
                              บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมพวง  
ท่ี  นม 75401/                      วันท่ี 3  ตุลำคม  พ.ศ.  2564 

เร่ือง   สรุปผลกำรส ำรวจ เรื่อง แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร  ประจ ำปีงบประมำณ 2564      
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมพวง  อ ำเภอชุมพวง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมพวง 
   

   ตำมท่ีส ำนักปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมพวง ได้ท ำกำรส ำรวจ เรื่อง แบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร  ประจ ำปีงบประมำณ 2564    ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมพวง อ ำเภอ 
ชุมพวง  จังหวัดนครรำชสีมำ   ในห้วงระหว่ำงเดือนตุลำคม 2563 ถึงเดือนกันยำยน 2564  เพื่อเป็นข้อมูล 
ในกำรวำงแผนพัฒนำองค์กรให้มำกท่ีสุด นั้น 
 

  บัดนี้ กำรส ำรวจ ดังกล่ำว ได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว โดยได้แจกแบบสอบถำม จ ำนวนท้ังส้ิน  
122  ฉบับ และได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำ จ ำนวนท้ังส้ิน  122  ฉบับ    สรุปได้ตำมรำยละเอียดท่ีแนบมำพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

             (ลงช่ือ)        วารินทร์   เวสซี่ส์ 
( นำงวำรินทร์   เวสซี่ส์)                                
    หัวหน้ำส ำนักปลัด 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรให้บริกำร  4  ด้ำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมพวง                
ในด้ำนเวลำกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  ด้ำนบุคลำกรท่ีให้บริกำร  และด้ำนส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก  ประจ ำปี 2564  พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ  62.20 
เห็นควรปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ดีขึ้นในปีต่อไป 

             (ลงช่ือ)          สุนันทา  ศิริรัตน์ 
                               (นำงสุนันทำ  ศิริรัตน์) 

           ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมพวง 
 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
           พิจำรณำปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ดีขึ้นต่อไป 
 

 
             (ลงช่ือ)      ปิยภัทร  รัชชาพงษ์ 

                          (นำงสำวปิยภัทร  รัชชำพงษ์) 
                            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมพวง 

 
 
 



 
แบบสอบถามความพึงพอใจตอ่การให้บริการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลชุมพวง  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 
ข้อชี้แจง   กรุณำท ำเครื่องหมำยในข้อที่ตรงกับควำมเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกท่ีสุด 
 

1.  เพศ      1)  ชำย        2)  หญิง 
2.  อายุ      1)  ต่ ำกว่ำ 20 ปี    2)  21 - 40 ปี        4)  41 – 60 ปี        6)  60 ปีข้ึนไป 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
      1)  ประถมศึกษำ      2)  มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย/เทียบเท่ำ  
       3)  ปริญญำตรี       4)  สูงกว่ำปริญญำตรี   
  
4.  อาชพีของผู้มารับบริการ 
     1)  เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร            2)  ผู้ประกอบกำร  
     3)  ประชำชนผู้รับบริกำร      4)  องค์กรชุมชน/เครือข่ำยองค์กรชุมชน 
     5) อื่นๆ  โปรดระบุ ………………………………………. 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านเวลา      
 1.1  กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด      
1.2  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร      
2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ      
2.1 กำรติดป้ำยประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร      
2.2 กำรจัดล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมที่ประกำศไว้      
2.3 กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง  เช่น มำก่อนต้องได้รับบริกำรก่อน      
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บรกิาร      
3.1 ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยของผู้ให้บริกำร      
3.2 ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรใหบ้ริกำรอย่ำงสุภำพ      
3.3 ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค ำแนะน ำได้เป็นต้น      
3.4 ควำมซ่ือสัตย์สุจริตในกำรปฏบิัตหิน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำผล ประโยชน์ในทำงมิชอบ      
3.5 กำรให้บริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
4.1 ควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์ ประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร      
4.2 จุด/ช่อง กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้สะดวก      
4.3 ควำมเพียงพอของสิง่อ ำนวยควำมสะดวก เช่น ที่น่ังรอรับบริกำร น้ ำด่ืม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ      
4.4  ควำมสะอำดของสถำนที่ให้บริกำร        
5.  ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม อยู่ในระดับใด      

ข้อเสนอแนะ   .................................................................................................................. ....................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือทีท่่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แกท่างราชการในครั้งนี้ 

 
 

 
 
 

  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 



 
 

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลชุมพวง  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  จ ำนวนผู้เข้ำตอบแบบสอบถำมท้ังหมด  122  คน    
 

ข้อมูลท่ัวไป จ ำนวน
(คน) 

ร้อยละ หมำยเหตุ 

1.  เพศ 
 ชำย 
 หญิง 

 
59 
63 

 
48.36 
51.64 

 

2.  อาย ุ  
 ต่ ำกว่ำ 20 ปี  
 21 - 40 ปี       
 41 – 60 ปี       
 60 ปีขึ้นไป 

 
20 
47 
40 
15 

 
16.39 
38.52 
32.79 
12.30 

 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ประถมศึกษำ    
 มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย/เทียบเท่ำ    
 ปริญญำตร ี   
 สูงกว่ำปริญญำตร ี  

 
56 
62 
4 
0 

 
45.90 
50.82 
3.28 
0.00 

 

4.  สถานภาพของผู้มารับบริการ 
 เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร       
 ผู้ประกอบกำร  
 ประชำชนผู้รับบริกำร  
 องค์กรชุมชน/เครือข่ำยองค์กรชุมชน 
 อื่นๆ  โปรดระบ ุ นักเรียน 
 

