
สรปุผลการสาํรวจความพงึพอใจผูรบับรกิารของสํานกังานเลขานุการกรม สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  
ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2564 (ตัง้แตเดือนเมษายน – เดือนกนัยายน 2564) 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสาํรวจความพึงพอใจผูรบับรกิารของสาํนกังานเลขานุการกรม พบวา 

   ผูใชบริการสํานักงานเลขานุการกรมที่ตอบแบบสํารวจมีจํานวน 540 คน เปนเพศชาย 183 คน คิดเปน 
รอยละ 33.9 เปนเพศหญิง 357 คน คิดเปนรอยละ 66.1 โดยพบวาผูใชบริการที่ตอบแบบสํารวจ สวนใหญ  มี
สถานภาพเปนขาราชการ จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 52.4  รองลงมาคือ พนักงานราชการ จํานวน ๑34 คน 
คิดเปนรอยละ 24.8 พนักงานจางเหมาบริการ จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 20.0 และลูกจางประจํา จํานวน ๑5 
คน  คิดเปนรอยละ 2.8 ตามลําดับ 

 สําหรับการเขาใชบริการของสํานักงานเลขานุการกรม พบวามีผูตอบแบบสํารวจเคยใชบริการ                    
จํานวน 449 คน คิดเปนรอยละ 83.1 และไมเคยใชบริการจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 16.9 

   เมื่อพิจารณาถึงสังกัดของผูตอบแบบสํารวจ พบวาผูรับบริการที่ตอบแบบสํารวจสวนมากปฏิบัติงานอยูที่
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 จํานวนมากที่สุดจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมาคือ 
สํานักงานเลขานุการกรม จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 21.5 ศูนยประเมินผล จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 8.9  
สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 6.9  กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร จํานวน                 
30 คน คิดเปนรอยละ 5.6 ศูนยสารสนเทศการเกษตร จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 3.9 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 3.7 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหวางประเทศ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
3.1 กลุมตรวจสอบภายใน/กลุมพัฒนาระบบบริหาร/กองทุนสวัสดิการ สศก. จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 2.8 และ              
ศูนยขอมูลเกษตรแหงชาติ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 1.9 และตามลําดับ 

 
2. ความพงึพอใจการใหบรกิารของสํานกังานเลขานุการกรม สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร ในปงบประมาณ 
2564 

  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของความพึงพอใจผูรับบริการของสํานักงานเลขานุการกรม พบวา หากใหคะแนนเต็ม 
10 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการบริการของ สํานักงานเลขานุการกรม เฉลี่ยในระดับ 9.04 สําหรับความพึงพอใจ
ในการบริการแตละดานของสํานักงานเลขานุการกรมพบวา ผู รับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ                              
ดานประชาสัมพันธมากที่สุด โดยผูรับบริการใหคะแนนในภาพรวมของการบริการเฉลี่ยที่ระดับ 8.72 รองลงมาคือ                   
ดานการเงินและบัญชี ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการเฉลี่ยในระดับ ๘.55 ดานงานสารบรรณ ผูรับบริการ
ใหคะแนนในภาพรวมเฉลี่ยในระดับ 8.46 ดานอํานวยการและประสานงานราชการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน               
การใหบริการเฉลี่ยที่ระดับ 8.28 ดานนิติการ วินัยและเสริมสรางคุณธรรม ผูรับบริการใหคะแนนในภาพรวมเฉลี่ยใน
ระดับ 8.23 ดานพัสดุ ผูรับบริการ มีความพึงพอใจ ในการใหบริการเฉลี่ยในระดับ 8.21 ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการเฉลี่ยในระดับ 8.18 ดานแผนงาน งบประมาณ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ในการใหบริการเฉลี่ย ในระดับ 8.10  และดานการเจาหนาที่ ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการเฉลี่ยในระดับ 
8.07 ตามลําดับ    

