
บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนกังำนปลดั องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองอเิฒ่ำ โทร. 0-4301-9621 
ท่ี กส ๗๒๐๐๑/-                                          วนัท่ี   2  ตุลำคม  ๒๕๖2 
เร่ือง รำยงำนผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจในกำรใหบ้รกิำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

เรยีน  องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองอเิฒำ่ 
   ตำมทีค่ณะกรรมกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองอิ

เฒ่ำ ได้ท ำกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองอเิฒ่ำ ประจ ำปีงบประมำณ 

2562 และสรุปผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจในกำรให้บรกิำรประชำชน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เมื่อ

วนัที่ 2 ตุลำคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ ได้สรุปผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจในกำรให้กำร

บรกิำรประชำชน ขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองอเิฒำ่ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 แลว้นัน้ 

   ดงันัน้ จงึขอรำยงำนสถติกิำรใหบ้รกิำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ครึง่ปีแรก) ให้

นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองอเิฒำ่ทรำบ รำยละเอยีดปรำกฏตำมเอกสำรทีแ่นบมำพรอ้มนี้ 

   จงึเรยีนมำเพือ่โปรดทรำบ 

       (ลงชื่อ)       
                 (นำงยุภำวด ี ภูผำหลวง)  
                                 เจำ้พนกังำนธุรกำรช ำนำญงำน  
ควำมเหน็ของหวัหน้ำส ำนกัปลดั 
............................................................................................................................................................
..................                                            
     (ลงชื่อ) ส.อ.      
                            (เฉลมิพล  คุณำเมอืง) 
                                         หวัหน้ำส ำนกัปลดั  
ควำมเหน็ของปลดั อบต. 
....................................................................................................  

..........................................................................                                            
     (ลงชื่อ)        
                                              (นำยสถติย ์ เฉยไสย) 
                                รองปลดัฯ รกัษำรำชกำรแทน 
                                                     ปลดัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองอเิฒำ่  
 

ควำมเหน็ของนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองอเิฒ่ำ 



............................................................................................................................................................

..................                                            
     (ลงชื่อ)        
                                       (นำยสุนทร  พมิพำค ำ) 
                              นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองอเิฒำ่  
 



สรปุผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

-------------------------------- 

รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรในกำรให้บรกิำรประชำชนขององค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบลหนองอเิฒ่ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มวีตัถุประสงค์เพื่อส ำรวจควำมพงึ
พอใจ และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนผู้มำใช้บรกิำรและเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในกำรพฒันำ
ภำรกจิกระบวน งำนของหน่วยงำนให้สอดคลอ้งกบับรบิทปัจจุบนั โดยกลุ่มเป้ำหมำยคอื ประชำชน
ชำวต ำบลหนองอิเฒ่ำ ที่มำใช้บรกิำร จำนวน ๗๐ คน ระยะเวลำ ตัง้แต่วนัที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ถึง
วนัที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๒   เครื่องมอืในกำรส ำรวจควำมพงึพอใจเป็นแบบสอบถำม โดยให้ผูต้อบ 
แบบสอบถำมท ำกำรกรอกขอ้มลูดว้ยตนเอง ซึง่กำรประเมนิจ ำแนกเป็น ๓ ตอน ดงันี้  

ตอนที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถำม ตอนที ่๒ ควำมพงึพอใจต่อ
กำรใหบ้รกิำร  
   ดำ้นที ่๑ ดำ้นขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำร มจี ำนวน ๕ ขอ้  
   ดำ้นที ่๒ ดำ้นบุคลำกรผูใ้หบ้รกิำร จ ำนวน ๕ ขอ้  
   ดำ้นที ่๓ ดำ้นสิง่อ ำนวยควำมสะดวก มจี ำนวน ๘ ขอ้  
   ดำ้นที ่๔ ควำมพงึพอใจต่อผลของกำรใหบ้รกิำร จ ำนวน ๓ ขอ้  
ตอนที ่๓ ปัญหำ/ขอ้เสนอแนะ  
คำ่ระดบัควำมพงึพอใจ แปลควำมหมำยได ดงันี้  

