยาย
หน�วยงานให�กระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ีนั้นน�าจะเป7นไปได�ยาก กรมฯ ควรขยายหมอดินอาสาเพ่ิมมากข้ึน เพราะ
สามารถดําเนินการได�ง�ายกว�าการเพ่ิมจํานวนเจ�าหน�าท่ีของกรมฯ  
 2. การบริการท่ีทันเวลาฤดูกาลเพาะปลูก เนื่องจากการทําการเกษตรข้ึนอยู�กับฤดูกาล การบริการท่ี
สอดคล�องกับฤดูกาลและทันต�อความต�องการของเกษตรกร จึงเป7นเรื่องท่ีกรมฯ ควรนําไปพิจารณา และหา
วิธีการในการดําเนินการให�รวดเร็วยิ่งข้ึน ตามท่ีสามารถดําเนินการได�  
 3. ในส�วนของช�องทางการสื่อสารหรือการเข�าถึงบริการต�างๆ ของกรมฯ ในความเป7นจริงกรมพัฒนา
ท่ีดินมีช�องทางการสื่อสารและการบริการท่ีหลากหลายอยู�แล�ว แต�ว�าปKญหาอาจเกิดจาก การรับรู�และทักษะใน
การเข�าถึง การบริการและข�อมูล ผ�านช�องทางต�างๆ ซ่ึงอาจมีการอบรมให�ความรู�เรื่องการใช�บริการผ�านสื่อ
ต�างๆ หรือ ใช�ศูนย0การกระจายเทคโนโลยีการเกษตรระดับตําบล สนับสนุนการเข�าถึงข�อมูลข�าวสารของ
เกษตรกร 
 4. การทํางานร�วมกับภาคีเครือข�าย ต�าง ๆ เช�น สถาบันเกษตรกร (สหกรณ0การเกษตร กลุ�มเกษตรกร 
กลุ�มลูกค�าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ0การเกษตร) ซ่ึงการทํางานร�วมกับสถาบันเกษตรกร ซ่ึงมี
บุคลากรและงบประมาณ รวมท้ังมีบทบาทหน�าท่ีในการ ส�งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิก ลดต�นทุนการ
ผลิต เพ่ิมรายได� ซ่ึงการนําความรู�เทคโนโลยีเก่ียวกับการพัฒนาดิน เพ่ือการใช�ประโยชน0อย�างยั่งยืน ก็จะเป7น
การเพ่ิมจุดบริการ ได�อีช�องทางหนึ่ง  
 กล�าวโดยสรุป แนวทางการปรับปรุงการบริการเพ่ือตอบสนองความต�องการ ของเกษตรกร นั้น ให� 
ความสําคัญกับ การบริการท่ีท่ัวถึง เพียงพอ ทันเวลา  
 1. แนวทางการปรับปรุงการ บริการสําหรับผู�รับบริการ ท่ีเป�นหน�วยงาน/องค0กร/บุคคลท่ัวไป  
 คะแนนความพึงพอใจ ของผู�รับบริการท่ีเป7นหน�วยงาน /องค0กร/บุคคลท่ัวไป นั้น อยู�ในระดับมาก ซ่ึง 
ผู�รับบริการกลุ�มนี้ ได�ชื่นชมกรมพัฒนาท่ีดิน ว�ามีนักวิชาการท่ีมีความรู�มีความเชี่ยวชาญเรื่องดิน ให�คําปรึกษา 
ให�ความรู�และปKจจัยการผลิตด�านการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  สามารถนําไปใช�ประโยชน0ในการลด
ต�นทุนการผลิต และการบริการ สะดวกรวดเร็ว  และ คาดหวังให�กรมพัฒนาท่ีดิน เป7นหน�วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการใช�ประโยชน0ท่ีดิน อย�างยั่งยืน และมีการทํางานประสานงานกับหน�วยงานต�าง ๆ 
รวมท้ัง ทําให�การเข�าถึงข�อมูลข�าวสารต�างๆ  สะดวก มีบริการท่ีรวดเร็ว  
 ข�อเสนอแนะในเชิงนโยบาย กรมพัฒนาท่ีดินควรมีการทํางานเชิงบูรณาการ กับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง
ท้ังหน�วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ0หรือหน�วยงาน ของกระทรวงอ่ืน ๆ ในด�านของข�อมูลสารสนเทศ
ด�านดิน การส�งเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน การทําการเกษตรอย�างยั่งยืนและไม�ทําลายดิน เป7นต�น  
 ข�อเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ กําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จหรือส�งมอบ การให�บริการต�าง ๆ ของกรม
พัฒนาท่ีดิน ให�ชัดเจน  
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ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงงานของกรมพัฒนาที่ดิน 
 ในแต�ละเขต แต�ละจังหวัดศึกษาวิเคราะห0ข�อมูลในประเด็นการสํารวจท่ีคะแนนตํ่า กว�าประเด็นอ่ืน 
นํามาจัดทําแผนการปรับปรุงการบริการ(improvement plan) ในประเด็นนั้น ๆ โดยต้ังเป_าหมายให�คะแนน
สูงข้ึนกว�าป%ก�อน  
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ภาคผนวก 

 

 

        ภาคผนวก 1 แบบประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ 
กรมพัฒนาท่ีดิน 
        ภาคผนวก 2 ตารางคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของเกษตรกรและผู�มีส�วน 
ได�ส�วนเสีย 
        ภาคผนวก 3 ตารางแสดงค�าร�อยละ คะแนนค�าเฉล่ียความพึงพอใจต�อการให�บริการ  
ของกรมพัฒนาท่ีดิน 1-12 เขต 
        ภาคผนวก 4 ตารางแสดงจํานวนกลุ�มตัวอย�างและประชากร 
        ภาคผนวกที่ 5 ตารางความคาดหวังของเกษตรกรของกรมพัฒนาท่ีดิน ข�อดีหรือจุดเด�น
ของกรมพัฒนท่ีดิน และข�อเสนอแนะของเกษตรกรของกรมพัฒนท่ีดิน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1  
แบบประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรและผู�มีส�วนได�ส�วนเสยี 

ของกรมพฒันาที่ดิน 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของเกษตรกรต�อการให�บริการของหน�วยงานในส�วนภูมิภาคของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 
คําช้ีแจง  

1. แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรต�อการให�บริการของหน�วยงานในส�วนภูมิภาคของ
กรมพัฒนาท่ีดิน (สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต และสถานีพัฒนาท่ีดิน) เพ่ือเป3นข�อมูลในการปรับปรุงระบบการให�บริการ
ของกรมพัฒนาท่ีดิน ให�มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต�องการเกษตรกรมากข้ึน  

2. ข�อมูลท่ีกรอกในแบบประเมิน จะถูกปกป7ดเป3นความลับ และใช�ประโยชน:ในการเป3นข�อมูลในการปรับปรุงระบบการ
ให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน  การวิเคราะห:ข�อมูลจะนําเสนอในภาพรวมเท�านั้น  

3. แบบประเมินนี้ มี 4 ส�วน ประกอบด�วย ส�วนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน ส�วนท่ี 2 เป3นแบบประเมิน
ความพึงพอใจต�อการบริการของหน�วยงานในส�วนภูมิภาคของกรมพัฒนาท่ีดิน (สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต และสถานี
พัฒนาท่ีดิน) ส�วนท่ี 3 ความต�องการและความคาดหวังจากการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดิน และส�วนท่ี 4 ความ
คิดเห็นและข�อเสนอแนะ 

4. ทําเครื่องหมาย  ใน � และเติมข�อความในช�องว�างให�สมบูรณ: (ให�ตอบข�อมูลให�ครบทุกส�วนเท�าท่ีสามารถตอบ
ได�)  

############### 
ส�วนท่ี 1  ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบประเมิน  
1.1  เพศ 

� ชาย   � หญิง  
1.2  อายุ 
  �  15 – 19 ปD  �  20 – 39 ปD  �  40 – 49 ปD 
  �  50 – 59 ปD  �  60 ปD ข้ึนไป 
1.3 จํานวนพ้ืนท่ีถือครอง........................ไร� 
1.4 รูปแบบการถือครองท่ีดิน  (ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ) 
  � เป3นของตนเอง  �  เช�า  � ท่ี ส.ป.ก.    � อ่ืนๆ (ระบุ)........ 
1.5  การศึกษา 
  �  ไม�เคยเรียน  �  ประถมศึกษา   �  มัธยมศึกษาตอนต�น 
  �  มัธยมศึกษาตอนปลาย       �  ปวช.    �  ปวส./ปวท./อนุปรญิญา 
  �  ปริญญาตร ี  �  ปริญญาโทและสูงกว�า       �  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 

จังหวัด/ศูนย6................................................... 
เขต.................................................................. 
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1.6  ท�านเป3น   
        1.6.1 �  เกษตรกร (ระบุ จํานวนพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตร …………  ไร�)    

1.6.2 �  หมอดินอาสา (ระบุจํานวนพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตร …………  ไร�)    
                       �  หมอดินอาสาประจําหมู�บ�าน 

�  หมอดินอาสาประจําตําบล 
�  หมอดินอาสาประจําอําเภอ 
�  หมอดินอาสาประจําจังหวัด 

1.6.3  �อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................................... 
1.7  ท�านทําการเกษตรแบบใด    (ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ) 
  �  ทํานา  �  ทําสวน     �  ทําไร�   � พืชผัก � อ่ืน (ระบุ).................................................................. 
1.8  ในรอบปDท่ีผ�านมาท�านได�ใช�รับบริการ จากหน�วยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน   

 �  เคยใช�บริการ (ระบุ)..............ครั้ง  
 �  ไม�เคยใช�บริการเลย  

1.9  ท�านใช�บริการจากหน�วยงานของกรมพัฒนาท่ีดินในเรื่องใด  
      (ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ) 
 1.9.1 �  ข�อมูล องค:ความรู� และเทคโนโลยีการด�านการพัฒนาท่ีดิน  
   �  ข�อมูลดิน 
   �  ข�อมูลการใช�ประโยชน:ท่ีดิน  
    �  ข�อมูลความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืช 

                          �  เทคโนโลยีการจัดการดิน (เช�น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรด การปJองกันการชะล�าง 
พังทลายของ ดิน เป3นต�น)  

                         � คําแนะนํา/คําปรึกษา 
   �  อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................................................. 
 1.9.2 �  ปKจจัยการผลิตทางการเกษตรท่ีกรมพัฒนาท่ีดินให�บริการ 

�  ผลิตภัณฑ:สารเร�ง พด. (เช�น ซุปเปอร: พด.1 ซุปเปอร: พด.2 ซุปเปอร: พด.3  พด.6 พด.7      
       ซุปเปอร: พด.9 พด.11 พด.12 เป3นต�น) 

   �  เมล็ดพันธุ:พืชปุNยสด (เช�น ปอเทือง ถ่ัวพร�า ถ่ังพุ�ม ถ่ัวมะแฮะ โสนอัฟริกัน เป3นต�น) 
    �  ปูนเพ่ือการเกษตร (ปูนมาร:ล โดโลไมท: หินปูนบด) 
    �  กล�าหญ�าแฝก   
                         �   ปุNยหมัก/น้ําหมักชีวภาพ 
   �  อ่ืนๆ (ระบุ).............................................................................................................................. 
 1.9.3  �  การวิเคราะห:ดิน น้ํา พืช ปุNย และวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน 



ผ-78 

 

รายงานการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาที�ดิน ปีงบประมาณ$%&' 
 

        1.9.4 �  แหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร (ระบุ) 
   �  แหล�งน้ําในไร�นานอกเขตชลประทาน (สระน้ําในไร�นาขนาด 1,260 ลบ.ม.) 
   �  แหล�งน้ําเพ่ือการอนุรักษ:ดินและน้ํา (สระ ฝาย ขุดลอก ท�อส�งน้ํา คลองส�งน้ํา) 
    �  แหล�งน้ําชุมชน 

1.9.5 �  ระบบอนุรักษ:ดินและน้ํา (เช�น คันดิน ปรับรูปแปลงนา บ�อดักตะกอนดิน เส�นทางลําเลียง) 
         1.9.6 � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................................... 
 

1.10 ส�วนใหญ�ท�านใช�บริการและรับรู�ข�าวสารจากหน�วยงานของกรมพัฒนาท่ีดินผ�านช�องทางใดบ�าง  
      (ตอบได�มากกว�า 1 ข�อ) 
 1.10.1 �  ผ�านเจ�าหน�าท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดในพ้ืนท่ี 
 1.10.2 �  ติดต�อท่ีสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต/สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดท่ีใกล�บ�าน 
 1.10.3 �  เว็บไซต:หรือ E-mail ของกรมพัฒนาท่ีดินหรือของหน�วยงานในส�วนภูมิภาคของกรมพัฒนาท่ีดิน               
        1.10.4 �  ผ�านการประชุม/อบรม ท่ีจัดโดยหน�วยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน/หน�วยงานราชการอ่ืนๆ 
 1.10.5 �  ผ�านหมอดินอาสา (ระบุ) 

�  หมอดินอาสาประจําหมู�บ�าน �  หมอดินอาสาประจําตําบล 
�  หมอดินอาสาประจําอําเภอ �  หมอดินอาสาประจําจังหวัด 

 1.10.6 �  คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี 
 1.10.7 �  ศูนย:ถ�ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน  
 1.10.8 �  ศูนย:เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร (882 ศูนย:)   
         1.10.9�   ผ�าน Web Application  (ระบุ)  
                       � ระบบฐานข�อมูลโครงการปลูกพืชปุNยสด 
                       � ระบบฐานข�อมูลโครงการแหล�งน้ําในไร�นาฯในระบบ Online  
  1.10.10�   ผ�าน Mobile Application (ระบุ) 
                        � LDD Soil Guide 
                        � ปุNยรายแปลง 
                        � คลิปเด็ดหมอดิน 
          � กดดูรู�ดิน 
          � LDD’s IM Farm 
                        � ผลการวิเคราะห:ตัวอย�าง ดิน น้ํา ปุNย 
  1.10.11�  สื่อประชาสัมพันธ: (วิทยุ/ โทรทัศน:/หนังสือพิมพ:)  
  1.10.12�  สื่อสังคมออนไลน: (facebook)  
  1.10.13�  อ่ืนๆ  (โปรดระบุ).................................................................................................................... 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ส�วนท่ี 2    ความพึงพอใจจากการบริการของหน�วยงานในส�วนภูมิภาค ของกรมพัฒนาท่ีดิน  

คําช้ีแจง  :  1. ทําเครื่องหมาย � ในกรอบสี่เหลี่ยม � ในด�านท่ีท�านเคยใช�บริการ และประเมินความพึงพอใจ 
                  ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุด  

 ประเด็นการประเมินความพึงพอใจใน 
การบริการจากหน�วยงาน ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ

มากที่สุด 
(5) 

พอใจ
มาก 
(4) 

ค�อนข�าง
พอใจ 
(3) 

ไม�ค�อย
พอใจ 
(2) 

ไม�พอใจ
เลย 
(1) 

1. ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ       
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต�ละเรื่องมี
ความเหมาะสม 

     

  1.2 มีการอธิบายให�เข�าใจ ถึงข้ันตอนต�าง ๆ ให� เข�าใจอย�าง
ชัดเจน 

     

  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอน
การดําเนินการในแต�ละเรื่อง อย�างชัดเจน  

     

  1.4 การรับบริการแต�ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว      

  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต�ละข้ันตอนเหมาะสม       

2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป3นกันเอง       

  2.2 ความรู�และความสามารถในการส�งเสริมเกษตรกร
เก่ียวกับการพัฒนาท่ีดิน เช�น การตอบคําถามชี้แจงข�อสงสัย 
ให�คําแนะนํา ช�วยแก�ปKญหาได�อย�างถูกต�อง น�าเชื่อถือ 

     

  2.3 ความเอาใจใส� ความกระตือรือร�นของเจ�าหน�าท่ีกรม
พัฒนาท่ีดิน ในการให�บริการ และเป3นท่ีพ่ึงของเกษตรกรใน
เรื่องของการ ดูแล อนุรักษ:ดิน ฯลฯ  

     

  2.4 ความซ่ือสัตย:สุจริตในการปฏิบัติหน�าท่ี เช�น ไม�ขอสิ่ง
ตอบแทน ไม�รับสินบน ไม�หาประโยชน:ในทางมิชอบ 

 
 

    

  2.5 การแต�งกาย บุคลิกภาพ ของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนา
ท่ีดิน  

     

  2.6 เจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให�บริการ ด�วยความ
เสมอภาค และเท�าเทียมกัน  

     

3. ด�านสิ่งอํานวยความสะดวก 
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รายงานการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาที�ดิน ปีงบประมาณ$%&' 
 

 ประเด็นการประเมินความพึงพอใจใน 
การบริการจากหน�วยงาน ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ

มากที่สุด 
(5) 

พอใจ
มาก 
(4) 

ค�อนข�าง
พอใจ 
(3) 

ไม�ค�อย
พอใจ 
(2) 

ไม�พอใจ
เลย 
(1) 

   3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ         

   3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น ท่ีจอด
รถ ห�องน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

     

   3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ: /เครื่องมือ
ในการให�บริการ 

     

   3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ:มีความเป3นระเบียบ สะดวก
ต�อการมาติดต�อใช�บริการ 

     

   3.5 ปJายข�อความบอกจุดบริการ/ปJายประชาสัมพันธ:  
มีความชัดเจนและเข�าใจง�าย 

     

   3.6 ความพอใจต�อสื่อประชาสัมพันธ:/คู�มือ และเอกสาร 
ให�ความรู� 

     

4. ด�านช�องทางการติดต�อสื่อสาร 

 4.1 มีช�องทางติดต�อสื่อสารได�โดยสะดวก หลายช�องทาง       

   4.2 มีช�องทางให�ร�องเรียน และให�ข�อเสนอแนะต�อกรม
พัฒนาท่ีดิน  

     

   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก�ไขปKญหา กรณีมีการร�องเรียน
เก่ียวกับการปฏิบัติงานไม�ถูกต�องเหมาะสมของเจ�าหน�าท่ี 

     

   4.4 มีการประชาสัมพันธ: เผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร และ
สารสนเทศท่ีเป3นประโยชน:ให� ทราบเป3นประจํา 

     

5. ด�านคุณภาพการให�บริการ 

   5.1 การให�บริการท่ีได�รับตรงตามความต�องการ      

   5.2 ความครบถ�วน ถูกต�องของการให�บริการ      

   5.3 ภาพรวมท่ีได�รับจากการให�บริการ      

 
ส�วนท่ี 3  ความต�องการและความคาดหวังจากการให�บริการ ของกรมพัฒนาท่ีดิน  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ส�วนท่ี 4  ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน  
 

1. ท�านคิดว�าจุดเด�นหรือข�อดี ของการให�บริการของหน�วยงานของกรมพัฒนาท่ีดิน คืออะไร  

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

2. ท�านคิดว�าหน�วยงาน ของกรมพัฒนาท่ีดิน ควรปรับปรุงการให�บริการ กับเกษตรกร ในเรื่องใดบ�าง   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคุณในความร�วมมือ 

กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาท่ีดิน  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2  
ตารางคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของเกษตรกรและผู�มสี�วนได�ส�วนเสีย 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาที�ดิน ปีงบประมาณ$%&' 

คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของหน�วยงาน 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร!อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

1.ด!านกระบวนการข้ันตอนการให!บริการ 
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต�ละเรื่องมี
ความเหมาะสม 3.82 76.40 

พึงพอใจมาก 1 

  1.2 มีการอธิบายให�เข�าใจ ถึงข้ันตอนต�าง ๆ ให� เข�าใจ
อย�างชัดเจน 3.80 76.00 

พึงพอใจมาก 2 

  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอน
การดําเนินการในแต�ละเรื่อง อย�างชัดเจน  3.68 73.60 

พึงพอใจมาก 3 

  1.4 การรับบริการแต�ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 3.68 73.60 พึงพอใจมาก 3 
  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต�ละข้ันตอนเหมาะสม  3.63 72.60 พึงพอใจมาก 4 
รวม 3.72 74.40 พึงพอใจมาก  
2. ด!านการให!บริการของเจ!าหน!าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป;นกันเอง  4.22 84.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
  2.2 ความรู�และความสามารถในการส�งเสริมเกษตรกร
เก่ียวกับการพัฒนาท่ีดิน เช�น การตอบคําถามชี้แจงข�อสงสัย 
ให�คําแนะนํา ช�วยแก�ป>ญหาได�อย�างถูกต�อง น�าเชื่อถือ 4.09 81.80 