เมื่อพิจารณาถึงหัวขอยอยในการใหบริการในดานตาง ๆ น้ัน พบวา เมื่อพิจารณาถึงหัวขอยอยในการใหบริการ  
ในดานตาง ๆ น้ัน พบวา ดานประชาสัมพันธ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ หัวขอการเผยแพรผลการปฏิบัติงานและ
ภาพลักษณของ สศก.ทางสื่อตาง ๆ  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.45)  รองลงมาคือ หัวขอการจัดทํา
ขาวประชาสัมพันธ สศก. มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x  = 4.42) หัวขอดานการถายภาพ ถายวีดีโอ และ
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ถายทอดสดการอบรมสัมมนา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x  = 4.40) ซึ่งเทากันกับ หัวขอการออกแบบ                  
สื่อสิ่งพิมพและวีดีทัศน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x  = 4.40)   

หัวขอการสนับสนุนการบริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x  = 4.36)                     
ซึ่งเทากันกับ หัวขอระบบการจองหองประชุมมีความถูกตอง สะดวก และเหมาะสม  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด               
( x  = 4.36) หัวขอการจัดนิทรรศการดานเศรษฐกิจการเกษตร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x  = 4.33)                

หัวขอกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการสืบคนขอมูล มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x   = 4.30) และหัวขอ

ทรพัยากรสารสนเทศมีเพียงพอตอการใหบริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  ( x   = 4.29) ตามลําดับ 

ดานการเงินและบัญชี ผูรับบริการมีความพึงพอใจ หัวขอการจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและ                 

คาเลาเรียนบุตร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x  = ๔.37) รองลงมาคือ หัวขอการจายเงินใหผูมีสิทธ์ิรับเงินตาม

ใบสําคัญขอเบิก มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x  = 4.36) หัวขอบริหารการเบิกจายงบประมาณ มีความ                   

พึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x  = ๔.24)  และหัวขอการใหคําแนะนําปรึกษาดานกฎระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ                  

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x = 4.23) ตามลําดับ 

ดานงานสารบรรณ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ หัวขอการสงเอกสารถึงหนวยงานตาง ๆ ใน สลก.                                

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x  = 4.32) รองลงมาคือ หัวขอการแจงเวียนหนังสือ/คําสั่ง มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด  ( x  = 4.29)  หัวขอการประสานงานและใหคําปรึกษาดานงานสารบรรณ  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
( x  = 4.27)   และหัวขอการบริการรับ-สงไปรษณีย มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.20) ตามลําดับ  

ดานอํานวยการและประสานงานราชการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ หัวขอจัดการประสานงานประชุม ใหกับ

ผูบริหาร ในระดับมาก ( x  = 4.17) รองลงมาคือ หัวขอเปนเลขานุการใหแกผูบริหารและติดตามสรุปรวบรวมปญหา

เสนอผูบริหาร มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.09) ตามลาํดับ 

ดานนิติการ วินัยและเสริมสรางคุณธรรม ผู รับบริการมีความพึงพอใจ หัวขอการใหคําปรึกษา                     
ดานกฎหมายมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.12) รองลงมาคือ หัวขอการสนับสนุนสงเสริมนโยบายปองกัน               
การทุจริต ประพฤติมิชอบ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.10) และหัวขอการรณรงคสงเสริมใหบุคลากร สศก.   
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ในระดับมาก ( x  = 4.06) ตามลําดับ 

ดานพัสดุ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ หัวขอ การขอใชรถราชการ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.18) 
รองลงมาคือ หัวขอการจัดทําบัญชีควบคุมพัสดุและการออกรหัสครุภัณฑ มีความพึงพอใจ ในระดับมาก ( x  = 4.15)  
หัวขอการควบคุม ดูแล บํารุงรักษาอาคารสถานที่ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.14) หัวขอการควบคุม                    
การรับ-จายวัสดุสํานักงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.09)  และหัวขอการจัดซื้อ-จัดจาง มีความพึงพอใจ                          
ในระดับมาก ( x  = 4.08)  ตามลําดับ 

ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผูรับบริการมีความพึงพอใจ หัวขอการติดตามและประเมินผลการฝกอบรม               

มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.12)  ซึ่งเทากันกับ หัวขอติดตามผลการใชจายของ สศก. (เฉพาะดานฝกอบรม 

สัมมนา) ความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.12)  รองลงมาคือ หัวขอการจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนา เสวนาผลงาน

ทางวิชาการ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.11) ซึ่งเทากันกับ หัวขอการดําเนินการสงเสริมกิจกรรม                      

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.11) หัวขออนุมัติเดินทางไปศึกษา ฝกอบรม                

ดูงาน ในประเทศ/ตางประเทศมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.07) หัวขอวิเคราะหการพัฒนาบุคคล                         

2 
 



ดานการศึกษา ทุนการศึกษา การฝกอบรมและดูงานตางประเทศ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.02) และ

หัวขอวิเคราะหความตองการพัฒนาบุคลากร มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.00) ตามลําดับ 

ดานแผนงานและงบประมาณ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ หัวขอการติดตามผลของการปฏิบัติงานของ สศก.                   
มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.11) รองลงมาคือ หัวขอการติดตามผลการใชจายเงินของ สศก.  มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ( x  = 4.10) ซึ่งเทากับ หัวขอการจัดทําคําของบประมาณของ สศก. มีความพึงพอใจ ในระดับมาก                 
( x  = 4.10) หัวขอจัดทําแผนปฏิบัติงานของ สศก.มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.08) และหัวขอ                          
การประสานงานสศท. 1-12 มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 3.99) ตามลําดับ 

ดานการเจาหนาที่ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ หัวขอการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ                   
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x  = 4.21) รองลงมาคือ หัวขอการปรับหรือเลื่อนอัตราเงินเดือน คาจาง 
คาตอบแทน   มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.17) หัวขอการขอบําเหน็จ บํานาญ และเงิน กบข. (ตอบเฉพาะ                
ผูที่จะเกษียณอายุราชการหรือเขาโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด) มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.12)  
หัวขอการประเมินผลงานทางวิชาการ มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.05) ซึ่งเทากันกับ หัวขอการปรับปรุง
ขอมูลบุคลากร มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.05)  หัวขอการขออนุมัติเดินทางไปตางประเทศมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ( x  = 4.00) และหัวขอการสรรหา บรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย /วางแผนอัตรากําลัง มีความพึงพอใจในระดับ
มาก ( x  = 3.95) ตามลําดับ     
 
 ดานการใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรแตละสวน/ฝายของสํานักงานเลขานุการกรม ผูรับบริการมีความ

พึงพอใจ การใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรของสวนประชาสัมพันธ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด                      

( x  = 4.43) รองลงมาคือ การใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรของสวนการเงินและบัญชี มีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด ( x  = 4.38)  ลําดับถัดมาคือการใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรของฝายสารบรรณ มีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด ( x  = 4.37) การใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรของสวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด ( x  = 4.27)  การใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรของฝายพัสดุ ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด ( x  = 4.24)  ซึ่งเทากันกับ การใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรของสวนนิติการ วินัย และเสริมสราง

คุณธรรม ซึ่งผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x  = 4.24) การใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรของสวน

การเจาหนาที่ ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x  = 4.22) การใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรของ

สวนชวยอํานวยการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x  = 4.21) และการใหบริการของเจาหนาที่/

บุคลากรของสวนแผนงาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x  = 4.07) ตามลําดับ         

 

ขอเสนอแนะ 

ดานจิตบริการ 
1. การใหบริการดี 
2. ดี 
3. ไมมีขอเสีย 
4. อยากใหทุกคนมอง ลนก เปนแบบอยาง ทั้งความเปนผูนํา ความรู ความชํานาญ ทําเพ่ือสวนรวม สลก ไดมี

