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๑ 
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สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

  

 

๑. ความเป็นมา 
 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทั้งในภาครัฐ
และเอกชน ด้วยเป้าหมาย คือ การขยายเครือข่ายให้กว้างขวางไปในระดับโลก การเปิดเสรีทางการค้า 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ อันเป็นผลสืบเน่ืองจากพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการขนส่ง ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไร้พรมแดน พัฒนาการดังกล่าว สร้างแรงกดดันอย่างมาก    

ต่อการปรับตัวทางธุรกิจ การที่ธุรกิจจะดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ใน

การบริหารดําเนินงานให้เหนือคู่แข่ง ครองใจลูกค้าและผู้ใช้บริการ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ชว่ย

เพิ่มประสิทธิภาพของการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการค้าและรักษาลูกค้าไว้กับธุ รกิ จตล อดไป 

ปัจจุบันภาคธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Assets) และความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity Base) มากขึ้น ธุรกิจบริการซึ่งสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดั งกล่ าว   

จึงทว ีความสำคัญมากขึ ้น ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของภาคบริการต่อเศรษฐก ิจของประเทศ               

จึงเร่งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการ โดยได้วางแนวทางในการพัฒนาธุรกิจบริก ารให้มี ศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับสากลได้  

สำนักงานกองท ุนฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  เป็นองค ์กรของรัฐท ี ่สำค ัญของประเทศ              
มีเป้าหมายสูงสุดของการให้บ ริการคือ การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ าชอบใ จและ
กลับมาใช้บริการอีกอย่างต่อเน่ือง กิจการด้านการบริการจะประสบความสำเร็จและมีความมั่ นคงใ น
การดำเนินงานอย่างราบร่ืนได้ น้ัน จำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจและความต้องการ
ของลูกค้า จะทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างและรักษาความพึงพอใจของบุคคล ที่ เกี่ยวกับ       
การบริการน้ัน 
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๒ 

 

 อ ีกท ั ้งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได ้ทำบันท ึกข้อตกลงการประเมนิผล     
การดำเนินงาน ตามปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ปี ๒๕๖๕       
กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ และหน่ึงในตัวชี้วัดที่
สำค ัญนั ้น ก ็ค ือ การสนองประโยชน์ต ่อผ ู้มีส่วนได้เสีย โดยวัดจากความพึงพอใจของผู ้รับบรกิาร 
ผู้รับบริการ หมายถึง เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ได้รับบริการด้านการจัดการหน้ีสินและบริการ
ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ 
 การสำรวจน้ันพิจารณาจากการดำเนินงานที่ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความพึ งพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้บริการ การพัฒนาการปฏิบัติงานที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินงานของกองทุน การจัดการข้อร้องเรียน 
การจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีผู้ประเมินอิสระจากภายนอก (Third Party) ทั้ง น้ี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และสร้างมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการ 
 ดังน้ัน จึงจำเป็นต้องมีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย /ผู้ ใช้ บ ริการ 
ประจำป ีบัญชี ๒๕๖๕ ข ึ ้น ท ั ้งนี้  เพ ื ่อสนองประ โยชน์ต่อผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียของผู้รับบริการ และ
ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ทำบันทึกข้อตกลงไว้กับกรมบัญชีกลาง 

 
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
๑. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรผู้ได้รับบริการด้านการจัดก าร

หน้ีสิน และด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ 
 ๒. เพื่อนำระดับความสำเร็จในการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ผู้ใช้บริการ ไปจัดทำแผนการปรับปรุงคุณภาพ และสร้างมาตรฐานที่ดีในการให้บริการในปีต่อไป 
 ๓. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และ
ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในปีบัญชี ๒๕๖๕ สร้างองค์ความรู้ด้านข้อมูลเ กี่ยวกับ
ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการวางแผนกลยุทธ์  และพัฒนาเป็นองค์การ
แห่งความเป็นเลิศต่อไป 
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๓ 

 

๓. วิธีดำเนินการศึกษา 
 
 ๑. รูปแบบการศึกษา 
 

 การศ ึกษานี ้ เป็นการว ิจัยเชิงบ ูรณาการ/สหวิทยาการ เป ็นการศ ึกษาเชิงปริมาณ  โดยมี
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา 
 
 ๒. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  จำนวนทั้งหมดประมาณ ๑,๓๑๔ คน แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ 
  ๑) เกษตรกร จำนวน ๘๐๐ ราย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ 
   ๑.๑) กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับบริการด้านการจัดการหน้ีสิน ๔๐๐ ราย 

๑.๒) สมาชิกองค์กรเกษตรกรผู้ได้รับบริการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร ๔๐๐ ราย  

  ๒) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ ราย 
  ๓) บริษัทผู้ร่วมค้า ได้แก่ ธนาคาร บริษัทผู้ร่วมค้าทั่วไป จำนวน ๖๔ ราย 
  ๔) เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จำนวน ๔๐๐ ราย 
 

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

  ในการศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการดำเนินการตามขั้นตอ น
ดังต่อไปน้ี 
  ๑) ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสำนักงานฯ และผู้รับบริการ 

 ๒) สร้างแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ และบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง (Validity)   
ทั้งทางด้านเน้ือหา และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

๓) นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ จำนวน ๓๐ ชุด เพื่อทดสอบความถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ (Reliability) โดยพิจารณาจากสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ .๙๖ 

๔) จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบ ูรณ์ ซ ึ ่งประกอบไปด้วยแบบสอบถาม ๔ ส ่วน     
ด้วยกัน คือ 
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๔ 

 

   ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผูถู้กสมัภาษณ์ 
   ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อสำนักงานฯ 
   ส่วนที่ ๓ ความคาดหวังที่มีต่อสำนักงานฯ 
   ส่วนที่ ๔ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานฯ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายของคะแนนกำหนดไว้ วิธีการแปลผลข้อมูลที่ได้
ส่วนน้ี ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นดัชนีในการแบ่งเป็น ๕ ระดับ แต่ละระดับมีค่าพิสัย 
ดังน้ี 

 ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐    ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   
 ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐    ระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐   ระดับความพึงพอใจปานกลาง   
 ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐    ระดับความพึงพอใจน้อย     
 ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐    ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

๔. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 

๑) นำแบบสอบถามไปทำการสอบถามก ับกลุ ่มต ัวอย่าง จำนวน ๑ ,๓๑๔ คน          
ทั่วประเทศ 

๒) นำแบบสอบถามที ่ได ้รับกล ับค ืน ตรวจหาความสมบ ูรณ์ของแบบสอบถาม          
แต่ละฉบับ และดำเนินการขั้นต่อไป 

๓ )  ท ำก ารบ ั นท ึ ก รห ั สค ำตอบในแบบ สอ บถา ม เพื ่ อป ระมวลผลโดยใช้              
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) 

 
๕. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
สำหรับสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค ือ การว ิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) ใช ้คำนวณหาค่าสถิต ิพื้ นฐาน ได ้แก ่ การแจกแจงความถ ี่  (Frequency)        
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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๕ 

 

