
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

 
 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  1.  ชาย    2.  หญิง 
2. อาย ุ …………  ปี 
3. จบการศึกษาชั้นสูงสุด     

  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ    2. ประถมศึกษา  
    3. มัธยมศึกษาตอนต้น     4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   

  5. อนุปริญญา / ปวส.    6. ปริญญาตรี    
  7. สูงกว่าปริญญาตรี      8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................ 

4.อาชีพ 
     เกษตรกร ประกอบธุรกิจส่วนตัว  รับราชการ 
            ลูกจ้าง  นักเรียน/นักศึกษา          อ่ืน ๆ......................................................... 
ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ 
      การข้อมูลข่าวสารทางราชการ            การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ  
                การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน           การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
                ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร            การขอจดทะเบียนพาณิชย์  
                การช าระภาษี ต่างๆ               อ่ืน ๆ ระบุ.............................................................. ... 
 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

3.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ความสุภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่     
2. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่     
3. การตั้งใจในการให้บริการและการน าไปปฏิบัติ     
4. ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่     
5. ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่     
 

3.2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
1. มีช่องทางการให้บรกิารหลากหลาย     
2. มีขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน     
3. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว     
4. มีผังล าดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการที่แน่นอน     
 
 

ค ำชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง  ตามความคิดเห็นของท่าน   
 เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ  
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3.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
1. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่
จอดรถ น้ าดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ ฯลฯ 

    

2. เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ     
3. มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน     
4. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
ให้บริการ 

    

 
 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 
 

ขอบคุณส าหรับข้อมูลเพ่ือปรับปรุงบริการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
โดยสุ่มสอบถามประชาชนผู้มารับบริการทั้งหมด จ านวน 30 คน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  1. ชาย จ านวน 12 คน   2.  หญิง จ านวน  18 คน 
2. อาย ุ 1.ต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 0 คน 

 2.อายุ 16-30 ปี จ านวน 9 คน 
 3.อายุ 31-50 ปี จ านวน 12 คน 

            4.อายุ 51 ปี ขึ้นไป จ านวน 9 คน 
3. จบการศึกษาชั้นสูงสุด     

1. ไม่ได้เรียนหนังสือ จ านวน 0 คน    2. ประถมศึกษา จ านวน 5 คน   
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 5 คน     4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จ านวน 12 คน.   

5. อนุปริญญา / ปวส. จ านวน 0 คน      6. ปริญญาตรี จ านวน 8 คน     
   7. สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 0 คน    8. อ่ืนๆ จ านวน 0 คน   
4.อาชีพ 
    1.เกษตรกร จ านวน 13 คน    2.ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 10 คน   

3.รับราชการ จ านวน 2 คน     4.ลูกจ้าง จ านวน 0 คน 
5.นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 5 คน          6.อ่ืน ๆ จ านวน 0 คน 

ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ 
1.การข้อมูลข่าวสารทางราชการ จ านวน 1 คน 2.การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ  จ านวน 12 คน 
3.การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จ านวน 0 คน    4.การขอประกอบกิจการฯ จ านวน 0 คน 

          5.ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จ านวน 2 คน 6.การขอจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 0 คน 
          7.การช าระภาษี ต่างๆ จ านวน 15 คน  8.อ่ืน ๆ ระบุ จ านวน 0 คน 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

3.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1.พึงพอใจ (ดี+ดีมาก) เฉลี่ยร้อยละ 87.3 
2.ไม่พึงพอใจ (ปรับปรุง+พอใช้) เฉลี่ยร้อยละ 12.7 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ) 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
1. ความสุภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 60.0 26.7 13.3 0 
2. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ 63.3 23.3 13.3 0 
3. การตั้งใจในการให้บริการและการน าไปปฏิบัติ 66.7 26.7 6.7 0 
4. ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 66.7 23.3 10.0 0 
5. ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 73.3 6.7 20.0 0 

รวมเฉลี่ย 66.0 21.3 12.7 0 
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3.2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

1.พึงพอใจ (ดี+ดีมาก) เฉลี่ยร้อยละ 96.0 
2.ไม่พึงพอใจ (ปรับปรุง+พอใช้) เฉลี่ยร้อยละ 4.0 

 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
1. มีช่องทางการให้บรกิารหลากหลาย 93.3 7.6 0 0 
2. มีขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 76.7 20.0 3.3 0 
3. ขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก และรวดเร็ว 70.0 23.3 6.7 0 
4. มีผังล าดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการที่แน่นอน 66.7 26.7 6.7 0 

รวมเฉลี่ย 76.6 19.4 4.0 0 
 
3.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1.พึงพอใจ (ดี+ดีมาก) เฉลี่ยร้อยละ 91.7 
2.ไม่พึงพอใจ (ปรับปรุง+พอใช้) เฉลี่ยร้อยละ 8.3 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
1. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่
จอดรถ น้ าดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ ฯลฯ 

60.0 26.7 13.3 0 

2. เครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 70.0 20.0 10.0 0 
3. มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน 66.7 30.0 3.3 0 
4. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
ให้บริการ 

63.3 30.0 6.7 0 

รวมเฉลี่ย 65.0 26.7 8.3 0 
 

สรุปภาพรวมทั้ง 3 ด้านได้ดังนี้ 
ประเด็น พึงพอใจ (ดี+ดีมาก) ไม่พึงพอใจ (ปรับปรุง+พอใช้) 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 87.3 12.7 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 96.0 4.0 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 91.7 8.3 

รวมเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 91.6 8.4 
 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
1.ควรขยายพ้ืนที่บริการให้กว้างกว่านี้ พื้นที่เดิมแคบ 
2.ควรเน้นบริการไปตามชุมชนให้มากขึ้น 
3.ควรประชาสัมพันธ์ระยะเวลาที่ชัดเจน 