พึงพอใจมาก 4 

  2.3 ความเอาใจใส� ความกระตือรือร�นของเจ�าหน�าท่ีกรม
พัฒนาท่ีดิน ในการให�บริการ และเป;นท่ีพ่ึงของเกษตรกรใน
เรื่องของการ ดูแล อนุรักษAดิน ฯลฯ  4.03 80.60 

พึงพอใจมาก 6 

  2.4 ความซ่ือสัตยAสุจริตในการปฏิบัติหน�าท่ี เช�น ไม�ขอสิ่ง
ตอบแทน ไม�รับสินบน ไม�หาประโยชนAในทางมิชอบ 4.33 86.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

  2.5 การแต�งกาย บุคลิกภาพ ของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนา
ท่ีดิน  4.23 84.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

  2.6 เจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให�บริการ ด�วยความ
เสมอภาค และเท�าเทียมกัน  4.07 81.40 

พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.16 83.20 พึงพอใจมาก  
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 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร!อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

3.ด!านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    3.90 78.00 พึงพอใจมาก 1 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น ท่ีจอด
รถ ห�องน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ 3.72 74.40 

พึงพอใจมาก 5 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณA  /
เครื่องมือในการให�บริการ 3.78 75.60 

พึงพอใจมาก 3 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณAมีความเป;นระเบียบ สะดวก
ต�อการมาติดต�อใช�บริการ 3.87 77.40 

พึงพอใจมาก 2 

3.5 ปHายข�อความบอกจุดบริการ/ปHายประชาสัมพันธAมีความ
ชัดเจนและเข�าใจง�าย 3.77 75.40 

พึงพอใจมาก 4 

3.6 ความพอใจต�อสื่อประชาสัมพันธA/คู�มือ และเอกสารให�
ความรู� 3.71 74.20 

พึงพอใจมาก 6 

รวม 3.79 75.80 พึงพอใจมาก  
4.ด!านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 

 4.1 มีช�องทางติดต�อสื่อสารได�โดยสะดวก หลายช�องทาง  3.88 77.60 พึงพอใจมาก 1 
   4.2 มีช�องทางให�ร�องเรียน และให�ข�อเสนอแนะต�อกรม
พัฒนาท่ีดิน  3.71 74.20 

พึงพอใจมาก 4 

   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก�ไขป>ญหา กรณีมีการร�องเรียน
เก่ียวกับการปฏิบัติงานไม�ถูกต�องเหมาะสมของเจ�าหน�าท่ี 3.72 74.40 

พึงพอใจมาก 3 

   4.4 มีการประชาสัมพันธA เผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร และ
สารสนเทศท่ีเป;นประโยชนAให� ทราบเป;นประจํา 3.74 74.80 

พึงพอใจมาก 2 

รวม 3.76 75.20 พึงพอใจมาก  
5.ด!านคุณภาพการให!บริการ 
   5.1 การให�บริการท่ีได�รับตรงตามความต�องการ 4.04 80.80 พึงพอใจมาก 1 
   5.2ความครบถ�วนถูกต�องของการให�บริการ 4.01 80.20 พึงพอใจมาก 2 
   5.3 ภาพรวมท่ีได�รับจากการให�บริการ 4.00 80.00 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.02 80.40 พึงพอใจมาก  
รวมทุกด!าน 3.91 78.20 พึงพอใจมาก  
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาที�ดิน ปีงบประมาณ$%&' 

คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของเกษตรกร  

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร!อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

1. ด!านกระบวนการข้ันตอนการให!บริการ 
1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต�ละเรื่องมี
ความเหมาะสม 

4.38 87.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

1.2 มีการอธิบายให�เข�าใจ ถึงข้ันตอนต�าง ๆ ให� เข�าใจอย�าง
ชัดเจน 

4.32 86.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอน
การดําเนินการในแต�ละเรื่อง อย�างชัดเจน 

4.21 84.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

1.4 การรับบริการแต�ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.32 86.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต�ละข้ันตอนเหมาะสม 4.32 86.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
รวม 4.35 87.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  
2. ด!านการให!บริการของเจ!าหน!าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป;นกันเอง  4.58 91.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

  2.2 ความรู�และความสามารถในการส�งเสริมเกษตรกร
เก่ียวกับการพัฒนาท่ีดิน เช�น การตอบคําถามชี้แจงข�อสงสัย 
ให�คําแนะนํา ช�วยแก�ป>ญหาได�อย�างถูกต�อง น�าเชื่อถือ 

4.51 90.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

  2.3 ความเอาใจใส� ความกระตือรือร�นของเจ�าหน�าท่ีกรม
พัฒนาท่ีดิน ในการให�บริการ และเป;นท่ีพ่ึงของเกษตรกรใน
เรื่องของการ ดูแล อนุรักษAดิน ฯลฯ  

4.51 90.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

  2.4 ความซ่ือสัตยAสุจริตในการปฏิบัติหน�าท่ี เช�น ไม�ขอสิ่ง
ตอบแทน ไม�รับสินบน ไม�หาประโยชนAในทางมิชอบ 

4.54 90.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

  2.5 การแต�งกาย บุคลิกภาพ ของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนา
ท่ีดิน  

4.55 91.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

  2.6 เจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให�บริการ ด�วยความ
เสมอภาค และเท�าเทียมกัน  

4.54 90.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.56 91.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร!อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

3.ด!านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    4.26 85.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช�น ท่ีจอด
รถ ห�องน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

4.30 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณA  /
เครื่องมือในการให�บริการ 

4.21 84.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณAมีความเป;นระเบียบ สะดวก
ต�อการมาติดต�อใช�บริการ 

4.33 86.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

3.5 ปHายข�อความบอกจุดบริการ/ปHายประชาสัมพันธAมีความ
ชัดเจนและเข�าใจง�าย 

4.25 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

3.6 ความพอใจต�อสื่อประชาสัมพันธA/คู�มือ และเอกสารให�
ความรู� 

4.27 85.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.27 85.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  

4. ด!านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 
 4.1 มีช�องทางติดต�อสื่อสารได�โดยสะดวก หลายช�องทาง  4.31 86.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

   4.2 มีช�องทางให�ร�องเรียน และให�ข�อเสนอแนะต�อกรม
พัฒนาท่ีดิน  

4.21 84.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก�ไขป>ญหา กรณีมีการร�องเรียน
เก่ียวกับการปฏิบัติงานไม�ถูกต�องเหมาะสมของเจ�าหน�าท่ี 

4.03 80.60 พึงพอใจมาก 4 

   4.4 มีการประชาสัมพันธA เผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร และ
สารสนเทศท่ีเป;นประโยชนAให� ทราบเป;นประจํา 

4.30 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.31 86.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  

5. ด!านคุณภาพการให!บริการ 
   5.1 การให�บริการท่ีได�รับตรงตามความต�องการ 4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

   5.2ความครบถ�วนถูกต�องของการให�บริการ 4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

   5.3 ภาพรวมท่ีได�รับจากการให�บริการ 4.47 89.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.46 89.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  

รวมทุกด!าน 4.43 88.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 3  
ตารางแสดงค	าร
อยละ คะแนนค	าเฉลี่ยความพงึพอใจต	อการให
บริการ 

ของกรมพฒันาที่ดิน 1-12 เขต 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

สํานักงานพัฒนาท่ีดิน 
ตารางท่ี ผ-1 แสดงค�าร�อยละคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต�อการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 1 
 ค�าเฉล่ีย ระดับ

คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

1.ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต	ละเรื่องมีความ
เหมาะสม 

4.20 84.00 พึงพอใจมาก 3 

  1.2 มีการอธิบายให
เข
าใจ ถึงข้ันตอนต	าง ๆ ให
 เข
าใจอย	างชัดเจน 4.24 84.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอนการ
ดําเนินการในแต	ละเรื่อง อย	างชัดเจน  

4.04 80.80 พึงพอใจมาก 4 

  1.4 การรับบริการแต	ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.22 84.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต	ละข้ันตอนเหมาะสม  4.20 84.00 พึงพอใจมาก 3 
รวม 4.20 84.00 พึงพอใจมาก  

2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป9นกันเอง  4.46 89.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  2.2 ความรู
และความสามารถในการส	งเสริมเกษตรกรเก่ียวกับการ
พัฒนาท่ีดิน เช	น การตอบคําถามชี้แจงข
อสงสัย ให
คําแนะนํา ช	วย
แก
ป>ญหาได
อย	างถูกต
อง น	าเชื่อถือ 

 
 

4.36 87.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

  2.3 ความเอาใจใส	 ความกระตือรือร
นของเจ
าหน
าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในการให
บริการ และเป9นท่ีพ่ึงของเกษตรกรในเรื่องของการ ดูแล 
อนุรักษBดิน ฯลฯ  

 
 

4.38 87.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

  2.4 ความซ่ือสัตยBสุจริตในการปฏิบัติหน
าท่ี เช	น ไม	ขอสิ่งตอบแทน ไม	
รับสินบน ไม	หาประโยชนBในทางมิชอบ 

 
4.45 89.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

  2.5 การแต	งกาย บุคลิกภาพ ของเจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 4.41 88.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
  2.6 เจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให
บริการ ด
วยความเสมอภาค 
และเท	าเทียมกัน  

 
4.45 89.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.45 89.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

3.ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    4.02 80.40 พึงพอใจมาก 5 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช	น ท่ีจอดรถ ห
องน้ํา 
ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

4.17 
83.40 

พึงพอใจมาก 1 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณB /เครื่องมือในการ
ให
บริการ 

4.04 
80.80 

พึงพอใจมาก 4 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณBมีความเป9นระเบียบ สะดวกต	อการมา
ติดต	อใช
บริการ 

4.13 
82.60 

พึงพอใจมาก 2 

3.5 ปIายข
อความบอกจุดบริการ/ปIายประชาสัมพันธBมีความชัดเจนและ
เข
าใจง	าย 

4.09 
81.80 

พึงพอใจมาก 3 

3.6 ความพอใจต	อสื่อประชาสัมพันธB/คู	มือ และเอกสารให
ความรู
 4.13 82.60 พึงพอใจมาก 2 
รวม 4.07 81.40 พึงพอใจมาก  
4.ด�านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 
 4.1 มีช	องทางติดต	อสื่อสารได
โดยสะดวก หลายช	องทาง  4.09 81.80 พึงพอใจมาก 2 

   4.2 มีช	องทางให
ร
องเรียน และให
ข
อเสนอแนะต	อกรมพัฒนาท่ีดิน  4.01 80.20 พึงพอใจมาก 4 
   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก
ไขป>ญหา กรณีมีการร
องเรียนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานไม	ถูกต
องเหมาะสมของเจ
าหน
าท่ี 

 
4.06 81.20 

พึงพอใจมาก 3 

   4.4 มีการประชาสัมพันธB เผยแพร	ข
อมูลข	าวสาร และสารสนเทศท่ี
เป9นประโยชนBให
 ทราบเป9นประจํา 

 
4.15 83.00 

พึงพอใจมาก 1 

รวม 4.12 82.40 พึงพอใจมาก  
5.ด�านคุณภาพการให�บริการ 
   5.1 การให
บริการท่ีได
รับตรงตามความต
องการ 4.34 86.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
   5.2ความครบถ
วนถูกต
องของการให
บริการ 4.35 87.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   5.3 ภาพรวมท่ีได
รับจากการให
บริการ 4.40 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
รวม 4.37 87.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด�าน 4.30 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ตารางท่ี ผ-2 แสดงค�าร�อยละคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต�อการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 2 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

1.ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต	ละเรื่องมีความ
เหมาะสม 

 
4.14 82.80 

 
พึงพอใจมาก 

 
4 

  1.2 มีการอธิบายให
เข
าใจ ถึงข้ันตอนต	าง ๆ ให
 เข
าใจอย	างชัดเจน 4.29 85.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอนการ
ดําเนินการในแต	ละเรื่อง อย	างชัดเจน  

 
4.09 81.80 

 
พึงพอใจมาก 

 
5 

  1.4 การรับบริการแต	ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.26 85.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต	ละข้ันตอนเหมาะสม  4.20 84.00 พึงพอใจมาก 3 
รวม 4.17 83.40 พึงพอใจมาก  

2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป9นกันเอง  4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 
  2.2 ความรู
และความสามารถในการส	งเสริมเกษตรกรเก่ียวกับการ
พัฒนาท่ีดิน เช	น การตอบคําถามชี้แจงข
อสงสัย ให
คําแนะนํา ช	วย
แก
ป>ญหาได
อย	างถูกต
อง น	าเชื่อถือ 

 
 

4.43 88.60 

 
 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
 
5 

  2.3 ความเอาใจใส	 ความกระตือรือร
นของเจ
าหน
าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในการให
บริการ และเป9นท่ีพ่ึงของเกษตรกรในเรื่องของการ ดูแล 
อนุรักษBดิน ฯลฯ  

 
 

4.50 90.00 

 
 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
 
3 

  2.4 ความซ่ือสัตยBสุจริตในการปฏิบัติหน
าท่ี เช	น ไม	ขอสิ่งตอบแทน ไม	
รับสินบน ไม	หาประโยชนBในทางมิชอบ 

 
4.53 90.60 

 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
1 

  2.5 การแต	งกาย บุคลิกภาพ ของเจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 4.50 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
  2.6 เจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให
บริการ ด
วยความเสมอภาค 
และเท	าเทียมกัน  

 
4.51 90.20 

 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
2 

รวม 4.47 89.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
 

 

 



ผ-91 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

3.ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    4.04 80.80 พึงพอใจมาก 4 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช	น ท่ีจอดรถ ห
องน้ํา 
ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

4.28 
85.60 

 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
1 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณB /เครื่องมือในการ
ให
บริการ 

4.03 
80.60 

 
พึงพอใจมาก 

 
5 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณBมีความเป9นระเบียบ สะดวกต	อการมา
ติดต	อใช
บริการ 

4.16 
83.20 

 
พึงพอใจมาก 

 
3 

3.5 ปIายข
อความบอกจุดบริการ/ปIายประชาสัมพันธBมีความชัดเจนและ
เข
าใจง	าย 

4.16 
83.20 

 
พึงพอใจมาก 

 
3 

3.6 ความพอใจต	อสื่อประชาสัมพันธB/คู	มือ และเอกสารให
ความรู
 4.22 84.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
รวม 4.13 82.60 พึงพอใจมาก  
4.ด�านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 
 4.1 มีช	องทางติดต	อสื่อสารได
โดยสะดวก หลายช	องทาง  4.16 83.20 พึงพอใจมาก 1 

   4.2 มีช	องทางให
ร
องเรียน และให
ข
อเสนอแนะต	อกรมพัฒนาท่ีดิน  4.09 81.80 พึงพอใจมาก 3 
   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก
ไขป>ญหา กรณีมีการร
องเรียนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานไม	ถูกต
องเหมาะสมของเจ
าหน
าท่ี 

4.15 
83.00 

 
พึงพอใจมาก 

 
2 

   4.4 มีการประชาสัมพันธB เผยแพร	ข
อมูลข	าวสาร และสารสนเทศท่ี
เป9นประโยชนBให
 ทราบเป9นประจํา 

4.15 
83.00 

 
พึงพอใจมาก 

 
2 

รวม 4.15 83.00 พึงพอใจมาก  
5.ด�านคุณภาพการให�บริการ 
   5.1 การให
บริการท่ีได
รับตรงตามความต
องการ 4.35 87.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   5.2ความครบถ
วนถูกต
องของการให
บริการ 4.34 86.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
   5.3 ภาพรวมท่ีได
รับจากการให
บริการ 4.37 87.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
รวม 4.36 87.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด�าน 4.26 85.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  

 

 



ผ-92 
 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ตารางท่ี ผ-3 แสดงค�าร�อยละคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต�อการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 3 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับท่ี 

1.ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต	ละเรื่องมีความ
เหมาะสม 

 
4.43 88.60 

 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
1 

  1.2 มีการอธิบายให
เข
าใจ ถึงข้ันตอนต	าง ๆ ให
 เข
าใจอย	างชัดเจน 3.45 69.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 
  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอนการ
ดําเนินการในแต	ละเรื่อง อย	างชัดเจน  

 
3.39 67.80 

 
พึงพอใจมาก 

 
5 

  1.4 การรับบริการแต	ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 3.60 72.00 พึงพอใจมาก 3 
  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต	ละข้ันตอนเหมาะสม  3.85 77.00 พึงพอใจมาก 2 
รวม 4.14 82.80 พึงพอใจมาก  
2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป9นกันเอง  4.52 90.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  2.2 ความรู
และความสามารถในการส	งเสริมเกษตรกรเก่ียวกับการ
พัฒนาท่ีดิน เช	น การตอบคําถามชี้แจงข
อสงสัย ให
คําแนะนํา ช	วย
แก
ป>ญหาได
อย	างถูกต
อง น	าเชื่อถือ 

 
 

4.33 86.60 

 
 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
 
2 

  2.3 ความเอาใจใส	 ความกระตือรือร
นของเจ
าหน
าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในการให
บริการ และเป9นท่ีพ่ึงของเกษตรกรในเรื่องของการ ดูแล 
อนุรักษBดิน ฯลฯ  

 
 

4.15 83.00 

 
 

พึงพอใจมาก 

 
 
4 

  2.4 ความซ่ือสัตยBสุจริตในการปฏิบัติหน
าท่ี เช	น ไม	ขอสิ่งตอบแทน ไม	
รับสินบน ไม	หาประโยชนBในทางมิชอบ 

 
4.13 82.60 

 
พึงพอใจมาก 

 
5 

  2.5 การแต	งกาย บุคลิกภาพ ของเจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 4.21 84.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
  2.6 เจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให
บริการ ด
วยความเสมอภาค และ
เท	าเทียมกัน  

 
3.99 79.80 

 
พึงพอใจมาก 

 
6 

รวม 4.26 85.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
 

 

 



ผ-93 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

3.ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    3.46 69.20 พึงพอใจมาก 3 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช	น ท่ีจอดรถ ห
องน้ํา ท่ี
นั่งคอยรับบริการ 

3.40 
68.00 

 
พึงพอใจมาก 

 
4 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณB /เครื่องมือในการ
ให
บริการ 

3.80 
76.00 

 
พึงพอใจมาก 

 
2 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณBมีความเป9นระเบียบ สะดวกต	อการมา
ติดต	อใช
บริการ 

4.07 
81.40 

 
พึงพอใจมาก 

 
1 

3.5 ปIายข
อความบอกจุดบริการ/ปIายประชาสัมพันธBมีความชัดเจนและ
เข
าใจง	าย 

3.31 
66.20 

 
พึงพอใจมาก 

 
5 

3.6 ความพอใจต	อสื่อประชาสัมพันธB/คู	มือ และเอกสารให
ความรู
 3.46 69.20 พึงพอใจมาก 3 
รวม 3.46 69.20 พึงพอใจมาก  
4.ด�านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 
 4.1 มีช	องทางติดต	อสื่อสารได
โดยสะดวก หลายช	องทาง  3.94 78.80 พึงพอใจมาก 1 

   4.2 มีช	องทางให
ร
องเรียน และให
ข
อเสนอแนะต	อกรมพัฒนาท่ีดิน  3.87 77.40 พึงพอใจมาก 3 
   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก
ไขป>ญหา กรณีมีการร
องเรียนเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานไม	ถูกต
องเหมาะสมของเจ
าหน
าท่ี 
3.07 

61.40 
 

พึงพอใจมาก 

 
4 

   4.4 มีการประชาสัมพันธB เผยแพร	ข
อมูลข	าวสาร และสารสนเทศท่ีเป9น
ประโยชนBให
 ทราบเป9นประจํา 

3.91 
78.20 

 
พึงพอใจมาก 

 
2 

รวม 3.92 78.40 พึงพอใจมาก  
5.ด�านคุณภาพการให�บริการ 
   5.1 การให
บริการท่ีได
รับตรงตามความต
องการ 3.98 79.60 พึงพอใจมาก 2 
   5.2ความครบถ
วนถูกต
องของการให
บริการ 3.99 79.80 พึงพอใจมาก 1 
   5.3 ภาพรวมท่ีได
รับจากการให
บริการ 3.99 79.80 พึงพอใจมาก 1 
รวม 3.99 79.80 พึงพอใจมาก  
รวมทุกด�าน 4.21 84.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  

 

 



ผ-94 
 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ตารางท่ี ผ-4 แสดงค�าร�อยละคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต�อการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 4 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

1.ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต	ละเรื่องมีความ
เหมาะสม 

4.42 
88.40 

 

พึงพอใจมากท่ีสุด 
 
3 

  1.2 มีการอธิบายให
เข
าใจ ถึงข้ันตอนต	าง ๆ ให
 เข
าใจอย	างชัดเจน 4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอนการ
ดําเนินการในแต	ละเรื่อง อย	างชัดเจน  