๔. ผลการศึกษา 
 

ผลการศ ึกษาในกลุ ่มเกษตรกรผู ้ได ้รับบริการด ้านการจัดการหนี ้สิน จำนวน ๔๐๐ คน         
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕ อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๒๐๐ คน      
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ประถมศึกษา จำนวน ๒๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๓.๒ มีอาชีพทำนา จำนวน ๑๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗  ความพึงพอใจต่อการให้บ ริก ารของ
สำนักงานฯ ด ้านจัดการหนี ้ส ิน โดยภาพรวมอยู ่ในระด ับมีความพึงพอใจมาก (ร้อยละ ๙๕.๕              
  = ๔.๔๖ , S.D. =.๕๒๘)  เม ื ่อพ ิจารณาเป ็นรายด ้านพบว ่า ด ้านบ ุคลากรท ี ่ให้บริการมีระดับ          
ความพึงพอใจส ูงที ่สุด  (ร้อยละ ๙๗.๒   = ๔.๖๗ , S.D. =.๔๙๕) รองลงมาค ือ ด ้านข ั ้นตอน            
การให ้บริการ (ร้อยละ ๙๓.๗   = ๔.๔๖ , S.D. =.๕๗๘) ด ้านอ ื ่นๆ (ร้อยละ ๙๑.๒   = ๔.๔๔ ,      
S.D. =.๖๖๕) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ร้อยละ ๙๑.๒   = ๔.๔๑, S.D. =.๖๗๗) ด้านระยะเวลา 
(ร้อยละ ๙๐.๕   = ๔.๔๑, S.D. =.๖๔๔) และด้านการดำเนินงานด้านการจัดการหน้ี (ร้อยละ ๙๒.๐ 
  = ๔.๓๘, S.D. =.๖๕๐) ตามลำดับ เกษตรกรมีความคาดหวังด้านพนักงานของสำนักงานฯ มากที่สุด 
(ร้อยละ ๙๓.๒ =๔.๕๑ , S.D.=.๖๓๗) รองลงมาค ือการบริหารการจัดการของสำนักงานฯ            
(ร้อยละ ๙๑.๗ =๔.๔๔ , S.D.=.๖๕๘) การแจ้งข ้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๘๙.๐          
=๔.๔๓, S.D.=.๗๑๙) และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติของสำนักงานฯ มีความคาดหวัง
น้อยท ี ่ส ุด (ร้อยละ ๘๕.๕   =๔.๓๕ , S.D. =.๗๖๑) ขณะที่การปฏ ิบ ัต ิงานจริง เกษตรกร                    
มีความพึงพอใจเช่นเดียวกับการคาดหวังคือ ด้านพนักงานของสำนักงานฯ มากที่สุด (ร้อยละ ๙๔.๒      
=๔.๕๔ , S.D.=.๖๒๘) รองลงมาค ือ การแจ้งข ้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ  (ร้อยละ ๘๙.๒              

= ๔.๔๒ , S.D.=.๗๑๓) การพัฒนาเศรษฐก ิจและสังคมชุมชนของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๘๘.๒           
=๔.๓๙, S.D.=.๗๒๔)  และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติของสำนักงานฯ มีการปฏิบัติงาน
จริงน้อยที่สุด (ร้อยละ ๘๕.๘ =๔.๓๔, S.D.=.๗๔๙) เมื่อมองภาพรวมเกษตรกรมีความค าดหวัง      
ต ่อสำนักงานฯ (ร้อยละ ๘๙.๒ =๔.๔๒ , S.D.=.๖๒๔)  และการปฏิบัต ิงานจริง  (ร้อยละ ๘๙.๗          
=๔.๔๐, S.D.=๖๒๓) มีระดับมากเท่ากัน ปัญหาและข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับบริการ
ด้านการจัดการหน้ีสิน ได้แก่ การจัดการหน้ีมีความล่าช้าไม่ทันต่อความเดือดร้อนของเกษตรกร ควรมี
การเผยแพร่ข่าวสารให้เกษตรกรเข้าใจและทั ่วถึงยิ ่งขึ้น งบประมาณด้านจัดการหนี ้น้อยเกินไป 
แก้ปัญหาได้ไม่ทั่วถึง ขาดการประชาสัมพันธ์ สถานที่สำนักงานฯ คับแคบไม่สะดวก  
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ผลการศึกษาในกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับบริการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรก รจำนว น 
๔๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๒๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘ อยู่ในช่วงอายุ ๔๑ - ๖๐ ปี 
คือจำนวน ๒๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒ การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น/      
ตอนปลาย/ เท ียบเท่า จำนวน ๑๙๗ คน ค ิดเป ็นร้อยละ ๔๙.๒  มีอาชีพทำนา จำนวน ๒๒๗ คน        
ร้อยละ ๕๖.๖ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานฯ ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (ร้อยละ ๙๕.๗   = ๔.๔๘, S.D. =.๕๓๑) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากรที่ให้บริการมีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด (ร้อยละ ๙๖.๕ =๔.๖๓ , 
S.D. =.๔๙๘) รองลงมาค ือ ด ้านขั ้นตอนการให้บริการ (ร้อยละ ๙๔.๗ =๔.๕๒ , S.D. =.๕๖๖)       
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ร้อยละ ๙๓.๐ = ๔.๕๐, S.D. =.๖๓๕) ด้านระยะเวลา (ร้อยละ ๙๒.๕ 
=๔.๔๗, S.D.=.๖๑๙) ด้านอื่น ๆ (ร้อยละ ๙๑.๒ =๔.๔๔, S.D.=.๖๕๘) และด้านการดำเนินงาน
ด ้านการดำเนินงานฟื ้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ร้อยละ ๙๐.๕ =๔.๓๕ , S.D.=๖๖๘) เกษตรกร         
มีความคาดหวังด้านพนักงานของสำนักงานฯ มากที่สุด (ร้อยละ ๙๑.๐   =๔.๕๓, S.D. =.๗๑๕) 
รองลงมาค ือ การแจ้งข ้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๘๘.๗ =๔.๔๕ , S.D. =.๗๖๑)          
การบริหารการจัดการของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๘๙.๗ =๔.๔๔ , S.D. =.๗๒๗) และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ชุมชนของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๘๓.๕   =๔.๓๕, S.D. =.๘๐๙) มีความคาดหวัง
น้อยที่สุด ขณะที่การปฏิบัติงานจริง เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านพนักงานของสำนักงานฯ มากที่สุด 
(ร้อยละ ๙๑.๕ = ๔.๕๗ , S.D. =.๖๙๔) รองลงมาค ือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ        
(ร้อยละ ๘๘.๒   =๔.๔๔ , S.D. =.๗๔๓) การบริหารการจัดการของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๙๐.๕          

=๔.๔๓, S.D. =.๗๑๕) และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติของสำนักงานฯ มีค่าน้อยที่สุด 
(ร้อยละ ๘๕.๘   =๔.๓๗, S.D. =.๘๒๒) เมื่อมองภาพรวมเกษตรกรมีความคาดหวังต่อสำนักง านฯ 
(ร้อยละ ๙๐.๐ =๔.๔๑ , S.D. = .๖๙๕) และการปฏ ิบ ัติงานจริง (ร้อยละ ๙๐.๒ =๔.๔๒ ,           
S.D. = .๖๘๖) มีระดับมากเท่ากัน ปัญหาและข้อเสนอแนะของกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับบริการด้านฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร ได ้แก ่ เง ินช ่วยเหลือมีไม ่ทั ่วถึง ม ีความล ่าช ้าในกระบวนการฟื ้นฟูควร                  
ม ีการเผยแพร่ข่าวสารให้เกษตรกรเข้าใจและท ั่วถึงยิ ่งขึ ้น เกษตรกรขาดความรู ้และการจัดการ 
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ มีไม่เพียงพอ 
 

ผลการศึกษาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน ๕๐ คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐ อยู่ในช่วงอายุ ๔๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๐.๐ การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐ ความพึงพอใจ
ของหน่วยงานราชการท ี ่เก ี ่ยวข ้องต่อการให้บริการของสำนักงานฯ โดยภาพรวมอยู ่ในระดับ                
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๗ 

 

มีความพึงพอใจมาก (ร้อยละ ๙๖.๐   = ๔.๕๔, S.D. =.๕๑๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โดยรวม
ท่านมีความพอใจในการติดต่อทำธุรกรรมกับสำนักงานฯ  มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด (ร้อยละ ๙๖.๐ 

=๔.๖๖, S.D. =.๕๕๗) รองลงมาคือ ท่านมีความพอใจในการติดต่อกับพนักงานของส ำนักง านฯ  
(ร้อยละ ๙๖.๐ = ๔.๖๔, S.D. =.๕๖๓) และสำนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารรวมทั้งรับข้อมูล
ข ่าวสารต ่างๆ ได ้อย ่างสะดวก มีค ่าพ ึงพอใจน้อยท ี่สุด (ร้อยละ ๙๔.๐ =๔.๓๘ , S.D.=๖๐๒) 
ข ้าราชการมีความคาดหว ังด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ มากท ี ่สุด (ร้อยละ ๙๔.๐         

= ๔.๖๒, S.D. =.๕๖๗) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติของสำนักงานฯ และ
พนักงานของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๙๔.๐   =๔.๕๖, S.D. =.๖๑๑)  และการพัฒนาเศรษ ฐกิจและ
สังคมชุมชนของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๙๐.๐ =๔.๔๔, S.D. =.๖๗๕) มีความคาดหวังน้อยที่สุด ขณะที่
การปฏิบัติงานจริง ข้าราชการมีความพึงพอใจด้านพนักงานของสำนักงานฯมากที่สุด (ร้อยละ ๙๘.๐ 

= ๔.๗๘ , S.D. =.๔๖๕) รองลงมาค ือการพัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคม ช ุมชนของสำนักงานฯ          
(ร้อยละ ๙๖.๐ =๔.๖๔, S.D. =.๕๖๓) และการบริหารการจัดการของสำนักงานฯ มีค่าน้อยที่สุด 
(ร้อยละ ๙๘.๐ =๔.๕๐, S.D. =.๕๔๔) เมื่อมองภาพรวม ข้าราชการมีความคาดหวังต่อสำนักงานฯ 
(ร้อยละ ๙๔.๐ =๔.๕๑ , S.D. =.๕๖๑) และการปฏ ิบ ัติงานจริง (ร้อยละ ๙๘.๐   =๔.๖๑ ,          
S.D. = .๔๗๕) มีระดับมากที่สุดเท่ากัน ปัญหาและข้อเสนอแนะของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไดแ้ก ่
กระบวนการทำงานช้าเกินไปไม่ทันการ งบประมาณน้อยไม่เพียงพอ ควรมีการบูรณาการการทำง าน
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจและทั่วถึงยิ่งขึ้น  
และสำนักงานคับแคบไม่สะดวกกับการให้บริการ 

 
ผลการศึกษาจากกลุ่มธนาคาร จำนวน ๕๐ คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๓๔ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐ อยู่ในช่วงอายุ ๔๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐ การศึกษา   
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐ สังกัดธนาคารเพื่อการเ กษตร 
จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ ความพึงพอใจของธนาคารต่อการให้บ ริการของส ำ นักง านฯ    
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (ร้อยละ ๙๖.๐   = ๔.๔๙, S.D. =.๔๖๗) เมื่อพิจารณา
เป ็นรายข ้อพบว่า โดยรวมท่านมีความพอใจในการต ิดต่อทำธ ุรกรรมก ับสำนักงานฯ   ม ีระดับ           
ความพึงพอใจสูงที่สุด (ร้อยละ ๙๖.๐ =๔.๖๔, S.D. =.๕๒๕) รองลงมาคือ มีการติดต่อสื่อสาร      
จากสำนักงานฯ อย่างสม่ำเสมอฯ (ร้อยละ ๙๔.๐ = ๔.๖๒, S.D. =.๕๓๐) สำนักงานฯ มีระบบ
บริหารจัดการท ี่ดี  (ร้อยละ ๙๔.๐ = ๔.๖๒ , S.D. =.๕๖๗) และการต ิดต่อทำธุรกรรมเป็นไป         
ตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าพึงพอใจน้อยที่สุด (ร้อยละ ๗๐.๐ =๓.๖๐, S.D.=๕๔๓) ธนาคาร         
ม ีความคาดหว ังด้านการบริหารการจัดการของสำนักงานฯมากที่สุด (ร้อยละ ๙๔.๐ =๔.๕๘,      
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๘ 

 

S.D.=.๖๐๙) การรับผ ิดชอบต่อชุมชนของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๙๖.๐ =๔.๔๘ , S.D.=.๖๗๗)            
ม ีความคาดหวังน้อยท ี่สุด ขณะที ่การปฏิบ ัต ิงานจริง ธนาคารมีความพึงพอใจด้านพนักงานของ
สำนักงานฯมากท ี ่สุด  (ร้อยละ ๙๘.๐   = ๔.๖๖ , S.D.=.๕๑๙) รองลงมาค ือ  การมีส ่วนร่วม               
ในการรับผิดชอบต่อสังคมของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๙๘.๐ =๔.๕๘, S.D.=.๕๓๘)  และการรับผิดชอบ
ต่อชุมชนของสำนักงานฯ มีค่าการปฏิบัติงานจริงน้อยที่สุด (ร้อยละ ๙๖.๐ =๔.๔๘, S.D.=.๕๘๐) 
เมื่อมองภาพรวม ธนาคารมีความคาดหวังต่อสำนักงานฯ (ร้อยละ ๙๖.๐ =๔.๕๔, S.D.=.๕๐๐) และ
การปฏิบัติงานจริง (ร้อยละ ๙๘.๐ =๔.๕๕, S.D.= .๔๖๗) มีระดับมากที่สุดเท่ากัน ปัญหาและ
ข ้อเสนอแนะของหน่วยงานธนาคาร ได ้แก่ กระบวนการซ ื้อหนี ้ใช้เวลามากเกินไป งบประมาณ           
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจ
และทั่วถึงยิ่งขึ้น และสำนักงานคับแคบไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน 

 
 ผลการศึกษาของกลุ่มผู้ ร่วมค้าจำนวน ๑๔ คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน ๘ คน       

คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ อยู่ในช่วงอายุ ๒๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐ การศึกษา     

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖ เป็นเจ้าของกิจการ จำนวน      

๘ คน ค ิดเป ็นร้อยละ ๕๗.๑  ประเภทงานคือ ซอฟต์แวร์ จำนวน ๔ คน ค ิดเป ็นร้อยละ ๒๘.๖        

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานฯ  ด ้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยภาพรวมอยู ่ในระดับ            

มีความพึงพอใจมากที่สุด (ร้อยละ ๑๐๐.๐ =๔.๖๘, S.D.=.๒๖๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  

ท่านมีความพอใจในการติดต่อกับพนักงานจัดหาพัสดุของสำนักงานฯ มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด 

