
สรปุผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รบับริการ 
ของเทศบาลต าบลหนองบวั 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 

 มจี ำนวนผูก้รอกแบบสอบถำมจำกกำรรบับรกิำรทัง้หมด จ ำนวน 100 คน มรีำยละเอยีดดงันี้ 
************************************************************************************ 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  1.  ชายจำนวน 40 คน    2.  หญิงจำนวน   60 คน 
2. อายุ  …………  ปี 
3. จบการศึกษาช้ันสูงสุด     

  1. ไม่ได้เรียนหนังสือจำนวน  3คน    2. ประถมศึกษา จำนวน 48 คน 
    3. มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 23 คน    4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  จำนวน 17 คน 

  5. อนุปริญญา / ปวส. จำนวน 5 คน    6. ปริญญาตร ี จำนวน 3 คน   
  7. สูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน 1 คน    8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ 

4.อาชีพ  …34 คน....เกษตรกร …25 คน..ประกอบธุรกิจส่วนตัว …6 คน..รับราชการ 
  …13 คน.…..ลูกจ้าง  …18 คน..นักเรียน/นักศึกษา  …4 คน..อื่น ๆ 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่ขอรับบริการ 
…2 คน.. การข้อมูลข่าวสารทางราชการ   …33 คน.. การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ  
…20 คน.. การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  …3 คน.. การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
....5 คน.. การใช้ Internet ตำบล   ……4 คน. การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
…5 คน.. ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร   …5 คน.. การขอจดทะเบยีนพาณิชย์  
…23 คน.. การชำระภาษี ต่างๆ    ………….. อื่น ๆ 

ข้อมูลเก่ียวกบัความคิดเหน็ของผู้รบับริการ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี 
ปาน 
กลาง 

พอใจ 
ควร

ปรับปรุง 

1. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสภุาพ การวางตัว
เรียบร้อย 

77 คน 23 คน    

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว แลอาใจใส ่ 18 คน 82 คน    
3. เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
น่าเชื่อ  

78 คน 20 คน 2 คน   

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

18 คน 80 คน 2 คน   

5.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 87 คน 12 คน 1 คน   
6. ช้ันตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 17 คน 83 คน    
7. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 40 คน 60 คน    
8. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่นที่จอด
รถ น้ำดื่ม 

79 คน 17 คน  4 คน  
 

ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

                                                           



 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการ  
ของเทศบาลตำบลหนองบัว  

 

 
 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  1.  ชาย    2.  หญิง  
 2. อายุ  …………  ปี 
3. จบการศึกษาช้ันสูงสุด      

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

  5. อนุปริญญา / ปวส.    6. ปริญญาตร ี    
  7. สูงกว่าปริญญาตรี      8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................  

4.อาชีพ ............... เกษตรกร.. …………… ประกอบธุรกิจส่วนตัว ............... รับราชการ 
 ................ลูกจ้าง  ……………. นักเรียน/นักศึกษา  .................อื่น ๆ  
ตอนที่ 2 เร่ืองที่ขอรับบริการ 
………….. การข้อมูลข่าวสารทางราชการ   ............... การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ    
.............. การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  …………… การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     
...............ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร   …………… การขอจดทะเบยีนพาณิชย์     
............... การชำระภาษี ต่างๆ    ............... อื่น ๆ  
 

ตอนที ่3 ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองบัว 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสภุาพ การวางตัว
เรียบร้อย 

     

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว แลเอาใจใส ่      
3. เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
น่าเชื่อ  

     

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

     

5. ช้ันตอนให้บริการมีระบบ ไมยุ่่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
6. การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง      
7. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

     

8. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำ
ดื่ม 

     

9. สถานท่ีมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย      
 

ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………............................ 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง  ตามความคิดเห็นของท่าน   
 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ  



 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