ภาพลักษณที่ดีขึ้น 
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5. สลก.ควรมีการใหคําแนะนําการดําเนินงานในดานตาง ๆ 
6. ปรับปรุงงานบริการที่เปนประโยชนตอบุคลากร ที่เทาเทียมกัน 
7. การใหบริการของสํานักเลขานุการกรม ควรคํานึงถึงการใหบริการภาพรวมทั้งสํานักงาน ควรมีการพิจารณาวา

เรื่องใดเปนสิ่งที่สํานักเลขานุการกรมตองทํา บางเรื่องก็ไมควรผลักใหสํานักตาง ๆ เปนผูจัดการเอง   
8. ควรปรับปรุงการใหบริการของหนาหองเลขานุการกรม  
9. การแตงกายของเจาหนาที่ สลก.ไมเหมาะ  
10. การปฏิบัติงานบางสวนของสลก.ยังไมเต็มศักยภาพ 
11. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงย่ิงขึ้น  
12. การนําเทคโนโลยีเขามาใชในระบบงานยังมีปญหาในระดับการปฏิบัติงาน ควรปรับปรุงแกไขระบบใหใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
13. สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ไมควรมีหองทํางานใน สศก. ซึ่งทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน/ความลําเอียง                

ในการตรวจสอบได 
 
ดานงานสารบรรณ 

1. สารบรรณเวียนหนังสือเวียนแบบกลุมไลนดี มีประโยชน 
2. เรื่องการจัดสงหนังสือเขาภายในสวนกลาง ตรง เรียน อยากใหมีการซักซอมความเขาใจ และใหเปนไป                 

ในทิศทางเดียวกัน วาจะตองผาน เลขานุการกรม ทุกเรื่องกอนหรือ เรียนถึงหัวหนา/ผอ .แตละฝาย ไดเลย 
 
ดานพัสดุ 

1. การจัดซื้อจัดจาง ควรโปรงใสกวาน้ี โดยอาจจะเขารวมโครงการ Cost ของ กรมบัญชีกลาง ที่มีคนนอกเขามา
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางในทุกโครงการ 

2. การติดต้ังโซลาเซล เพ่ือลดคาไฟฟาในระยะยาว (อาจจะใชการ PPP กับเอกชนใหมาเชาหลังคาอาคารเพ่ือ
ติดต้ังโซลาเซล และนําคาเชาหลังคามาจายคาไฟฟาก็ได) 

3. การซอมแซมอุปกรณในอาคาร  ควรดําเนินการใหไวกวาน้ี 
4. ขอใหชวยพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑประเภทเกาอ้ีสํานักงาน เครื่องแฟกซ มาทดแทนเครื่องที่ชํารุดมีการซอม

หลายรอบ (ไมมีประสิทธิภาพแลว) ใหกับทางเขต 
5. สวนพัสดุ ควรมีแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับครุภัณฑใหชัดเจน ให สํานัก/ศูนย ปฏิบัติไปในทิศทาง

เดียวกัน เพ่ือไมใหเกิดการแกปญหาภายหลัง (ทุกปงบประมาณ) 
 
ดานการเงินและบัญช ี

1. เจาหนาที่ควรมีความรูความเขาใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ แมนในประเด็นกฎระเบียบเพ่ือที่จะใหคําปรึกษา 
เจาหนาที่หนวยอ่ืนไดอยางถูกตอง 

2. สวนการเงินฯ ไปติดตอ บางคนทํางานก็ทําแตงาน (บางคน เอาเปรียบเพ่ือนรวมฝาย มาสาย งานไมทํา                 
เดินไปเดินมา รูสึกเสียดายเงินหลวง ) 

 
ดานแผนงาน งบประมาณ 

1. ควรมีการวางแผน เตรียมความพรอมมากกวาน้ี ซึ่งการวางแผนปฏิบัติงานควรจะตองทันตอเหตุการณปจจุบัน 
2. การจัดทํางบประมาณควรใหความรูและสรางความเขาใจ ควรต้ังทีมคัดกรองโครงการบูรณาการเพ่ือให                  