(ร้อยละ ๑๐๐.๐ =๔.๘๖, S.D. = .๓๖๓) ในขณะท ี ่ความรวดเร็วในการแก ้ปัญหาของแผนก        

จัดหาพัสดุ และกระบวนการตรวจรับสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีระดับความพึงพอใจน้อย

ที่สุดเท่ากัน (ร้อยละ ๑๐๐.๐ =๔.๕๐, S.D.=.๕๑๙) ผู้ร่วมค้ามีความคาดหวังด้านพ นักง านของ

สำนักงานฯ มากที่สุด (ร้อยละ ๑๐๐.๐ =๔.๙๓, S.D. =.๒๖๗) รองลงมาคือการแจ้งข้อมูลข่าวสาร

ของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๑๐๐.๐ =๔.๗๙, S.D. =.๔๒๖)  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติของ

สำนักงานฯ (ร้อยละ ๑๐๐.๐   =๔.๔๓ , S.D.=.๕๑๔) มีความคาดหว ังน้อยท ีส ุด ขณะที่                  

การปฏิบัติงานจริง ผู้ร่วมค้ามีความพึงพอใจด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ มากที่สุด     

(ร้อยละ ๑๐๐.๐ =๔.๗๙, S.D.=.๔๒๖) รองลงมาคือพนักงานของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๑๐๐.๐       

  =๔.๖๔, S.D.=.๔๙๗) การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมของสำนักงานฯ และการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ชุมชนของสำนักงานฯ มีค่าพึงพอใจน้อยที่สุดเท่ากัน (ร้อยละ ๑๐๐.๐   =๔.๒๙ , 

S.D.=.๔๖๗) เม ื ่อมองภาพรวม ผ ู ้ร่วมค ้ามีความคาดหว ังต ่อสำนักงานฯ ในระด ับมากท ี ่สุด               
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๙ 

 

(ร้อยละ ๑๐๐   =๔.๖๖ , S.D.=.๓๐๔) และการปฏ ิบ ัต ิงานจริง (ร้อยละ ๑๐๐   =๔.๔๖ ,          

S.D.=๒๙๖) อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ผู้ร่วมค้าไม่มีปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ในส ่วนของพนักงาน จำนวน ๔๐๐ คน พบว ่า ส ่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๕๓ คน        
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒ อยู่ในช่วงอายุ ๒๑ – ๔๐ ปี จำนวน ๒๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒ การศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐ ส่วนใหญ่สังกัดสำนักงาน
สาขาจังหวัด จำนวน ๓๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘ ความพึงพอใจต่อสำนักงานฯ ด้านแรงจูงใจและ     
ความผูกพันของพนักงาน โดยภาพรวมด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก (ร้อยละ ๖๘.๗           

  = ๓.๘๗, S.D.= .๖๘๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บังคับบัญชากับท่านทำงานไปด้วยกันไดด้ี
มีระดับแรงจูงใจสูงที่สุด (ร้อยละ ๘๘.๗ =๔.๓๘, S.D.=.๗๘๒) ขณะที่ เป็นการเสียเวลาท่ี จะต้องมา

เรียนรู้ระบบการทำงานท่ีแปลกใหม่ มีค่าต่ำที่สุด (ร้อยละ ๓๔.๐ = ๒.๙๗, S.D.=๑.๓๖๖) ภาพรวม
ด้านความผ ูกพันมีความพึงพอใจมาก (ร้อยละ ๕๖.๗ =๓.๖๙ , S.D.=.๗๘๔)  เม ื ่อพ ิจารณา           
รายด้าน สำนักงานฯ สมควรได้รับความจงรักภักดีจากท่าน มีระดับความผูกพันสูงที่สดุ (ร้อยละ ๗๗.๒ 

= ๔.๑๔, S.D.=.๘๖๓) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจให้พนักงานทำงานที่บริษัทฯ สูงสุดคือ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ ๘๖.๕ =๔.๒๓, S.D.=.๖๙๕) และปัจจัยที่มี
คะแนนต่ำที่สุดคือ ความท้าทายของงาน (ร้อยละ ๔๑.๐ = ๓.๔๖, S.D.=.๙๕๓) เมื่อพิจารณา
ประเภทของความผูกพัน พบว่าความผูกพันด้านบรรทัดฐาน มีค่าสูงสุด (ร้อยละ ๗๓.๕ = ๓.๙๖ , 
S.D. =.๘๔๒) ในขณะท ี ่ความผ ูกพันด้านความต ่อเนื ่องมีค่าต ่ำสุด  (ร้อยละ ๔๕.๐ =๓.๔๘ ,            
S.D. =.๘๙๗) พนักงานมีความคาดหวังด ้านพนักงานของสำนักงานฯ  มากท ี่สุด (ร้อยละ ๘๒.๕          
=๔.๒๗ , S.D.=.๘๔๒) รองลงมาค ือ การแจ้งข ้อมูลข ่าวสารของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๘๑.๐             

   =๔.๒๓, S.D. =.๘๖๐) การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๗๙.๒      

=๔.๒๑, S.D.=.๘๒๕) โดยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๗๗.๐     
=๔.๑๓, S.D.=.๘๙๘) มีความคาดหวังน้อยที่สุด ขณะที่การปฏิบัติงานจริง พนักงานมีความพึงพอใจ
ด้านพนักงานของสำนักงานฯ มากที่สุด (ร้อยละ ๘๒.๕ =๔.๐๔, S.D.=.๘๐๙) รองลงมาคือ การแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๘๑.๐ =๔.๐๙, S.D.=.๘๔๕) การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อสังคมของสำนักงานฯ (ร้อยละ ๗๖.๕ =๔.๐๗, S.D.=.๘๔๒) และการมีส่วนร่วมในการอนุ รักษ์
ธรรมชาติของสำนักงานฯ มีค่าน้อยที่สุด (ร้อยละ ๗๑.๐ =๓.๙๘, S.D.=.๙๑๗) เมื่อมองภาพรวม 
พนักงานมีคว ามค าดหว ั งต ่อส ำน ักง านฯ (ร้อยละ ๘๐.๒ =๔.๑๙ , S.D.=.๗๙๖) และ                      
การปฏ ิบ ัต ิงานจริง (ร้อยละ ๗๖.๗ =๔.๐๔ , S.D.=.๘๐๙) มีระด ับมากเท ่ากัน ป ัญหาและ
ข้อเสนอแนะของพนักงาน ได้แก่ ปัญหาโครงสร้างของสำนักงานฯ มีอัตรากำลังไม่เพียงพอ ลูกจ้างของ
สำนักงานไม่ได้รับการดูแลโดยเฉพาะด้านสวัสดิการ ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่ขาดการพัฒนา 
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๑๐ 

 

 
ตารางที่ ๑  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการของสำนักงานฯ  

 

 
ตารางท ี ่  ๑ ค ่าเฉล ี ่ยและส่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต ่อการให้บริการของ          

สำนักงานฯ ทั้งด้านจัดการหน้ีและด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ     
มีความพึงพอใจมาก ( =๔.๔๗, S.D.=.๕๔๔) และค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับ ๔ (พึงพอใจ) และระดับ ๕ (พึงพอใจมาก) อยู่ที่ร้อยละ ๙๕.๕ 
ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานจริงของสำนักงานฯ เมื่อดูที่ค่า ratio เพื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ความคาดหวังและผลการปฏ ิบ ัติ จริง พบว ่าเกษตรกรด ้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร             
มีค่า ratio เท่ากับ ๑.๐๑ เกษตรกรด้านการจัดการหน้ีสินมีค่า ratio เท่ากับ ๐.๙๙ และเมื่อมอง
ภาพรวมพบว่าค่า ratio มีค่าเท่ากับ ๑ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริงของสำนักงานฯ เท่ากันกับ
ความคาดหวังที่ผู้เกษตรกรคาดหวังไว้กับสำนักงานฯ 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการ ความพึงพอใจ แรงจูงใจและ
ความผูกพัน 

