
สรุปผลจากแบบส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
เรื่อง การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

1. ที่มา 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้ด าเนินงานตามแผนงานการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ในการด าเนินงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การ
อุทธรณ์ผลการปฏิบัติราชการของส านัก/กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเลขานุการกรม และผู้บริหารระดับส านัก/กลุ่ม/
ศูนย์/เลขานุการกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ในมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ข้อ 1. การมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมที่ 1.1 การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา 
มีส่วนร่วมในกระบวนการการประเมินผลของหน่วยงาน (เอกสารแนบ) 

 
2. การด าเนินการ 

จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการด าเนินงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ
ของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่มีการติดต่อประสานงานเรื่อง การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ กับ กพร. เป็นประจ า 
ได้แก่ ๑. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ร้อยเอ็ด ๒. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สุราษฎร์ธานี ๓. ส านักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ยโสธร ๔. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ชัยภูมิ ๕. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ปราจีนบุรี สาขาเมือง ๖. ส านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์ สาขาสมเดช ๗. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ศรีสะเกษ ๘. ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พังงา 
๙. ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗ ๑๐. ส านักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘ แบ่งเป็นหน่วยงานละ ๔ ราย รวมเป็น ๔๐ ราย 
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กพร. สามารถแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
และประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการได ้โดยแบบส ารวจฯ เป็นดังภาพ 
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3. สรุปผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการของ กพร. 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ 

หน่วยงานส่วนใหญ่มีความเห็น ดังนี้  
1) ไม่พบปัญหาในการใช้งานระบบการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
2) ช่องทางการติดต่อกับบุคลากรของ กพร. มีความเพียงพอ 
3) ระบบการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการมีประโยชน์ในการช่วยก ากับติดตามผลลัพธ์ในการด าเนินการ

ของหน่วยงาน 
4) การสื่อสารเชิงรุก เช่น ค าถามค าตอบที่พบบ่อย (FAQ) จะช่วยแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยในเบื้องต้นของ

หน่วยงานได ้
5) กพร. ควรพัฒนาช่องทางการติดต่อ ให้เป็นการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การจัดคลินิกถาม

ตอบผ่านระบบซูม การสื่อสารผ่านอินโฟกราฟฟิคหรือวีดีโอ หรือการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์  
6) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เช่น ควรเพ่ิมกิจกกรมที่ท าให้มีการเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสมาตรฐานการ

ให้บริการ และควรจัดท ามาตรฐานการให้บริการของกรมใหม่ให้ทันสมัยเพ่ือน าไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ทั้งนี้ 
ควรมีการปรับลดเอกสารที่ต้องน าส่ง เพ่ือให้หน่วยงานสามารถลดภาระการด าเนินงานลงได้ 
 

4. สรุปผลประเมินความพึงพอใจ  
จากแบบส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการด าเนินงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ

ของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ พบว่า ความพึงพอใจในการด าเนินงาน 
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ในภาพรวมคิดเป็น ๔.๔๓ หรือร้อยละ ๘๙ ซึ่งสูงขึ้นกว่าผลส ารวจความพึงพอใจ 
ในปี 2563 ที่มีผลความพึงพอใจเท่ากับ 4.3๙ หรือร้อยละ 8๘ ซึ่งประเด็นที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ล าดับ ได้แก่  

 
ล าดับ ปี 2564 คะแนน ปี 256๓ คะแนน 

1 เจ้าหน้าที่ของ กพร. สามารถให้ข้อมูล 
หรือตอบข้อซักถามของท่านได้เป็นอย่างดี 

4.๕๒ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐ 

การด าเนินการพัฒนาองค์กรแบบ
บูรณาการของ กพร. มีประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน 

4.๕๗ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑ 

ภาพรวมความพึงพอใจในการด าเนินการ
พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ และคู่มือ
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ของ 
กพร. สอดคล้องกับความต้องการ/
ความคาดหวัง 

๒ การด าเนินการพัฒนาองค์กรแบบบูรณา
การมีประโยชน์ต่อท่าน 

4.๕๒ คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐ 

หน่วยงานได้รับความรู้/ประโยชน์จาก
การเข้าร่วมรับฟังการอบรมและจาก
การอ่านคู่มือของ กพร. และสามารถ
น าไปปรับใช้ในการด าเนินงานได้ 

4.๔๓ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙ 

ระยะเวลาในการกรอกข้อมูลในระบบ
การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการของ 
กพร. มีความเหมาะสม 
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ล าดับ ปี 2564 คะแนน ปี 256๓ คะแนน 
๓ ระยะเวลาในการกรอกข้อมูลในระบบการ

พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการมีความ
เหมาะสม 

4.๔๕ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙ 

การได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการพัฒนาองค์กรแบบบูรณา
การของ กพร. 

4.๒๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๖ 

เจ้าหน้าที่ของ กพร. สามารถให้ข้อมูล 
หรือตอบข้อซักถามของท่านได้เป็น
อย่างดี 
ช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 
ของ กพร. มีความเหมาะสม 

 

ส่วนประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุดในปี ๒๕๖๔ คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ มีคะแนนอยู่ที่ 4.๒๖ คะแนน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ ๘๕ ในขณะที่ปี ๒๕๖๓ ประเด็นที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ ความรับรู้ และเข้าใจในเป้าหมายการด าเนินการ
พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการของ กพร. ซ่ึงมีคะแนนอยู่ที่ 4.๒๑ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๔  

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ กพร. จึงควรเพิ่มการสื่อสารเชิงรุก เช่น ค าถามค าตอบที่พบบ่อย 
(FAQ) เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยในเบื้องต้นของหน่วยงาน และท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาการ
ด าเนินการตามประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานก็จะช่วย
ให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่องมากยิ่งข้ึน ทัง้นี้ รายผลการส ารวจความพึงพอใจปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

 

ตารางสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในการด าเนนิงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรแบบบูรณา
การของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (หน่วย : ร้อยละ) 

หัวข้อ เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

คิดเป็นร้อยละ 
 

1. การด าเนินการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการมีประโยชน์ต่อท่าน 4.๕๐ ๙๐ 
๒. ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากการอ่านคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบ
บูรณาการ และสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย 

4.๔๓ ๘๙ 

๓. ท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 

4.๒๖ ๘๕ 

๔. ท่านมีความรับรู้ และเข้าใจในเป้าหมายการด าเนินการพัฒนาองค์กร
แบบบูรณาการ 

4.๓๑ ๘๖ 

๕. เจ้าหน้าที่ของ กพร. สามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามของท่านได้
เป็นอย่างดี 

4.๕๒ ๙๐ 

๖. ระยะเวลาในการกรอกข้อมูลในระบบการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการมี
ความเหมาะสม 

4.๔๕ ๘๙ 

๗. ภาพรวมความพึงพอใจในการด าเนินการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ 4.๕๒ ๙๐ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการด าเนินงานการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ  4.๔๓ 8๙ 

 