4.36 
87.20 

 

พึงพอใจมากท่ีสุด 
 
4 

  1.4 การรับบริการแต	ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต	ละข้ันตอนเหมาะสม  4.43 88.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
รวม 4.42 88.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป9นกันเอง  4.58 91.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
  2.2 ความรู
และความสามารถในการส	งเสริมเกษตรกรเก่ียวกับการ
พัฒนาท่ีดิน เช	น การตอบคําถามชี้แจงข
อสงสัย ให
คําแนะนํา ช	วย
แก
ป>ญหาได
อย	างถูกต
อง น	าเชื่อถือ 

 
 

4.56 91.20 

 
 
 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
 
4 

  2.3 ความเอาใจใส	 ความกระตือรือร
นของเจ
าหน
าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในการให
บริการ และเป9นท่ีพ่ึงของเกษตรกรในเรื่องของการ ดูแล 
อนุรักษBดิน ฯลฯ  

 
 

4.53 90.60 

 
 
 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
 
5 

  2.4 ความซ่ือสัตยBสุจริตในการปฏิบัติหน
าท่ี เช	น ไม	ขอสิ่งตอบแทน 
ไม	รับสินบน ไม	หาประโยชนBในทางมิชอบ 

4.59 
91.80 

 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
2 

  2.5 การแต	งกาย บุคลิกภาพ ของเจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 4.60 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  2.6 เจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให
บริการ ด
วยความเสมอภาค 
และเท	าเทียมกัน  

4.60 
92.00 

 

พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
1 

รวม 4.59 91.80 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

3.ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    4.50 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช	น ท่ีจอดรถ ห
องน้ํา 
ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

4.50 
90.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณB /เครื่องมือในการ
ให
บริการ 

4.42 
88.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณBมีความเป9นระเบียบ สะดวกต	อการมา
ติดต	อใช
บริการ 

4.38 
87.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

3.5 ปIายข
อความบอกจุดบริการ/ปIายประชาสัมพันธBมีความชัดเจนและ
เข
าใจง	าย 

4.37 
87.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

3.6 ความพอใจต	อสื่อประชาสัมพันธB/คู	มือ และเอกสารให
ความรู
 4.38 87.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
รวม 4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด  
4.ด�านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 
 4.1 มีช	องทางติดต	อสื่อสารได
โดยสะดวก หลายช	องทาง  4.39 87.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

   4.2 มีช	องทางให
ร
องเรียน และให
ข
อเสนอแนะต	อกรมพัฒนาท่ีดิน  4.34 86.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก
ไขป>ญหา กรณีมีการร
องเรียนเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานไม	ถูกต
องเหมาะสมของเจ
าหน
าท่ี 
4.32 

86.40 
พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

   4.4 มีการประชาสัมพันธB เผยแพร	ข
อมูลข	าวสาร และสารสนเทศท่ีเป9น
ประโยชนBให
 ทราบเป9นประจํา 

4.35 
87.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.37 87.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
5.ด�านคุณภาพการให�บริการ 

   5.1 การให
บริการท่ีได
รับตรงตามความต
องการ 4.43 88.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   5.2ความครบถ
วนถูกต
องของการให
บริการ 4.42 88.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
   5.3 ภาพรวมท่ีได
รับจากการให
บริการ 4.45 89.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด�าน 4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี ผ-5 แสดงค�าร�อยละคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต�อการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 5 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับท่ี 

1.ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต	ละเรื่องมีความ
เหมาะสม 

4.39 
87.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

  1.2 มีการอธิบายให
เข
าใจ ถึงข้ันตอนต	าง ๆ ให
 เข
าใจอย	างชัดเจน 4.49 89.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอนการ
ดําเนินการในแต	ละเรื่อง อย	างชัดเจน  

4.25 
85.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

  1.4 การรับบริการแต	ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต	ละข้ันตอนเหมาะสม  4.37 87.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 
รวม 4.38 87.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  
2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป9นกันเอง  4.66 93.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
  2.2 ความรู
และความสามารถในการส	งเสริมเกษตรกรเก่ียวกับการ
พัฒนาท่ีดิน เช	น การตอบคําถามชี้แจงข
อสงสัย ให
คําแนะนํา ช	วย
แก
ป>ญหาได
อย	างถูกต
อง น	าเชื่อถือ 

4.63 
92.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

  2.3 ความเอาใจใส	 ความกระตือรือร
นของเจ
าหน
าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในการให
บริการ และเป9นท่ีพ่ึงของเกษตรกรในเรื่องของการ ดูแล 
อนุรักษBดิน ฯลฯ  

4.66 
93.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

  2.4 ความซ่ือสัตยBสุจริตในการปฏิบัติหน
าท่ี เช	น ไม	ขอสิ่งตอบแทน ไม	
รับสินบน ไม	หาประโยชนBในทางมิชอบ 

4.64 
92.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

  2.5 การแต	งกาย บุคลิกภาพ ของเจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 4.68 93.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  2.6 เจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให
บริการ ด
วยความเสมอภาค 
และเท	าเทียมกัน  

4.66 
93.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.66 93.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับท่ี 

3.ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    4.42 88.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช	น ท่ีจอดรถ ห
องน้ํา 
ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

4.48 
89.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณB /เครื่องมือในการ
ให
บริการ 

4.34 
86.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณBมีความเป9นระเบียบ สะดวกต	อการมา
ติดต	อใช
บริการ 

4.42 
88.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

3.5 ปIายข
อความบอกจุดบริการ/ปIายประชาสัมพันธBมีความชัดเจนและ
เข
าใจง	าย 

4.38 
87.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

3.6 ความพอใจต	อสื่อประชาสัมพันธB/คู	มือ และเอกสารให
ความรู
 4.40 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
รวม 4.41 88.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
4.ด�านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 

 4.1 มีช	องทางติดต	อสื่อสารได
โดยสะดวก หลายช	องทาง  4.47 89.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   4.2 มีช	องทางให
ร
องเรียน และให
ข
อเสนอแนะต	อกรมพัฒนาท่ีดิน  4.01 80.20 พึงพอใจมาก 3 
   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก
ไขป>ญหา กรณีมีการร
องเรียนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานไม	ถูกต
องเหมาะสมของเจ
าหน
าท่ี 

3.12 
62.40 

พึงพอใจมาก 4 

   4.4 มีการประชาสัมพันธB เผยแพร	ข
อมูลข	าวสาร และสารสนเทศท่ี
เป9นประโยชนBให
 ทราบเป9นประจํา 

4.49 
89.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.48 89.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  
5.ด�านคุณภาพการให�บริการ 
   5.1 การให
บริการท่ีได
รับตรงตามความต
องการ 4.60 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
   5.2ความครบถ
วนถูกต
องของการให
บริการ 4.62 92.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   5.3 ภาพรวมท่ีได
รับจากการให
บริการ 4.63 92.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
รวม 4.61 92.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด�าน 4.51 90.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี ผ-6 แสดงค�าร�อยละคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต�อการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 6 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับท่ี 

1.ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต	ละเรื่องมีความ
เหมาะสม 

4.49 
89.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

  1.2 มีการอธิบายให
เข
าใจ ถึงข้ันตอนต	าง ๆ ให
 เข
าใจอย	างชัดเจน 4.52 90.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอนการ
ดําเนินการในแต	ละเรื่อง อย	างชัดเจน  

4.42 
88.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

  1.4 การรับบริการแต	ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.49 89.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต	ละข้ันตอนเหมาะสม  4.47 89.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
รวม 4.48 89.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  
2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป9นกันเอง  4.53 90.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 
  2.2 ความรู
และความสามารถในการส	งเสริมเกษตรกรเก่ียวกับการ
พัฒนาท่ีดิน เช	น การตอบคําถามชี้แจงข
อสงสัย ให
คําแนะนํา ช	วย
แก
ป>ญหาได
อย	างถูกต
อง น	าเชื่อถือ 

4.54 
90.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

  2.3 ความเอาใจใส	 ความกระตือรือร
นของเจ
าหน
าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในการให
บริการ และเป9นท่ีพ่ึงของเกษตรกรในเรื่องของการ ดูแล 
อนุรักษBดิน ฯลฯ  

4.54 
90.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

  2.4 ความซ่ือสัตยBสุจริตในการปฏิบัติหน
าท่ี เช	น ไม	ขอสิ่งตอบแทน ไม	
รับสินบน ไม	หาประโยชนBในทางมิชอบ 

4.60 
92.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

  2.5 การแต	งกาย บุคลิกภาพ ของเจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 4.56 91.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
  2.6 เจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให
บริการ ด
วยความเสมอภาค และ
เท	าเทียมกัน  

4.59 
91.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.56 91.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับท่ี 

3.ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    4.47 89.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช	น ท่ีจอดรถ ห
องน้ํา ท่ี
นั่งคอยรับบริการ 

4.49 
89.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณB /เครื่องมือในการ
ให
บริการ 

4.38 
87.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณBมีความเป9นระเบียบ สะดวกต	อการมา
ติดต	อใช
บริการ 

4.45 
89.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

3.5 ปIายข
อความบอกจุดบริการ/ปIายประชาสัมพันธBมีความชัดเจนและ
เข
าใจง	าย 

4.46 
89.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

3.6 ความพอใจต	อสื่อประชาสัมพันธB/คู	มือ และเอกสารให
ความรู
 4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 
รวม 4.46 89.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
4.ด�านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 

 4.1 มีช	องทางติดต	อสื่อสารได
โดยสะดวก หลายช	องทาง  4.37 87.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   4.2 มีช	องทางให
ร
องเรียน และให
ข
อเสนอแนะต	อกรมพัฒนาท่ีดิน  4.37 87.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก
ไขป>ญหา กรณีมีการร
องเรียนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานไม	ถูกต
องเหมาะสมของเจ
าหน
าท่ี 

4.37 
87.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

   4.4 มีการประชาสัมพันธB เผยแพร	ข
อมูลข	าวสาร และสารสนเทศท่ี
เป9นประโยชนBให
 ทราบเป9นประจํา 

4.44 
88.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.40 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  
5.ด�านคุณภาพการให�บริการ 
   5.1 การให
บริการท่ีได
รับตรงตามความต
องการ 4.51 90.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
   5.2ความครบถ
วนถูกต
องของการให
บริการ 4.49 89.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   5.3 ภาพรวมท่ีได
รับจากการให
บริการ 4.51 90.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
รวม 4.51 90.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด�าน 4.50 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  

 



ผ-100 
 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ตารางท่ี ผ-7 แสดงค�าร�อยละคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต�อการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 7 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับท่ี 

1.ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต	ละเรื่องมีความ
เหมาะสม 4.20 84.00 

 

พึงพอใจมาก 

1 

  1.2 มีการอธิบายให
เข
าใจ ถึงข้ันตอนต	าง ๆ ให
 เข
าใจอย	างชัดเจน 4.11 82.20 พึงพอใจมาก 3 
  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอนการ
ดําเนินการในแต	ละเรื่อง อย	างชัดเจน  4.03 80.60 

พึงพอใจมาก 4 

  1.4 การรับบริการแต	ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.13 82.60 พึงพอใจมาก 2 
  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต	ละข้ันตอนเหมาะสม  4.11 82.20 พึงพอใจมาก 3 
รวม 4.15 83.00 พึงพอใจมาก  
2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป9นกันเอง  4.35 87.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
  2.2 ความรู
และความสามารถในการส	งเสริมเกษตรกรเก่ียวกับการ
พัฒนาท่ีดิน เช	น การตอบคําถามชี้แจงข
อสงสัย ให
คําแนะนํา ช	วย
แก
ป>ญหาได
อย	างถูกต
อง น	าเชื่อถือ 4.27 85.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

  2.3 ความเอาใจใส	 ความกระตือรือร
นของเจ
าหน
าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในการให
บริการ และเป9นท่ีพ่ึงของเกษตรกรในเรื่องของการ ดูแล 
อนุรักษBดิน ฯลฯ  4.38 87.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

  2.4 ความซ่ือสัตยBสุจริตในการปฏิบัติหน
าท่ี เช	น ไม	ขอสิ่งตอบแทน ไม	
รับสินบน ไม	หาประโยชนBในทางมิชอบ 4.34 86.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

  2.5 การแต	งกาย บุคลิกภาพ ของเจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 4.32 86.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 
  2.6 เจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให
บริการ ด
วยความเสมอภาค และ
เท	าเทียมกัน  4.39 87.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.37 87.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
 

 

 



ผ-101 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับท่ี 

3.ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    4.05 81.00 พึงพอใจมาก 3 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช	น ท่ีจอดรถ ห
องน้ํา ท่ี
นั่งคอยรับบริการ 4.02 80.40 

พึงพอใจมาก 4 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณB /เครื่องมือในการ
ให
บริการ 3.95 79.00 

พึงพอใจมาก 5 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณBมีความเป9นระเบียบ สะดวกต	อการมา
ติดต	อใช
บริการ 4.11 82.20 

พึงพอใจมาก 1 

3.5 ปIายข
อความบอกจุดบริการ/ปIายประชาสัมพันธBมีความชัดเจนและ
เข
าใจง	าย 4.10 82.00 

พึงพอใจมาก 2 

3.6 ความพอใจต	อสื่อประชาสัมพันธB/คู	มือ และเอกสารให
ความรู
 4.04 80.80 พึงพอใจมาก 3 
รวม 4.04 80.80 พึงพอใจมาก  
4.ด�านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 

 4.1 มีช	องทางติดต	อสื่อสารได
โดยสะดวก หลายช	องทาง  4.11 82.20 พึงพอใจมาก 1 
   4.2 มีช	องทางให
ร
องเรียน และให
ข
อเสนอแนะต	อกรมพัฒนาท่ีดิน  3.96 79.20 พึงพอใจมาก 4 
   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก
ไขป>ญหา กรณีมีการร
องเรียนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานไม	ถูกต
องเหมาะสมของเจ
าหน
าท่ี 3.98 79.60 

พึงพอใจมาก 3 

   4.4 มีการประชาสัมพันธB เผยแพร	ข
อมูลข	าวสาร และสารสนเทศท่ี
เป9นประโยชนBให
 ทราบเป9นประจํา 4.08 81.60 

พึงพอใจมาก 2 

รวม 4.09 81.80 พึงพอใจมาก  
5.ด�านคุณภาพการให�บริการ 
   5.1 การให
บริการท่ีได
รับตรงตามความต
องการ 4.34 86.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
   5.2ความครบถ
วนถูกต
องของการให
บริการ 4.32 86.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   5.3 ภาพรวมท่ีได
รับจากการให
บริการ 4.32 86.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
รวม 4.33 86.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด�าน  4.26 85.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ตารางท่ี ผ-8แสดงค�าร�อยละคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต�อการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 8 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับท่ี 

1.ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต	ละเรื่องมีความ
เหมาะสม 4.52 

 
90.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

  1.2 มีการอธิบายให
เข
าใจ ถึงข้ันตอนต	าง ๆ ให
 เข
าใจอย	างชัดเจน 4.53 90.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอนการ
ดําเนินการในแต	ละเรื่อง อย	างชัดเจน  4.52 

 
90.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

  1.4 การรับบริการแต	ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.51 90.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต	ละข้ันตอนเหมาะสม  4.51 90.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
รวม 4.52 90.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป9นกันเอง  4.76 95.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  2.2 ความรู
และความสามารถในการส	งเสริมเกษตรกรเก่ียวกับการ
พัฒนาท่ีดิน เช	น การตอบคําถามชี้แจงข
อสงสัย ให
คําแนะนํา ช	วย
แก
ป>ญหาได
อย	างถูกต
อง น	าเชื่อถือ 4.67 93.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

  2.3 ความเอาใจใส	 ความกระตือรือร
นของเจ
าหน
าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในการให
บริการ และเป9นท่ีพ่ึงของเกษตรกรในเรื่องของการ ดูแล 
อนุรักษBดิน ฯลฯ  4.70 94.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

  2.4 ความซ่ือสัตยBสุจริตในการปฏิบัติหน
าท่ี เช	น ไม	ขอสิ่งตอบแทน ไม	
รับสินบน ไม	หาประโยชนBในทางมิชอบ 4.73 94.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

  2.5 การแต	งกาย บุคลิกภาพ ของเจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 4.74 94.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
  2.6 เจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให
บริการ ด
วยความเสมอภาค และ
เท	าเทียมกัน  4.74 94.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.75 95.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับท่ี 

3.ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    4.63 92.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช	น ท่ีจอดรถ ห
องน้ํา ท่ี
นั่งคอยรับบริการ 4.62 92.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณB /เครื่องมือในการ
ให
บริการ 4.42 88.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณBมีความเป9นระเบียบ สะดวกต	อการมา
ติดต	อใช
บริการ 4.53 90.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

3.5 ปIายข
อความบอกจุดบริการ/ปIายประชาสัมพันธBมีความชัดเจนและ
เข
าใจง	าย 4.53 90.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

3.6 ความพอใจต	อสื่อประชาสัมพันธB/คู	มือ และเอกสารให
ความรู
 4.57 91.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
รวม 4.60 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  
4.ด�านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 

 4.1 มีช	องทางติดต	อสื่อสารได
โดยสะดวก หลายช	องทาง  4.55 91.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   4.2 มีช	องทางให
ร
องเรียน และให
ข
อเสนอแนะต	อกรมพัฒนาท่ีดิน  4.46 89.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก
ไขป>ญหา กรณีมีการร
องเรียนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานไม	ถูกต
องเหมาะสมของเจ
าหน
าท่ี 4.42 88.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

   4.4 มีการประชาสัมพันธB เผยแพร	ข
อมูลข	าวสาร และสารสนเทศท่ี
เป9นประโยชนBให
 ทราบเป9นประจํา 4.59 91.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.57 91.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
5.ด�านคุณภาพการให�บริการ 
   5.1 การให
บริการท่ีได
รับตรงตามความต
องการ 4.60 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   5.2ความครบถ
วนถูกต
องของการให
บริการ 4.64 92.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
   5.3 ภาพรวมท่ีได
รับจากการให
บริการ 4.64 92.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
รวม 4.62 92.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด�าน 4.58 91.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  

 



ผ-104 
 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

ตารางท่ี ผ-9 แสดงค�าร�อยละคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต�อการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 9 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

1.ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต	ละเรื่องมีความ
เหมาะสม 4.52 90.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

  1.2 มีการอธิบายให
เข
าใจ ถึงข้ันตอนต	าง ๆ ให
 เข
าใจอย	างชัดเจน 4.52 90.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอนการ
ดําเนินการในแต	ละเรื่อง อย	างชัดเจน  4.41 88.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

  1.4 การรับบริการแต	ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.47 89.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต	ละข้ันตอนเหมาะสม  4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
รวม 4.48 89.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  
2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป9นกันเอง  4.66 93.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 
  2.2 ความรู
และความสามารถในการส	งเสริมเกษตรกรเก่ียวกับการ
พัฒนาท่ีดิน เช	น การตอบคําถามชี้แจงข
อสงสัย ให
คําแนะนํา ช	วย
แก
ป>ญหาได
อย	างถูกต
อง น	าเชื่อถือ 4.68 93.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

  2.3 ความเอาใจใส	 ความกระตือรือร
นของเจ
าหน
าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในการให
บริการ และเป9นท่ีพ่ึงของเกษตรกรในเรื่องของการ ดูแล 
อนุรักษBดิน ฯลฯ  4.68 93.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

  2.4 ความซ่ือสัตยBสุจริตในการปฏิบัติหน
าท่ี เช	น ไม	ขอสิ่งตอบแทน ไม	
รับสินบน ไม	หาประโยชนBในทางมิชอบ 4.72 94.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

  2.5 การแต	งกาย บุคลิกภาพ ของเจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 4.68 93.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
  2.6 เจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให
บริการ ด
วยความเสมอภาค และ
เท	าเทียมกัน  4.70 94.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.68 93.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  
 

 

 



ผ-105 

รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของกรมพัฒนาท่ีดิน ป%งบประมาณ2560 

 

 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

3.ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    4.54 90.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช	น ท่ีจอดรถ ห
องน้ํา ท่ี
นั่งคอยรับบริการ 4.57 91.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณB /เครื่องมือในการ
ให
บริการ 4.47 89.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณBมีความเป9นระเบียบ สะดวกต	อการมา
ติดต	อใช
บริการ 4.52 90.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

3.5 ปIายข
อความบอกจุดบริการ/ปIายประชาสัมพันธBมีความชัดเจนและ
เข
าใจง	าย 4.5 90.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