ความคาดหวัง 
  

ผลการปฏิบัติจริง Ratio 
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เกษตรกรด้าน
การจัดการ
หนี้สิน 

๙๕.๕ ๔.๔๖ - - ๘๙.๒ ๔.๔๒ ๘๙.๗ ๔.๔๐ ๐.๙๙ 

เกษตรกรด้าน
การฟ้ืนฟูและ
พัฒนาอาชีพ
เกษตรกร 

๙๕.๗ ๔.๔๘ - - ๙๐.๐ ๔.๔๑ ๙๐.๒ ๔.๔๒ ๑.๐๑ 

       รวม ๙๕.๕ ๔.๔๗ - - ๘๙.๗ ๔.๔๒ ๘๙.๙ ๔.๔๒ ๑.๐๐ 
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   ตารางที่ ๒  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานฯ 

 
 

ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้     
ส่วนเสียหรือผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับ ๔ (พึงพอใจ) และระดับ ๕ (พึงพอใจมาก) หน่วยงาน
ราชการอย ู ่ในระดับมีความพึงพอใจมากที ่สุด ( =๔.๕๔ , S.D.=.๕๑๑ ร้อยละ ๙๖.๐) ธนาคาร          
อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ( =๔.๔๙, S.D.=.๔๖๗ ร้อยละ ๙๖.๐) และผู้ร่วมค้าอยู่ในระดับ       
มีความพึงพอใจมากที่สุด ( =๔.๖๘, S.D.=.๒๖๑ ร้อยละ ๑๐๐.๐) ด้านแรงจูงใจและความผูกพันของ
พนักงานมีความพึงพอใจมาก (ร้อยละ ๖๘.๗ =๓.๘๗, S.D.=.๖๘๗)  ในภาพรวมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสยี
หรือผู้รับบริการทั้งหมด มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ร้อยละ ๙๗.๐ =๔.๖๐, S.D.=.๕๒๑)   

ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงานจริงของสำนักงานฯ เมื่อดูที่ค่า ratio เพื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างความคาดหวังและผลการปฏิบัตจิริง พบว่า หน่วยงานราชการมีค่า ratio สูงสุด (๑.๐๒) ขณะที่
ผ ู ้ ร ่ ว มค ้ าแล ะ พน ั กง านม ี ค ่ า  ratio ต ่ ำส ุ ด  (.๙๖ ) แ ล ะ เมื่ อ มอ งภาพรว มพบว่ าค ่ า  ratio                               
มีค่าเข้าใกล้ ๑ (๐.๙๙) แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริงของสำนักงานฯ มีความใกล้เคียงหรือเกือบจะ
เท่ากันกับความคาดหวังที่ผู้ที่มีส่วนได้สว่นเสีย/ผู้รับบริการคาดหวังไว้กบัสำนักงานฯ  

 
 
 

ผู้รับบริการ ความพึงพอใจ แรงจูงใจและ
ความผูกพัน 

ความคาดหวัง 
  

ผลการปฏิบัติ
จริง 

Ratio 

 
ร้อ

ยล
ะ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

 ค่
าเฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ร้อ
ยล

ะ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
  

หน่วยงาน
ราชการท่ี
เก่ียวข้อง 

๙๖.๐ ๔.๕๔ - - ๙๔.๐ ๔.๕๑ ๙๘.๐ ๔.๖๑ ๑.๐๒ 

ธนาคาร ๙๖.๐ ๔.๔๙ - - ๙๖.๐ ๔.๕๔ ๙๘.๐ ๔.๕๕ ๑.๐๑ 
ผู้ร่วมค้า ๑๐๐ ๔.๖๘ - - ๑๐๐ ๔.๖๖ ๑๐๐ ๔.๔๖ ๐.๙๖ 

พนักงาน - - ๖๘.๗ ๓.๘๗ ๘๐.๒ ๔.๑๙ ๙๖.๗ ๔.๐๔ ๐.๙๖ 
       รวม ๙๗.๐ ๔.๖๐ ๖๘.๗ ๓.๘๗ ๙๐.๑ ๔.๔๕ ๘๖.๑ ๔.๔๑ .๙๙ 
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ตารางที่ ๓      เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานฯ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการ ๒๕๖๓   ๒๕๖๔  ๒๕๖๕ 

      
ด้านจัดการหนี้ ๔.๓๖ ๔.๔๕ ๔.๔๖ 
การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ๔.๓๘  ๔.๔๕ ๔.๔๘ 

รวม ๔.๓๗  ๔.๔๕ ๔.๔๗ 

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  - ๔.๓๙ ๔.๕๔ 
ธนาคาร - ๔.๕๐ ๔.๔๙ 

ผู้ร่วมค้า ๔.๗๖ ๔.๙๐ ๔.๖๘ 
พนักงาน ๓.๕๘ ๓.๖๗ ๓.๖๙ 

 
 จากตารางที่ ๓ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อการให้บ ริการขอ งสำ นัก ง านฯ      
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการระหว่างปีบัญชี ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๕ พบว่ามีความพึงพอใจสูงขึ้น   
ในทุกด้าน (หน่วยงานราชการ และธนาคาร ไม่มีการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในปี ๒๕๖๓) แสดง       
ให้เห็นถึงการบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการได้ดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

 
๕. ข้อเสนอแนะ 
 

กลุ่มลูกค้า(เกษตรกร) 

 จากการสำรวจพบว่า เกษตรกรที่รับบริการทั้งในส่วนจัดการหน้ีสินและส่วนฟื้ นฟูฯ จะมี     

ความพึงพอใจส ูงส ุดเหมือนก ันค ือการให้บริการของบุคลากรของสำนักงานฯ อย ่างไรก ็ตาม               

ส่วนจัดการหน้ีสินยังมีปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่ให้บริการทั้งในเร่ืองการให้บริการตามระยะเวล าที่

กำหนดและความรวดเร็วในการอนุมัติให้ชำระหน้ี นอกจากน้ียังมีเร่ืองของการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะ

เป็นช่องทางสื่อสารและความรวดเร็วในการสื่อสาร ในส่วนฟื้นฟูฯ มีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกรทั้งในเร่ืองความรวดเร็วในการอนุมัติแผนและโครงการ และงบประมาณเพื่อ      

การฟื้นฟูฯ ที่อาจจะไม่เพียงพอ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรด้วย  
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๑๓ 

 

 แนวทางในการแก้ปัญหาด้านจัดการหน้ีสิน สำนักงานฯ ควรปรับปรุงในเร่ืองการดำเนินง าน

ด ้านการจัดการหนี ้และระยะเวลาในการให ้บริการ เช ่น การให ้คำปรึกษาการข ึ ้นทะเบ ียน               

การตรวจสอบหน้ี การชำระหน้ี ให้มีการอนุมัติอย่างรวดเร็วขึ้นและให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

ควรให้พนักงานลงพื้นที่พบปะเกษตรกรให้มากขึ้น เพื่อรับทราบความเร่งด่วนของหน้ี และสามารถ      