     ระดบั ๑  หมำยถงึ พงึพอใจมำก  
     ระดบั ๒   หมำยถงึ พงึพอใจ  
     ระดบั ๓   หมำยถงึ ควรปรบัปรุง  
   คณะกรรมกำรประเมนผลกำรปฏิบตัริำชกำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองอเิฒ่ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ไดร่้วมประชุมกนั ครัง้ที ่๑ เมื่อวนัที ่๒ ตุลำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.    
ณ หอ้งประชุมองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลหนองอเิฒำ่ ไดส้รุปผลกำรวเิครำะหข์อ้มูลตำมแบบสอบถำม
ควำม พงึพอใจในกำรใหบ้รกิำรประชำชน ดงันี้  
๑. ขอมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ขอ้มลู จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ    

         ชำย 17 24.30 



          หญงิ  53 74.70 

รวม 70 100.00 
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ข้อมลู จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาย ุ   

         ต ่ำกว่ำ 20 ปี 6 8.60 
         21 – 40 ปี 16 22.90 
         41 – 60 ปี 12 17.10 

 
                           รวม 70 100.00 

ระดบัการศึกษา    

        ประถมศกึษำ ๒๖ 37.10 
       มัธยมศึกษ ำตอนต้ น /ต อนปลำย /
เทยีบเทำ่ 

35 50.00 

       ปรญิญำตร ี 8 11.40 
       สงูกว่ำปรญิญำตร ี 1 1.40 
 
                           รวม 

 

70 

 

100.00 
อาชีพ   
       นกัศกึษำ         7 10.00 
       ขำ้รำชกำร 3 4.30 
       พนกังำนของรฐั 1 1.40 
       รฐัวสิำหกจิ 38 54.30 
       เกษตรกร 18 25.70 
       ธุรกจิสว่นตวั 3 4.30 
       อื่นๆ    

รวม 70 100.00 
   



 
  จำกตอนที่ ๑ พบวำ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รบับรกิำรที่มตี่อ 
กำรให้บรกิำรขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองอิเฒ่ำ ได้กลุ่มตวัอย่ำงทัง้หมดจ ำนวน ๗๐ คน ส่วน 
ใหญ่เป็น   เพศหญิง คดิเป็นรอ้ยละ ๗๕.๗๐ มีอำยระหว่ำง ๔๑ – ๖๐ ปี คดิเป็นร้อยละ ๕๑.๔๐ ระดบั
กำรศึกษำสูงสุด  คือ มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย/เทียบเท่ำ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมควำมพงึพอใจสว่นใหญ่เป็นเกษตรกร (รอ้ยละ ๕๔.๓๐) รองลงมำคอืประเภท ธุรกจิสว่นตวั 
( ร้ อ ย ล ะ ๒ ๕ . ๗ ๐ )   
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 ๒. ความพงึพอใจต่อการให้บริการ  
 ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
 

ประเดน็/ด้าน 

ระดบัความพึงพอใจ 
พึง

พอใจ 
มาก 
(1) 

ร้อย 
ละ 

พึง 
พอใจ 
(2) 

ร้อย 
ละ 

ควร.
ปรบัปรงุ 

(3) 

ร้อย 
ละ 

๑. ด้านขัน้ตอนการให้บริการ       
๑.1 ขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำรไม่ยุง่ยำกซบัซอ้น และมคีวำม
คล่องตวั  

6 8.57 64 91.43 0 0 

๑.2 ควำมรวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำร 10 14.29 60 85.71 0 0 
๑.3 ควำมชดัเจนในกำรอธบิำย ชีแ้จง และแนะน ำ ขัน้ตอน
ในกำรใหบ้รกิำร  

