
แบบสอบถาม 

แสดงความคิดเห็นของประชาชนในการรับบริการ 

เทศบาลตําบลพรรณานิคม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ          ชาย   หญิง   

2.อายุ         ต่ํากวา 18 ป     ระหวาง 18 - 35 ป     ระหวาง 36 - 50 ป   มากกวา 50 ป             

3.การศึกษา  ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา                 ปวช./ปวส.              อนุปริญญา               

                 ปริญญาตรี        สูงกวาปริญญาตรี          อ่ืน ๆ (ไมมี) 

4.อาชีพ       เกษตรกร        ลูกจาง                    รับราชการ           

                 ประกอบธุรกิจสวนตัว                               อ่ืน ๆ นักเรียน / นักศึกษา   
 

ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูรับบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.................. 

วันท่ี...........เดือน..................................พ.ศ............ 

ขอขอบพระคุณในการใหความรวมมือ 
 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง

1. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานที่เห็นไดงาย

2. มีปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่

3. ความสุภาพในการใหบริการ

4. ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ

5. การจัดสถานที่รอใหบริการ

6. หองน้ําสะอาดและมีเพียงพอกับความตองการ

7. มีน้ําสะอาดบริการอยางเพียงพอ

8. การจัดลําดับการใหบริการมีความยุติธรรม



 

สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการของเทศบาลตําบลพรรณานิคม 

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ 
 ( เดือนมกราคม  -  เดือนมิถุนายน  25๖๑) 

มีจํานวนผูกรอกแบบสอบถามจากการรับบริการท้ังหมด จํานวน 50 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

************************************************************************************* 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ   ชาย  จํานวน  20  คน                 หญิง  จํานวน  30  คน 

2.อายุ     1. ต่ํากวา 18 ป               จํานวน   5  คน         2. ระหวาง 18 - 35 ป    จํานวน  15  คน  
             3. ระหวาง 36 - 50 ป      จํานวน  20 คน         4. มากกวา 50 ป           จํานวน  10  คน 

3.การศึกษา     1.ประถมศึกษา         จํานวน  25  คน       2. มัธยมศึกษา                จํานวน    5  คน                        
3.ปวช./ปวส.           จาํนวน  10  คน       4. อนุปริญญา                 จํานวน   4  คน                                               
5.ปริญญาตรี           จํานวน    5  คน       6. สูงกวาปรญิญาตรี          จํานวน   1  คน                                
7.อ่ืน ๆ (ไมมี) 

4.อาชีพ          1.เกษตรกร             จํานวน   23 คน        2.ลูกจาง                     จํานวน   9  คน             
3.รับราชการ          จํานวน     3 คน        4.ประกอบธุรกิจสวนตัว     จาํนวน   5  คน              
6.อ่ืน ๆ นักเรียน / นักศึกษา  จํานวน 10 คน    

ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูรับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดีมาก(คน) ดี(คน) พอใช(คน) ควรปรับปรุง(คน)

1 มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานที่เห็นไดงาย 27 23 0 0

2 มีปายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ 24 26 0 0

3 ความสุภาพในการใหบริการ 19 31 0 0

4 ความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ 19 31 0 0

5 การจัดสถานที่รอใหบริการ 18 32 0 0

6 หองน้ําสะอาดและมีเพียงพอกับความตองการ 25 25 0 0

7 มีน้ําสะอาดบริการอยางเพียงพอ 25 25 0 0

8 การจัดลําดับการใหบริการมีความยุติธรรม 24 26 0 0

ลําดับที่
ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน



 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.กลุมผูมารับบริการของเทศบาลตําบลพรรณานิคม จะมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย  ผูมารับ

บริการสวนใหญมีอายุระหวาง 36 – 50  ป สวนใหญมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเปน
เกษตรกร 

2.ผูมารับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลพรรณานิคม ในภาพรวม
อยูในระดับดี โดยมีผูตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยูในระดับดีมากและระดับดี ไมมีผูตอบ
แบบสอบถามในระดับพอใชและควรปรับปรุง โดยรายการประเมินท้ัง 8 รายการ มีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ในระดับดีมาก เฉลี่ย 22.63 คน และในระดับดี เฉลี่ย 27.37 คน  มีผูตอบแบบสอบถามเรื่องการมีปาย
ประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีเห็นไดงาย อยูในระดับดีมาก จํานวนมากท่ีสุด 27 คน รองลงมาคือมี
หองน้ําสะอาดและเพียงพอกับความตองการและมีน้ําสะอาดบริการอยางเพียงพอ มีผูตอบแบบสอบถามอยูใน
ระดับดีมากในจํานวนท่ีเทากันคือ 25 คน สําหรับปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ีและการ
จัดลําดับการใหบริการมีความยุติธรรม มีผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับดีมากในจํานวนท่ีเทากัน คือ 24 คน 
และในประเด็นเจาหนาท่ีมีความสุภาพในการใหบริการและใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว  มีระดับความ
พึงพอใจในระดับดีพอๆกัน และคะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากท่ีมีคาคะแนนต่ําสุด ไดแก ประเด็นการจัด
สถานท่ีรอใหบริการ ซ่ึงถาเทศบาลตําบลพรรณานิคม มีงบประมาณเพียงพอควรปรับปรุงในประเด็นดังกลาว 
แตอยางไรก็ตามในประเด็นนี้ผูรับบริการก็ยังมีความพึงพอใจในระดับดี 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

1. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานการมีปายประชาสัมพันธและปายแสดงท่ีเห็นไดงาย  
ดีมาก  รอยละ  54   ดี  รอยละ  46 

2. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจดานการมีปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหนาท่ี  
ดีมาก  รอยละ  48   ดี  รอยละ  52 

3. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานความสุภาพในการใหบริการ  
ดีมาก  รอยละ  38   ดี  รอยละ  62 

4. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ  
ดีมาก  รอยละ  38   ดี  รอยละ  62 

5. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานการจัดสถานท่ีรอใหบริการ  
ดีมาก  รอยละ  36   ดี  รอยละ  64 

6. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานหองน้ําท่ีมีความสะอาดและมีเพียงพอกับความตองการ        
ดีมาก  รอยละ  50   ดี  รอยละ  50 

7. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานการมีน้ําดื่มบริการอยางเพียงพอ  
ดีมาก  รอยละ  50   ดี  รอยละ  50 

8. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจในดานการจัดลําดับการใหบริการมีความยุติธรรม 
ดีมาก  รอยละ  48   ดี  รอยละ  52 
 
 

                                  (ลงชื่อ)......................................................ผูรายงาน 
                                                (นางสาวโสภิดา  แกวกา) 
                                             นักประชาสัมพันธชํานาญการ 