มาจัดลำดับการจัดการหน้ีได้ อีกทั้งเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งการใช้ช่ องทางสื่อสาร    

ทั้งเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์  

 แนวทางในการแก้ปัญหาด้านฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการฟื้ นฟู

และพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างทั่วถึง ควรปรับปรุงในเร่ืองการดำเนินงานด้านการจัดการหน้ี และ

ระยะเวลาในการให้บริการขณะเดียวกันการดำเนินงานด้านฟื้นฟูต้องมีการพัฒนาทั้ งระบบตั้ งแต่       

การให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนและโครงการ งบประมาณ ให้ความรู้แก่เกษตรกร มีระบบติดตาม

ตามแผน ซ ึ ่งต ้องใช้พนักงานที ่ม ีความเข้าใจและติดต่อกับเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ อีกทั ้งต้องมี         

ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากน้ี สำนักงานควรมีระบบและกลไกในการให้บริการกับผู้รับบริการ ระบบ (System) 

หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมา

ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร

หรือส ื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค ์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ป ัจจัยนำเข้า 

กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ขณะที่กลไก (Mechanism) 

หมายถ ึง ส ิ ่งท ี ่ทำให ้ระบบมีการข ับเคลื่ อนหรือดำเนินอยู่ ได ้ โดยมีการจัดสรรทรัพย าก ร                       

ม ีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ ่มบุคคลเป็นผู้ดำเนินงาน กระบวนการ ( Process) หมายถึง 

กิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนของแต่ละหน่วย และประสานกันเป็นลำดับภายในระบบ ดังน้ัน

ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็น

ระบบ โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบัติ และปัจจัยต่างๆ เป็นกลไก        

ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย สำนักงานฯ ควรมีระบบที่เป็นขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเ จนและ

เชื่อมโยงกัน และมีกลไกในการควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

  กลุ่มหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
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ในส่วนของข้าราชการพบว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนักงานฯ จึงควรใช้ความสัมพันธ์ที่ดี น้ี

ทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการอย่างบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเกษต รกร

และช ุมชน การให ้ข้อมูลข่าวสารควรที่จะเป็นการร่วมมือก ับภาครัฐ สำนักงานฯ ควรมสี่วนร่วม          

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างทัศนคติที่ดีกับเกษตรกรและ

ชุมชน ในการจัดกิจกรรมควรมีความสม่ำเสมอ  ให้คนในพื้นที่สามารถจดจำได้  ไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงที่มี

ปัญหาเกิดขึ้นเท่าน้ัน 

กลุ่มธนาคารและผู้ร่วมค้า 

 ป ัญหาความพึงพอใจของคู ่ค ้าม ีผลต ่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เป ็นอย่างมาก โดยเฉพาะ        

ในเร่ืองระยะเวลาในการจัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง/ สัญญาเหมาะสม ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการทำงาน

ที่ใช้เวลามากจนเกินไป ดังน้ันจึงควรทำความเข้าใจกับผู้ร่วมค้าในการจัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง/ สัญญา

ในระยะเวลาที่เหมาะสม หรืออาจกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในเร่ืองระยะในการท ำใบสั่งซื้อ /        

สั่งจ้าง/ สัญญาดังกล่าว หรือจัดทำระบบติดตามการจัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง/ สัญญา เพื่อผู้ร่วมค้าจะได้

เข้าใจกระบวนการว่าไปถึงไหนแล้ว 

กลุ่มพนักงาน 

การสำรวจฯ คร้ังน้ี นักวิจัยศึกษาเร่ืองแรงจูงใจ และความผูกพันของพนักง านต่อบ ริษัทฯ     

ซึ่งจากการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศ ความผูกพันของพนักงานมีผลต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของหน่วยงานในระยะยาว จะเห็นได้จากหน่วยงานที่มีความผูกพันของพนักงานสูงจะทำให้

หน่วยงานประสบความสำเร็จและดำรงอยู่ในตำแหน่งน้ันได้อย่างยาวนานเมื่อเทียบกับหน่วยงานที่มี

ความผูกพันของพนักงานต่ำ หน่วยงานอาจจะประสบความสำเร็จในการดำเนินงานแต่ไม่อ าจ รักษา     

ไว้ได้ไม่นาน 

 จากผลการสำรวจ ทั้งเร่ืองแรงจูงใจและความผูกพันมีผลที่สอดคล้องกัน ปัจจัยที่มีผลต่อ

แรงจูงใจให ้พนักงานทำงานกับสำนักงานฯ ต ่อไปท ี่ม ีระด ับต่ำที ่สุดค ือ การแสดงความคิดเห็น          

ความท ้าทายของงาน และการไม่ได ้รับการตอบสนองจากสำนักงานฯ ในขณะท ี ่องค์ประกอบ          

ความผูกพันที่มีระดับต่ำที่สุดคือความผูกพันด้านความต่อเน่ือง หมายถึงการที่พนักงานจะพิจารณา      

ที่ทำงานที่สำนักงานฯ ต่อหรือมีแผนจะทำงานที่อื่น 
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จากผลการศ ึกษาครั ้ง น้ี  ม ีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช ้เป ็นแนวทาง           

ในการปรับปรุงแก้ไขให้พนักงานมีความผูกพันต่อสำนักงานมากขึ้น  ดังน้ี  

๑. ด้านความสำเร็จในงาน ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้บังคับบัญช าต้อ งยึดหลัก
ค ุณธรรม ความถ ูกต ้อง ช ัดเจน  โปร่งใส และสามารถอธ ิบายได้ รวมถ ึงการปรับท ัศนคติของ
ผู้บ ังค ับบัญชาให้เข้าใจถึงประโยชน์ระยะยาวของระบบการประเมินผลการปฏ ิบัติงาน มิฉะน้ัน          
สำนักงานฯ อาจจะเกิดการสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถไปได้    

๒ . ด้านการได ้รับการยอมรับ กรณีที ่ผ ู้บังคับบัญชาไม่เคยตำหนิความบกพร่องผดิพลาด          
ในเร่ืองงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ถือว่ายอมรับในความรู้ความสามารถ ซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมาก แต่ถ้ามีข้อผิดพลาดต่างๆ เกิดขึ้นในแต่ละคร้ังน้ัน ในการตำหนิ      ของ
ผู้บังคับบัญชาก็สมควรที่จะชี้แจงเหตุผลพร้อมขอคำแนะนำที่จะสามารถนำไปใช้ให้การปฏิบัติงานคร้ัง
ต่อไปให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความถูกต้อง  

๓ . ด้านล ักษณะของงาน ปริมาณงานที่ ผ ู ้ ใต ้บ ังค ับบ ัญชาแต ่ละตำแหน่งรับผ ิดชอบ                
อยู่ ผู้บังคับบัญชาควรจัดให้มีความเหมาะสม โดยถ้ามีปริมาณมากเกินไปสมควรใช้อ ำนาจในก าร
ตัดสินใจจัดอันดับความสำคัญของลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ หรือขอความร่วมมือจากพนักงานคนอื่น
เข้ามาช่วยงานก็จะทำให้รวดเร็วและทันเวลามากยิ่งขึ้น  

๔. ด้านความรับผิดชอบในงาน  ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณามอบหมายงานต่างๆ ให้ตรงกับ
ตำแหน่งความรับผิดชอบและความสามารถของผู้ใต ้บังค ับบัญชาโดยให้อำนาจผู ้ใต้บังคับบัญชา         
ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิานน้ันด้วย   