6 8.57 64 91.43 0 0 

๑.๔ ควำมเป็นธรรมของขัน้ตอน วธิกีำรให้บรกิำร (เรยีง
ตำมล ำดบัก่อนหลงัมคีวำมเสมอภำคเท่ำเทยีมกนั)  

11 15.71 59 84 0 0 

๑.๕ ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรมคีวำมเหมำะสมตรงต่อ ควำม
ตอ้งกำรของผูร้บับรกิำร  

10 14.29 60 85.71 0 0 

รวม  12.29  87.71  0 
๒. ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ  
2.1 ควำมสุภำพ กริยิำมำรยำทของเจำ้หน้ำที ่ผูใ้หบ้รกิำร 
(เป็นมติร/มรีอยยิม้/อธัยำศยัด)ี 

 
9 

 
12.86 

 
61 

 
87.14 

 
0 

 
0 

๒.2 ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลกิ ลกัษณะ 
ท่ำทำงของเจำ้หน้ำทีผู่ใ้หบ้รกิำร (แต่งกำยสุภำพ 
เรยีบรอ้ย)  

6 8.57 62 88.57 2 2.86 

๒.3 ควำมเอำใจใส กระตือรือร้น มีควำมเต็มใจ และ
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำร เช่น กำรตอบข้อ
ซกัถำม ชีแ้จงขอ้สงสยัใหค้ ำแนะน ำไดเ้ป็นอยำ่งด ี 

13 18.57 57 81.43 0 0 

๒.๔ เจ้ำหน้ำที่ให้บรกิำรต่อผู้รบับรกิำรเหมอืนกนัทุกรำย 
โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

15 21.43 55 78.57 0 0 

๒.๕ ควำมซื่อสตัยส์จุรติในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่เช่น ไมร่บั 15 21.43 55 78.57 0 0 



สนิบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมชิอบ ฯลฯ 
รวม  16.57  82.86  0.57 
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ประเดน็/ด้าน 

ระดบัความพึงพอใจ 
พึง

พอใจ 
มาก 
(1) 

ร้อย 
ละ 

พึง 
พอใจ 
(2) 

ร้อย 
ละ 

ควร.
ปรบัปรงุ 

(3) 

ร้อย 
ละ 

๓. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก       
๓.๑ สถำนทีต่ ัง้ของหน่วยงำน สะดวกในกำรเดนิทำง มำ
รบับรกิำร 

4 5.71 66 94.29 0 0 

๓.๒ ควำมเพยีงพอของสงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่
จอดรถ หอ้งนำ ทีน่ัง่คอยรบับรกิำร  

5 7.14 62 88.57 3 
 

4.29 

๓.๓ ควำมสะอำดของสถำนทใีหบ้รกิำรโดยรวม 5 7.14 65 92.86 0 0 
๓.๔ ควำมเพียงพอของอุปกรณ์  เครื่องมือในกำร 
ใหบ้รกิำร 

5 7.14 64 92.86 0 0 

๓.๕ คุณภำพและควำมทนัสมยั ของอุปกรณ  
เครื่องมอื 

5 7.14 64 91.43 1 1.43 

๓.๖ กำรจดสถำนทีแ่ละอุปกรณ์ควำมเป็นระเบยีบ 
สะดวกต่อกำรตดิต่อใชบ้รกิำร 

5 7.14 65 92.86 0 0 

๓.๗ มป้ีำยขอควำมบอกจุดบรกิำร ป้ำยประชำสมัพนัธ
 มคีวำมชดัเจนและเขำ้ใจงำย 

4 5.71 65 92.86 1 1.43 

๓.๘ ควำมพอใจต่อสือ่ประชำสมัพนัธ ์คู่มอืและเอกสำร
ใหค้วำมรู ้

5 7.14 65 92.86 0 0 

รวม  6.79  92.32  0.89 
๔. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ       
๔.1 ไดร้บับรกิำรตรงตำมควำมตอ้งกำร       
๔.2 ไดร้บับรกิำรทีคุ่ม้ค่ำ คุม้ประโยชน์       
๔.3 ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมที่ได้รบัจำกกำรบรกิำร
ของหน่วยงำน 