ทุกศูนยสํานักชวยสผง.ดูการเขียนของแตละกองมีประสิทธิภาพตางกัน คน สศท.เห็นเน้ือในโครงการบางกอง
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เขียนคลุมใหบางกองไมเขียนรายละเอียดคลุมใหในคาบริหารจัดการหรือจางเหมาบุคคล บางโครงการเขียน
ลึกที่กระดาษก่ีรีม ไมควรระบุขนาดน้ัน คาวัสดุฯ ก็เพียงพอ น่ีคือสิ่งที่จะชวยงานสลก.ใหดีย่ิงขึ้นตอไป HOPE 
จา 

3. ควรมีหลักในการจัดทําคําของบประมาณประจําป 
4. ควรของบประมาณใหมากขึ้น อยามีแคจํากัด 
5. ในหน่ึงเรื่อง มีแบบฟอรมรายงานแผน-ผลการดําเนินงานมีหลายแบบฟอรม หลายชองทาง  ขอใหพิจารณา

ปรับปรุงแบบรายงานใหนอยลง หรือ อาจเพ่ิมรายละเอียดในแบฟอรมเดียวกันใชขอมูลรวมกันได ลดการ
ทํางานซ้ําซอนที่ไมจําเปนเน่ืองจากในแตละแบบฟอรมรายงานในสิ่งเดียวกันเพียงแตเพ่ิมเติมรายละเอียด
แตกตางกันเพียงเล็กนอย  ชวยลดขอผิดพลาดของตัวเลขรายงานที่เกิดจาการใชหลายแบบฟอรม ซึ่งอาจ               
ทําใหเกิดความสับสนได 

 
ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. การจัดแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมวันสุขรับฟงการพัฒนาปรับปรุงจากผูรวมกลุมดี 
2. ปรับปรุงการกําหนดเกณฑการเขารับการอบรมระดับสูง 
3. ควรใหมีการวิเคราะหความตองการของบุคคลากรอยางเชนการเพ่ิมสวัสดิการใหบุคลากรในสํานักงาน 

 
ดานการเจาหนาที่ 

1. เจาหนาที่ฝายการเจาหนาที่บางคน ควรใชคําที่สุภาพ เมื่อมีการสอบถามหรือขอคําแนะนํา 
2. สวนการเจาหนาที่ ควรประกาศรับโอน สรรหาเอง ดีกวาใหสวนที่ขาดคนหาเอง เพราะคนที่หาไมมีความรู              

ในการสรรหา ใหขอมูลแบบผิดๆ เหมือนแคหาคนมาทําแทน หาใหครบ 
3. ควรปรับปรุงระบบฐานขอมูลของเจาหนาที่ สศก. ทุกคนใหทันสมัย   
4. ใหพนักงานราชการที่มีอายุงานเกิน 10 ป สามารถสับเปลี่ยนกับตําแหนงที่วางไดเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ  

ในการทํางาน 
5. บุคลากรนอยควรจัดหาเพ่ิมเติม โดยเฉพาะงานการเจาหนาที่ 
6. มีการนําคะแนนตัวช้ีวัดทั้งระดับรายบุคคล ผอ. ไปใชในการประกอบการเลื่อนเงินเดือนจริง และใหแสดง

หลักฐานการนําคะแนนดังกลาวไปใชใหเปนรูปธรรม 
7. สวนการเจาหนาที่ควรดําเนินการประกาศรับสมัครใหขาราชการที่จะปรับในระดับชํานาญการพิเศษใหตรง

ตามที่วางแผนไวในแตละรอบ เพราะมีผลกับขาราชการที่น่ังรอการสมัครอยูจํานวนมาก 
8. การปรึกษาเรื่องการทําแคเรียพารท มีความเขาใจมากขึ้นควรยกระดับเปนคลินิกแคเรียพารท เพราะมันจะ

