
แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธ์ิทอง  อ าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

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 าบลโพธิ์ทอง อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  จ ำนวนผู้เข้ำตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  122  คน    
 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ หมำยเหตุ 

1.  เพศ 

 ชำย 

 หญิง 

 
57 
65 

 
46.72 
53.27 

 

2.  อายุ   

 ต่ ำกว่ำ 20 ปี  

 21 - 40 ปี       

 41 – 60 ปี       

 60 ปีขึ้นไป 

 
18 
49 
46 
9 

 
14.75 
40.16 
37.70 
7.38 

 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ประถมศึกษำ    

 มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย/เทียบเท่ำ    

 ปริญญำตรี   

 สูงกว่ำปริญญำตรี  

 
53 
48 
15 
6 

 
43.44 
39.34 
12.29 
4.92 

 

4.  สถานภาพของผู้มารับบริการ 

 เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร       

 ผู้ประกอบกำร  

 ประชำชนผู้รับบริกำร  

 องค์กรชุมชน/เครือข่ำยองค์กรชุมชน 

 อ่ืนๆ  โปรดระบุ  นักเรียน 
 

 
39 
32 
47 
4 
- 

 
31.97 
26.23 
38.52 
3.28 

- 

 

 

สรุป   
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  53.27  ซึ่งอยู่ในช่วงอำยุ  21-40  ปี   

คิดเป็นร้อยละ  40.16  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำ ประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ  43.44   
และสถำนภำพของผู้มำรับบริกำรส่วนใหญ่เป็น ประชำชนผู้รับบริกำร  คิดเป็นร้อยละ  38.52   
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สรุป    ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้านเวลา  ในเรื่องกำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด
คิดเป็นร้อยละ  88.20  และควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  คิดเป็นร้อยละ  84  ตำมล ำดับ 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ(คน)  

ร้อยละ 
      

1. ด้านเวลา 
 1.1  กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 50 60 16   

 

4.41 88.20 

 1.2  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 42 60 21   4.20 84 

รวม 8.61 86.10 

2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2.1 กำรติดป้ำยประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลำ          
กำรให้บริกำร 42 52 27   

 
 

4.09 81.80 

2.2 กำรจัดล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมที่ประกำศไว้ 46 53 23   4.19 83.80 

2.3 กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง เช่น มำก่อนต้องได้รับบริกำรก่อน 37 60 25   4.10 82 

รวม 12.38 82.53 
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
3.1 ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยของผู้ให้บริกำร 40 45 37   

 

4.02 80.40 
3.2 ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 58 40 25   4.30 86 
3.3 ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำม ชี้แจง        
ข้อสงสัยให้ค ำแนะน ำได้เป็นต้น 49 55 18   

 

4.25 85 
3.4 ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,          
ไม่รับสินบน, ไม่หำผล ประโยชน์ในทำงมิชอบ 40 59 23   

 
4.14 82.8 

3.5 กำรให้บริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ 59 40 23   
 

4.29 85.80 
รวม 21 84 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.1 ควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์ ประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร 52 42 28   

 
4.20 84 

4.2 จุด /ช่อง กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้สะดวก 40 53 29   
 

4.09 81.80 
4.3 ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับบริกำร น้ ำดื่ม 
หนังสือวำรสำรต่ำงๆ ฯลฯ 55 40 27   

 
4.23 84.60 

4.4 ควำมสะอำดของสถำนที่ใหบ้ริกำร   58 35 29   
 

4.24 84.80 
รวม 16.76 83.80 

5. ท่ำนมีควำมพึงพอใจพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม อยู่ในระดับใด 50 40 32   4.15 83 
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 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  ใน 3 ล ำดับ ประกอบด้วย        
กำรจัดล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมท่ีประกำศไว้ คิดเป็นร้อยละ  83.80  รองลงมำกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง         
คิดเป็นร้อยละ  82  และกำรติดป้ำยประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ  
81.80 ตำมล ำดับ 
  
 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ  ใน 3 ล ำดับแรก  ประกอบด้วย ควำม
เต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ คิดเป็นร้อยละ  86 รองลงมำเป็นกำรให้กำรบริกำรเหมือนกันทุกรำ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ  85.80 และควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำม ชี้แจง
ข้อสงสัยให้ค ำแนะน ำได้เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 85 ตำมล ำดับ   
         
 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ใน 3 ล ำดับ  ประกอบด้วย         
ควำมสะอำดของสถำนที่ให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ  84.80 รองลงมำเป็นควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่นั่งรอ
รับบริกำรน้ ำดื่ม หนังสือวำรสำรต่ำงๆ คิดเป็นร้อยละ  84.60 และควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์ ประชำสัมพันธ์บอกจุด
บริกำร  คิดเป็นร้อยละ  84 ตำมล ำดับ       

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ  5  (ระดับดีมาก)  
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ทั้ง 4 ด้าน ของ อบต.โพธิ์ทอง  
     อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  คิดเป็นร้อยละ  ดังนี้ 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 
1. ด้ำนเวลำ 86.10 
2. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 82.53 
3. ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร 84 
4. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 83.80 

รวม  4  ด้าน   คิดเป็นร้อยละ 84.11 
 

 จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรให้บริกำร  4  ด้ำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์ทอง                
ในด้ำนเวลำกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  ด้ำนบุคลำกรที่ให้บริกำร  และด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
ประจ ำปี 2564  พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ  84.11 
 

 

(ลงชื่อ)......................................................หวัหน้ำคณะท ำงำน 
                                                   (นำยสำมำรถ  ยีส้ำ) 
                                     หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

 (ลงชื่อ)............................................คณะท ำงำน              (ลงชื่อ).............................................คณะท ำงำน 
                  (นำงสำวชนิดำภำ  บุญล้อม)                                    (นำงสำวอมรรัตน์ สุลำกำกร) 
                     นิติกรช ำนำญกำร                                           ผู้ช่วยนักจัดกำรงำนทั่วไป 

* หมายเหตุ ระดับควำมพึงพอใจ 
 5 ระดับดีมำก 
 4 ระดับด ี
 3 ระดับปำนกลำง 
 2 ระดับพอใช้ 
 1 ระดับต้องปรับปรุง 
 



 