3.6 ความพอใจต	อสื่อประชาสัมพันธB/คู	มือ และเอกสารให
ความรู
 4.55 91.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
รวม 4.54 90.80 พึงพอใจมากท่ีสุด  
4.ด�านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 

 4.1 มีช	องทางติดต	อสื่อสารได
โดยสะดวก หลายช	องทาง  4.51 90.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
   4.2 มีช	องทางให
ร
องเรียน และให
ข
อเสนอแนะต	อกรมพัฒนาท่ีดิน  4.46 89.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก
ไขป>ญหา กรณีมีการร
องเรียนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานไม	ถูกต
องเหมาะสมของเจ
าหน
าท่ี 4.48 89.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

   4.4 มีการประชาสัมพันธB เผยแพร	ข
อมูลข	าวสาร และสารสนเทศท่ี
เป9นประโยชนBให
 ทราบเป9นประจํา 4.51 90.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.51 90.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
5.ด�านคุณภาพการให�บริการ 
   5.1 การให
บริการท่ีได
รับตรงตามความต
องการ 4.63 92.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
   5.2ความครบถ
วนถูกต
องของการให
บริการ 4.60 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   5.3 ภาพรวมท่ีได
รับจากการให
บริการ 4.63 92.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
รวม 4.63 92.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด�าน 4.58 91.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี ผ-10 แสดงค�าร�อยละคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต�อการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 10 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อย
ละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

1.ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต	ละเรื่องมีความ
เหมาะสม 4.15 83.00 

พึงพอใจมาก 1 

  1.2 มีการอธิบายให
เข
าใจ ถึงข้ันตอนต	าง ๆ ให
 เข
าใจอย	างชัดเจน 4.13 82.60 พึงพอใจมาก 2 
  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอนการ
ดําเนินการในแต	ละเรื่อง อย	างชัดเจน  4.09 81.80 

พึงพอใจมาก 3 

  1.4 การรับบริการแต	ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.15 83.00 พึงพอใจมาก 1 
  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต	ละข้ันตอนเหมาะสม  4.13 82.60 พึงพอใจมาก 2 
รวม 4.14 82.80 พึงพอใจมาก  
2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป9นกันเอง  4.36 87.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
  2.2 ความรู
และความสามารถในการส	งเสริมเกษตรกรเก่ียวกับการ
พัฒนาท่ีดิน เช	น การตอบคําถามชี้แจงข
อสงสัย ให
คําแนะนํา ช	วย
แก
ป>ญหาได
อย	างถูกต
อง น	าเชื่อถือ 4.22 84.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

  2.3 ความเอาใจใส	 ความกระตือรือร
นของเจ
าหน
าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในการให
บริการ และเป9นท่ีพ่ึงของเกษตรกรในเรื่องของการ ดูแล 
อนุรักษBดิน ฯลฯ  4.30 86.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

  2.4 ความซ่ือสัตยBสุจริตในการปฏิบัติหน
าท่ี เช	น ไม	ขอสิ่งตอบแทน ไม	
รับสินบน ไม	หาประโยชนBในทางมิชอบ 4.38 87.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

  2.5 การแต	งกาย บุคลิกภาพ ของเจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 4.30 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
  2.6 เจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให
บริการ ด
วยความเสมอภาค และ
เท	าเทียมกัน  4.38 87.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.37 87.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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  ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

3.ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    4.05 81.00 พึงพอใจมาก 5 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช	น ท่ีจอดรถ ห
องน้ํา ท่ี
นั่งคอยรับบริการ 4.16 83.20 

พึงพอใจมาก 2 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณB /เครื่องมือในการ
ให
บริการ 4.07 81.40 

พึงพอใจมาก 4 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณBมีความเป9นระเบียบ สะดวกต	อการมา
ติดต	อใช
บริการ 4.01 80.20 

พึงพอใจมาก 6 

3.5 ปIายข
อความบอกจุดบริการ/ปIายประชาสัมพันธBมีความชัดเจนและ
เข
าใจง	าย 4.08 81.60 

พึงพอใจมาก 3 

3.6 ความพอใจต	อสื่อประชาสัมพันธB/คู	มือ และเอกสารให
ความรู
 4.20 84.00 พึงพอใจมาก 1 
รวม 4.13 82.60 พึงพอใจมาก  
4.ด�านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 

 4.1 มีช	องทางติดต	อสื่อสารได
โดยสะดวก หลายช	องทาง  4.05 81.00 พึงพอใจมาก 2 
   4.2 มีช	องทางให
ร
องเรียน และให
ข
อเสนอแนะต	อกรมพัฒนาท่ีดิน  3.93 78.60 พึงพอใจมาก 3 
   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก
ไขป>ญหา กรณีมีการร
องเรียนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานไม	ถูกต
องเหมาะสมของเจ
าหน
าท่ี 3.71 74.20 

พึงพอใจมาก 4 

   4.4 มีการประชาสัมพันธB เผยแพร	ข
อมูลข	าวสาร และสารสนเทศท่ี
เป9นประโยชนBให
 ทราบเป9นประจํา 4.08 81.60 

พึงพอใจมาก 1 

รวม 4.07 81.40 พึงพอใจมาก  
5.ด�านคุณภาพการให�บริการ 
   5.1 การให
บริการท่ีได
รับตรงตามความต
องการ 4.33 86.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   5.2ความครบถ
วนถูกต
องของการให
บริการ 4.29 85.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
   5.3 ภาพรวมท่ีได
รับจากการให
บริการ 4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
รวม 4.39 87.80 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด�าน 4.29 85.80 พึงพอใจมากท่ีสุด  

 



ผ-108 
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ตารางท่ี ผ-11 แสดงค�าร�อยละคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต�อการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 11 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

1.ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต	ละเรื่องมีความ
เหมาะสม 4.30 86.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

  1.2 มีการอธิบายให
เข
าใจ ถึงข้ันตอนต	าง ๆ ให
 เข
าใจอย	างชัดเจน 4.46 89.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอนการ
ดําเนินการในแต	ละเรื่อง อย	างชัดเจน  4.41 88.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

  1.4 การรับบริการแต	ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.45 89.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต	ละข้ันตอนเหมาะสม  4.45 89.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
รวม 4.37 87.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป9นกันเอง  4.72 94.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
  2.2 ความรู
และความสามารถในการส	งเสริมเกษตรกรเก่ียวกับการ
พัฒนาท่ีดิน เช	น การตอบคําถามชี้แจงข
อสงสัย ให
คําแนะนํา ช	วย
แก
ป>ญหาได
อย	างถูกต
อง น	าเชื่อถือ 4.59 91.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

  2.3 ความเอาใจใส	 ความกระตือรือร
นของเจ
าหน
าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ในการให
บริการ และเป9นท่ีพ่ึงของเกษตรกรในเรื่องของการ ดูแล 
อนุรักษBดิน ฯลฯ  4.57 91.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

  2.4 ความซ่ือสัตยBสุจริตในการปฏิบัติหน
าท่ี เช	น ไม	ขอสิ่งตอบแทน ไม	
รับสินบน ไม	หาประโยชนBในทางมิชอบ 4.63 92.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

  2.5 การแต	งกาย บุคลิกภาพ ของเจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 4.74 94.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  2.6 เจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให
บริการ ด
วยความเสมอภาค และ
เท	าเทียมกัน  4.74 94.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.73 94.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

3.ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    4.39 87.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช	น ท่ีจอดรถ 
ห
องน้ํา ท่ีนั่งคอยรับบริการ 4.34 86.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณB /เครื่องมือใน
การให
บริการ 4.19 83.80 

พึงพอใจมาก 6 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณBมีความเป9นระเบียบ สะดวกต	อ
การมาติดต	อใช
บริการ 4.38 87.60 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

3.5 ปIายข
อความบอกจุดบริการ/ปIายประชาสัมพันธBมีความชัดเจน
และเข
าใจง	าย 4.47 89.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

3.6 ความพอใจต	อสื่อประชาสัมพันธB/คู	มือ และเอกสารให
ความรู
 4.49 89.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
รวม 4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด  
4.ด�านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 

 4.1 มีช	องทางติดต	อสื่อสารได
โดยสะดวก หลายช	องทาง  4.41 88.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   4.2 มีช	องทางให
ร
องเรียน และให
ข
อเสนอแนะต	อกรมพัฒนา
ท่ีดิน  4.34 86.80 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก
ไขป>ญหา กรณีมีการร
องเรียนเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานไม	ถูกต
องเหมาะสมของเจ
าหน
าท่ี 4.31 86.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

   4.4 มีการประชาสัมพันธB เผยแพร	ข
อมูลข	าวสาร และ
สารสนเทศท่ีเป9นประโยชนBให
 ทราบเป9นประจํา 4.51 90.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.46 89.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
5.ด�านคุณภาพการให�บริการ 
   5.1 การให
บริการท่ีได
รับตรงตามความต
องการ 4.54 90.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   5.2ความครบถ
วนถูกต
องของการให
บริการ 4.49 89.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
   5.3 ภาพรวมท่ีได
รับจากการให
บริการ 4.59 91.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
รวม 4.57 91.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด�าน 4.44 88.80 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี ผ-12 แสดงค�าร�อยละคะแนนเฉล่ีย ความพึงพอใจต�อการให�บริการของกรมพัฒนาท่ีดินเขตท่ี 12 

 ค�าเฉล่ีย ระดับ
คะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี 

1.ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
  1.1 การกําหนดข้ันตอน ในการดําเนินการในแต	ละเรื่องมีความ
เหมาะสม 4.96 99.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

  1.2 มีการอธิบายให
เข
าใจ ถึงข้ันตอนต	าง ๆ ให
 เข
าใจอย	าง
ชัดเจน 4.96 99.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

  1.3 มีการติดประกาศ หรือเอกสาร ในการอธิบายข้ันตอนการ
ดําเนินการในแต	ละเรื่อง อย	างชัดเจน  4.95 99.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

  1.4 การรับบริการแต	ละข้ันตอนมีความสะดวกรวดเร็ว 4.96 99.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  1.5 ระยะเวลาในการดําเนินการในแต	ละข้ันตอนเหมาะสม  4.96 99.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
รวม 4.96 99.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
2. ด�านการให�บริการของเจ�าหน�าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 
  2.1 ความสุภาพและความเป9นกันเอง  4.97 99.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  2.2 ความรู
และความสามารถในการส	งเสริมเกษตรกรเก่ียวกับ
การพัฒนาท่ีดิน เช	น การตอบคําถามชี้แจงข
อสงสัย ให
คําแนะนํา 
ช	วยแก
ป>ญหาได
อย	างถูกต
อง น	าเชื่อถือ 4.97 99.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

  2.3 ความเอาใจใส	 ความกระตือรือร
นของเจ
าหน
าท่ีกรมพัฒนา
ท่ีดิน ในการให
บริการ และเป9นท่ีพ่ึงของเกษตรกรในเรื่องของการ 
ดูแล อนุรักษBดิน ฯลฯ  4.96 99.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

  2.4 ความซ่ือสัตยBสุจริตในการปฏิบัติหน
าท่ี เช	น ไม	ขอสิ่งตอบ
แทน ไม	รับสินบน ไม	หาประโยชนBในทางมิชอบ 4.97 99.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

  2.5 การแต	งกาย บุคลิกภาพ ของเจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน 4.97 99.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
  2.6 เจ
าหน
าท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ให
บริการ ด
วยความเสมอ
ภาค และเท	าเทียมกัน  4.97 99.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.97 99.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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 ค�าเฉล่ีย ระดับคะแนน
(ร�อยละ) 

ความพึงพอใจ ลําดับท่ี 

3.ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3.1 สถานท่ีตั้ง สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    4.97 99.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
 3.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เช	น ท่ีจอดรถ ห
องน้ํา 
ท่ีนั่งคอยรับบริการ 4.96 99.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.3 ความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณB /เครื่องมือในการ
ให
บริการ 4.67 93.40 

พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.4 การจัดสถานท่ีและอุปกรณBมีความเป9นระเบียบ สะดวกต	อการมา
ติดต	อใช
บริการ 4.95 99.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

3.5 ปIายข
อความบอกจุดบริการ/ปIายประชาสัมพันธBมีความชัดเจน
และเข
าใจง	าย 4.96 99.20 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

3.6 ความพอใจต	อสื่อประชาสัมพันธB/คู	มือ และเอกสารให
ความรู
 4.79 95.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.88 97.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  
4.ด�านช�องทางการติดต�อส่ือสาร 

 4.1 มีช	องทางติดต	อสื่อสารได
โดยสะดวก หลายช	องทาง  4.96 99.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
   4.2 มีช	องทางให
ร
องเรียน และให
ข
อเสนอแนะต	อกรมพัฒนาท่ีดิน  4.95 99.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   4.3 มีคําชี้แจงหรือการแก
ไขป>ญหา กรณีมีการร
องเรียนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานไม	ถูกต
องเหมาะสมของเจ
าหน
าท่ี 4.95 99.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

   4.4 มีการประชาสัมพันธB เผยแพร	ข
อมูลข	าวสาร และสารสนเทศท่ี
เป9นประโยชนBให
 ทราบเป9นประจํา 4.60 92.00 

พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.78 95.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  
5.ด�านคุณภาพการให�บริการ 
   5.1 การให
บริการท่ีได
รับตรงตามความต
องการ 4.95 99.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
   5.2ความครบถ
วนถูกต
องของการให
บริการ 4.94 98.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
   5.3 ภาพรวมท่ีได
รับจากการให
บริการ 4.95 99.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
รวม 4.95 99.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด�าน 4.95 99.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4  

ตารางแสดงจํานวนกลุ�มตัวอย�างและประชากร 
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ตารางแสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุ�มตัวอย�างของ Krejcie and Morgan ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 

95 % 

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุ�ม

ตัวอย�าง 

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุ�ม

ตัวอย�าง 

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุ�ม

ตัวอย�าง 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

110 

120 

10 

14 

19 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

59 

63 

66 

70 

73 

76 

80 

86 

92 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

480 

500 

550 

600 

140 

144 

148 

152 

155 

159 

162 

165 

169 

175 

181 

186 

191 

196 

201 

205 

210 

214 

217 

226 

234 

1,200 

1,300 

1,400 

1,500 

1,600 

1700 

1,800 

1,900 

2,000 

2,200 

2,400 

2,600 

2,800 

3,000 

3,500 

4,000 

4,500 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

291 

297 

302 

306 

310 

313 

317 

320 

322 

327 

331 

335 

338 

341 

346 

351 

354 

357 

361 

364 

367 
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จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุ�ม

ตัวอย�าง 

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุ�ม

ตัวอย�าง 

จํานวน

ประชากร 

จํานวนกลุ�ม

ตัวอย�าง 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

97 

103 

108 

113 

118 

123 

127 

132 

136 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1,000 

1,100 

242 

248 

254 

260 

265 

269 

274 

278 

285 

9,000 

10,000 

15,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

75,000 

100,000 

368 

370 

375 

377 

379 

380 

381 

382 

384 
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ตาราง แสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุ�มตัวอย�างของ Yamane, Taro 

ขนาดประชากร 
ขนาดตัวอย�างตามความคาดเคล่ือน 

±1% ±2% ±3% ±4% ±5% ±10% 

500 - - - - 222 83 

1,000 - - - 385 286 91 

1,500 - - 638 441 361 94 

2,000 - - 718 476 333 95 

2,500 - 1,250 769 500 345 96 

3,000 - 1,364 811 517 353 97 

3,500 - 1,458 843 530 359 97 

4,000 - 1,538 870 541 364 98 

5,000 - 1,607 891 549 367 98 

6,000 - 1,667 909 556 370 98 

7,000 - 1,765 938 566 375 98 

8,000 - 1,842 959 574 378 99 

9,000 - 1,905 976 580 381 99 

10,000 - 1,957 989 584 383 99 

15,000 5,000 2,000 1,000 588 385 99 

20,000 6,000 2,143 1,034 600 390 99 

25,000 6,667 2,222 1,053 606 392 100 

50,000 7,143 2,273 1,064 610 394 100 

100,000 8,333 2,381 1,087 617 397 100 

> 100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 100 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 5 
ตารางความคาดหวังของเกษตรกรของกรมพฒันาที่ดิน ข�อดีหรือจุดเด�นของกรมพฒัน

ที่ดิน และข�อเสนอแนะของเกษตรกรของกรมพฒันที่ดิน 
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ความคาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ความหมายความคาดหวัง 1 คือการให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน การลดต�นทุนการผลิต การเพ่ิมผล
ลิต ความตระหนักในคุณค�าของดิน 
ความหมายความคาดหวัง 2 ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึงเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 
ความหมายความคาดหวัง 3 การสนับสนุนป2จจัยการผลิต และ สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และลดต�นทุนการผลิต 
ความหมายความคาดหวัง 4 การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขป2ญหาการทําการเกษตร 
ความหมายความคาดหวัง 5 การประชาสัมพันธ9 เผยแพร� เทคโนโลยีต�างๆ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต9ใช� 
ความหมายความคาดหวัง 6 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย9  
ความหมายความคาดหวัง 7 การขุดสระและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
ความหมายความคาดหวัง 8 ส�งเสริมการอนุรักษ9ดินและน้ํา  

ตารางท่ี ผ-14 ความคาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 1 

จังหวัด 

ความ
คาดหวัง 

1 
จํานวน
(ร$อยละ) 

ความ
คาดหวัง 

2 
จํานวน
(ร$อยละ) 

ความ
คาดหวัง 3 
จํานวน
(ร$อยละ) 

ความ
คาดหวัง 

4 
จํานวน
(ร$อยละ) 

ความ
คาดหวัง 

5 
จํานวน
(ร$อยละ) 

ความคาดหวัง 6 
จํานวน(ร$อยละ) 

ความคาดหวัง 
7 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

ความคาดหวัง 8 
จํานวน(ร$อยละ) 

รวม 

เขต 1          
กรุงเทพ 
  

1               1 

 (100.00)        (0.88) 
ชัยนาท 
  

2 
(22.22) 

  6 1         9 

  (0) (66.67) (11.11) (0) (0) (0) (0) (7.96) 

นครนายก 5 6 1           12 
  (41.67) (50.00) (8.33) (0) (0) (0) (0) (0) (10.62) 
นครปฐม 1 3 1           5 
  (20.00) (60.00) (20.00) (0) (0) (0) (0) (0) (4.42) 

นนทบุร ี     10           10 
  (0) (0) (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (8.85) 
ปทุมธาน ี 4   7       1   12 
 (33.33) (0) (58.33) (0) (0) (0) (8.33) (0) (10.62) 

ลพบุรี 1               1 
  (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0.88) 
สมุทรปราการ                 0 
  (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

สระบุร ี 2 4 17 1 5   2   31 
  (6.45) (12.9) (54.84) (3.23) (16.13) (0) (6.45) (0) (27.43) 

สิงห9บุรี (0)   7           7 

   (0) (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (6.19) 
สุพรรณบุร ี 3   5   4 1     13 
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  (23.08) (0) (38.46) (0) (30.77) (7.69) (0) (0) (11.50) 
อยุธยา 3               3 

  (100) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2.65) 
อ�างทอง 1 2 2   4       9 
  (11.11) (22.22) (22.22) (0) (44.44) (0) (0) (0) (7.96) 

รวม  23 15  56  2  13  1  3    113 

 (20.35) (13.27) (49.56) (1.77) (11.50) (0.88) (2.65) (20.35) (100) 

 

ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาที่ดิน 

ข�อดี 1 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี  
ข�อดี 2 เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเปCนกันเอง สะดวก 
ข�อดี 3 มีป2จจัยสนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมีบริการทีหลากหลาย  
ข�อดี 4 การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขป2ญหาให�กับเกษตรกร  
ข�อดี 5 มีเทคโนโลยีใหม� ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตและทําให�ผลผลิตมีคุณภาพ  
ข�อดี 6 มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทําให�สะดวกในการรับบริการ 
ข�อดี 7 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  
ข�อดี 8 ช�วยให�เกษตรกรมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�สารเคมี ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�  
ตารางท่ี ผ-15 ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 1 

จังหวัด ข$อดี 1 ข$อดี 2 ข$อดี 3 ข$อดี 4 ข$อดี 5 ข$อดี 6 ข$อดี 7 ข$อดี 8 รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

 

เขต1           

กรุงเทพ  7       7 

  (0) (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (4.61) 
ชัยนาท 3 3 5      11 

  (42.86) (42.86) (71.43) (0) (0) (0) (0) (0) (7.24) 
นครนายก 3 12 2 1 1 1  1 21 
  (14.29) (57.14) (9.52) (4.76) (4.76) (4.76) (0) (4.76) (13.82) 
นครปฐม 7 5 1      13 

