
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานบริหารทั่วไป  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  โทร. 0 7471 0902 

ที ่สต ๗๓๙๐๑/   15     วันที ่   30  กันยายน  ๒๕64     

เรื่อง รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลา ที่มีการจัดการบริการประชาชนที่เข้ามา
รับบริการในหน่วยงานอย่างมีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีประชาชนมาใช้บริการด้านต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน จ านวน 95 คน ดังรายละเอียดแนบท้าย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
(นางสาวทิรา  อ่อนตุก) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 

(นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 

(นายโชติ ด าอ่อน) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ (งานธุรการ ส านักปลัด) 
ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
***************************************************** 

ข้อชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย / ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

1. เพศ  □1) ชาย    □2) หญิง 

2. อาย ุ  □1) ต่ ากว่า 20 ปี □2) 21-40 ปี  □3) 41-60 ปี  □4) 60 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสดุ 
  □1) ประถมศึกษา   □2) มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 
  □3) ปริญญาตร ี    □4) องค์กรชุมชน/เครือข่ายองคก์รชุมชน 
  □5) อื่นๆ โปรดระบ…ุ……………………………………………………….. 

4. อาชีพของผู้มารับบริการ 
  □1) เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร   □2) ผู้ประกอบการ 
  □3) ประชาชนผู้รับริการ    □4) องค์กรชุมชน/เครือข่ายองคก์รชุมชน 
  □5) อื่นๆ โปรดระบ…ุ……………………………………………………….. 

 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับการตดัสินใจ ข้อละ 1 ช่อง โดยมีค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง ระดับมากท่ีสดุ       ระดับ 4 หมายถึง ระดับมาก      ระดับ 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง ระดับน้อย              ระดับ 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 

 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านเวลา 
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด      
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ      
2. ด้านขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ      
2.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามท่ีประกาศไว้      
2.3 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน      
3. ด้านบุคลากรที่ใหบ้รกิาร 
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ      
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ      
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้เป็นต้น      
3.4 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,ไม่รับสินบน,ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ      
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ      
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีน่ังรอรับบริการ น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ      
4.4 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ      

 

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

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งน้ี 



แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ (งานธุรการ ส านักปลัด) 
ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
***************************************************** 

ข้อชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย / ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

1. เพศ   1) ชาย     2) หญิง 

2. อาย ุ   1) ต่ ากว่า 20 ปี  2) 21-40 ปี   3) 41-60 ปี   4) 60 ปี
ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสดุ 
   1) ประถมศึกษา    2) มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 
   3) ปริญญาตร ี     4) องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 
   5) อื่นๆ โปรดระบ…ุ……………………………………………………….. 

4. อาชีพของผู้มารับบริการ 
   1) เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร    2) ผู้ประกอบการ 
   3) ประชาชนผู้รับริการ     4) องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 
   5) อื่นๆ โปรดระบ…ุ……………………………………………………….. 

 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับการตดัสินใจ ข้อละ 1 ช่อง โดยมีค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
  ระดับ 5 หมายถึง ระดับมากท่ีสดุ       ระดับ 4 หมายถึง ระดับมาก      ระดับ 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง ระดับน้อย              ระดับ 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 

 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านเวลา 
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  /    
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ  /    
2. ด้านขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  /    
2.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามท่ีประกาศไว้  /    
2.3 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน   /   
3. ด้านบุคลากรที่ใหบ้รกิาร 
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ  /    
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ   /   
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้เป็นต้น  /    
3.4 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,ไม่รับสินบน,ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ  /    
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ  /    
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก  /    
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีน่ังรอรับบริการ น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  /    
4.4 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการ  /    

 

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งน้ี 



สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ 
งานธุรการ   ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
ประจ าปีงบประมาณ  2565 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด 95 คน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
1.  เพศ 
        ชาย 
        หญิง 

 
46 
49 

 

 
48.42 
51.58 

 

2.  อายุ 
         ต่ ากว่า 20 ป ี
         21  - 40  ปี 
         41  -  60  ป ี
         60  ปีขึ้นไป 

 
7 

43 
35 
10 

 
7.37 

45.26 
36.84 
10.53 

 

