
 

 

 

 

 
 
 
 

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจตอการใหบริการ 
องคการบริหารสวนตำบลตะเคียนราม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                        

 

 

 

 

 

 

               
                                         โดย 
                       องคการบริหารสวนตำบลตะเคยีนราม 
             ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 



                                 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ 
           องคการบริหารสวนตำบลตะเคียนราม ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ 
                                       ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ๑2๐  คน 
 

ขอมูลทั่วไป จำนวน (ราย) รอยละ 
๑. เพศ   
    ชาย ๕๖ ๔๖.๖๗ 
    หญิง ๖๔ ๕๓.๓๓ 
๒. อายุ   
    อายุตำกวา ๒๐ ป ๕ ๔.๑๗ 
    อายุ ๒๐-๓๐ ป ๑๔ ๑๑.๖๗ 
    อายุ ๓๑-๔๐ ป ๒๕ ๒๐.๘๓ 
    อายุ ๔๑-๕๐ ป ๓๔ ๒๘.๓๓ 
    อายุ ๕๑-๖๐ ป ๓๒ ๒๖.๖๗ 
    อายุมากกวา ๖๐ ป ๑๐ ๘.๓๓ 
๓. การศึกษา   
    ประถมศึกษา ๗๖ ๖๓.๓๓ 
    มัธยมศึกษา/เทียบเทา ๒๘ ๒๓.๓๓ 
    อนุปริญญา/เทียบเทา ๔ ๓.๓๓ 
    ปริญญาตรี ๑๒ ๑๐.๐๐ 
    สูงกวาปริญญาตรี ๐ ๐.๐๐ 
    อื่นๆ ๐ ๐.๐๐ 
๔. อาชีพหลัก   
    รับราชการ ๕ ๔.๑๗ 
    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ๖ ๕.๐๐ 
    คาขาย/ ธุรกิจสวนตัว ๑๐ ๘.๓๓ 
    รับจาง ๑๕ ๑๒.๕๐ 
    นักเรียน/นักศึกษา ๗ ๕.๘๓ 
    เกษตรกร ๗๗ ๖๔.๑๗ 
    อื่นๆ ๐ ๐.๐๐ 
 
สรุป ผูตอบคำถามสวนใหญเปนเพศ หญิง คิดเปนรอยละ ๕3.33 ซึ่งอยูในชวงอายุ 4๑-5๐ ป คิดเปนรอยละ 
๒8.33 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษา ระดับ ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ ๖๓.3๓ และสวน
ใหญมีอาชีพหลักเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ ๖4.17 

 



หวัขอแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ (คน) รอยละ 
มาก
ที่สุด 

มาก พอใช นอย ตอง
ปรับปรุง 

๑. ดานเวลา 
๑.๑ การใหบริการ 

๑๑๑ ๕ ๔ - - ๙๒.๕๐ 

๑.๒ ความรวดเร็วในการใหบริการ ๑๐๗ ๖ ๗ - - ๘๙.๑๗ 
รวม ๙๐.๘๓ 

๒. ดานขัน้ตอนการใหบริการ 
๒.๑ การติดปายประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 

๑๐๔ ๑๒ ๔ - - ๘๖.๖๗ 

๒.๒ การจัดลำดับขั้นตอนการใหบริการตามที่
ประกาศไว 

๑๐๙ ๗ ๔ - - ๙๐.๘๓ 

๒.๓ การใหบริการตามลำดับกอน หลัง เชนการมา
กอนตองไดรับการบริการกอน 

๑๐๒ ๓๓ ๕ - - ๘๕.๐๐ 

รวม ๘๗.๕๐ 
๓. ดานบุคลากรที่ใหบริการ 
๓.๑ ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 

๑๐๒ ๑๕ ๓ - - ๘๕.๐๐ 

๓.๒ ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการ
อยางสุภาพ 

๑๐๔ ๑๑ ๕ - - ๘๖.๖๗ 

๓.๓ ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน 
สามารถตอบคำถาม ชี้แจง ขอสงสัยใหคำแนะนำได
เปนตน 

๙๙ ๑๘ ๓ - - ๘๒.๕๐ 

๓.๔ ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน 
ขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาผลประโยชน
ในทางมิชอบ 

๑๐๓ ๑๓ ๔ - - ๘๕.๘๓ 

๓.๕ การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก
ปฏิบัติ 

๑๐๘ ๗ ๕ - - ๙๐.๐๐ 

รวม ๘๖.๐๐ 
๔. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
๔.๑ ความชัดเจนของปายสัญลักษณ 
ประชาสัมพันธบอกจุดบริการ 

๑๐6 11 ๓ - - ๘๘.๓๓ 

๔.๒ จุด/ชอง การใหบริการมีความเหมาะสมและ
เขาถึงไดสะดวก 

๑๐๙ ๑๑ ๒ - - ๙๐.๘๓ 

๔.๓ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน 
ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ ฯลฯ 

๑๐๕ ๑๒ ๓ - - ๘๗.๕๐ 

๔.๔ ความสะอาดของสถานที่ใหบริการ ๑๐๘ ๑๐ ๒ - - ๙๐.๐๐ 
รวม ๘๙.๗๙ 



หัวขอแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ (คน) รอยละ 
มาก
ที่สุด 

