
 
 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ        ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่   
ที ่  ยล ๗๕๙๐๑/                                        วันที ่    4  ตุลำคม  2564 
เรื่อง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  

(รำยงำนสรุปผลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  
อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2564) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  (ผ่ำนปลัด อบต.ล ำใหม่)  

 

๑.  เรื่องเดิม 

ด้วยข้ำพเจ้ำ  นำงสำวนุสรำ   เจ๊ะแต  ต ำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์  ได้รับ
มอบหมำยให้จัดท ำรำยงำนสรุปผลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร  ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2564  นั้น 
 

๒.  ข้อเท็จจริง 
       บัดนี้  ข้ำพเจ้ำได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลแบบสอบถำมควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่  อ ำเภอเมืองยะลำ  จังหวัดยะลำ  ประจ ำปีงบประมำณ  2564  เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 

   ๓.  ข้อเสนอ 
   

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   
 

                                                                  (นำงสำวนุสรำ   เจ๊ะแต)                     
        (นำงสุภำนันท์   ดังศรีเทศ)                                               ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ 
          หัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.   
 

        (นำงสำวสูไวบ๊ะ บือรำเฮง) 
                                                                                  รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่ 
        (นำงสำวจำรุวรรณ   คงทน) 
  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่                                 
                                                                                        (นำงสำวจำรุวรรณ   คงทน) 

  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
                                                                            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำใหม่ 

 



สรุป 
แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ  

ณ จุดให้บริการ  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวดัยะลา 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  จ ำนวนผู้เข้ำตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  350  คน    
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

   ชำย 157 44.86 

   หญิง 193 55.14 

รวม 350 100.00 

 2. อายุ 

 ต  ำกว่ำ  20  ปี  68 19.43 

 21 – 40    ปี  149 42.57 

  41 – 60   ปี ๗๖ 21.71 

60  ปีขึ้นไป 57 16.29 

รวม 350 100.00 

3. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษำ 75 21.43 

มัธยมศึกษำตอนต้น/มัธยมศึกษำตอนปลำย/เทียบเท่ำ 116 33.14 

ปวส. / อนุปริญญำตรี / เทียบเท่ำ 58 16.57 

ปริญญำตรี 89 25.43 

สูงกว่ำปริญญำตรี 12 3.43 

รวม     350 100.00 

4. อาชีพ 

เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร        75 21.43 

ผู้ประกอบกำร 67 19.14 

ประชำชนผู้รับบริกำรทั วไป  ๑๐๘ 30.86 

องค์กรชุมชน/เครือข่ำยองค์กรชุมชน 45 12.86 

อื นๆ  โปรดระบุ ………………………………………. 55 15.71 

รวม 350 100.00 
 

.../ สรุปฯ 
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สรุป  ผู้ตอบแบบสอบถำม  จำกจ ำนวนผู้เข้ำตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  350  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

คิดเป็นร้อยละ  55.14  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่  อยู่ในช่วง อายุ  21-40  ปี  คิดเป็นร้อยละ  42.57  ผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำ  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  33.14  และ
สถำนภำพของผู้มำรับบริกำรส่วนใหญ่เป็นประชาชนผู้รับบริการทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  30.86 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการ  ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าใหม่  

  
 
 
 

.../ 4.ด้ำนสิ งอ ำนวยควำมสะดวก 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

ระดับความพึงพอใจ (คน) x ̄ ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1. ด้านเวลา 
1.1  กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที ก ำหนด 

 
185 

 
125 

 
25 

 
10 

 
5 

 
4.36 

 
87.14 

1.2  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 191 132 16 8 3 4.43 88.57 

รวม 4.39 87.86 

2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2.1 กำรติดป้ำยประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำรให้บริกำร 

142 135 59 12 2 4.15 83.03 

2.2 กำรจัดล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมที ประกำศไว้ 159 144 30 12 5 4.26 85.14 
2.3 กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง เช่น มำก่อนต้องได้รับ 
บริกำรก่อน 

134 152 52 9 3 4.16 83.14 

รวม 4.19 83.77 

3.  ด้านบคุลากรที่ให้บรกิาร 
3.1 ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยของผู้ให้บริกำร 

182 135 20 10 3 4.38 87.60 

3.2 ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ 193 135 19 3 0 4.48 89.60 
3.3 ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบ 
ค ำถำม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค ำแนะน ำได้เป็นต้น 

165 179 6 0 0 4.45 89.09 

3.4 ควำมซื อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที  เช่น ไม่ขอสิ ง 
ตอบแทน,ไม่รับสินบน, ไม่หำผล ประโยชน์ในทำงมิชอบ 

157 179 8 5 1 4.39 87.77 

3.5 กำรให้บริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ 189 146 11 4 0 4.49 89.71 

รวม 4.44 88.75 
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สรุป     
ผู้ตอบแบบสอบถำม  ความพึงพอใจด้านเวลา  จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  350  คน  