  (53.85) (38.46) (7.69) (0) (0) (0) (0) (0) (8.55) 
นนทบุร ี 6 4 1      11 
  (54.55) (36.36) (9.09) (0) (0) (0) (0) (0) (7.24) 
ปทุมธาน ี 5 2 3   1 2  13 

  (38.46) (15.38) (23.08) (0) (0) (7.69) (15.38) (0) (8.55) 
ลพบุรี  2       2 
  (0) (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1.32) 
สมุทรปราการ 1        1 

  (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0.66) 
สระบุร ี 7 7 12    1 2 29 
  (24.14) (24.14) (41.38) (0) (0) (0) (3.45) (6.90) (19.08) 
สิงห9บุรี 2 7       9 
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  (22.22) (77.78) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (5.92) 
สุพรรณบุร ี 1 4  4 4   2 15 

  (6.67) (26.67) (0) (26.67) (26.67) (0) (0) (13.33) (9.87) 
อยุธยา 1 5       6 
  (16.67) (83.33) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (3.95) 
อ�างทอง 1 10 2     1 14 

  (7.14) (71.43) (14.29) (0) (0) (0) (0) (7.14) (9.21) 
รวม 37 68 26 5 5 2 3 6 152 

 (24.34)  (44.74)  (17.11)  (3.29)  (3.29)  (1.32)  (1.97)  (3.95) (100.00) 

 

ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาที่ดิน 

ข�อเสนอแนะ 1 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อน้ํา ให�มากข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน  
ข�อเสนอแนะ 3 จัดหาป2จจัยการผลิต ให�เพียงพอตลอดปE  เพียงพอกับความต�องการของเกษตรกร และทันเวลา  
ข้อเสนอแนะ � อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการ ใช� เว็ปไซด9 ใช� แอพของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ข�อเสนอแนะ 5 ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลน9ของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
ความรู�ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน 
ข้อเสนอแนะ � การบริหารจัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�ท่ัวถึง  
ข้อเสนอแนะ  ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว มากข้ึน เช�น การวิเคราะห9ดิน  
ข้อเสนอแนะ � การส�งเสริมการอบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน 
ข้อเสนอแนะ � จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  
ข้อเสนอแนะ �� เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการให�บริหารให�มากข้ึนการให�บริการ 

ตารางท่ี ผ- 16 ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 1 

จังหวัด 
ข$อเสนอ

แนะ 1 

ข$อเสนอ

แนะ2 
ข$อเสนอ

แนะ3 
ข$อเสนอ

แนะ4 
ข$อเสนอ

แนะ5 
ข$อเสนอ

แนะ6 
ข$อเสนอ

แนะ7 
ข$อเสนอ

แนะ8 
ข$อเสนอ

แนะ9 

ข$อเสนอแน

ะ10 
รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

   

เขต1            

กรุงเทพ 1  1       1 3 

 (33.33) (0) (33.33) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33.33) (4.11) 
ชัยนาท  2     3  1  6 

 (0) (33.33) (0) (0) (0) (0) (50.00) (0) (16.67) (0) (8.22) 

นครนายก 1 1 3    2 1 7  15 
 (6.67) (6.67) (20.00) (0) (0) (0) (13.33) (6.67) (46.67) (0) (20.55) 

นครปฐม  2       1  3 
 (0) (66.67) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33.33) (0) (4.11) 

นนทบุร ี   1        1 
 (0) (0) (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1.37) 

ปทุมธาน ี  1   3  1    5 
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 (0) (20.00) (0) (0) (60.00) (0) (20.00) (0) (0) (0) (6.85) 
ลพบุรี     1     1 2 

 (0) (0) (0) (0) (20) (0) (0) (0) (0) (20.00) (2.74) 
สมุทรปราการ  1         1 

 (0) (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1.37) 
สระบุร ี 1 5 1  10     1 18 

 (5.56) (27.78) (5.56) (0) (55.56) (0) (0) (0) (0) (5.56) (24.66) 
สิงห9บุรี           0 

สุพรรณบุร ี   1  1  2    4 
 (0) (0) (25.00) (0) (25.00) (0) (50.00) (0) (0) (0) (5.48) 

อยุธยา  2 1      1  4 
 (0) (50.00) (25.00) (0) (0) (0) (0) (0) (25.00) (0) (5.48) 

อ�างทอง  3 2  1  2  3  11 
 (0) (27.27) (18.18) (0) (9.09) (0) (18.18) (0) (27.27) (0) (15.07) 

รวม 3 17 10  16  10 1 13 3 73 

 (4.11) (23.29) (13.70)  (21.92)  (13.70) (1.37) (17.81) (4.11) (100.00) 

ความคาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ความหมายความคาดหวัง 1 คือการให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน การลดต�นทุนการผลิต การเพ่ิมผล
ลิต ความตระหนักในคุณค�าของดิน 
ความหมายความคาดหวัง 2 ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึงเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 
ความหมายความคาดหวัง 3 การสนับสนุนป2จจัยการผลิต และ สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และลดต�นทุนการผลิต 
ความหมายความคาดหวัง 4 การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขป2ญหาการทําการเกษตร 
ความหมายความคาดหวัง 5 การประชาสัมพันธ9 เผยแพร� เทคโนโลยีต�างๆ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต9ใช� 
ความหมายความคาดหวัง 6 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย9  
ความหมายความคาดหวัง 7 การขุดสระและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
ความหมายความคาดหวัง 8 ส�งเสริมการอนุรักษ9ดินและน้ํา  
ตารางท่ี ผ-17 ความคาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 2 

จังหวัด 

ความ
คาดหวัง 

1 

ความ
คาดหวัง 2 

ความ
คาดหวัง 

3 

ความ
คาดหวัง 4 

ความ
คาดหวัง 

5 

ความ
คาดหวัง 6 

ความ
คาดหวัง 

7 

ความ
คาดหวัง 8 

รวม 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

เขต2           

จันทบุร ี 7 3 5    6  21 

  (33.33) (14.29) (23.81) (0) (0) (0) (28.57) (0) (15.33) 
ฉะเชิงเทรา 7 2 11 1 5  1 3 30 
  (23.33) (6.67) (36.67) (3.33) (16.67) (0) (3.33) (10) (21.9) 
ชลบุรี 3 4 4 2  1 3  17 

  (17.65) (23.53) (23.53) (11.76) (0) (5.88) (17.65) (0) (12.41) 
ตราด 3 2 17 2   3  27 
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  (11.11) (7.41) (62.96) (7.41) (0) (0) (11.11) (0) (19.71) 
ปราจีนบุร ี 3 4 11   1 3 1 23 

  (13.04) (17.39) (47.83) (0) (0) (4.35) (13.04) (4.35) (16.79) 
ระยอง 1 1       2 
  (50.00) (50.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1.46) 
ศขซ.  3 9 1     13 

  (0) (23.08) (69.23) (7.69) (0) (0) (0) (0) (9.49) 
สมุทรสาคร         0 
          (0) 
สระแก�ว 
  

2 1     1  4 

 (50.00) (25.00) (0) (0) (0) (0) (25.00) (0) (2.92) 
รวม 26 20 57 6 5 2 17 4 137 

 (18.98) (14.60) (41.61) (4.38) (3.65) (1.46) (12.41) (2.92) (100.00) 

 

ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาที่ดิน     

ข�อดี 1 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี  
ข�อดี 2 เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเปCนกันเอง สะดวก 
ข�อดี 3 มีป2จจัยสนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมีบริการทีหลากหลาย  
ข�อดี 4 การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขป2ญหาให�กับเกษตรกร  
ข�อดี 5 มีเทคโนโลยีใหม� ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตและทําให�ผลผลิตมีคุณภาพ  
ข�อดี 6 มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทําให�สะดวกในการรับบริการ 
ข�อดี 7 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  
ข�อดี 8 ช�วยให�เกษตรกรมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�สารเคมี ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�  
 

ตารางท่ี ผ-18 ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 2 

จังหวัด ข$อดี 1 ข$อดี 2 ข$อดี 3 ข$อดี 4 ข$อดี 5 ข$อดี 6 ข$อดี 7 ข$อดี 8 รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

 

เขต2           

จันทบุร ี 1 13 3  2   1 20 

  (5.00) (65.00) (15.00) (0) (10.00) (0) (0) (5.00) (12.42) 
ฉะเชิงเทรา 5 15 1  2 1 1  25 
  (20.00) (60.00) (4.00) (0) (8.00) (4.00) (4.00) (0) (15.53) 
ชลบุรี 3 12 2 2 1  1  21 

  (14.29) (57.14) (9.52) (9.52) (4.76) (0) (4.76) (0) (13.04) 
ตราด 13 26     2  41 
  (31.71) (63.41) (0) (0) (0) (0) (4.88) (0) (25.47) 
ปราจีนบุร ี 7 16 1 3   1  28 

  (25.00) (57.14) (3.57) (10.71) (0) (0) (3.57) (0) (17.39) 



ผ-122 

 

ระยอง  2 1     1 4 
  (0) (50.00) (25.00) (0) (0) (0) (0) (25.00) (2.48) 

ศขซ. 2 11     2  15 
  (13.33) (73.33) (0) (0) (0) (0) (13.33) (0) (9.32) 
สมุทรสาคร 1        1 
  (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0.62) 

สระแก�ว  3 2    1  6 
  (0) (50.00) (33.33) (0) (0) (0) (16.67) (0) (3.73) 
 รวม 32 98 10 5 5 1 8 2 161 

  (19.88)  (60.87)  (6.21)  (3.11)  (3.11)  (0.62)  (4.97)  (1.24) (100.00) 

 

ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาที่ดิน 

ข�อเสนอแนะ 1 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อน้ํา ให�มากข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน  
ข�อเสนอแนะ 3 จัดหาป2จจัยการผลิต ให�เพียงพอตลอดปE  เพียงพอกับความต�องการของเกษตรกร และทันเวลา  
ข้อเสนอแนะ � อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการ ใช� เว็ปไซด9 ใช� แอพของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ข�อเสนอแนะ 5 ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลน9ของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
ความรู�ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน 
ข้อเสนอแนะ � การบริหารจัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�ท่ัวถึง  
ข้อเสนอแนะ  ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว มากข้ึน เช�น การวิเคราะห9ดิน  
ข้อเสนอแนะ � การส�งเสริมการอบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน 
ข้อเสนอแนะ � จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  
ข้อเสนอแนะ �� เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการให�บริหารให�มากข้ึนการให�บริการ 

ตารางท่ี ผ-19 ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 2 

จังหวัด 
ข$อเสนอแ

นะ 1 
ข$อเสนอแ
นะ2 

ข$อเสนอแ
นะ3 

ข$อเสนอแ
นะ4 

ข$อเสนอแ
นะ5 

ข$อเสนอแ
นะ6 

ข$อเสนอแ
นะ7 

ข$อเสนอ
แนะ8 

ข$อเสนอ
แนะ9 

ข$อเสนอแ
นะ10 

รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

   

เขต2               

จันทบุร ี  2 6    3    11 

  (0) (18.18) (54.55) (0) (0) (0) (27.27) (0) (0) (0) (12.79) 
ฉะเชิงเทรา 3  2  4  4 1 2  16 
  (18.75) (0) (12.50) (0) (25.00) (0) (25.00) (6.25) (12.50) (0) (18.6) 
ชลบุรี 1 4 2  2 1    1 11 

  (9.09) (36.36) (18.18) (0) (18.18) (9.09) (0) (0) (0) (9.09) (12.79) 
ตราด 3 1 16    3   7 30 
  (10.00) (3.33) (53.33) (0) (0) (0) (10.00) (0) (0) (23.33) (34.88) 
ปราจีนบุร ี 1 4 1  1     1 8 

  (12.50) (50.00) (12.50) (0) (12.50) (0) (0) (0) (0) (12.50) (9.30) 



ผ-123 
 

ระยอง   1    1   1 3 
  (0) (0) (33.33) (0) (0) (0) (33.33) (0) (0) (33.33) (3.49) 

ศขซ. 1 1 2     1   5 
  (20.00) (20.00) (40.00) (0) (0) (0) (0) (20.00) (0) (0) (5.81) 
สมุทรสาคร                     0 
 รวม  10 12 30  7 1 12 2 2 10 86 

 (11.63) (13.95) (34.88) - (8.14) (1.16) (13.95) (2.33) (2.33) (11.63) (100.00) 

 

ความคาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาที่ดิน 
ความหมายความคาดหวัง 1 คือการให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน การลดต�นทุนการผลิต การเพ่ิมผล
ลิต ความตระหนักในคุณค�าของดิน 
ความหมายความคาดหวัง 2 ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึงเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 
ความหมายความคาดหวัง 3 การสนับสนุนป2จจัยการผลิต และ สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และลดต�นทุนการผลิต 
ความหมายความคาดหวัง 4 การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขป2ญหาการทําการเกษตร 
ความหมายความคาดหวัง 5 การประชาสัมพันธ9 เผยแพร� เทคโนโลยีต�างๆ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต9ใช� 
ความหมายความคาดหวัง 6 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย9  
ความหมายความคาดหวัง 7 การขุดสระและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
ความหมายความคาดหวัง 8 ส�งเสริมการอนุรักษ9ดินและน้ํา  

 
ตารางท่ี ผ-20 ความคาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจาํแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 3 

จังหวัด 
ความ

คาดหวัง 1 

ความ
คาดหวัง 

2 

ความ
คาดหวัง 

3 

ความ
คาดหวัง 

4 

ความ
คาดหวัง 

5 

ความ
คาดหวัง 6 

ความ
คาดหวัง 7 

ความ
คาดหวัง 

8 
รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

 

เขต3          

ชัยภูมิ 4 3 8   1   16 

 (25) (18.75) (50) (0) (0) (6.25) (0) (0) (39.02) 
นครราชสีมา  1       1 

 (0) (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2.44) 
บุรีรัมย9 1 2 4  1 1 3  12 

 (8.33) (16.67) (33.33) (0) (8.33) (8.33) (25.00) (0) (29.27) 
สุรินทร9 1  5    5 1 12 

 (8.33) (0) (41.67) (0) (0) (0) (41.67) (8.33) (29.27) 

รวม 6 6 17  1 2 8 1 41 

 (14.63) (14.63) (41.46) - (2.44) (4.88) (19.51) (2.44) (100.00) 

 



ผ-124 

 

ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาที่ดิน 

ข�อดี 1 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี  
ข�อดี 2 เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเปCนกันเอง สะดวก 
ข�อดี 3 มีป2จจัยสนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมีบริการทีหลากหลาย  
ข�อดี 4 การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขป2ญหาให�กับเกษตรกร  
ข�อดี 5 มีเทคโนโลยีใหม� ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตและทําให�ผลผลิตมีคุณภาพ  
ข�อดี 6 มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทําให�สะดวกในการรับบริการ 
ข�อดี 7 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  
ข�อดี 8 ช�วยให�เกษตรกรมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�สารเคมี ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�  
 

ตารางท่ี ผ- 21 ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 3 

จังหวัด ข$อดี 1 ข$อดี 2 ข$อดี 3 ข$อดี 4 ข$อดี 5 ข$อดี 6 ข$อดี 7 ข$อดี 8 รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

 

ชัยภูมิ 5 43 1   20 1 1 71 

 (7.04) (60.56) (1.41) (0) (0) (28.17) (1.41) (1.41) (21.32) 

นครราชสีมา 5 34 7   12 2  60 

 (8.33) (56.67) (11.67) (0) (0) (20.00) (3.33) (0) (18.02) 
บุรีรัมย9 23 59 18   24 4  128 

 (17.97) (46.09) (14.06) (0) (0) (18.75) (3.13) (0) (38.44) 
สุรินทร9 14 28 1 1  22  8 74 

 (18.92) (37.84) (1.35) (1.35) (0) (29.73) (0) (10.81) (22.22) 
รวม 47 164 27 1  78 7 9 333 

 (14.11) (49.25) (8.11) (0.30) - (23.42) (2.10) (2.70) (100.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผ-125 
 

ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ข�อเสนอแนะ 1 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อน้ํา ให�มากข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน  
ข�อเสนอแนะ 3 จัดหาป2จจัยการผลิต ให�เพียงพอตลอดปE  เพียงพอกับความต�องการของเกษตรกร และทันเวลา  
ข้อเสนอแนะ � อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการ ใช� เว็ปไซด9 ใช� แอพของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ข�อเสนอแนะ 5 ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลน9ของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
ความรู�ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน 
ข้อเสนอแนะ � การบริหารจัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�ท่ัวถึง  
ข้อเสนอแนะ  ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว มากข้ึน เช�น การวิเคราะห9ดิน  
ข้อเสนอแนะ � การส�งเสริมการอบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน 
ข้อเสนอแนะ � จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  
ข้อเสนอแนะ �� เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการให�บริหารให�มากข้ึนการให�บริการ 

 

ตารางท่ี ผ- 22 ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 3 

จังหวัด 
ข$อเสนอแ

นะ 1 
ข$อเสนอแ
นะ2 

ข$อเสนอแ
นะ3 

ข$อเสนอแ
นะ4 

ข$อเสนอแ
นะ5 

ข$อเสนอแ
นะ6 

ข$อเสนอแ
นะ7 

ข$อเสนอแ
นะ8 

ข$อเสนอแ
นะ9 

ข$อเสนอ
แนะ10 

รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

 

เขต3            

ชัยภูมิ 1      1    2 

 (50.00) (0) (0) (0) (0) (0) (50.00) (0) (0) (0) (20.00) 

นครราชสี
มา 

          0 

 (0)          (0) 
บุรีรัมย9 1  1   1     3 

 (33.33) (0) (33.33) (0) (0) (33.33) (0) (0) (0) (0) (30.00) 

สุรินทร9   1  1  3    5 
 (0) (0) (20.00) (0) (20.00) (0) (60.00) (0) (0) (0) (50.00) 

รวม 2  2  1 1 4    10 

 (20.00) - (20.00) - (10.00) (10.00) (40.00) - - - (100.00) 

 

  

 

 

 

 



ผ-126 

 

ความคาดหวังต�อการบริการของพัฒนาท่ีดิน 

ความหมายความคาดหวัง 1 คือการให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน การลดต�นทุนการผลิต การเพ่ิมผล
ลิต ความตระหนักในคุณค�าของดิน 
ความหมายความคาดหวัง 2 ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึงเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 
ความหมายความคาดหวัง 3 การสนับสนุนป2จจัยการผลิต และ สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และลดต�นทุนการผลิต 
ความหมายความคาดหวัง 4 การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขป2ญหาการทําการเกษตร 
ความหมายความคาดหวัง 5 การประชาสัมพันธ9 เผยแพร� เทคโนโลยีต�างๆ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต9ใช� 
ความหมายความคาดหวัง 6 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย9  
ความหมายความคาดหวัง 7 การขุดสระและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
ความหมายความคาดหวัง 8 ส�งเสริมการอนุรักษ9ดินและน้ํา  
 

ตารางท่ี ผ- 23 ความคาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 4 

จังหวัด 

ความ

คาดหวัง 

1 

ความ

คาดหวัง 2 

ความ

คาดหวัง 3 

ความ

คาดหวัง 4 

ความ

คาดหวัง 

5 

ความ

คาดหวัง 6 

ความ

คาดหวัง 

7 

ความ

คาดหวัง 

8 

รวม 

 
จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อย

ละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

 

เขต4           
นครพนม          0 

          (0) 
มุกดาหาร 2      1  3 
  (66.67) (0) (0) (0) (0) (0) (33.33) (0) (4.84) 
ยโสธร 2  2 1   3  8 
  (25.00) (0) (25.00) (12.50) (0) (0) (37.5.) (0) (12.9) 
ร�อยเอ็ด 3 3 10 3   1  20 

  (15.00) (15.00) (50.00) (15.00) (0) (0) (5.00) (0) (32.26) 
ศรีสะเกษ 6 4 15  1  1 1 28 
  (21.43) (14.29) (53.57) (0) (3.57) (0) (3.57) (3.57) (45.16) 
อํานาจเจริญ          0 
          (0) 
อุบลราชธานี    2    1  3 

  (0) (0) (66.67) (0) (0) (0) (33.33) (0) (4.84) 
รวม 13 7 29 4 1  7 1 62 

 (20.97) (11.29) (46.77) (6.45) (1.61)  (11.29) (1.61) (100.00) 

 

 



ผ-127 
 

ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดิน 

  
ข�อดี 1 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี  
ข�อดี 2 เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเปCนกันเอง สะดวก 
ข�อดี 3 มีป2จจัยสนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมีบริการทีหลากหลาย  
ข�อดี 4 การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขป2ญหาให�กับเกษตรกร  
ข�อดี 5 มีเทคโนโลยีใหม� ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตและทําให�ผลผลิตมีคุณภาพ  
ข�อดี 6 มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทําให�สะดวกในการรับบริการ 
ข�อดี 7 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  
ข�อดี 8 ช�วยให�เกษตรกรมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�สารเคมี ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�  
 
