
รายงานสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ขอรับเงินสนับสนุนด้านการเงิน 

ขอกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ประจำปี 2563 (ตัวชี้วัดที่ 2.2.2) 

 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ได้เก็บรวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประจำปีบัญชี 2563 เจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ขอรับเงินสนับสนุนด้านการเงิน

ทั้งหมด 72 ชุด  จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 3 จังหวัด 

 โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จำนวน 3 จังหวัด 

1. โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

2. โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี 

3. โครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน 

ประเภทของเงินทุนที่ขอรับการสนับสนุน 

1. เงินอุดหนุน 

2. เงินให้กู้ยืม 

3. เงินสนับสนุน 

4. เงินอุดหนุนและเงินให้กู้ยืม 

ประเด็นหลัก/เนื้อหาในการสำรวจ ประกอบด้วย 6 ประเด็นในการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีสว่น

ได้ส่วนเสียจากเจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ขอรับเงินสนับสนุนด้านการเงิน 

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

4. ด้านผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  

(โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่) 

5. ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน 

6. ด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่สำคัญ 

 

 



เกณฑ์การประเมิน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูป

ที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ที่ขอรับเงินสนับสนุนด้านการเงิน โดยประเมินแบบ Likert Scale 5 ระดับ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลความพึงพอใจจากการสำรวจความพึงพอใจของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าของที่ดินใน

โครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ท่ีขอรับเงินสนับสนุนด้านการเงิน 

ความพึงพอใจตามประเด็นหลักของการให้บริการและการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลแบบสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ขอรับเงินสนับสนุนด้านการเงิน  ทั้ง 6 ประเด็นสำคัญ 

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  และระดับความพึงพอใจมาก 

ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 

 

 

 

โดยความคาดหวังของผู้ใช้บริการ มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 

- ต้องการให้มีขั้นตอนรับบริการที่น้อยลง บริการด้วยความเสมอภาค ตามลำดับก่อน - หลัง ได้รับ

ความสะดวกสบายมากขึ ้น มีสิ ่งอำนวยความสะดวกมากขึ ้น ให้บริการได้ทั ่วถึงในหลายๆ 

โครงการฯ 

- ต้องการให้ช่วยติดตามผลงานการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานและตามเป้าหมายของ

โครงการ และดูแล/ซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างหลักจากก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 

 



ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- ต้องการให้มีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องให้มีความรวดเร็วขึ้น 

- ต้องการให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ และดูแลสิ่งปลูกสร้างหลังจากก่อสร้าง

แล้วเสร็จ 

- ต้องการให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวกแบบสำรวจ 

 

 

 



แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
กองทุนจดัรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2563 

********************************** 
คำชี้แจง  แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ประจำปี 
2563 และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์) 

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบสำรวจความพึงพอใจ และกาเครื่องหมาย ✓ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 
 

1โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่.........................................................จังหวัด................................ 
อีเมล............................................................................................โทรศัพท์.................... .......... 
   1.1 ผู้ตอบแบบสอบถาม หน่วยงานที่ขอรับเงินจากกองทุนฯ ……………………………………… 
   เจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ 
     อ่ืนๆ โปรดระบุ :............................................................................ 
   1.2 เพศ  ชาย              หญิง อ่ืนๆ 
   1.3อายุ ต่ำกว่า 20 ปี     21-40 ปี    41-60ป ี มากกว่า 60 ปี 
2. ประเภทของเงินทุนที่โครงการขอรับการสนับสนุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ในกรณีท่ีท่านใช้บริการหลาย
ประเภท) 
  เงินอุดหนุน (เพ่ือจัดสร้างหรือปรับปรุงสาธารณูปโภคหรือสถานที่สาธารณะประโยชน์) 
  เงินให้กู้ยืม (เพ่ือดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย MLR -3) 
  เงินสนับสนุน  (เพ่ือค้นคว้า วิจัย ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลกองทุนฯ) 
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจการใช้บริการ 
5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก    3=ปานกลาง    2=พึงพอใจน้อย    1= พึงพอใจน้อยที่สุด 

ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ต่อกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ให้บริการด้วยความสุภาพ  

     

2. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม 

     

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
3. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ 

     

4. ขั้นตอนการให้บริการสะดวกรวดเร็ว มีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก      
5. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง      
ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ต่อกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ระดับความพึงพอใจ 



 
สำนักงานกองทุนจัดรูปทีด่ินเพื่อพัฒนาพื้นที่  

อาคาร 4 ชั้น M กรมโยธาธิการและผังเมือง 224 ถนนพระรามที ่9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
 

 
ส่วนที่ 3 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ  
 ท่านมีความคาดหวังต่อการดำเนินงาน หรือความเห็นเพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงการบริการ ของกองทุน
จัดรูป-ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่อย่างไรบ้าง เช่น ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่, ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เป็น
ต้น 
คาดหวัง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไม่คาดหวัง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหต ุ: 
 1. ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจให้ครบทุกข้อ 
 2. สามารถส่งแบบความพึงพอใจได้ทางโทรสาร 0 2201 8062 หรือทางอีเมล์ lrfund@outlook.com 
 

 
 

5 4 3 2 1 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
6. มีช่องทางหลากหลายรูปแบบในการติดต่อและประสานงาน เช่น 
โทรศัพท์ไปรษณีย์ E-mail และ Facebook เป็นต้น 

     

7. มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ      

ด้านผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากโครงการจัดรูป-
ที่ดินฯ (โดยได้รับการสนับสนนุงบประมาณจากกองทุนจัดรปูที่ดินฯ) 
8. ราคาที่ดินเพ่ิมสูงขึ้น 

     

9. ได้รับความสะดวกสบาย มีมาตรฐานและความปลอดภัย       

10. มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะแก่การอยู่อาศัย      
ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน 
11.การรับรู้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ของกองทุน 

     

12.ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวัง      

ด้านการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีสำคัญ 
13. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของหน่วยงาน 

     