๕. ด้านความก้าวหน้าในงาน ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความมั่นคง แต่ความก้าวหน้า
ในงานก ็เป ็นส ิ ่งสำค ัญ ด ังนั ้นสำนักงานฯ จึงควรจัดให ้ม ีการสอบเลื ่อนตำแหน่งหรือจัดให้มี               
การปรับวุฒิการศึกษาตามความเป็นจริง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงานที่มีความสามารถและ
รักษาพนักงานที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดีเหล่าน้ันไว้กับสำนักงานฯ ต่อไป  

๖. ด้านนโยบายและการบริหารงาน การบริหารงานของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาสมควร

เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยต้องยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใสและยุติธรรม หากมีนโยบายใดที่จะมี

ผลกระทบต่อพนักงานโดยรวม ควรมีช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วน ร่วมแสดง

ความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดใช้ต่อไป  
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๑๖ 

 

๗. ด้านเงินเดือนและผลตอบแทน การพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษที่พนักงานแต่ละตำแหน่งที่

ได้รับจากการทุ่มเทให้กับงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานล่วงเวลา หรือค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง 

ค่าที่พัก เป็นต้น จะเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงาน  

๘. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เน่ืองจากการติดต่อประสานงานกับบุคคลต่างๆ ภายนอก

สำนักงานฯ บางคร้ังอาจไม่ได้รับความร่วมมือ ดังน้ันผู้บังคับบัญชาควรใช้อำนาจที่มีอยู่ในการจัดการ

หรืออำนวยการเพื่อสร้างความสะดวกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นกรณีๆ ไป  ทั้งน้ี เพื่อช่วยให้งานที่ปฏิบัติ

อยู่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

๙. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการแบ่งพื้นที่ สถานที่

ทำงานให้เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบตัิงาน

ด้วยความราบร่ืน รวมทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบตัิงานของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย  

๑๐. ด้านความมั่นคงในงาน ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาควรให้อำนาจการตัดสิ นใ จใ นการ

ปฏ ิบ ัต ิงานก ับผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต ็มท ี่ โดยชอบด้วยกฎหมายและได ้รับความคุ ้มครองจาก          

สำนักงานฯ ไม่ต้องกังวลต่อการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ หรือให้ลาออกจากงานโดย ไม่เป็ นธ รรม         

ซึ่งจะสามารถช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เกิดความรู้สึกมั่นคงในงาน 

และผูกพันต่อสำนักงานฯ มากยิ่งขึ้น  

๑๑. ด้านเทคนิคการควบคุมดูแล ผู้บังคับบัญชาต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจและให้ความสำคัญ

ในการนำเทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัย พร้อมทั้งนำมาใช้ประกอบในการบริหารงานในสำนักงานฯ เพื่อให้

การปฏิบัติงานน้ันเกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็วทนต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้การบริหารงาน

มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด  

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวมของสำนักงานฯ 

 ถึงแม้ในภาพรวมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการจะมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ

สำนักงานฯ ในระดับดี แต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงให้เกิดการพัฒนามากขึ้น ดังน้ี 

การบร ิการ การรักษาคุณภาพของการบริการลูกค ้าเป็นหัวใจสำคัญต ่อความยั ่งยืนขององค์กร         
การบริการอย่างมีคุณภาพจึงมีความจำเป็นต้องใส่ใจในเร่ืองการให้บริการ เช่น 
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๑๗ 

 

ต้องมี Service Mind  
ให้เกียรติ และเข้าใจลูกค้า 
เชี่ยวชาญในบริการของตนเอง 
เต็มใจช่วยแก้ไขปัญหาให้ 
สร้างความประทับใจในคร้ังต่อไปที่มาใช้บริการ 
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

พนักงาน ถึงแม้พนักงานจะได้รับความพึงพอใจมากที่สุดจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด แต่ก็ยังคงมี
ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้นทั้งในเร่ืองการฝึกอบรม ให้เพิ่ม
ความรู้ทั้งในเร่ืองการทำงานและความรู้ทางด้านเกษตรกรรม อีกทั้งต้องให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนได้
ส ่วนเส ียมากยิ่งขึ ้น เช ่น การต ิดต ่อส ื่อสารและการร่วมกิจกรรมต ่างๆ ของจังหว ัด ขณะเดียวกัน
สำนักงานฯ ควรจัดทำคำอธิบายงาน แผนฝึกอบรม และเส้นทางอาชีพของแต่ละตำแหน่งงานเพื่อให้
พนักงานทำความเข้าใจงานของตน และรู้ถึงอนาคตของตนเองในสำนักงานฯ น้ี 
การดำเนินงานของสำนักงานฯ จากการสำรวจการดำเนินงานของสำนักงานฯ มีการตอบสนองความ
ต ้องการของผู ้ที่ม ีส่วนได ้ส่วนเสีย/ผู ้รับบริการได้ด ีขึ ้น โดยเฉพาะกลุ ่มเกษตรกรอย่างไรกต็าม          
สำนักงานฯ ควรปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีระบบและกลไกทั้งในส่วนจัดการ
หน้ีสินและส่วนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เช่น การขึ้นทะเบียน การตรวจสอบหน้ี การชำระหน้ีแทน 
การอนุมัติโครงการ การติดตามโครงการ เป็นต้น ให้มีความรวดเร็วทำได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งระเบียบต่างๆ ในการดำเนินงานควรมีการปรับปรุ งให้
ทันสมัยอยู่เสมอ   

เมื่อมองภาพรวมของสำนักงานฯ และพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของสำนักงานฯ ที่มีต่อผู้ที่มี       

ส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้รับบริการ คือการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผน

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ 

  
นอกจากน้ีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลยังเป็นสิ่งจำเป็นในการกำกับดูแลองค์การ 

เพื ่อตอบสนองความต ้องการและเพื ่อรักษาประโยชน์ส ูงสุดให้แก่ผู้ที ่ถือผลประโยชน์ร่วม โดยมี
องค ์ประกอบทั ้งในเรื่อง หล ักนิติธรรม ค ุณธรรม ความโปร่งใส ความรับผ ิดชอบ การมีส่วนร่วม       
ความคุ้มค่าและรวมทั้งการบริหารจัดการขององค์กรฯ ระบบสารสนเทศ การบริหารงานบุคคล และ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้หลักทั้งหมดเพื่อให้องค์ก าร ประสบความสำเร็จในธุรกิจเพียงอย่ างเดียว     
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๑๘ 

 

แต่รวมถึงความพึงพอใจของผู้ถือผลประโยช น์ร่วมด้วย โดยเฉพาะในเร่ืองการมีส่วน ร่ว มของผู้ถือ
ผลประโยชน์ร่วม เพื่อให้องค์การและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมมีความเข้าใจและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน    
เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ  

 
ตารางที่ ๔      แนวทางลดปัญหาและเพิ่มความพึงพอใจของผูท้ี่มีส่วนได้ส่วนเสียของเกษตรกร 

         ด้านการจัดการหน้ีสิน 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

๑.การจัดการหน้ีมีความ

ล่าช้า ไม่ทันต่อความ

เดือดร้อนของเกษตรกร 

๑. ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบตัิงานให้รวดเร็วยิ่งขี้นและ
สามารถปฏิบัติได้ 
๒. ต้องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน ให้ทราบทั้ง
พนักงานฯ และเกษตรกร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