ตารางท่ี ผ-24 ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 4 

จังหวัด ข$อดี 1 ข$อดี 2 ข$อดี 3 ข$อดี 4 ข$อดี 5 ข$อดี 6 ข$อดี 7 ข$อดี 8 รวม 

 จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

 

เขต4          

นครพนม  3       3 

 (0) (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (5.45) 
มุกดาหาร  3   1   2 6 

 (0) (50.00) (0) (0) (16.67) (0) (0) (33.33) (10.91) 
ยโสธร 2 3       5 

 (40.00) (60.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (9.09) 
ร�อยเอ็ด 4 13 1 1    1 20 

 (20.00) (65.00) (5.00) (5.00) (0) (0) (0) (5.00) (36.36) 
ศรีสะเกษ 10 4  2    1 17 

 (58.82) (23.53) (0) (11.76) (0) (0) (0) (5.88) (30.91) 
อํานาจเจริญ  1       1 

 (0) (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1.82) 
อุบลราชธานี 1 1 1      3 

 (33.33) (33.33) (33.33) (0) (0) (0) (0) (0) (5.45) 
รวม 17 28 2 3 1   4 55 

 (30.91) (50.91) (3.64) (5.45) (1.82) - - (7.27) (100.00) 

 

 

 

 

 



ผ-128 

 

ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ข�อเสนอแนะ 1 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อน้ํา ให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 2 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน  
ข�อเสนอแนะ 3 จัดหาป2จจัยการผลิต ให�เพียงพอตลอดปE  เพียงพอกับความต�องการของเกษตรกร และทันเวลา  
ข�อเสนอแนะ 4 อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการ ใช� เว็ปไซด9 ใช� แอพของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ข�อเสนอแนะ 5 ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลน9ของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
ความรู�ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 6 การบริหารจัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�ท่ัวถึง  
ข�อเสนอแนะ 7 ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว มากข้ึน เช�น การวิเคราะห9ดิน  
ข�อเสนอแนะ 8 การส�งเสริมการอบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 9 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  
ข�อเสนอแนะ 10 เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการให�บริหารให�มากข้ึนการให�บริการ 

ตารางท่ี ผ-25 ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 4 
 

จังหวัด ข$อเสนอแนะ 1 
ข$อเสนอแนะ
2 

ข$อเสนอแนะ
3 

ข$อเสนอแนะ
4 

ข$อเสนอแนะ
5 

ข$อเสนอแนะ
6 

ข$อเสนอแนะ
7 

ข$อเสนอแ
นะ8 

ข$อเสนอแนะ
9 

ข$อเสน
อแนะ
10 

รวม 

 จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร�อย
ละ) 

จํานวน
(ร�อยละ) 

 

เขต4            

นครพนม 1 1 1      1  4 

 (25.00) (25.00) (25.00) (0) (0) (0) (0) (0) (25.00) (0) (19.05) 
มุกดาหาร  1 1        2 

 (0) (50.00) (50.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (9.52) 
ยโสธร  1     2    3 

 (0) (33.33) (0) (0) (0) (0) (66.67) (0) (0) (0) (14.29) 
ร�อยเอ็ด  1 3  1  1   2 8 

 (0) (12.50) (37.50) (0) (12.50) (0) (12.50) (0) (0) (25.00) (38.1) 
ศรีสะเกษ 2 2 4      1  9 

 (22.22) (22.22) (44.44) (0) (0) (0) (0) (0) (11.11) (0) (42.86) 
อํานาจเจริญ   4        4 

 (0) (0) (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (19.05) 
อุบลราชธาน ี   1        1 

 (0) (0) (100.00) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (4.76) 
รวม 3 6 14  1  3  2 2 31 

 (9.68) (19.35) (45.16) - (3.23) - (9.68) - (6.45) (6.45) (100.00) 

 

 

 



ผ-129 
 

คาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 
ความหมายความคาดหวัง 1 คือการให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน การลดต�นทุนการผลิต การเพ่ิมผล
ลิต ความตระหนักในคุณค�าของดิน 
ความหมายความคาดหวัง 2 ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึงเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 
ความหมายความคาดหวัง 3 การสนับสนุนป2จจัยการผลิต และ สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และลดต�นทุนการผลิต 
ความหมายความคาดหวัง 4 การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขป2ญหาการทําการเกษตร 
ความหมายความคาดหวัง 5 การประชาสัมพันธ9 เผยแพร� เทคโนโลยีต�างๆ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต9ใช� 
ความหมายความคาดหวัง 6 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย9  
ความหมายความคาดหวัง 7 การขุดสระและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
ความหมายความคาดหวัง 8 ส�งเสริมการอนุรักษ9ดินและน้ํา  

 
ตารางท่ี ผ- 26 คาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน จําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 5 

จังหวัด 
ความ

คาดหวัง 
1 

ความ
คาดหวัง 

2 

ความ
คาดหวัง 3 

ความ
คาดหวัง 

4 

ความ
คาดหวัง 

5 

ความ
คาดหวัง 6 

ความ
คาดหวัง 7 

ความ
คาดหวัง 8 

รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

 

เขต5          

กาฬสินธุ9 1 1 14    3  19 

 (5.26) (5.26) (73.68) (0) (0) (0) (15.79) (0) (7.17) 
ขอนแก�น 5 2 25 2 3  6  43 

 (11.63) (4.65) (58.14) (4.65) (6.98) (0) (13.95) (0) (16.23) 

บึงกาฬ 1  17 1   3  22 
 (4.55) (0) (77.27) (4.55) (0) (0) (13.64) (0) (8.3) 

มหาสารคาม 4  22 1   2  29 
 (13.79) (0) (75.86) (3.45) (0) (0) (6.9) (0) (10.94) 

สกลนคร 1  30    4 3 38 
 (2.63) (0) (78.95) (0) (0) (0) (10.53) (7.89)  

หนองคาย 1  31  1 1 1  35 
 (2.86) (0) (88.57) (0) (2.86) (2.86) (2.86) (0) (13.21) 

หนองบัวลําภู  1 20 2 1  7  31 
 (0) (3.23) (64.52) (6.45) (3.23) (0) (22.58) (0) (11.7) 

อุดรธาน ี 6 2 32 2  1 4 1 48 
 (12.5) (4.17) (66.67) (4.17) (0) (2.08) (8.33) (2.08) (18.11) 

รวม 19 6 191 8 5 2 30 4 265 

 (7.17) (2.26) (72.08) (3.02) (1.89) (0.75) (11.32) (1.51) (100.00) 

 

 



ผ-130 

 

ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ข�อดี 1 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี  
ข�อดี 2 เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเปCนกันเอง สะดวก 
ข�อดี 3 มีป2จจัยสนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมีบริการทีหลากหลาย  
ข�อดี 4 การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขป2ญหาให�กับเกษตรกร  
ข�อดี 5 มีเทคโนโลยีใหม� ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตและทําให�ผลผลิตมีคุณภาพ  
ข�อดี 6 มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทําให�สะดวกในการรับบริการ 
ข�อดี 7 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  
ข�อดี 8 ช�วยให�เกษตรกรมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�สารเคมี ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�  
ตารางท่ี ผ-27 ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดิน จําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 5 

จังหวัด ข$อดี 1 ข$อดี 2 ข$อดี 3 ข$อดี 4 ข$อดี 5 ข$อดี 6 ข$อดี 7 ข$อดี 8 รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

 

เขต5          

กาฬสินธุ9 4 9     1  14 

 (28.57) (64.29) (0) (0) (0) (0) (7.14) (0) (4.91) 
ขอนแก�น 13 20 6 1 1  2 5 48 

 (27.08) (41.67) (12.5) (2.08) (2.08) (0) (4.17) (10.42) (16.84) 
บึงกาฬ 5 19 1  1   4 30 

 (16.67) (63.33) (3.33) (0) (3.33) (0) (0) (13.33) (10.53) 
มหาสารคาม 7 14 5    6 3 35 

 (20.00) (40.00) (14.29) (0) (0) (0) (17.14) (8.57) (12.28) 
สกลนคร 6 21 5    1 7 40 

 (15.00) (52.50) (12.50) (0) (0) (0) (2.5) (17.5) (14.04) 
หนองคาย 7 17 1     10 35 

 (20.00) (48.57) (2.86) (0) (0) (0) (0) (28.57) (12.28) 
หนองบัวลําภู 9 25      3 37 

 (24.32) (67.57) (0) (0) (0) (0) (0) (8.11) (12.98) 
อุดรธาน ี 9 33 2     2 46 

 (19.57) (71.74) (4.35) (0) (0) (0) (0) (4.35) (16.14) 
รวม 60 158 20 1 2  10 34 285 

 (21.05) (55.44) (7.02) (0.35) (0.70) - (3.51) (11.93) (100.00) 

 

 

 

 



ผ-131 
 

ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ข�อเสนอแนะ 1 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อน้ํา ให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 2 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน  
ข�อเสนอแนะ 3 จัดหาป2จจัยการผลิต ให�เพียงพอตลอดปE  เพียงพอกับความต�องการของเกษตรกร และทันเวลา  
ข�อเสนอแนะ 4 อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการ ใช� เว็ปไซด9 ใช� แอพของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ข�อเสนอแนะ 5 ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลน9ของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
ความรู�ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 6 การบริหารจัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�ท่ัวถึง  
ข�อเสนอแนะ 7 ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว มากข้ึน เช�น การวิเคราะห9ดิน  
ข�อเสนอแนะ 8 การส�งเสริมการอบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 9 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  
ข�อเสนอแนะ 10 เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการให�บริหารให�มากข้ึนการให�บริการ 

ตารางท่ี ผ-28 ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 5 

จังหวัด 
ข$อเสนอแนะ 

1 
ข$อเสนอแนะ
2 

ข$อเสนอแนะ
3 

ข$อเสนอแนะ
4 

ข$อเสนอแนะ
5 

ข$อเสนอแนะ
6 

ข$อเสนอแนะ
7 

ข$อเสนอแนะ
8 

ข$อเสนอแนะ
9 

ข$อเสนอแนะ
10 

รวม 

 จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

 

เขต5            
กาฬสินธุ9 1 2 4 1    1   9 

 (11.11) (22.22) (44.44) (11.11) (0) (0) (0) (11.11) (0) (0) (6.52) 

ขอนแก�น 3 2 2 2 4  7  3  23 

 (13.04) (8.7) (8.7) (8.7) (17.39) (0) (30.43) (0) (13.04) (0) (16.67) 
บึงกาฬ 2  6   1 4    13 

 (15.38) (0) (46.15) (0) (0) (7.69) (30.77) (0) (0) (0) (9.42) 
มหาสารคาม 4 4 8        16 

 (25) (25) (50) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (11.59) 
สกลนคร 1 2 12 3   1  2 1 22 

 (4.55) (9.09) (54.55) (13.64) (0) (0) (4.55) (0) (9.09) (4.55) (15.94) 
หนองคาย 3 2 8      1  14 

 (21.43) (14.29) (57.14) (0) (0) (0) (0) (0) (7.14) (0) (10.14) 
หนองบัวลําภู 2 2 13    1    18 

 (11.11) (11.11) (72.22) (0) (0) (0) (5.56) (0) (0) (0) (13.04) 
อุดรธาน ี 1 8 3 1 1  1 2 6  23 

 (4.35) (34.78) (13.04) (4.35) (4.35) (0) (4.35) (8.7) (26.09) (0) (16.67) 
แพร� 4 4 16 1  2 1   2 30 
รวม 13 6 42 3 2 2 8  2 3 81 

 (16.05) (7.41) (51.85) (3.70) (2.47) (2.47) (9.88) - (2.47) (3.70) (100.00) 

 

 



ผ-132 

 

คาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 
ความหมายความคาดหวัง 1 คือการให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน การลดต�นทุนการผลิต การเพ่ิมผล
ลิต ความตระหนักในคุณค�าของดิน 
ความหมายความคาดหวัง 2 ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึงเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 
ความหมายความคาดหวัง 3 การสนับสนุนป2จจัยการผลิต และ สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และลดต�นทุนการผลิต 
ความหมายความคาดหวัง 4 การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขป2ญหาการทําการเกษตร 
ความหมายความคาดหวัง 5 การประชาสัมพันธ9 เผยแพร� เทคโนโลยีต�างๆ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต9ใช� 
ความหมายความคาดหวัง 6 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย9  
ความหมายความคาดหวัง 7 การขุดสระและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
ความหมายความคาดหวัง 8 ส�งเสริมการอนุรักษ9ดินและน้ํา  

 
ตารางท่ี ผ- 29 คาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน จําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 6 

จังหวัด 
ความ

คาดหวัง 
1 

ความ
คาดหวัง 

2 

ความ
คาดหวัง 3 

ความ
คาดหวัง 

4 

ความ
คาดหวัง 

5 

ความ
คาดหวัง 6 

ความ
คาดหวัง 7 

ความ
คาดหวัง 8 

รวม 

 จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย

ละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย

ละ) 

 

เขต6          

เชียงใหม� 12 8 34 1 1 2 17  75 

 (16.00) (10.67) (45.33) (1.33) (1.33) (2.67) (22.67) (0) (31.38) 

แม�ฮ�องสอน 2  34    7  43 
 (4.65) (0) (79.07) (0) (0) (0) (16.28) (0) (17.99) 

ลําปาง 5 3 31 1   2  42 
 (11.9) (7.14) (73.81) (2.38) (0) (0) (4.76) (0) (17.57) 

ลําพูน 8 12 30  1  3  54 
 (14.81) (22.22) (55.56) (0) (1.85) (0) (5.56) (0) (22.59) 

ศพล. 2 4 13    6  25 
 (8.00) (16.00) (52.00) (0) (0) (0) (24.00) (0) (10.46) 

รวม 29 27 142 2 2 2 35  239 

 (12.13) (11.30) (59.41) (0.84) (0.84) (0.84) (14.64)  (100.00) 

 

 

 



ผ-133 
 

ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 
ข�อดี 1 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี  
ข�อดี 2 เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเปCนกันเอง สะดวก 
ข�อดี 3 มีป2จจัยสนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมีบริการทีหลากหลาย  
ข�อดี 4 การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขป2ญหาให�กับเกษตรกร  
ข�อดี 5 มีเทคโนโลยีใหม� ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตและทําให�ผลผลิตมีคุณภาพ  
ข�อดี 6 มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทําให�สะดวกในการรับบริการ 
ข�อดี 7 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  
ข�อดี 8 ช�วยให�เกษตรกรมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�สารเคมี ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�  
 
ตารางท่ี ผ- 30 ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดิน จําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 6 

จังหวัด ข$อดี 1 ข$อดี 2 ข$อดี 3 ข$อดี 4 ข$อดี 5 ข$อดี 6 ข$อดี 7 ข$อดี 8 รวม 

 จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย

ละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

 

เชียงใหม� 12 34 5 2   8 3 64 

 (18.75) (53.13) (7.81) (3.13) (0) (0) (12.5) (4.69) (45.71) 

แม�ฮ�องสอน 1      2 3 6 

 (16.67) (0) (0) (0) (0) (0) (33.33) (50) (4.29) 
ลําปาง 9 2 2 1  5  1 20 

 (15) (3.33) (3.33) (1.67) (0) (8.33) (0) (1.67) (14.29) 
ลําพูน 3 10 9    5  27 

 (11.11) (37.04) (33.33) (0) (0) (0) (18.52) (0) (19.29) 
ศพล. 2 9 6    2 4 23 

 (8.7) (39.13) (26.09) (0) (0) (0) (8.7) (17.39) (16.43) 
รวม 27 55 22 3  5 17 11 140 

  (19.29)  (39.29)  (15.71)  (2.14) -  (3.57)  (12.14)  (7.86)  (100.00) 

 

ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ข�อเสนอแนะ 1 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อน้ํา ให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 2 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน  
ข�อเสนอแนะ 3 จัดหาป2จจัยการผลิต ให�เพียงพอตลอดปE  เพียงพอกับความต�องการของเกษตรกร และทันเวลา  
ข�อเสนอแนะ 4 อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการ ใช� เว็ปไซด9 ใช� แอพของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ข�อเสนอแนะ 5 ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลน9ของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
ความรู�ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 6 การบริหารจัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�ท่ัวถึง  



ผ-134 

 

ข�อเสนอแนะ 7 ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว มากข้ึน เช�น การวิเคราะห9ดิน  
ข�อเสนอแนะ 8 การส�งเสริมการอบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 9 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  
ข�อเสนอแนะ 10 เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการให�บริหารให�มากข้ึนการให�บริการ 

ตารางท่ี ผ- 31 ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 6  

จังหวัด 
ข$อเสนอแนะ 

1 
ข$อเสนอแนะ
2 

ข$อเสนอแนะ
3 

ข$อเสนอแนะ
4 

ข$อเสนอแนะ
5 

ข$อเสนอแนะ
6 

ข$อเสนอแนะ
7 

ข$อเสนอแนะ
8 

ข$อเสนอแนะ
9 

ข$อเสนอแนะ
10 

รวม 

 จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

 

เขต6              
เขต7    1 1  9  3  9 

เชียงราย 5 1 8 2   6    22 

  (22.73) (4.55) (36.36) (9.09) (0) (0) (27.27) (0) (0) (0) (18.64) 
น�าน 2 1 9  1  1  1  15 

  (13.33) (6.67) (60) (0) (6.67) (0) (6.67) (0) (6.67) (0) (12.71) 
พะเยา 2  9  1    1 1 14 

  (14.29) (0) (64.29) (0) (7.14) (0) (0) (0) (7.14) (7.14) (11.86) 
แพร� 4 4 16 1  2 1   2 30 

  (13.33) (13.33) (53.33) (3.33) (0) (6.67) (3.33) (0) (0) (6.67) (25.42) 
  (15) (5) (30) (5) (5) (0) (30) (5) (5) (0) (15.94) 

รวม 6 6 17 2 2 2 16 1 6  58 

 

 
(10.34) 

 
(10.34) 

 
(29.31) 

 
(3.45) 

 
(3.45) 

 
(3.45) 

 
(27.59) 

 
(1.72) 

 
(10.34) 

  
(100.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผ-135 
 

    คาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 
ความหมายความคาดหวัง 1 คือการให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน การลดต�นทุนการผลิต การเพ่ิมผล
ลิต ความตระหนักในคุณค�าของดิน 
ความหมายความคาดหวัง 2 ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึงเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 
ความหมายความคาดหวัง 3 การสนับสนุนป2จจัยการผลิต และ สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และลดต�นทุนการผลิต 
ความหมายความคาดหวัง 4 การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขป2ญหาการทําการเกษตร 
ความหมายความคาดหวัง 5 การประชาสัมพันธ9 เผยแพร� เทคโนโลยีต�างๆ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต9ใช� 
ความหมายความคาดหวัง 6 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย9  
ความหมายความคาดหวัง 7 การขุดสระและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
ความหมายความคาดหวัง 8 ส�งเสริมการอนุรักษ9ดินและน้ํา  
 

 ตารางท่ี ผ- 32 คาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน จําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 7 

จังหวัด 
ความ

คาดหวัง 
1 

ความ
คาดหวัง 

2 

ความ
คาดหวัง 3 

ความ
คาดหวัง 

4 

ความ
คาดหวัง 

5 

ความ
คาดหวัง 6 

ความ
คาดหวัง 7 

ความ
คาดหวัง 8 

รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

 

เขต7          

เชียงราย 
6 

(16.67) 
 

3 
(8.33) 

 

21 
(58.33) 

 

2 
(5.56) 

 

(0) 
 

1 
(2.78) 

 

3 
(8.33) 

 
 

(0) 
 

36 
(23.52) 

 

น�าน 
4 

(19.05) 
 

5 
(23.81) 

 

2 
(9.52) 

 

1 
(4.76) 

 

(0) 
 

1 
(4.76) 

 

8 
(38.1) 

 

(0) 
 

21 
(13.72) 

 

พะเยา 

3 
(0) 
 
 

1 
(4.35) 

 

13 
(56.52) 

 

3 
(13.04) 

 

(0) 
 

(0) 
 

3 
(13.04) 

 

(0) 
 

23 
(15.03) 

 

แพร� 
10 

(27.03) 
 

(0) 
 

13 
(35.14) 

 

3 
(8.11) 

 

(0) 
 

1 
(2.7) 

 

10 
(27.03) 

 

(0) 
 

37 
(24.18) 