ตำมล ำดับ  ดังนี้   
ล าดับที่ 1  ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ  88.57    
ล าดับที่ 2  กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ  87.14   

 ผู้ตอบแบบสอบถำม  ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ  จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  
350  คน  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ ดังนี้   
 ล าดับที่ 1 กำรจัดล ำดับขั้นตอนกำรให้บริกำรตำมที ประกำศไว้ คิดเป็นร้อยละ 85.14     
 ล าดับที่ 2 กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง  คิดเป็นร้อยละ  83.14   
 ล าดับที่ 3 กำรติดป้ำยประกำศหรือแจ้งข้อมูลเกี ยวกับขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร  คิดเป็นร้อยละ  
83.03   
 ผู้ตอบแบบสอบถำม  ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ  จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  
350  คน  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ  ดังนี้   
 ล าดับที่ 1  กำรให้บริกำรเหมือนกันทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ  89.71   
 ล าดับที่ 2  ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ  คิดเป็นร้อยละ  89.60   
 ล าดับที่ 3  ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร  คิดเป็นร้อยละ  89.09   
 ล าดับที่ 4  ควำมซื อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที   คิดเป็นร้อยละ  87.77   
 ล าดับที่ 5  ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยของผู้ให้บริกำร  คิดเป็นร้อยละ  87.60   
 

.../ ผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

ระดับความพึงพอใจ (คน) x ̄ ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.1 ควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์ ประชำสัมพันธ์ 
บอกจุดบริกำร 

179 143 19 6 3 4.40 87.94 

4.2 จุด /ช่อง กำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึง 
ได้สะดวก 

182 148 13 2 5 4.43 88.57 

4.3 ควำมเพียงพอของสิ งอ ำนวยควำมสะดวกเช่น ที นั ง 
รอรับบริกำร น้ ำดื ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

195 139 12 3 1 4.50 89.94 

4.4 ควำมสะอำดของสถำนที ให้บริกำร 141 169 28 10 2 4.25 84.97 

รวม 4.39 87.86 

5. ความพึงพอใจ  ในภาพรวม  ต่อการบริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

192 143 10 3 2 4.49 89.71 
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 ผู้ตอบแบบสอบถำม  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  จำกจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด  
350  คน  ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ  ใน  3  ล ำดับแรก  ดังนี้   
 ล าดับท่ี 1  ควำมเพียงพอของสิ งอ ำนวยควำมสะดวกเช่น ที นั งรอรับบริกำร น้ ำดื ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ  คิดเป็น
ร้อยละ  89.94 
 ล าดับที่ 2  จุด/ช่องกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้สะดวก  คิดเป็นร้อยละ  88.57        
 ล าดับที่ 3  ควำมชัดเจนของป้ำยสัญลักษณ์ ประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร  คิดเป็นร้อยละ  87.94 
 ล าดับที่ 4  ควำมซื อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที   คิดเป็นร้อยละ  84.97   

 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มี  ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ               
ณ จุดให้บริการ  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ ในภาพรวม  ดังนี้ 
 คิดเป็นร้อยละ  89.71     

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีเจ้ำหน้ำที ให้เพียงพอต่อกำรให้บริกำร 
2. เจ้ำหน้ำที คอยดูแลเอำใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริกำร 
3. มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่อขอรับกำรบริกำรจำกหน่วยงำน 
4. มีกำรจัดสถำนที และอุปกรณ์ ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรเข้ำรับบริกำร 
5. ควรกำรให้บริกำรเชิงรุก มีควำมฉับไว ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพมำกยิ งขึ้น 

 
 

**  หมายเหตุ  **   ระดับความพึงพอใจ 
  5  ระดับมำกที สุด 
  4  ระดับมำก 
  3  ระดับปำนกลำง 
  2  ระดับน้อย 
  1  ระดับน้อยที สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการ   

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 
 
ข้อชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
1.  เพศ      1)  ชาย        2)  หญิง 

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

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
      1)  ประถมศึกษา       2)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
      3)  ปวส. / อนุปริญญาตรี / เทียบเท่า     4)  ปริญญาตร ี  

    5)  สูงกว่าปริญญาตร ี     

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

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ  ณ จุดให้บริการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1.  ด้านเวลา 
1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ      
2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
2.1 การติดปา้ยประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ 

     

2.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว ้      
2.3 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง  เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน      
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ      
3.2 ความเตม็ใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ      
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย 
ให้ค าแนะน าได้เป็นต้น 

     

3.4 ความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏบิัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, 
ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ 

     

3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ      
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หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสมัพันธ์บอกจุดบริการ      
4.2 จดุ/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงไดส้ะดวก      
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่งรอรับบริการ น้ าดื่ม  
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

     

4.4  ความสะอาดของสถานที่ให้บรกิาร        
5.  ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการ  
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ในภาพรวม   

     

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

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งน้ี 