เปนที่สนใจกับคนรุนใหม ๆ มากขึ้น 
9. ควรปรับปรุงขอจํากัดและกําหนดของหนวยงานในเรื่องความกาวหนาในอาชีพราชการของ สศก.ใหอยูใน

กรอบและเกณฑที่เหมือนกับเกณฑที ก.พ. กระทรวงฯกําหนดใหเหมือนกับหนวยงานกรมอ่ืน ๆ ที่ยึดปฏิบัติ 
ไมมีขอกําหนดที่เปนการลดทอนสิทธ์ิขาราชการ ควรใหสิทธ์ิทุกคนมีโอกาส 

10. Career Path ออกกฎมาเพ่ือ สกัดก้ันคนใน สศก. ไมใหเติบโตในสายงานตนเอง เพราะออกคําสั่งเพ่ือไมให
สลับหนางาน เชน ตองขึ้นเปนชํานาญการกอนถึงยายหนางานได ซึ่งบรรจุวุฒิ ป.ตรี ตองรอ 6 ป ป.โท 4 ป 
ถึงจะทําชํานาญการได  แตพอทําชํานาญการเสร็จ ตองน่ังครองตําแหนงอีก 1 ป ดังน้ัน 1 คนตองน่ังที่เดิม 
6-10 ป ในตําแหนงเดิม ที่เดิม ไมไดยายไปไหน  สวนคนที่ชํานาญการ รอยาย ก็ตองรอตําแหนงวาง พอเมื่อ
ไมมีตําแหนงวางใหแลกสลับเปลี่ยนหนางาน ก็ตองรอคนบรรจุใหม หรือคนเพ่ิงเปลี่ยนหนางาน อยางนอย               
2 ป ถาเด็กบรรจุใหมรอ 6 ป อันน้ีถือวาเปนการสกัดก้ัน การสับเปลี่ยนหนางานและการเจริญเติบโตในสาย
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งานตัวเอง  พอคน สศก. ขึ้นไมทัน ก็รับโอน คนนอกกรม เพ่ือมารับตําแหนง  และการออกกฎระเบียบคําสั่ง
หามโยกยายสับเปลี่ยนหนางานน้ี ซึ่งขัดแยงกับ ขอกําหนด ที่วาการทําชํานาญการพิเศษตองมี 2 หนางาน 
ตางงาน ตางสถานที่ ซึ่งขัดกันไมใหสับหนางาน จึงอยากฝากเรียน กจ. ฝายการเจาหนาที่ ใหทบทวนกฎ                
ขอระเบียบน้ี วาเอ้ือตอใคร จํากัดคนในกรมตนเองหรือไม และคําสั่งน้ีขัดกับการเจริญเติบโตในสายงาน               
ของบุคลากร สศก. 

 
ดานนิติการ วินัยและเสริมสรางคุณธรรม 

1. สงเสริมการบริหารหนวยงานอยางโปรงใส    
 
ดานประชาสัมพันธ 

1. การประชาสัมพันธควรประเมินผลผลงานการเผยแพรของสศก.เพ่ือพัฒนาชองทางปรับปรุงงานใหดีย่ิง ๆ ขึ้น 
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หมายเหตุ 

การวัดคาตัวแปร 

 

1. แบบสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการของสํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร               

ครั้ งที่  2 ประจําปงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) สอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจดานการใหบริการ              

ทั้งหมด 9 ดาน ประกอบดวย ดานสารบรรณ ดานอํานวยการและประสานงานราชการ ดานพัสดุ  ดานการเงินและ

บัญชี ดานแผนงานและงบประมาณ  ดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดานการเจาหนาที่ ดานนิติการ วินัยและเสริมสราง

คุณธรรม และดานประชาสัมพันธ  การวัดผล โดยนํามาตรวัดของ Likert’s Scale เปนมาตรวัดเกณฑการใหคะแนน 

แบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับมากที่สุด  = 5 คะแนน 

 ระดับมาก  = 4 คะแนน 

 ระดับปานกลาง  = 3 คะแนน  

 ระดับนอย  = 2 คะแนน 

 ระดับนอยที่สุด  = 1 คะแนน  

 

เมื่อรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยแบงออกเปน 5 ระดับ คือมีในระดับ มากที่สุด 

เห็นดวยในระดับมาก เห็นดวยในระดับปานกลาง เห็นดวยในระดับนอย และ เห็นดวยในระดับนอยที่สุด  โดยใชสูตร 

ดังน้ี 

  คะแนนสูงสุด –  คะแนนตํ่าสุด= 
5

15−  =  0.80 

       อันตรภาคช้ัน  

 

     

  

 จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแปลความหมายระดับคะแนน ดังน้ี 

คาคะแนน  4.21 -  5.00    หมายถึง  บุคลากรมีมีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับมากที่สุด 

คาคะแนน  3.41 - 4.20    หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับมาก 

คาคะแนน  2.61 - 3.40    หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับปานกลาง 

คาคะแนน  1.81 - 2.60    หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับนอย  

คาคะแนน  1.00 - 1.80    หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจตอการใหบริการในระดับนอยที่สุด 

 

2. คํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

................................... 
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Frequencies 

 

 เพศ สังกัด สถานภาพ เคยใชบริการหรือไม รวมสารบรรณ รวมอํานวยการ 

N Valid 540 540 540 540 450 450 

Missing 0 0 0 0 90 90 

Mean 1.66 6.15 4.71 1.17 8.46 8.28 

 

 

Statistics 

 รวมพัสดุ รวมการเงิน รวมเเผนงาน รวมพัฒนา รวมกจ 

N 
Valid 450 449 449 449 449 

Missing 90 91 91 91 91 

Mean 8.21 8.55 8.10 8.18 8.07 

 

 

Statistics 

 รวมนิติการ รวมปชส รวมทั้งหมด 

N 
Valid 449 449 449 

Missing 91 91 91 

Mean 8.23 8.72 9.04 
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เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ผูชาย 183 33.9 33.9 33.9 

ผูหญิง 357 66.1 66.1 100.0 

Total 540 100.0 100.0  

 

สังกัด 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

สศก 20 3.7 3.7 3.7 

สลก 116 21.5 21.5 25.2 

กนผ 30 5.6 5.6 30.7 

กศป 17 3.1 3.1 33.9 

สวศ 37 6.9 6.9 40.7 

ศสส 21 3.9 3.9 44.6 

ศปผ 48 8.9 8.9 53.5 

ศกช 10 1.9 1.9 55.4 

สศท1-12 226 41.9 41.9 97.2 

ตสน.กพร.สวัสดิการ 15 2.8 2.8 100.0 

Total 540 100.0 100.0  
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สถานภาพ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

บริหาร 7 1.3 1.3 1.3 

อํานวยการ 7 1.3 1.3 2.6 

วิชาการ 190 35.2 35.2 37.8 

ทั่วไป 79 14.6 14.6 52.4 

ลูกจางประจํา 15 2.8 2.8 55.2 

พนักงานราชการ 134 24.8 24.8 80.0 

จางเหมาบริการ 108 20.0 20.0 100.0 

Total 540 100.0 100.0  

 

 

เคยใชบริการหรือไม 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

เคย 449 83.1 83.1 83.1 

ไมเคย 91 16.9 16.9 100.0 

Total 540 100.0 100.0  
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รวมทั้งหมด 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

6 4 .7 .9 .9 

7 17 3.1 3.8 4.7 

8 111 20.6 24.7 29.4 

9 144 26.7 32.1 61.5 

10 173 32.0 38.5 100.0 

Total 449 83.1 100.0  

Missing System 91 16.9   

Total 540 100.0   
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