
แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  อ าเภอแก้งคร้อ  จงัหวดัชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 
ข้อช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมายในขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงและในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

1.  เพศ      1)  ชาย        2)  หญิง 
2.  อายุ      1)  ต ่ากวา่ 20 ปี    2)  21 - 40 ปี        4)  41 – 60 ปี        6)  60 ปีข้ึนไป 
3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด 

      1)  ประถมศึกษา      2)  มธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/เทียบเท่า   
      3)  ปริญญาตรี       4)  สูงกวา่ปริญญาตรี     
4.  อาชีพของผู้มารับบริการ 

     1)  เกษตรกร/องคก์รเกษตรกร            2)  ผูป้ระกอบการ  
     3)  ประชาชนผูรั้บบริการ      4)  องคก์รชุมชน/เครือข่ายองคก์รชุมชน 
     5) อ่ืนๆ  โปรดระบุ ………………………………………. 

หัวข้อแบบสอบถามความพงึพอใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านเวลา      
 1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด      
1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ      
2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ      
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ      
2.2 การจดัล าดบัขั้นตอนการให้บริการตามท่ีประกาศไว ้      
2.3 การให้บริการตามล าดบัก่อนหลงั  เช่น มาก่อนตอ้งไดรั้บบริการก่อน      
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ      
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผูใ้ห้บริการ      
3.2 ความเตม็ใจและความพร้อมในการให้บริการอยา่งสุภาพ      
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงขอ้สงสัยให้ค  าแนะน าไดเ้ป็นตน้      
3.4 ความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชนใ์นทางมิชอบ      
3.5 การให้บริการเหมือนกนัทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบติั      
4.  ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก      
4.1 ความชดัเจนของป้ายสญัลกัษณ์ ประชาสมัพนัธ์บอกจุดบริการ      
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเขา้ถึงไดส้ะดวก      
4.3 ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีนัง่รอรับบริการ น ้าด่ืม หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ      
4.4  ความสะอาดของสถานท่ีใหบ้ริการ        
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยูใ่นระดบัใด      

ขอ้เสนอแนะ   ......................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในคร้ังนี ้

  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 



 
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  จ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด  79  คน    
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน
(คน) 

ร้อยละ หมายเหตุ 

1.  เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 
35 
44 

 
44.30 
55.69 

 

2.  อายุ   

 ต่ ากว่า 20 ปี  

 21 - 40 ปี       

 41 – 60 ปี       

 60 ปีขึ้นไป 

 
10 
35 
18 
16 

 
12.65 
44.30 
22.78 
20.25 

 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ประถมศึกษา    

 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า    

 ปริญญาตรี   

 สูงกว่าปริญญาตรี  

 
20 
40 
16 
3 

 
25.31 
50.63 
20.25 
3.79 

 

4.  สถานภาพของผู้มารับบริการ 

 เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร       

 ผู้ประกอบการ  

 ประชาชนผู้รับบริการ  

 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 

 อ่ืนๆ  โปรดระบุ  นักเรียน / นักศึกษา 
 

 

17 
11 
37 
4 
10 
 

 

21.51 
13.92 
46.83 
5.06 
12.65 

 

 

สรุป  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  55.69  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  
21-40  ปี  คิดเป็นร้อยละ  44.30  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  50.63  และส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไปผู้รับบริการ  คิดเป็นร้อยละ  46.83   
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หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ(คน) 

     
1. ด้านเวลา 
 1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 45 31 3 - - 

 1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ 31 32 16 - - 

รวม 76 63 19 - - 
2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา          
การให้บริการ 40 32 7 - - 

2.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 31 34 14 - - 

2.3 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 33 31 15 - - 

รวม 104 97 36 - - 
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 41 32 5 1 - 
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 34 38 7 - - 
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจง        
ข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้เป็นต้น 31 43 5 - - 
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,          
ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ 41 33 5 - - 
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 32 39 7 1 - 

รวม 179 185 29 2  

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 48 25 6 - - 
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 31 38 10 - - 
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ า
ดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 29 40 8 2 - 
4.4 ความสะอาดของสถานที่ใหบ้ริการ   41 30 8 - - 

รวม 149 133 32 2  

5. ท่านมีความพึงพอใจพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด 41 37 1 - - 
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สรุป    ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ด้านเวลา  ในเรื่องการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
คิดเฉลี่ยได้ 4.53 คะแนน  และความรวดเร็วในการให้บริการ  คิดเฉลี่ยได้  4.18  ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  ใน 3 ล าดับ ประกอบด้วย        
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  คิดเฉลี่ยได้ 4.41 คะแนน รองลงมาคือ
การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง คิดเฉลี่ยได้ 4.22 คะแนน และการจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้  คิด
เฉลี่ยได้ 4.21 คะแนน ตามล าดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ  ใน 3 ล าดับแรก  ประกอบด้วย        
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ คิดเฉลี่ยได้ 4.45 คะแนนรองลงมาความเหมาะสมในการแต่งกาย
ของผู้ให้บริการ คิดเฉลี่ยได้ 4.43  และความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ คิดเฉลี่ยได้ 4.34 
คะแนน ตามล าดับ   

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ใน 3 ล าดับ  ประกอบด้วย         
ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ  คิดเฉลี่ยได้ 4.53 คะแนน รองลงมาคือความสะอาดของ
สถานที่ให้บริการ คิดเฉลี่ยได้ 4.41 คะแนน และจุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก คิดเฉลี่ย
ได้ 4.17 คะแนน  ตามล าดับ       

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน  
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ทั้ง 4 ด้าน ของ อบต.ช่องสามหมอ  
    อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้ 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย 
1. ด้านเวลา 4.36 
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.28 
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 4.36 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.35 
5. ด้านภาพรวม 4.50 

รวม  5  ด้าน   คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ 4.36 
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  จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ  4  ด้านขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ช่องสามหมอ  ในด้านเวลาการปฏิบัติงาน  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ประจ าปี 2564  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ 
4.36 คะแนน 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 


