
 

 
 

 
แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร  อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
โดย คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

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

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผูร้ับบริการ 

คำชี้แจง  กรุณาทำเครื่องหมาย ลงใน  หรือเตมิข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

1.  เพศ     
1. ชาย            2. หญิง 

 

2. อายุ 
1. ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 2. 21 - 30 ปี  3. 31 -  40  ป ี  

  
4. 41 – 50 ปี  5. 51 – 60 ปี 6. 61 ปีขึ้นไป 

 

3.  ระดับการศึกษา  
1. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า/ไม่ได้เรียน  2. มัธยมศึกษาตอนต้น 

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   4. ปวส./อนุปริญญา   
5. ปริญญาตรี     6. สูงกว่าปริญญาตรี 

 

4. อาชีพ  
1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ         2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
3. ผู้ประกอบการ/ค้าขายรายย่อย         4. รับจ้างทั่วไป/อาชีพอิสระ  
5. นักเรียน/นักศึกษา           6. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

 7. เกษตรกร/ประมง           8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................... 
 

ตอนที่ 2 เรื่องท่ีขอรับบริการ 
คำชี้แจง  กรุณาทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

ท่านรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร จากงานใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1. งานด้านบริการกฎหมาย       2. งานด้านทะเบียน 

 3. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง       4. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 5. งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ     6. งานด้านการศึกษา 
 7. งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   8. งานด้านรายได้หรือภาษี 

9. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   10. งานด้านสาธารณสุข 
11. งานด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................... 

ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ของ อบต.โคกหาร 

ตอนที่ 3.1 ความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/สิ่ง
ปลูกสร้าง) 

คำชี้แจง  กรุณาทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
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ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ      
1.1 มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.2 ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขัน้ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
1.3 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มคีวามชัดเจน      
1.4 มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างชัดเจน      

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ      
2.1  มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์  
      โทรสาร เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่ ฯลฯ 

     

2.2  สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการไดด้้วยความสะดวก  
      รวดเร็ว 

     

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่าน  
     สื่อต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์  หนังสือเวียน 

     

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ เช่น กล่องรับฟังความ 
     คิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 

     

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
3.1  ความสุภาพ เป็นมติร มรีอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ      
3.2  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่  
      และเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง 

     

3.3  เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
      น่าเชื่อถือ 

     

3.4  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปญัหา   
      อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

     

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      
4.1 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ   
     ห้องน้ำ ที่น่ังคอยรับบริการ นำ้ดื่ม 

     

4.2 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย      
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ      
4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน  
      สะดวก เหมาะสม 

     

ตอนที่ 3.2 ความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (การบริการรับลงทะเบียน/อำนวย
ความสะดวก) 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ      
1.1 มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.2 ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขัน้ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
1.3 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มคีวามชัดเจน      
1.4 มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างชัดเจน      

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ      
2.1  มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์       
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      โทรสาร เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่ ฯลฯ 
2.2  สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการไดด้้วยความสะดวก  
      รวดเร็ว 

     

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่าน  
     สื่อต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์  หนังสือเวียน 

     

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ เช่น กล่องรับฟังความ 
     คิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 

     

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
3.1  ความสุภาพ เป็นมติร มรีอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ      
3.2  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่  
      และเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง 

     

3.3  เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
      น่าเชื่อถือ 

     

3.4  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปญัหา   
      อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

     

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      
4.1 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ   
     ห้องน้ำ ที่น่ังคอยรับบริการ นำ้ดื่ม 

     

4.2 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย      
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ      
4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน  
      สะดวก เหมาะสม 

     

 

 

 

ตอนที่ 3.3 ความพึงพอใจต่องานด้านสาธารณสุข (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)  

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ      
1.1 มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.2 ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขัน้ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
1.3 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มคีวามชัดเจน      
1.4 มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างชัดเจน      

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ      
2.1  มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์  
      โทรสาร เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่ ฯลฯ 

     

2.2  สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการไดด้้วยความสะดวก  
      รวดเร็ว 

     

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่าน  
     สื่อต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์  หนังสือเวียน 

     

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ เช่น กล่องรับฟังความ 
     คิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 
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3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
3.1  ความสุภาพ เป็นมติร มรีอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ      
3.2  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่  
      และเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง 

     

3.3  เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
      น่าเชื่อถือ 

     

3.4  เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปญัหา   
      อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

     

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      
4.1 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ   
     ห้องน้ำ ที่น่ังคอยรับบริการ นำ้ดื่ม 

     

4.2 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย      
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ      
4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน  
      สะดวก เหมาะสม 

     

 

 

 

ตอนที่ 3.4 ความพึงพอใจต่องานบริการงานด้านอ่ืน ๆ (การส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลโคกหาร) 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ      
1.1 มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.2 ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขัน้ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
1.3 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มคีวามชัดเจน      
1.4 มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างชัดเจน      

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ      
2.1  มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท ์ 
      โทรสาร เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่ ฯลฯ 

     

2.2  สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการไดด้้วยความสะดวก  
      รวดเร็ว 

     

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่าน  
     สื่อต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค เว็บไซต์  หนังสือเวียน 

     

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ เช่น กล่องรับฟังความ 
     คิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค 

     

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
3.1  ความสุภาพ เป็นมติร มรีอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ      
3.2  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่  
      และเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง 

     

3.3  เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
      น่าเชื่อถือ 
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3.4  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปญัหา   
      อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

     

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      
4.1 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ   
     ห้องน้ำ ที่น่ังคอยรับบริการ นำ้ดื่ม 

     

4.2 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย      
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ      
4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน  
      สะดวก เหมาะสม 

     

 
 
 
 
ตอนที่ 4    ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1. สิ่งที่ท่าน “ประทับใจ”  ที่ท่านได้รับจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร 
.......................................................................... ..................................................................................... 
........................................................................................... .................................................................... 
........................................................................................... .................................................................... 
........................................................................................... .................................................................... 

2. ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ปรับปรุง แก้ไข การให้บริการในด้านใดบ้าง 
........................................................................................... .................................................................... 
........................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
........................................................................................... .................................................................... 

 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
 