      

รวม  16.57  82.86  0.57 
ความพงพอใจโดยภาพรวม รอยละ  ๑๑.๘๙  ๘๗.๗๕  ๐.๓๖  

 



จำกตอนที ่2 พบว่ำควำมพงึพอใจของผูร้บับรกิำรทีม่ตี่อกำรใหบ้รกิำรของบุคลำกรองคก์ำรบรหิำรสว่น
ต ำบลหนองอเิฒำ่  ในภำพรวม รำยดำ้น มดีงันี้  
ด้านท่ี ๑ ด้านขัน้ตอนการให้บริการ  
- พงึพอใจมำก รอ้ยละ ๑๒.๒๙   - พงึพอใจ รอ้ยละ ๘๗.๗๑   - ควรปรบัปรุง รอ้ยละ ๐.๐๐  
ด้านท่ี ๒ ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ   - พงึพอใจมำก รอ้ยละ ๑๖.๕๗   - พงึพอใจ รอ้ยละ ๘๒.๘๖  
- ควรปรบัปรงุ รอ้ยละ ๐.๕๗  
ด้านท่ี ๓ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  - พงึพอใจมำก รอ้ยละ ๖.๗๙   - พงึพอใจ รอ้ยละ ๙๒.๓๒  
- ควรปรบัปรงุ รอ้ยละ ๐.๘๙  
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ด้านท่ี ๔ ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ  - พงึพอใจมำก รอ้ยละ ๑๑.๙๑   
- พงึพอใจ รอ้ยละ ๘๘.๐๙   - ควรปรบัปรุง รอ้ยละ ๐.๐๐  
   

  สรปุผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอิ
เฒ่า  
  จำกกำรประเมนิควำมพงึพอใจในกำรให้บรกิำรประชำชน ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองอิ
เฒำ่ โดยภำพรวมประชำชนมคีวำมพงึพอใจในกำรใหบ้รกิำร ดงันี้  
  - มผีูต้อบแบบสอบถำมควำมพงึพอใจในระดบั พงึพอใจมำก รอ้ยละ ๑๑.๘๙ ระดบัพงึพอใจ รอ้ย
ละ ๘๗.๗๕ และระดบัควรปรบัปรงุ รอ้ยละ ๐.๓๖ ระดบัควำมพงึพอใจ ทีม่ำกทีสุ่ดคอื ระดบั ๒ (พงึพอใจ 
รอ้ยละ ๘๗.๗๕)  
 จดุเด่นของการให้บริการ  
  ๑. ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บคุลกิ ลกัษณะทำ่ทำงของเจำ้หน้ำทีผู่ใ้หบ้รกิำร (แต่งกำย  
สภำพเรยีบรอ้ย)  
  ๒. ไดร้บับรกิำรทีคุ่ม้ค่ำ คุม้ประโยชน   
  ๓. ควำมรวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำร  
  ๔. เจำ้หน้ำทีใ่หบ้รกิำรต่อผูร้บับรกิำรเหมอืนกนัทุกรำยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 
 

   ข้อเสนอแนะ  
   ๑. สถำนทีใ่หบ้รกิำรคบัแคบ  
  ๒. เอกสำรคู่มอืควรเพิม่รำยละเอยีดมำกกว่ำนี้  
  ๓. ควรประชำสมัพนัธผ์ลกำรประเมนิน้ีแก่ประชำชนทรำบอย่ำงทัว่ถงึ  



****************  

 

แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการให้บริการ  

  