มาก พอใช นอย ตอง
ปรับปรุง 

๕. ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวม
อยูในระดับ 

๑๐๙ ๘ ๓ - - ๙๐.๘๓ 

รวม ๙๐.๘๓ 
 
  สรุป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ ดานเวลา ในเรื่องการใหบริการเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด คิดเปนรอยละ ๙๒.๕๐ และดานความรวดเร็วในการใหบริการ คิดเปนรอยละ ๘๙.๑๗ 
ตามลำดับ 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ ดานขั้นตอนการใหบริการ ใน ๓ ลำดับ ประกอบดวย
การจัดลำดับขั้นตอนการใหบริการตามที่ประกาศไว คิดเปนรอยละ ๙๐.๘๓ รองลงมาเปนการติดปายประกาศ
หรือแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ คิดเปนรอยละ ๘๖.๖๗ และการใหบริการ
ตามลำดับกอน-หลัง  คิดเปนรอยละ ๘๕.๐๐  ตามลำดับ 
 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ ดานบุคลากรที่ใหบริการ ใน ๓ ลำดับ ประกอบดวยการ
ใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๐ รองลงมาเปนความเต็มใจและความ
พรอมในการใหบริการอยางสุภาพ คิดเปนรอยละ ๘๖.๖๗  และความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ คิดเปน
รอยละ ๘5.83 ตามลำดับ 
 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ใน ๓ ลำดับ ประกอบดวย
จุด/ชอง การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก คิดเปนรอยละ ๙๐.๘๓ รองลงมาคือ ความสะอาด
ของสถานที่ใหบริการ คิดเปนรอยละ ๙๐.๐๐ และความชัดเจนของปายสัญลักษณ ประชาสัมพันธบอกจุด
บริการ  คิดเปนรอยละ ๘๘.๓๓ ตามลำดับ 
 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ ๙0.8๓  
 
 

 

 

 



                               ผลการสำรวจความพึงพอใจตอการใหบริการ ทั้ง ๔ ดาน 
                    องคการบริหารสวนตำบลตะเคียนราม  อำเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
 

หัวขอแบบสอบถามความพึงพอใจ รอยละ 
๑. ดานเวลา ๙๐.๘๓ 
๒. ดานขั้นตอนการใหบริการ ๘๗.๕๐ 
๓. ดานบุคลากรที่ใหบริการ ๘๖.๐๐ 
๔. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ๘๙.๗๙ 

รวม ๔ ดาน คิดเปนรอยละ 88.53 
 
   จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการ ๔ ดาน ขององคการบริหารสวนตำบล
ตะเคียนรามในดานเวลาการปฏิบัติงาน ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานสิ่งอำนวย
ความสะดวกประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบวา ประชาชนสวนใหญพึงพอใจในการใหบริการ คิดเปนรอย
ละ  88.53 
 
*หมายเหตุ ระดับความพึงพอใจ 
๕ มากที่สุด 
๔ มาก 
๓ พอใช 
๒ นอย 
๑ ตองปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 

 

 
 

 



 

 

                                      แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ 
                      องคการบริหารสวนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 
                                             ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                             ****************************** 
ขอชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ในขอที่ตรงกับความเปนจริงและในชองที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด 
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. เพศ   [ ] ชาย    [ ] หญิง 
๒. อาย ุ  [ ] ต่ำกวา ๒๐ ป  [ ] ๒๐ – ๓๐ ป  [ ] ๓๑ – ๔๐ ป 
   [ ] ๔๑ – ๕๐ ป   [ ] ๕๑ – ๖๐ ป  [ ] มากกวา ๖๐ ป     
๓. การศึกษา  [ ] ประถมศึกษา   [ ] มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
   [ ] อนุปริญญาหรือเทียบเทา  [ ] ปริญญาตรี 
   [ ] สูงกวาปริญญาตรี   [ ] อื่นๆ (ระบุ)................................... 
๔. อาชีพหลัก  [ ] รับราชการ   [ ] เอกชน/รัฐวิสาหกิจ [ ] คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
    [ ] รับจาง   [ ] นักเรียน/นักศึกษา [ ] เกษตรกร 
   [ ] อื่นๆ (ระบุ)................................... 
สวนที่ ๒ ความพึงพอใจตอการใหบริการ 
๕. ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด 
 

 
หัวขอ 

มาก
ที่สุด 

มาก พอใช นอย ตอง
ปรับปรุง 

๑. ดานเวลา 
๑.๑ การใหบริการ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.๒ ความรวดเร็วในการใหบริการ      
๒. ดานขั้นตอนการใหบริการ 
๒.๑ การติดปายประกาศหรือแจงขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
และระยะเวลาการใหบริการ 

     

๒.๒ การจัดลำดับขั้นตอนการใหบริการตามที่ประกาศไว      
๒.๓ การใหบริการตามลำดับกอน หลัง เชน การมากอน
ตองไดรับการบริการกอน 

     

 

 



 

 
หัวขอ 

มาก
ที่สุด 

มาก พอใช นอย ตอง
ปรับปรุง 

๓. ดานบุคลากรที่ใหบริการ 
๓.๑ ความเหมาะสมในการแตงกายของผูใหบริการ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๒ ความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยาง
สุภาพ 

     

๓.๓ ความรูความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถ
ตอบคำถามชีแ้จง ขอสงสัยใหคำแนะนำได เปนตน 

     

๓.๔ ความซื่อสัตย สุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่ง
ตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

     

๓.๕ การใหบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัติ      
๔. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
๔.๑ ความชัดเจนของปายสัญลักษณ ประชาสัมพันธบอก
จุดบริการ 

     

๔.๒ จุด/ชอง การใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงได
สะดวก 

     

๕. ทานมีความพึงพอใจตอการใหบริการในภาพรวมอยู
ในระดับ 

     

      
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
           ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมอื 
                 องคการบริหารสวนตำบลตะเคียนราม 