 
รวม 23 9 49 9  3 24  117 

 (19.66) (7.69) (41.88) (7.69) - (2.56) (20.51) - (100.00) 

 

 



ผ-136 

 

ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดิน 

 
ข�อดี 1 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี  
ข�อดี 2 เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเปCนกันเอง สะดวก 
ข�อดี 3 มีป2จจัยสนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมีบริการทีหลากหลาย  
ข�อดี 4 การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขป2ญหาให�กับเกษตรกร  
ข�อดี 5 มีเทคโนโลยีใหม� ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตและทําให�ผลผลิตมีคุณภาพ  
ข�อดี 6 มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทําให�สะดวกในการรับบริการ 
ข�อดี 7 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  
ข�อดี 8 ช�วยให�เกษตรกรมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�สารเคมี ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�  
 

           ตารางท่ี ผ-33 ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 7 

จังหวัด ข$อดี 1 ข$อดี 2 ข$อดี 3 ข$อดี 4 ข$อดี 5 ข$อดี 6 ข$อดี 7 ข$อดี 8 รวม 

 จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

จํานวน

(ร$อยละ) 

 

เขต7          

เชียงราย 7 26 10    2 1 46 

 (15.22) (56.52) (21.74) (0) (0) (0) (4.35) (2.17) (21.3) 

น�าน 
8 

(17.39) 
6 

(13.04) 
3 

(6.52) 
1 

(2.17) 
2 

(4.35) 
(0) 

3 
(6.52) 

(0) 
23 

(10.65) 

พะเยา 
17 

(36.96) 
9 

(19.57) 
4 

(8.7) 
2 

(4.35) 
(0) 

1 
(2.17) 

1 
(2.17) 

(0) 
34 

(15.74) 

แพร� 
14 

(30.43) 
34 

(73.91) 
14 

(30.43) 
1 

(2.17) 
(0) 

2 
(4.35) 

1 
(2.17) 

1 
(2.17) 

67 
(31.02) 

 (16.67) (63.33) (3.33) (0) (3.33) (0) (0) (13.33) (10.53) 
รวม 46 75 31 4 2 3 7 2 170 

  (27.06)  (44.12)  (18.24)  (2.35)  (1.18)  (1.76)  (4.12)  (1.18)  (100.00) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ผ-137 
 

ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน  

ข�อเสนอแนะ 1 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อน้ํา ให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 2 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน  
ข�อเสนอแนะ 3 จัดหาป2จจัยการผลิต ให�เพียงพอตลอดปE  เพียงพอกับความต�องการของเกษตรกร และทันเวลา  
ข�อเสนอแนะ 4 อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการ ใช� เว็ปไซด9 ใช� แอพของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ข�อเสนอแนะ 5 ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลน9ของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
ความรู�ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 6 การบริหารจัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�ท่ัวถึง  
ข�อเสนอแนะ 7 ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว มากข้ึน เช�น การวิเคราะห9ดิน  
ข�อเสนอแนะ 8 การส�งเสริมการอบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 9 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  
ข�อเสนอแนะ 10 เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการให�บริหารให�มากข้ึนการให�บริการ 
 

 ตารางท่ี ผ-34 ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน จําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 7 

จังหวัด 
ข$อเสนอแนะ 

1 
ข$อเสนอแ
นะ2 

ข$อเสนอแ
นะ3 

ข$อเสนอแนะ
4 

ข$อเสนอแนะ
5 

ข$อเสนอแนะ
6 

ข$อเสนอแนะ
7 

ข$อเสนอแนะ
8 

ข$อเสนอแนะ
9 

ข$อเสนอแ
นะ10 

รวม 

 จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

 

เขต7            
เชียงราย 5 1 8 2   6    22 

 (22.73) (4.55) (36.36) (9.09) (0) (0) (27.27) (0) (0) (0) (16.67) 

น�าน 2 1 9  1  1  1  15 
 (9.09) (4.55) (40.91) (0) (4.55) (0) (4.55) (0) (4.55) (0) (11.36) 

พะเยา 2  9  1    1 1 14 
 (9.09) (0) (40.91) (0) (4.55) (0) (0) (0) (4.55) (4.55) (10.61) 

แพร� 4 4 16 1  2 1   2 30 
รวม 13 6 42 3 2 2 8  2 3 81 

 (16.05) (7.41) (51.85) (3.70) (2.47) (2.47) (9.88) - (2.47) (3.70) (100.00) 

 

ความคาดหวังต�อการบริการของพัฒนาท่ีดิน 

   
ความหมายความคาดหวัง 1 คือการให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน การลดต�นทุนการผลิต การเพ่ิมผล
ลิต ความตระหนักในคุณค�าของดิน 
ความหมายความคาดหวัง 2 ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึงเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 
ความหมายความคาดหวัง 3 การสนับสนุนป2จจัยการผลิต และ สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และลดต�นทุนการผลิต 
ความหมายความคาดหวัง 4 การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขป2ญหาการทําการเกษตร 



ผ-138 

 

ความหมายความคาดหวัง 5 การประชาสัมพันธ9 เผยแพร� เทคโนโลยีต�างๆ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต9ใช� 
ความหมายความคาดหวัง 6 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย9  
ความหมายความคาดหวัง 7 การขุดสระและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
 

ตารางท่ี ผ-35 ความคาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 8 

จังหวัด 
ความ

คาดหวัง 1 
ความ

คาดหวัง 2 
ความคาดหวัง 3 

ความ
คาดหวัง 4 

ความ
คาดหวัง 5 

ความคาดหวัง 
6 

ความ
คาดหวัง 7 

ความ
คาดหวัง 8 

รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อยละ) 
จํานวน(ร$อย

ละ) 
จํานวน(ร$อย

ละ) 
จํานวน(ร$อย

ละ) 
จํานวน(ร$อย

ละ) 
จํานวน(ร$อย

ละ) 
 

เขต8          

พิจิตร 1  8    2  11 

 (9.09) (0) (72.73) (0) (0) (0) (18.18) (0) (11.7) 
พิษณุโลก 8 1 5 1  1 2  18 

 (44.44) (5.56) (27.78) (5.56) (0) (5.56) (11.11) (0) (19.15) 

เพชรบูรณ9 5  15   1 4 1 26 
 (19.23) (0) (57.69) (0) (0) (3.85) (15.38) (3.85) (27.66) 

เลย 1  14    1  16 
 (6.25) (0) (87.5) (0) (0) (0) (6.25) (0) (17.02) 

อุตรดิตถ9 3  15  2  3  23 
 (13.04) (0) (65.22) (0) (8.7) (0) (13.04) (0) (24.47) 

รวม 18 1 57 1 2 2 12 1 94 

  (19.15)  (1.06)  (60.64)  (1.06)  (2.13)  (2.13)  (12.77)  (1.06) (100.00) 

 

ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ข�อดี 1 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี  
ข�อดี 2 เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเปCนกันเอง สะดวก 
ข�อดี 3 มีป2จจัยสนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมีบริการทีหลากหลาย  
ข�อดี 4 การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขป2ญหาให�กับเกษตรกร  
ข�อดี 5 มีเทคโนโลยีใหม� ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตและทําให�ผลผลิตมีคุณภาพ  
ข�อดี 6 มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทําให�สะดวกในการรับบริการ 
ข�อดี 7 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  
ข�อดี 8 ช�วยให�เกษตรกรมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�สารเคมี ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�  
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ตารางท่ี ผ-36 ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 8 
จังหวัด ข$อดี 1 ข$อดี 2 ข$อดี 3 ข$อดี 4 ข$อดี 5 ข$อดี 6 ข$อดี 7 ข$อดี 8 รวม 

 จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

 

เขต8           

พิจิตร 1  8    2  11 
  (9.09) (0) (72.73) (0) (0) (0) (18.18) (0) (11.7) 
พิษณุโลก 8 1 5 1  1 2  18 

  (44.44) (5.56) (27.78) (5.56) (0) (5.56) (11.11) (0) (19.15) 
เพชรบูรณ9 5  15   1 4 1 26 
  (19.23) (0) (57.69) (0) (0) (3.85) (15.38) (3.85) (27.66) 
เลย 1  14    1  16 

  (6.25) (0) (87.5) (0) (0) (0) (6.25) (0) (17.02) 
อุตรดิตถ9 3  15  2  3  23 
  (13.04) (0) (65.22) (0) (8.7) (0) (13.04) (0) (24.47) 
รวม 7 38 3 2  2 6 8 66 

  (10.61)  (57.58)  (4.55)  (3.03) -  (3.03)  (9.09)  (12.12)  (100.00) 

 

ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ข�อเสนอแนะ 1 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อน้ํา ให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 2 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน  
ข�อเสนอแนะ 3 จัดหาป2จจัยการผลิต ให�เพียงพอตลอดปE  เพียงพอกับความต�องการของเกษตรกร และทันเวลา  
ข�อเสนอแนะ 4 อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการ ใช� เว็ปไซด9 ใช� แอพของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ข�อเสนอแนะ 5 ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลน9ของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
ความรู�ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 6 การบริหารจัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�ท่ัวถึง  
ข�อเสนอแนะ 7 ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว มากข้ึน เช�น การวิเคราะห9ดิน  
ข�อเสนอแนะ 8 การส�งเสริมการอบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 9 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  
ข�อเสนอแนะ 10 เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการให�บริหารให�มากข้ึนการให�บริการ 
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ตารางท่ี ผ-37 ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 8 

จังหวัด 
ข$อเสนอแ

นะ 1 

ข$อเสนอแ
นะ2 

ข$อเสนอแ
นะ3 

ข$อเสนอแ
นะ4 

ข$อเสนอแ
นะ5 

ข$อเสน
อแนะ6 

ข$อเสนอแ
นะ7 

ข$อเสนอแนะ
8 

ข$อเสนอแ
นะ9 

ข$อเสน
อแนะ
10 

รวม 

 
จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อย
ละ) 

 

เขต8            

พิจิตร 1      1  3  5 

 (20) (0) (0) (0) (0) (0) (20) (0) (60) (0) (15.63) 

พิษณุโลก   3      1  4 

 (0) (0) (75) (0) (0) (0) (0) (0) (25) (0) (12.50) 
เพชรบูรณ9   1   1  1   3 

 (0) (0) (33.33) (0) (0) (33.33) (0) (33.33) (0) (0) (9.38) 
เลย 1 1 3    3    8 

 (12.50) (12.50) (37.50) (0) (0) (0) (37.50) (0) (0) (0) (25.00) 
อุตรดิตถ9         3  3 

 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (100) (0) (9.38) 
รวม 2 1 7   1 4 1 7  23 

 (8.70) (4.35) (30.43) - - (4.35) (17.39) (4.35) (30.43) - (100.00) 

 

คาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ความหมายความคาดหวัง 1 คือการให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน การลดต�นทุนการผลิต การเพ่ิมผล
ลิต ความตระหนักในคุณค�าของดิน 
ความหมายความคาดหวัง 2 ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึงเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 
ความหมายความคาดหวัง 3 การสนับสนุนป2จจัยการผลิต และ สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และลดต�นทุนการผลิต 
ความหมายความคาดหวัง 4 การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขป2ญหาการทําการเกษตร 
ความหมายความคาดหวัง 5 การประชาสัมพันธ9 เผยแพร� เทคโนโลยีต�างๆ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต9ใช� 
ความหมายความคาดหวัง 6 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย9  
ความหมายความคาดหวัง 7 การขุดสระและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
ความหมายความคาดหวัง 8 ส�งเสริมการอนุรักษ9ดินและน้ํา  
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ตารางท่ี ผ-38 คาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน จําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 9 

จังหวัด ความคาดหวัง 1 ความคาดหวัง 2 ความคาดหวัง 3 ความคาดหวัง 4 
ความ

คาดหวัง 5 
ความ

คาดหวัง 6 
ความ

คาดหวัง 7 

ความ
คาดหวัง 

8 
รวม 

 
จํานวน(ร$อยละ) จํานวน(ร$อยละ) จํานวน(ร$อยละ) จํานวน(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

 

เขต9          

กําแพงเพชร 3 2 13 5  2 1  26 

 (11.54) (7.69) (50) (19.23) (0) (7.69) (3.85) (0) (20) 
ตาก 4 6 12    4  26 

 (15.38) (23.08) (46.15) (0) (0) (0) (15.38) (0) (20) 

นครสวรรค9 2 1 15  1  7  26 
 (7.69) (3.85) (57.69) (0) (3.85) (0) (26.92) (0) (20) 

สุโขทัย 3  19    4  26 
 (11.54) (0) (73.08) (0) (0) (0) (15.38) (0) (20) 

อุทัยธาน ี 2 2 17 1   4  26 
 (7.69) (7.69) (65.38) (3.85) (0) (0) (15.38) (0) (20) 

รวม 14 11 76 6 1 2 20  130 

 (10.77) (8.46) (58.46) (4.62) (0.77) (1.54) (15.38)  (100.00) 

 

ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาที่ดิน 

ข�อดี 1 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี  
ข�อดี 2 เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเปCนกันเอง สะดวก 
ข�อดี 3 มีป2จจัยสนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมีบริการทีหลากหลาย  
ข�อดี 4 การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขป2ญหาให�กับเกษตรกร  
ข�อดี 5 มีเทคโนโลยีใหม� ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตและทําให�ผลผลิตมีคุณภาพ  
ข�อดี 6 มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทําให�สะดวกในการรับบริการ 
ข�อดี 7 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  
ข�อดี 8 ช�วยให�เกษตรกรมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�สารเคมี ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�  
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ตารางท่ี ผ-39 ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 9 

 
จังหวัด ข$อดี 1 ข$อดี 2 ข$อดี 3 ข$อดี 4 ข$อดี 5 ข$อดี 6 ข$อดี 7 ข$อดี 8 รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

 

เขต9          

กําแพงเพชร 13 7  4   1  25 

 (52) (28) (0) (16) (0) (0) (4) (0) (19.38) 
ตาก 5 18  2  1  1 27 

 (48.15) (25.93) (0) (14.81) (0) (0) (3.7) (0) (20.93) 

นครสวรรค9 2 16 1    3 8 30 
 (6.67) (53.33) (3.33) (0) (0) (0) (10) (26.67) (23.26) 

สุโขทัย 10 10 1 1  1  1 24 
 (41.67) (41.67) (4.17) (4.17) (0) (4.17) (0) (4.17) (18.6) 

อุทัยธาน ี 5 10 3 1 1  2 1 23 
 (21.74) (43.48) (13.04) (4.35) (4.35) (0) (8.7) (4.35) (17.83) 

อุตรดิตถ9 3  15  2  3  23 
  (13.04) (0) (65.22) (0) (8.7) (0) (13.04) (0) (24.47) 

รวม 35 61 5 8 1 2 6 11 129 

 (27.13) (47.29) (3.88) (6.20) (0.78) (1.55) (4.65) (8.53) (100.00) 

 

ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ข�อเสนอแนะ 1 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อน้ํา ให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 2 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน  
ข�อเสนอแนะ 3 จัดหาป2จจัยการผลิต ให�เพียงพอตลอดปE  เพียงพอกับความต�องการของเกษตรกร และทันเวลา  
ข�อเสนอแนะ 4 อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการ ใช� เว็ปไซด9 ใช� แอพของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ข�อเสนอแนะ 5 ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลน9ของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
ความรู�ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 6 การบริหารจัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�ท่ัวถึง  
ข�อเสนอแนะ 7 ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว มากข้ึน เช�น การวิเคราะห9ดิน  
ข�อเสนอแนะ 8 การส�งเสริมการอบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 9 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  
ข�อเสนอแนะ 10 เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการให�บริหารให�มากข้ึนการให�บริการ 
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ตารางท่ี ผ-40 ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 9 

จังหวัด 
ข$อเสนอแ

นะ 1 

ข$อเสนอแนะ
2 

ข$อเสนอแนะ
3 

ข$อเสนอแ
นะ4 

ข$อเสนอแ
นะ5 

ข$อเส
นอแ
นะ6 

ข$อเสนอแ
นะ7 

ข$อเสนอแนะ
8 

ข$อเสนอแ
นะ9 

ข$อเสนอ
แนะ10 รวม 

 
จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานว
น

(ร$อย

ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร�อยละ) 

จํานวน
(ร�อยละ) 

 

เขต9               
กําแพงเพชร  2 7 1     1 2 13 

  (0) (15.38) (53.85) (7.69) (0) (0) (0) (0) (7.69) (15.38) (18.31) 

ตาก  1 2 2   1    6 
  (0) (16.67) (33.33) (33.33) (0) (0) (16.67) (0) (0) (0) (8.45) 
นครสวรรค9   1    1  10 1 13 
  (0) (0) (7.69) (0) (0) (0) (7.69) (0) (76.92) (7.69) (18.31) 

สุโขทัย 2 2 4 2   1  3  14 
  (14.29) (14.29) (28.57) (14.29) (0) (0) (7.14) (0) (21.43) (0) (19.72) 
อุทัยธาน ี  1 3 1   1    6 
  (0) (16.67) (50) (16.67) (0) (0) (16.67) (0) (0) (0) (8.45) 

รวม 2 6 17 6   4  14 3 52 

 (3.85) (11.54) (32.69) (11.54) - - (7.69) - (26.92) (5.77)  

            

 

ความคาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน  

ความหมายความคาดหวัง 1 คือการให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน การลดต�นทุนการผลิต การเพ่ิมผล
ลิต ความตระหนักในคุณค�าของดิน 
ความหมายความคาดหวัง 2 ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึงเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 
ความหมายความคาดหวัง 3 การสนับสนุนป2จจัยการผลิต และ สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และลดต�นทุนการผลิต 
ความหมายความคาดหวัง 4 การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขป2ญหาการทําการเกษตร 
ความหมายความคาดหวัง 5 การประชาสัมพันธ9 เผยแพร� เทคโนโลยีต�างๆ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต9ใช� 
ความหมายความคาดหวัง 6 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย9  
ความหมายความคาดหวัง 7 การขุดสระและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
ความหมายความคาดหวัง 8 ส�งเสริมการอนุรักษ9ดินและน้ํา  
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ตารางท่ี ผ-41 คาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน จําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 10 

จังหวัด ความคาดหวัง 1 
ความ

คาดหวัง 2 
ความ

คาดหวัง 3 

ความ
คาดหวัง 

4 

ความ
คาดหวัง 5 

ความ
คาดหวัง 6 

ความ
คาดหวัง 

7 

ความ
คาดหวัง 8 

รวม 

 
จํานวน(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

 

เขต10          

กาญจนบุร ี 3 2 14 1   3  23 

 
 
 

(13.04) (8.7) (60.87) (4.35) (0) (0) (13.04) (0) (16.79) 

เขาชะงุ�มฯ   4      4 
 (0) (0) (100) (0) (0) (0) (0) (0) (2.92) 

ชัยพัฒนา   7      7 
 (0) (0) (100) (0) (0) (0) (0) (0) (5.11) 

ประจวบคีรขีันธ9 1  19     1 21 
 (4.76) (0) (90.48) (0) (0) (0) (0) (4.76) (15.33) 

เพชรบุร ี 4 2 19 1   1  27 
 (14.81) (7.41) (70.37) (3.7) (0) (0) (3.7) (0) (19.71) 

ราชบุร ี 1 6 17 3   1  28 
 (3.57) (21.43) (60.71) (10.71) (0) (0) (3.57) (0) (20.44) 

สมุทรสงคราม 1  7  1 1   10 
 (10) (0) (70) (0) (10) (10) (0) (0) (7.3) 

สมุทรสาคร  1 5    2  8 
 (0) (12.5) (62.5) (0) (0) (0) (25) (0) (5.84) 

หนองพลับ-กลัด
หลวงฯ 

 3 6      9 

 (0) (33.33) (66.67) (0) (0) (0) (0) (0) (6.57) 
รวม 10 14 98 5 1 1 7 1 137 

 (7.30) (10.22) (71.53) (3.65) (0.73) (0.73) (5.11) (0.73) 100 

 

ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาที่ดิน   

ข�อดี 1 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี  
ข�อดี 2 เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเปCนกันเอง สะดวก 
ข�อดี 3 มีป2จจัยสนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมีบริการทีหลากหลาย  
ข�อดี 4 การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขป2ญหาให�กับเกษตรกร  
ข�อดี 5 มีเทคโนโลยีใหม� ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตและทําให�ผลผลิตมีคุณภาพ  
ข�อดี 6 มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทําให�สะดวกในการรับบริการ 
ข�อดี 7 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  
ข�อดี 8 ช�วยให�เกษตรกรมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�สารเคมี ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�  
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ตารางท่ี ผ-42 ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดของเขตท่ี 9 
จังหวัด ข$อดี 1 ข$อดี 2 ข$อดี 3 ข$อดี 4 ข$อดี 5 ข$อดี 6 ข$อดี 7 ข$อดี 8 รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อยละ) 
จํานวน(ร$อย