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ ์ 

เดือน.................................พ.ศ......................  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ขอช้ีแจง กรณุำท ำเครื่องหมำย √  ในขอ้ทีต่รงกบัควำมเป็นจรงิและในช่องทีต่รงกบัควำมคดิเหน็ของ
ท่ำน 
มำกทีสุ่ด  
 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ      1) ชำย       2) หญง  
2. อาย      1) ต ่ำกว่ำ 20 ปี     2) 2๐ - 40 ป   
      ๓) 41 – 60 ปี     ๔) 60 ปีขึน้ไป  
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด  
     1) ประถมศกึษำ    2) มธัยมศกึษำตอนตน้/ตอนปลำย/เทยีบเท่ำ  
     3) ปรญิญำตร ี   4) สงูกว่ำปรญิญำตร ี 
4. สถานภาพของผู้มารบับริการ  
     1) นกัศกึษำ     ๒) ขำ้รำชกำร  
     ๓) พนกังำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ  ๔) เกษตรกร  
     ๕) ธุรกจิสว่นตวั     ๖) อื่นๆ โปรดระบุ..............................  
 
ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 

ประเดน็/ด้าน 

ระดบัความพึงพอใจ 
พึงพอใจมาก 

(1) 
พึงพอใจ 

(2) 
ควร

ปรบัปรงุ 
(3) 

๑. ด้านขัน้ตอนการให้บริการ  
๑.1 ขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำรไม่ยุง่ยำกซบัซอ้น และมคีวำม 
คล่องตวั 

   

๑.2 ควำมรวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำร     
๑.3 ควำมชดัเจนในกำรอธบิำย ชีแ้จง และแนะน ำขัน้ตอน
ใน กำรใหบ้รกิำร 

   

๑.๔ ควำมเป็นธรรมของขัน้ตอน วธิกีำรใหบ้รกิำร (เรยีง    



ตำมล ำดบัก่อนหลงัมคีวำมเสมอภำคเท่ำเทยีมกนั) 
๑.๕ ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรมคีวำมเหมำะสมตรงต่อ
ควำม ตอ้งกำรของผูร้บับรกิำร  

   

 
 

- 2 – 
 

ประเดน็/ด้าน 

ระดบัความพึงพอใจ 
พึงพอใจมาก 

(1) 
พึงพอใจ 

(2) 
ควร

ปรบัปรงุ 
(3) 

๒. ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ  
๒.1 ควำมสภำพ กิรยิำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่ผูใ้ห้บรกิำร 
(เป็นมติร/มรีอยยิม้/อธัยำศยัด)ี  

   

๒.2 ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลก ลักษณะ
ท่ำทำงของ เจ้ำหน้ำที่ผู้ ให้บริกำร (แต่ งกำยสุภำพ
เรยีบรอ้ย) 

   

๒.3 ควำมเอำใจใส กระตือรือร้น มีควำมเต็มใจ และ
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่มี
ควำมรู ควำมสำมำรถ ในกำรให้บรกิำร เช่น กำรตอบ
ขอ้ซกัถำม ชีแ้จงขอ้สงสยั ใหค้ ำแนะน ำไดเ้ป็นอยำ่งด ี

   

๒.๔ เจ้ำหน้ำทีใ่ห้บรกิำรต่อผูร้บับรกิำรเหมอืนกนัทุกรำย 
โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

   

๒.๕ ควำมซื่อสตัยส์จุรติในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ชน่ ไม่รบั
สนิบน ไม ่หำประโยชนในทำงมชิอบ ฯลฯ 

   

๓. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
๓.๑ สถำนที่ตัง้ของหน่วยงำน สะดวกในกำรเดินทำงมำ
รบั บรกิำร 

   

๓.๒ ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่
จอดรถ หอ้งนำ ทีน่ัง่คอยรบับรกิำร 

   

๓.๓ ควำมสะอำดของสถำนทีใ่หบ้รกิำรโดยรวม     
๓.๔ ควำมเพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือในกำร
ใหบ้รกิำร  

   