 

64 
0 

56 
0 
2 
 

 

52.46 
0.00 

45.90 
0.00 
1.64 

 

 
สรุป  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ  51.64  ซึ่งอยู่ในช่วงอำยุ  21-40  ปี  คิดเป็นร้อย
ละ  38.52  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำ  มัธยมศึกษำตอนต้น/ตอนปลำย/เทียบเท่ำ คิดเป็นร้อย
ละ  50.82  และส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ  52.46   
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สรุป    ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้านเวลา  ในเรื่องกำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด
คิดเป็นร้อยละ  66.56  และควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร  คิดเป็นร้อยละ  64.59  ตำมล ำดับ 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ(คน) 

x ร้อยละ 
     

1. ด้านเวลา 
 1.1  กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 0 43 76 3 0 3.33 66.56 
 1.2  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 0 35 80 7 0 3.23 64.59 

รวม 6.56 65.57 
2.  ด้านขั้นตอนการใหบ้ริการ 
2.1 กำรติดป้ำยประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลำ          
กำรให้บริกำร 1 35 59 27 0 3.08 61.64 
2.2 กำรจัดล ำดับข้ันตอนกำรให้บริกำรตำมท่ีประกำศไว้ 1 29 65 27 0 3.03 60.66 
2.3 กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง เช่น มำก่อนต้องได้รับบริกำรก่อน 0 26 64 32 0 2.95 59.02 

รวม 9.07 60.44 
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
3.1 ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยของผู้ให้บริกำร 5 64 47 6 0 3.56 71.15 
3.2 ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 2 36 68 16 0 3.20 63.93 
3.3 ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำม ช้ีแจง        
ข้อสงสัยให้ค ำแนะน ำได้เป็นต้น 1 25 72 24 0 3.02 60.49 
3.4 ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน,          
ไม่รับสินบน, ไม่หำผล ประโยชน์ในทำงมิชอบ 3 26 79 24 0 3.07 61.31 
3.5 กำรให้บริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ 0 18 79 25 0 2.94 58.85 

รวม 15.7
9 63.15 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.1 ควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์ ประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร 1 23 70 28 0 2.98 59.51 
4.2 จุด /ช่อง กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้สะดวก 0 16 81 25 0 2.93 58.52 
4.3 ควำมเพียงพอของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเช่น ท่ีนั่งรอรับบริกำร น้ ำ
ด่ืม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 0 15 80 27 0 2.90 58.03 
4.4 ควำมสะอำดของสถำนท่ีให้บริกำร   0 33 71 18 0 3.12 62.46 

รวม 11.9
3 59.63 

5. ท่ำนมีควำมพึงพอใจพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม อยู่ในระดับใด 5 17 71 29 0 2.98 59.67 
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 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  ใน 3 ล ำดับ ประกอบด้วย        
กำรติดป้ำยประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร  คิดเป็นร้อยละ  61.64  รองลงมำเป็น
กำรจัดล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมท่ีประกำศไว้   คิดเป็นร้อยละ  60.66  และกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง         
คิดเป็นร้อยละ  59.02  ตำมล ำดับ 

 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ  ใน 3 ล ำดับแรก  ประกอบด้วย        
ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยของผู้ให้บริกำร  คิดเป็นร้อยละ  71.15  รองลงมำเป็นควำมเต็มใจและควำมพร้อม          
ในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ  คิดเป็นร้อยละ  63.93  และควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี เช่น ไม่ขอส่ิง        
ตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หำผล ประโยชน์ในทำงมิชอบ  คิดเป็นร้อยละ  61.31  ตำมล ำดับ   

 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ใน 3 ล ำดับ  ประกอบด้วย         
ควำมสะอำดของสถำนท่ีให้บริกำร  คิดเป็นร้อยละ  62.46  รองลงมำเป็นควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์ ประชำสัมพันธ์
บอกจุดบริกำร  คิดเป็นร้อยละ  59.51 และจุด/ช่องกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้สะดวก  คิดเป็น        
ร้อยละ  58.52  ตำมล ำดับ       

 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในภำพรวมอยู่ในระดับ  3  (ระดับปำนกลำง)  
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ทั้ง 4 ด้าน ของ อบต.ชุมพวง  
     อ าเภอ ชุมพวง  จังหวัด นครราชสีมา  คิดเป็นร้อยละ  ดังนี้ 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 
1. ด้ำนเวลำ 65.57 
2. ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 60.44 
3. ด้ำนบุคลำกรท่ีให้บริกำร 63.15 
4. ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 59.63 

รวม  4  ด้าน   คิดเป็นร้อยละ 62.20 
 
 จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในกำรให้บริกำร  4  ด้ำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมพวง                
ในด้ำนเวลำกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร  ด้ำนบุคลำกรท่ีให้บริกำร  และด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  
ประจ ำปี 2564  พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ  62.20 
 
 

(ลงช่ือ).............วารินทร์  เวสซี่ส์...........หัวหน้ำคณะท ำงำน 
                                                   (นำงวำรินทร์  เวสซี่ส์) 
                                                  หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต. 
 

 (ลงช่ือ).....สุทธญาณ์  เหมือนกลาง.....คณะท ำงำน              (ลงช่ือ).......นิติกานต์  ประจง........คณะท ำงำน 
                   (นำงสุทธญำณ์  เหมือนกลำง)                                        (นำงสำวนิติกำนต์  ประจง) 
              เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน                                 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 