ละ) 
จํานวน(ร$อยละ) 

 

เขต10          

กาญจนบุร ี 4 24 3 1  1   33 

 (12.12) (72.73) (9.09) (3.03) (0) (3.03) (0) (0)  
เขาชะงุ�มฯ 6 10  1     17 

 (35.29) (58.82) (0) (5.88) (0) (0) (0) (0)  
ชัยพัฒนา  3 4      7 

 (0) (42.86) (57.14) (0) (0) (0) (0) (0)  
ประจวบคีรขีันธ9 4 10  1     15 

 (26.67) (66.67) (0) (6.67) (0) (0) (0) (0)  
เพชรบุร ี 5 16 1      22 

 (22.73) (72.73) (4.55) (0) (0) (0) (0) (0)  
ราชบุร ี 7 19 1 1     28 

 (25) (67.86) (3.57) (3.57) (0) (0) (0) (0)  
สมุทรสงคราม 3 8 1 2     14 

 (21.43) (57.14) (7.14) (14.29) (0) (0) (0) (0)  
สมุทรสาคร 2 7 2     1 12 

 (16.67) (58.33) (16.67) (0) (0) (0) (0) (8.33)  
หนองพลับ-กลัด

หลวงฯ 
 10 2      12 

 (0) (83.33) (16.67) (0) (0) (0) (0) (0)  
          

          
อุตรดิตถ9 3  15  2  3  23 
  (13.04) (0) (65.22) (0) (8.7) (0) (13.04) (0) (24.47) 

รวม 31 107 14 6  1  1 160 

 (19.38) (66.88) (8.75) (3.75) - (0.63) - (0.63) (100.00) 

 

ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ข�อเสนอแนะ 1 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อน้ํา ให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 2 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน  
ข�อเสนอแนะ 3 จัดหาป2จจัยการผลิต ให�เพียงพอตลอดปE  เพียงพอกับความต�องการของเกษตรกร และทันเวลา  
ข�อเสนอแนะ 4 อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการ ใช� เว็ปไซด9 ใช� แอพของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ข�อเสนอแนะ 5 ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลน9ของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
ความรู�ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 6 การบริหารจัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�ท่ัวถึง  
ข�อเสนอแนะ 7 ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว มากข้ึน เช�น การวิเคราะห9ดิน  
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ข�อเสนอแนะ 8 การส�งเสริมการอบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 9 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  
ข�อเสนอแนะ 10 เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการให�บริหารให�มากข้ึนการให�บริการ 
 

ตารางท่ี ผ- 43ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดเขต 10 

จังหวัด 
ข$อเสนอแ

นะ 1 
ข$อเสนอแ
นะ2 

ข$อเสนอแนะ
3 

ข$อเสนอแนะ4 ข$อเสนอแนะ
5 

ข$อเสนอแนะ
6 

ข$อเสนอแ
นะ7 

ข$อเสน
อแนะ8 

ข$อเสนอแนะ9 ข$อเสนอแนะ
10 

รวม 

 
จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร�อยละ) จํานวน(ร�อย
ละ) 

 

เขต10            
กาญจนบุร ี 1 2   1    1  5 

 (20) (40) (0) (0) (20) (0) (0) (0) (20) (0) (18.52) 

เขาชะงุ�มฯ           0 
           (0) 

ชัยพัฒนา          1 1 
 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (100) (3.7) 

ประจวบคี
รีขันธ9 

          0 

           (0) 
เพชรบุร ี   1 1   1   2 5 

 (0) (0) (20) (20) (0) (0) (20) (0) (0) (40) (18.52) 

ราชบุร ี  3 1       2 6 
 (0) (50) (16.67) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (33.33) (22.22) 

สมุทรสงค
ราม 

  1       7 8 

 (0) (0) (12.5) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (87.5) (29.63) 
สมุทรสาค

ร 
    1 1     2 

 (0) (0) (0) (0) (50) (50) (0) (0) (0) (0) (7.41) 
หนอง

พลับ-กลัด
หลวงฯ 

          0 

รวม 1 5 3 1 2 1 1  1 12 27 

 
 

(3.70) 

 

(18.52) 

 

(11.11) 

 

(3.70) 

 

(7.41) 

 

(3.70) 

 

(3.70) 
 

 

(3.70) 

 

(44.44) 
(100.00) 

 

 

 

 

 



ผ-147 
 

ความคาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ความหมายความคาดหวัง 1 คือการให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน การลดต�นทุนการผลิต การเพ่ิมผล
ลิต ความตระหนักในคุณค�าของดิน 
ความหมายความคาดหวัง 2 ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึงเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 
ความหมายความคาดหวัง 3 การสนับสนุนป2จจัยการผลิต และ สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และลดต�นทุนการผลิต 
ความหมายความคาดหวัง 4 การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขป2ญหาการทําการเกษตร 
ความหมายความคาดหวัง 5 การประชาสัมพันธ9 เผยแพร� เทคโนโลยีต�างๆ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต9ใช� 
ความหมายความคาดหวัง 6 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย9  
ความหมายความคาดหวัง 7 การขุดสระและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
ความหมายความคาดหวัง 8 ส�งเสริมการอนุรักษ9ดินและน้ํา  
  

ตารางท่ี ผ-44 ความคาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดเขต 11 
 
 

จังหวัด ความคาดหวัง 1 ความคาดหวัง 2 ความคาดหวัง 3 ความคาดหวัง 4 
ความ

คาดหวัง 5 
ความคาดหวัง 

6 
ความ

คาดหวัง 7 
ความ

คาดหวัง 8 
รวม 

 
จํานวน(ร$อยละ) จํานวน(ร$อยละ) จํานวน(ร$อยละ) จํานวน(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

 

เขต11          

กระบ่ี 1  13  2  1  17 

 (5.88) (0) (76.47) (0) (11.76) (0) (5.88) (0) (11.33) 

ชุมพร 3 1 7   1 3  15 
 (20) (6.67) (46.67) (0) (0) (6.67) (20) (0) (10) 

นครศรธีรรมราช   24    3  27 
 (0) (0) (88.89) (0) (0) (0) (11.11) (0) (18) 

พังงา   4   1 8  13 
 (0) (0) (30.77) (0) (0) (7.69) (61.54) (0) (8.67) 

ภูเก็ต 1  10   2   13 
 (7.69) (0) (76.92) (0) (0) (15.38) (0) (0) (8.67) 

ระนอง 2  9   2   13 
 (15.38) (0) (69.23) (0) (0) (15.38) (0) (0) (8.67) 

สุราษฎร9ธาน ี 3  24    8  35 
 (8.57) (0) (68.57) (0) (0) (0) (22.86) (0) (23.33) 

รวม 10 1 91  2 6 23  133 

 
 

(7.52) 
 

(0.75) 
 

(68.42) 
-  

(1.50) 
 

(4.51) 
 

(17.29) 
- 

(100.00) 

 



ผ-148 

 

ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาที่ดิน  

ข�อดี 1 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี  
ข�อดี 2 เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเปCนกันเอง สะดวก 
ข�อดี 3 มีป2จจัยสนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมีบริการทีหลากหลาย  
ข�อดี 4 การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขป2ญหาให�กับเกษตรกร  
ข�อดี 5 มีเทคโนโลยีใหม� ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตและทําให�ผลผลิตมีคุณภาพ  
ข�อดี 6 มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทําให�สะดวกในการรับบริการ 
ข�อดี 7 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  
ข�อดี 8 ช�วยให�เกษตรกรมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�สารเคมี ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�  
 

ตารางที่ ผ-45 ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาที่ดินจําแนกตามรายจังหวัดเขต 11 

จังหวัด ข$อดี 1 ข$อดี 2 ข$อดี 3 ข$อดี 4 ข$อดี 5 ข$อดี 6 ข$อดี 7 ข$อดี 8 รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อยละ) จํานวน(ร$อยละ) 
 

เขต11          

กะบ่ี  6      4 10 

 (0) (60) (0) (0) (0) (0) (0) (40) (10.87) 

ชุมพร 4 7      1 12 
 (33.33) (58.33) (0) (0) (0) (0) (0) (8.33) (13.04) 

นครศรธีรรมราช 2 7      5 14 

 (14.29) (50) (0) (0) (0) (0) (0) (35.71) (15.22) 
พังงา 3 1     2 2 8 

 (37.5) (12.5) (0) (0) (0) (0) (25) (25) (8.7) 
ภูเก็ต 5 1 1      7 

 (71.43) (14.29) (14.29) (0) (0) (0) (0) (0) (7.61) 
ระนอง 3 4 1      8 

 (37.5) (50) (12.5) (0) (0) (0) (0) (0) (8.7) 
สุราษฎร9ธาน ี  9 1    4 8 22 

 (0) (40.91) (4.55) (0) (0) (0) (18.18) (36.36) (23.91) 
รวม 18 35 3    6 20 82 

 
 

(21.95) 
 

(42.68) 
 

(3.66) 
    

(7.32) 
 

(24.39) 
(100.00) 

 

 

 

 



ผ-149 
 

ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาที่ดิน 

ข�อเสนอแนะ 1 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อน้ํา ให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 2 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน  
ข�อเสนอแนะ 3 จัดหาป2จจัยการผลิต ให�เพียงพอตลอดปE  เพียงพอกับความต�องการของเกษตรกร และทันเวลา  
ข�อเสนอแนะ 4 อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการ ใช� เว็ปไซด9 ใช� แอพของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ข�อเสนอแนะ 5 ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลน9ของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
ความรู�ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 6 การบริหารจัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�ท่ัวถึง  
ข�อเสนอแนะ 7 ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว มากข้ึน เช�น การวิเคราะห9ดิน  
ข�อเสนอแนะ 8 การส�งเสริมการอบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 9 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  
ข�อเสนอแนะ 10 เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการให�บริหารให�มากข้ึนการให�บริการ 
 

ตารางที่ ผ-46 ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาที่ดินจําแนกตามรายจังหวัดเขตที่ 11 

จังหวัด 
ข$อเสนอแนะ 

1 
ข$อเสนอแ
นะ2 

ข$อเสนอแนะ
3 

ข$อเสนอแนะ4 ข$อเสนอแนะ
5 

ข$อเสนอแนะ
6 

ข$อเสนอแนะ
7 

ข$อเสนอแ
นะ8 

ข$อเสนอแ
นะ9 

ข$อเสนอแนะ
10 

รวม 

 จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร�อยละ) 

จํานวน(ร�อย
ละ) 

 

เขต11            
กะบ่ี 1  1        2 

 (50) (0) (50) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (6.06) 

ชุมพร 1  2 1  1 1    6 
 (16.67) (0) (33.33) (16.67) (0) (16.67) (16.67) (0) (0) (0) (18.18) 

นครศรธีรรม
ราช 

1  4 2   1    8 

 (12.5) (0) (50) (25) (0) (0) (12.5) (0) (0) (0) (24.24) 
พังงา   2 1   1    4 

 (0) (0) (50) (25) (0) (0) (25) (0) (0) (0) (12.12) 

ภูเก็ต 2  2 3       7 
 (28.57) (0) (28.57) (42.86) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (21.21) 

ระนอง 2  2  1  1    6 
 (33.33) (0) (33.33) (0) (16.67) (0) (16.67) (0) (0) (0) (18.18) 

สุราษฎร9ธาน ี  1       3  4 
 (0) (25) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (75) (0) (12.12) 

รวม 8 1 13 7 1 1 4  3  38 

 (21.05) (2.63) (34.21) (18.42) (2.63) (2.63) (10.53)  (7.89)  (100.00) 

 



ผ-150 

 

ความคาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดิน  

ความหมายความคาดหวัง 1 คือการให�ความรู�เก่ียวกับการปรับปรุงบํารุงดิน การลดต�นทุนการผลิต การเพ่ิมผล
ลิต ความตระหนักในคุณค�าของดิน 
ความหมายความคาดหวัง 2 ความสะดวกในการได�รับบริการ ต�องการให�เจ�าหน�าท่ีเข�าถึงเกษตรกร ในพ้ืนท่ี 
ความหมายความคาดหวัง 3 การสนับสนุนป2จจัยการผลิต และ สารปรับปรุงบํารุงดินต�าง ๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และลดต�นทุนการผลิต 
ความหมายความคาดหวัง 4 การดูแลเอาใจใส�การติดตามงานและการแก�ไขป2ญหาการทําการเกษตร 
ความหมายความคาดหวัง 5 การประชาสัมพันธ9 เผยแพร� เทคโนโลยีต�างๆ และการนําเทคโนโลยีมาประยุกต9ใช� 
ความหมายความคาดหวัง 6 ส�งเสริมเกษตรอินทรีย9  
ความหมายความคาดหวัง 7 การขุดสระและแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  
ความหมายความคาดหวัง 8 ส�งเสริมการอนุรักษ9ดินและน้ํา  
 

 ตารางท่ี ผ-47 ความคาดหวังต�อการบริการของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดเขตท่ี 12  

จังหวัด 
ความ

คาดหวัง 1 
ความ

คาดหวัง 2 
ความคาดหวัง 

3 
ความคาดหวัง 

4 
ความ

คาดหวัง 5 
ความ

คาดหวัง 6 
ความคาดหวัง 

7 
ความ

คาดหวัง 8 
รวม 

 จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อยละ) 
จํานวน(ร$อย

ละ) 
จํานวน(ร$อย

ละ) 
จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

 

เขต12          
ตรัง 4  14  5 1 1  25 

 (16) (0) (56) (0) (20) (4) (4) (0) (11.52) 

นราธวิาส 6  23    1  30 

 (20) (0) (76.67) (0) (0) (0) (3.33) (0) (13.82) 
ป2ตตาน ี   29    8  37 

 (0) (0) (78.38) (0) (0) (0) (21.62) (0) (17.05) 
พัทลุง 2  24    3 2 31 

 (6.45) (0) (77.42) (0) (0) (0) (9.68) (6.45) (14.29) 
ยะลา 1  22  3  3  29 

 (3.45) (0) (75.86) (0) (10.34) (0) (10.34) (0) (13.36) 
ศพท. 1    1    2 

 (50) (0) (0) (0) (50) (0) (0) (0) (0.92) 
สงขลา         0 

         (0) 
สตูล   21 1 1  15  38 

 (0) (0) (55.26) (2.63) (2.63) (0) (39.47) (0) (17.51) 
รวม 14  133 1 10 1 31 2 192 

 (7.29)  (69.27) (0.52) (5.21) (0.52) (16.15) (1.04) (100.00) 

 

 



ผ-151 
 

ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาที่ดิน  

ข�อดี 1 เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ให�คําแนะนําดี  
ข�อดี 2 เจ�าหน�าท่ี ดูแลให�บริการดี มีความเปCนกันเอง สะดวก 
ข�อดี 3 มีป2จจัยสนับสนุนการเกษตร ให�กับเกษตรกร และมีบริการทีหลากหลาย  
ข�อดี 4 การดูแลเอาใจใส� การติดตามงานและการช�วยแก�ไขป2ญหาให�กับเกษตรกร  
ข�อดี 5 มีเทคโนโลยีใหม� ๆ ในการเพ่ิมผลผลิตและทําให�ผลผลิตมีคุณภาพ  
ข�อดี 6 มีเครือข�ายหมอดินอาสาในชุมชน คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ทําให�สะดวกในการรับบริการ 
ข�อดี 7 ให�คําแนะนําในการปรับปรุงบํารุงดินอย�างครบวงจร  
ข�อดี 8 ช�วยให�เกษตรกรมีความรู� ในการปรับปรุงบํารุงดิน ลดการใช�สารเคมี ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�  
  

ตารางท่ี ผ-48 ข$อดีหรือจุดเด�นของกรมพัฒนาท่ีดินจําแนกตามรายจังหวัดเขตท่ี 12  

จังหวัด ข$อดี 1 ข$อดี 2 ข$อดี 3 ข$อดี 4 ข$อดี 5 ข$อดี 6 ข$อดี 7 ข$อดี 8 รวม 

 จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อยละ) 
จํานวน(ร$อย

ละ) 
จํานวน(ร$อย

ละ) 
จํานวน(ร$อย

ละ) 
จํานวน(ร$อย

ละ) 
จํานวน(ร$อยละ) 

 

เขต12          

ตรัง 2 11 8   1  16 38 

 (5.26) (28.95) (21.05) (0) (0) (2.63) (0) (42.11) (20.32) 

นราธวิาส         0 
         (0) 

ป2ตตาน ี  1       1 
 (0) (100) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0.53) 

พัทลุง  24 1   2  11 38 
 (0) (63.16) (2.63) (0) (0) (5.26) (0) (28.95) (20.32) 

ยะลา 2 11    3  5 21 
 (9.52) (52.38) (0) (0) (0) (14.29) (0) (23.81) (11.23) 

ศพท. 3 7 1     1 12 
 (25) (58.33) (8.33) (0) (0) (0) (0) (8.33) (6.42) 

สงขลา         0 
         (0) 

สตูล 1 22 1   3  12 39 

 (2.56) (56.41) (2.56) (0) (0) (7.69) (0) (30.77) (20.86) 
รวม 8 76 11   9  45 149 

 (5.37) (51.01) (7.38)   (6.04)  (30.20) (7.92) 

 

 

 



ผ-152 

 

ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาที่ดิน 

ข�อเสนอแนะ 1 เพ่ิมปริมาณการขุดบ�อน้ํา ให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 2 เพ่ิมบุคลากร จุดบริการให�มากข้ึน  
ข�อเสนอแนะ 3 จัดหาป2จจัยการผลิต ให�เพียงพอตลอดปE  เพียงพอกับความต�องการของเกษตรกร และทันเวลา  
ข�อเสนอแนะ 4 อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการ ใช� เว็ปไซด9 ใช� แอพของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ข�อเสนอแนะ 5 ส�งเสริมและให�ความรู�ในการใช�เทคโนโลยีและสื่อออนไลน9ของกรม การถ�ายทอดเทคโนโลยี 
ความรู�ผ�านแอพลิเคชั่นท่ีกรมพัฒนาข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 6 การบริหารจัดการเก่ียวกับ การสนับสนุนการปลูกปอเทืองให�ท่ัวถึง  
ข�อเสนอแนะ 7 ลดข้ันตอนในการปฏิบัติให�รวดเร็ว มากข้ึน เช�น การวิเคราะห9ดิน  
ข�อเสนอแนะ 8 การส�งเสริมการอบรมหลักสูตรของหมอดินอาสาให�มากข้ึน 
ข�อเสนอแนะ 9 จัดอบรมให�ความรู�เก่ียวกับเกษตรปลอดภัย  
ข�อเสนอแนะ 10 เพ่ิมช�องทางและสถานท่ีการให�บริหารให�มากข้ึนการให�บริการ 

ตารางที่ ผ-49 ข$อเสนอแนะต�อการบริการของกรมพัฒนาที่ดินจําแนกตามรายจังหวัดเขตที่ 12 

จังหวัด ข$อเสนอแนะ 1 
ข$อเสนอแนะ
2 

ข$อเสนอแนะ3 ข$อเสนอแ
นะ4 

ข$อเสนอแ
นะ5 

ข$อเสนอแนะ
6 

ข$อเสนอแ
นะ7 

ข$อเสนอแ
นะ8 

ข$อเสนอแนะ
9 

ข$อเสนอแนะ
10 

รวม 

 จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร$อย
ละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน
(ร$อยละ) 

จํานวน(ร�อย
ละ) 

จํานวน(ร�อย
ละ) 

 

เขต12            
ตรัง 2  21  4      27 

 (7.41) (0) (77.78) (0) (14.81) (0) (0) (0) (0) (0) (21.77) 

นราธวิาส           0 
           (0) 

ป2ตตาน ี  1         1 
 (0) (100) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0.81) 

พัทลุง 2  24  2   3   31 
 (6.45) (0) (77.42) (0) (6.45) (0) (0) (9.68) (0) (0) (25) 

ยะลา 2  9    2    13 
 (15.38) (0) (69.23) (0) (0) (0) (15.38) (0) (0) (0) (10.48) 

ศพท. 3 1 7 1 1  1    14 
 (21.43) (7.14) (50) (7.14) (7.14) (0) (7.14) (0) (0) (0) (11.29) 

สงขลา           0 
           (0) 

สตูล 5  24    7 1 1  38 
 (13.16) (0) (63.16) (0) (0) (0) (18.42) (2.63) (2.63) (0) (30.65) 

รวม 14 2 85 1 7  10 4 1  124 

 (11.29) (1.61) (68.55) (0.81) (5.65) - (8.06) (3.23) (0.81) - (16.73) 

 