๓.๕ คุณภำพและควำมทนัสมยั ของอุปกรณ เครื่องมอื     



๓.๖ กำรจดสถำนที่และอุปกรณ์ควำมเป็นระเบยีบสะดวก
ต่อกำรตดิต่อใชบ้รกิำร 

   

๓.๗ มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบรกิำร ป้ำยประชำสัมพันธ ์      
มคีวำมชดัเจนและเขำ้ใจงำ่ย 

   

๓.๘ ควำมพอใจต่อสื่อประชำสมัพนัธ คู่มอืและเอกสำร
ใหค้วำมรู ้ 

   

๔. ความพงึพอใจต่อผลของการให้บริการ  
๔.1 ไดร้บับรกิำรตรงตำมควำมตอ้งกำร 

   

๔.2 ไดร้บับรกิำรทีคุ่ม้ค่ำ คุม้ประโยชน์     
๔.3 ควำมพงึพอใจโดยภำพรวมทีไ่ดร้บัจำกกำรบรกิำร
ของ หน่วยงำน 
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ตอนท่ี 3  ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา   1. 
.................................................................................................................................  
   2. 
.................................................................................................................................  
   ๓. 
.................................................................................................................................  
ขอเสนอแนะ  1. 
.................................................................................................................................  
   2. 
.................................................................................................................................  
   ๓. 
..................................................................................................................................  
 
 
 
  ขอขอบคุณในควำมร่วมมอืทีท่่ำนไดเ้สยีสละเวลำใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แกทำงรำชกำรในครัง้
นี้  
 



      วนัที.่.............เดอืน...............................พ.ศ.......................  
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตวัอย่างการกรอก 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริการ 
  



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองอิเฒ่า อ าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ ์ 

เดือน ..................................... พ.ศ...........  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอช้ีแจง กรณุำท ำเครื่องหมำย √ ในขอ้ทีต่รงกบัควำมเป็นจรงิและในช่องทีต่รงกบัควำมคดิเหน็ของท่ำน    
มำกทีส่ด  
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ     1) ชำย    ☑ 2) หญงิ  

2. อาย     1) ตำกวำ 20 ปี   ☑ 2) 21 - 40 ป   
      4) 41 – 60 ปี     6) 60 ปีขึน้ไป  
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด  
     1) ประถมศกึษำ     2) มธัยมศกึษำตอนตน้/ตอนปลำย/เทยีบเท่ำ  

     ☑ 3) ปรญิญำตร ี    4) สงูกว่ำปรญิญำตร ี 
4. สถานภาพของผู้มารบับริการ  
        1) นกัศกึษำ    ๒) ขำ้รำชกำร  
    ๓) พนกังำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ  ๔) เกษตรกร  

   ☑ ๕) ธุรกจิสว่นตวั    ๖) อื่นๆ โปรดระบุ..............................  
 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ประเดน็/ด้าน 

ระดบัความพึงพอใจ 
พึงพอใจมาก 

(1) 
พึงพอใจ 

(2) 
ควร

ปรบัปรงุ 
(3) 

๑. ด้านขัน้ตอนการให้บริการ  
๑.1 ขัน้ตอนกำรใหบ้รกิำรไม่ยุง่ยำกซบัซอ้น และมคีวำม 
คล่องตวั  

  
✓ 

 

๑.2 ควำมรวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำร  ✓  
๑.3 ควำมชดัเจนในกำรอธบิำย ชีแ้จง และแนะน ำขัน้ตอน
ใน กำรใหบ้รกิำร  

 ✓  

๑.๔ ควำมเป็นธรรมของขัน้ตอน วธิกีำรใหบ้รกิำร (เรยีง
ตำมล ำดบัก่อนหลงัมคีวำมเสมอภำคเท่ำเทยีมกนั)  

 ✓  

๑.๕ ระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรมคีวำมเหมำะสมตรงต่อ  ✓  



ควำม ตอ้งกำรของผูร้บับรกิำร  
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ประเดน็/ด้าน 

