
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ 
หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสพุรรณบุรี 

ประจ าปงีบประมาณ  2563 
 
 หน่วยงานได้จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการนี้ขึ้นมา  เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ   
การบริการให้มีประสิทธิภาพ  จงึใคร่ขอความร่วมมือท่านตอบข้อความตามความเปน็จริง  ดังนี้ 
ค าชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องทีต่รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ      1)  ชาย        2)  หญิง 
2.  อายุ      1)  ต่ ากวา่ 20 ป ี                 2)  21 - 40 ปี       
                          3)  41 – 60 ปี                 4)  60 ปีขึ้นไป 
3.  ระดับการศึกษาสงูสุด 
      1)  ประถมศึกษา      2)  มัธยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/เทียบเทา่  
      3)  ปริญญาตร ี      4)  สูงกว่าปริญญาตร ี    
4.  อาชีพของผู้มารับบริการ 
     1)  ข้าราชการ/ขา้ราชการบ านาญ            2)  ผู้ประกอบการ  
     3)  ประชาชนผู้รับบริการ      4)  องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 
     5) อื่นๆ  โปรดระบ ุ………………………………………. 
5.  ท่านมาติดต่อขอรับบริการเรื่องใด 
     1)  ค่ารักษาพยาบาล        2)  การศึกษาบุตร    3)  ค่าเช่าบ้าน     4)  บ าเหน็จบ านาญ
     5) เร่ืองอื่นๆ  โปรดระบ ุ………………………………………. 
 
ตอนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ให้ท่านท าเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านเวลา      
1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ      
2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ      
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ      
2.2 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง        
3.  ด้านบุคลากรที่ใหบ้ริการ      
3.1 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ      
3.2 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า
ได้เป็นต้น 

     

3.3 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหนา้ที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสนิบน, ไม่หาผล 
ประโยชน์ในทางมชิอบ 

     

3.4 การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
 



 
 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 
4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
4.1 ป้าย/สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ      
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ทีน่ั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์       
4.4  ความสะอาดของสถานที่ใหบ้ริการ        
5.  ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม        
 
 
 
ข้อเสนอแนะ   
......................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในคร้ังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ 
หน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  จ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด  120  คน    
ข้อมูลทั่วไป จ านวน

(คน) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

1.  เพศ 
 ชาย 
 หญิง 

 
57 
63 

 
47.50 
52.50 

 

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

 
10 
25 
40 
45 

 
 8.33 
20.84 
33.33 
37.50 

 

 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ประถมศึกษา    
 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า    
 ปริญญาตรี   
 สูงกว่าปริญญาตรี  

 
9 

26 
72 
13 

 
7.50 

21.67 
60.00 
10.83  

 

4.  อาชีพของผู้มารับบริการ 
 ข้าราชการ/ข้าราชการบ านาญ 
 ผู้ประกอบการ  
 ประชาชนผู้รับบริการ  
 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 
 อ่ืนๆ  โปรดระบุ  นักเรียน/นักศึกษา 
 

 
70 
5 

25 
12 
8 

 
58.33 
4.17 

20.83 
10.00 
6.67 

 

5.  เรื่องท่ีมาขอรับบริการ 
 ค่ารักษาพยาบาล 
 การศึกษาบุตร  
 ค่าเช่าบ้าน 
 บ าเหน็จบ านาญ 
 เรื่องอ่ืน ๆ โปรดระบุ  ผู้รับบ านาญ  บ าเหน็จด ารงชีพ ทั่วไป 

 
10 
15 
10 
45 
40 

 
8.33 

12.50 
8.33 

37.50 
33.34 

 

สรุป  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 52.50    ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ  60 ปีขึ้นไป  คิดเป็น
ร้อยละ  37.50  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา  ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  60.00  อาชีพส่วน
ใหญ่ของผู้มาขอรับบริการเป็นข้าราชการ/ข้าราชการบ านาญ   คิดเป็นร้อยละ  58.33  และเรื่องที่มาขอรับบริการ
บ าเหน็จบ านาญ คิดเป็นร้อยละ  37.50 



ตอนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ  จ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด  120  คน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ(คน)      

    x 
ระดับ 

     
1. ด้านเวลา 
 1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 20 35 60 5 0 3.58 ดีมาก 
 1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ 22 40 41 17 0 3.56 ดีมาก 
2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลา          
การให้บริการ 20 35 48 17 0 3.48 ดีมาก 
2.2 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง  22 37 43 18 0 3.53 ดีมาก 
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
3.1 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ 21 39 44 16 0 3.54 ดีมาก 
3.2 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจง        
ข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้เป็นต้น 23 38 47 12 0 3.60 ดีมาก 
3.3  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน,          
ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ 26 40 41 13 0 3.66 ดีมาก 
3.4 การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 23 46 40 11 0 3.68 ดีมาก 
4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.1 ป้าย/สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 15 38 56 11 0 3.48 ปานกลาง 
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 13 35 65 7 0 3.45 ปานกลาง 
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับบริการ 
น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์  25 41 40 14 0 3.64 ดีมาก 
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ   22 40 50 8 0 3.63 ดีมาก 
5. ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม  22 37 49 12 0 3.58 ดีมาก 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ   มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ด้านเวลา  ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 120  คน ประเมินความพึงพอใจในเรื่อง การให้บริการเป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด  ความรวดเร็วในการให้บริการ  อยู่ในระดับดีมาก 
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 120  คน ประเมินความพึงพอใจในเรื่อง การติด

ป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการ  และการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง  อยู่ใน
ระดับดีมาก 

3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ  ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 120  คน ประเมินความพึงพอใจในเรื่อง ความเต็ม
ใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ  ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบ
ค าถาม  ชี้แจง ข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้เป็นต้น  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง        
ตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ  และการให้ริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับ     
ดีมาก 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 120  คน ประเมินความพึงพอใจในเรื่อง ความ
เพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น  ที่นั่งรอรับบริการ  น้ าดื่ม  หนังสือพิมพ์   ความสะอาดของสถานที่
ให้บริการ อยู่ในระดับดีมาก  และ ป้าย/สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ  และจุด/ช่องการให้บริการ  
มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก อยู่ในระดับปานกลาง 

5. ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม     ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 120  คน ประเมินความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก



 