 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
           ประถมศึกษา 
           มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 
           ปริญญาตร ี
           สูงกว่าปริญญาตรี 

 
22 
63 
10 
0 

 
23.16 
66.31 
10.53 

0 
 

 

4.  สถานภาพของผู้มารับบริการ 
           เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 
            ผู้ประกอบการ 
            ประชาชนผู้มารับบริการ 
            องค์กรชุมชน / เครือข่ายองค์กรชุมชน 
            อ่ืนๆ โปรดระบุ  นกัเรียน 

 
65 
3 

20 
0 
7 

 
68.42 
3.16 

21.05 
0 

7.37 
 

 

 

 สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 51.58 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 21 – 40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 45.26 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า               
คิดเป็นร้อยละ 66.31 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร  คิดเป็นร้อยละ 68.42 

 

 

 

 

 



- 2   - 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 

 
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

ระดับความพึงพอใจ (คน) 
           

1. ด้านเวลา 
 1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
0 

 
45 

 
35 

 
15 

 
0 

 1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ 0 44 34 17 0 
                                                         รวม 
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 2.1   การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

 
1 

 
81 

 
10 

 
3 

 
0 

 2.2  การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่
ประกาศไว้ 

1 70 20 4 0 

 2.3  การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่นมาก่อน
ต้องได้รับบริการก่อน 

5 65 20 5 0 

                                                         รวม 
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ      
 3.1  ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 6 52 23 14 0 
 3.2 ความเต็มใจและและความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ 

3 65 15 12 0 

 3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น
สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้
เป็นต้น 

0 63 20 12 0 

 3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นไม่
ขอสิ่งตอบแทน,ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ 

25 65 5 0 0 

 3.5  การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

10 73 10 2 0 

รวม 
4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
 4.1  ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ 
ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 

14 78 3 0 0 

 4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวก 

7 83 5 0 0 

 4.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น 
ที่นั่งรอรับบริการน้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

10 76 6 3 0 

 4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ 13 79 3 0 0 
 

 



สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ  

1. ด้านเวลา 

 1.1 ประชาชนมีความพึงพอใจ ในเรื่องการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ในระดับมากเป็น
จ านวนสูงสุด คือ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 
 1.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องความรวดเร็วในการให้บริการ ในระดับมาก เป็นจ านวนสูงสุด 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 46.32  
 
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

 2.1 ประชาชนมีความพึงพอใจ ในเรื่องการติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการ ในระดับมาก เป็นจ านวนสูงสุด คือ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 85.26 
 2.2 ประขาชนมีความพึงพอใจ การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ใน ในระดับมาก 
เป็นจ านวนสูงสุด คือ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42 
 
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
 3.1 ประชาชนมีความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ ในระดับมาก เป็น
จ านวนสูงสุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 54.74 
 3.2 ประชาชนมีความพึงพอใจ ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ ในระดับมาก
เป็นจ านวนสูงสุด 65 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42 
 3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้ ใน
ระดับมาก เป็นจ านวนสูงสุด คือ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 66.32 
 3.4 ประชาชนมีความพึงพอใจ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ในระดับมาก เป็นจ านวนสูงสุด คือ 65 คิดเป็นร้อยละ 68.42 
 3.5 ประชาชนมีความพึงพอใจ การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่ถือปฏิบัติ ในระดับมาก เป็น
จ านวนสูงสุด คือ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 76.84 
 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.1 ประชาชนมีความพึงพอใจ ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ใน
ระดับมาก เป็นจ านวนสูงสุด คือ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 

 4.2 ประชาชนมีความพึงพอใจ จุด/ชองการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก ในระดับ
มาก เป็นจ านวนสูงสุด คือ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 87.37 

 4.3 ประชาชนมีความพึงพอใจ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ                   
น้ าดื่ม หนังสือ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ในระดับมากเป็นจ านวนสูงสุด คือ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

 4.4 ประชาชนมีความพึงพอใจ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ ในระดับมาก เป็นจ านวนสูงสุด คือ 
79 คน คิดเป็นร้อยละ 83.16 

 

 