ระดบัความพึงพอใจ 
พึงพอใจมาก 

(1) 
พึงพอใจ 

(2) 
ควร

ปรบัปรงุ 
(3) 

๒. ด้านบคุลากรผู้ให้บริการ  
๒.1 ควำมสภำพ กรยิำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่ผูใ้ห้บรกิำร 
(เป็นมติร/มรีอยยิม้/อธัยำศยัด)ี  

  
✓ 

 

๒.2 ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำย บุคลิก ลักษณะ
ท่ำทำงของ เจ้ำหน้ำที่ผู้ ให้บริกำร (แต่ งกำยสภำพ
เรยีบรอ้ย)  

 ✓  

๒.3 ควำมเอำใจใส กระตือรือร้น มีควำมเต็มใจ และ
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่มี
ควำมรู ควำมสำมำรถ ในกำรให้บรกิำร เช่น กำรตอบ
ขอ้ซกัถำม ชีแ้จงขอ้สงสยั ใหค้ ำแนะน ำไดเ้ป็นอยำ่งด ี 

 ✓  

๒.๔ เจำ้หน้ำทีใ่หบ้รกิำรต่อผูร้บับรกิำรเหมอืนกนัทุกรำย 
โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ 

 ✓  

๒.๕ ควำมซื่อสตัยส์จุรติในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ชน่ ไม่รบั
สนิบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมชิอบ ฯลฯ  

 ✓  

๓. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
๓.๑ สถำนทีต่ ัง้ของหน่วยงำน สะดวกในกำรเดนิทำงมำ
รบั บรกิำร  

  
✓ 

 

 

๓.๒ ควำมเพยีงพอของสิง่อ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่
จอดรถ หอ้งน ้ำ ทีน่ัง่คอยรบับรกิำร  

 ✓ 
 

 

๓.๓ ควำมสะอำดของสถำนทีใ่หบ้รกิำรโดยรวม   ✓  
๓.๔ ควำมเพยีงพอของอุปกรณ เครื่องมอืในกำร
ใหบ้รกิำร  

 ✓  

๓.๕ คุณภำพและควำมทนัสมยัของอุปกรณ เครื่องมอื   ✓  
๓.๖ กำรจดัสถำนทีแ่ละอุปกรณ์ควำมเป็นระเบยีบสะดวก
ต่อกำรตดิต่อใชบ้รกิำร  

✓   



๓.๗ มป้ีำยขอ้ควำมบอกจุดบรกิำร ป้ำยประชำสมัพนธ์ มี
ควำม ชดัเจนและเขำ้ใจงำ่ย 

 ✓ 
 

 

๓.๘ ควำมพอใจต่อสือ่ประชำสมัพนัธค์ู่มอืและเอกสำรให้
ควำมรู ้ 

✓    

๔. ความพงึพอใจต่อผลของการให้บริการ  
๔.1 ไดร้บับรกิำรตรงตำมควำมตอ้งกำร  

 ✓  

๔.2 ไดร้บับรกิำรทีคุ่ม้ค่ำ คุม้ประโยชน์  ✓   
4.3 ควำมพงึพอใจโดยภำพรวมทีไ่ดร้บัจำกกำรบรกิำร
ของหน่วยงำน 

✓   
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ตอนท่ี 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ 

  
 ปัญหำ   1. 
.................................................................................................................................  
   2. 
.................................................................................................................................  
   ๓. 
.................................................................................................................................  
 
ขอ้เสนอแนะ   1. อยำกใหเ้จำ้หน้ำทีผู่ใ้หบ้รกิำรยิม้แยม้แจ่มใสมำกกว่ำนี้  
    2. 
.................................................................................................................................  
   ๓. 
..................................................................................................................................  
 
  ขอขอบคุณในควำมร่วมมอืทีท่่ำนไดเ้สยีสละเวลำใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรในครัง้
นี้  
 
      วนัที.่.............เดอืน...............................พ.ศ...................  
 