๒ .  งบ ป ระมาณด ้ า น
จัดการหนี ้น้อยเก ินไป 
แก้ปัญหาได้ไม่ทั่วถึง 

๑. ต้องทำการศึกษาและวางแผนทางด้านงบประมาณด้านจัดการหน้ี 
และมีแผนงานที่ชัดเจนในการงบประมาณน้ี 

๓ .คว รม ี ก ารเ ผ ยแพร่

ข ่ าว ส ารให ้ เ ก ษต รกร

เข้าใจและทั่วถึงยิ่งขึ้น 

๑. ฝ่ายประชาชาสัมพันธ์ต้องมีแผนที่ชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ทั้ง
ช่องทาง เน้ือหา และกลุ่มเป้าหมาย 
๒. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต้องมีความหลากหลาย รวดเร็ว และ
ทั่วถึง 

๔.การคืนหลักประกันหน้ี

ล่าช้า 

๑. ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการในการให้บริการให้รวดเร็วขึ้น 
๒. พนักงานควรลงพื้นที่พบปะเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง เพื่อรับทราบ
ปัญหา และชี้แจงประชาสัมพันธ์ 

๕.สถานที่สำนักงานฯ คับ

แคบไม่สะดวก 

 

๑. ควรวางแผนการจัดสถานที่ให้เหมาะสม รองรับเกษตรกรไปติดต่อ
จำนวนมากพร้อม ๆ กัน  
๒. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น ให้มี
ความสะดวกสบาย ให้เป็นสัดส่วนเพื่อรองรับบริการของสมาชิก และ
เป็นของตนเอง มีโต๊ะ เก้าอี้ ให้เพียงพอกับสมาชิก 
๓. ใช้ระบบออนไลน์ เช่น การนัดหมายทางออนไลน์ การทำกิจกรรม
ต่างๆ ทางออนไลน์ เป็นต้น เพื่อลดความแออัดของสำนักงาน 
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๑๙ 

 

 

 

ตารางที่ ๕ แนวทางลดปัญหาและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ทีม่ีส่วนได้สว่นเสียดา้นการฟื้นฟู 
              และพัฒนาเกษตรกร 

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

๑.เงินช่วยเหลือมีไม่ทั่วถึง 

 

๑. วางแผนการใช้งบประมาณให้ครอบคลุมทุกจังหวัด 
๒. ประชาสัมพันธ์ต่อเกษตรกรถึงกระบวนการและขั้นตอน              
ในการพื้นฟูฯ เพื่อความเข้าใจ 

๒.มีความล่าช้าใน

กระบวนการฟื้นฟู 

 

๑. พนักงานควรลงพื้นที่พบปะเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง เพื่อรับทราบ
ปัญหา และชี้แจงประชาสัมพันธ์ 
๒. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการฟื้นฟูฯ   เพื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๓ .ค ว รม ี ก ารเ ผ ยแพร่

ข ่ าว ส ารให ้ เ ก ษ ตรกร

เข้าใจและทั่วถึงยิ่งขึ้น 

๑. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องมีแผนที่ชัดเจนในการประชาสัมพันธ์       
ทั้งช่องทาง เน้ือหา และกลุ่มเป้าหมาย 
๒. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต้องมีความหลากหลาย รวดเร็ว และ
ทั่วถึง 

๔.เกษตรกรขาดความรู้

และการจัดการ 

 

 

๑. ควรมีการอบรมหรือให้ความรู้ทั้งในด้านการเกษตรและการบ ริหาร
โครงการ 
๒. ควรติดตามผลและให้คำแนะนำกับกลุ่มเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ 
และมีการติดตามผลหลังการอนุมัติโครงการอย่างต่อเน่ือง 
๓. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกร 

๕.เจ้าหน้าที่ของ

สำนักงานฯ มีไม่เพียงพอ 

 

๑. ควรมีการอบรบพนักงานให้มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒. ทบทวนโครงสร้างและกำลังคนของสำนักงานฯ ว่ามีความเหมาะสม
กับภาระงานหรือไม่ 
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๒๐ 

 

 

 

ตารางที่ ๖ แนวทางลดปัญหาและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพนกังาน  

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

๑.ป ัญหาโครงสร้างของ

สำนักงานฯ 

๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานฯ ให้ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์และภาระงานได้อย่างเหมาะสม 
๒. วิเคราะห์งานของแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 

๒.มีอัตรากำลังไม่เพียงพอ 

 

 

๑. ใช้เคร่ืองมือในการทำงานมากขึ้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการ
ทำงานมากขึ้น 
๒. ทบทวนคำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อวิเคราะห์
ภาระงานในแต่ละตำแหน่ง 
๓. ทบทวนอัตรากำลังให้สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์และแผนของ
สำนักงานฯ 

๓.ขาดอ ุปกรณ์ใ นก าร
ทำงาน เช่น คอมพิวเตอร์ 

๑. สำรวจและจัดซื้ออุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับการทำงานและบุคลากรของสำนักงานฯ  

๔.ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง 

 

 

๑. ฝ่ายบริหารควรทบทวนแผนประชาสัมพันธ์ ช่องทาง และเน้ือหา 
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทั่วถึง และความเข้าใจอันดีระหว่าง         
สำนักงานฯ และพนักงาน 
๒. ควรใช้สังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น  
ในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกัน  

๕.เจ้าหน้าที่ขาดการ

พัฒนา 

๑. จัดทำแผนอบรมประจำปี เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับก ารอบ รบ
อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
๒. ควรกำหนดความรู้และทักษะที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงาน 
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๒๑ 

 

 

ตารางที่ ๗ แนวทางลดปัญหาและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ทีม่ีส่วนได้สว่นเสียของสำนักงานฯ  

ปัญหา แนวทางแก้ไข 

๑.การดำเนิ นงา นข อ ง

สำนักงานฯ 

 

 

๑. กำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนโครงการที่ตรงตามเป้าป ระสงค์
ของสำนักงานฯ และตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้ที่มีสว่นได้ 
ส่วนเสีย 
๒. ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน  
๓.ทบทวนโครงสร้างและอ ัตรากำล ังเพ ื ่อให ้สอดคล ้องก ับแผน
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
๔ .ว ิ เ ค ราะห ์ ก ระบ ว นการท ำง าน  (Work Flow Analysis) เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร 
๕. วิเคราะห์และปรับปรุงด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับ            
แผนยุทธศาสตร์  
๖. มีแผนประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุม ตรงประเด็น ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
และหลากหลายช่องทาง 

๒.พนักงาน 

 

 

๑. ปรับปรุงคำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) เพื่อกำหนด
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตของตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่
จำเป็นในตำแหน่งงานน้ัน ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของ
สำนักงานฯ 
๒. จัดทำเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของทุกตำแหน่ง
งาน เพื่อพนักงานจะได้เห็นอนาคตของตนเองในสำนักงานฯ น้ี 
๓. เพื่อสร้างความผูกพันและแรงจูงใจ ควรมีการทบทวนสวัสดิการ    
อยู่เสมอ 
๔. ควรมีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานฯ อยู่สม่ำเสมอ เพื่อ
ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
๕. ควรมีการจัดอบรมให้แก่พนักงานเพื่อเพิ่มเติมความรู้และพัฒนา
ทักษะในการทำงาน 
๖. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
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๒๒ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


