
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลแบบสอบถามความพึงใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ  
อบต.กุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖3 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จากผู้ที่เข้ามารับบริการ ทั้งหมด 68 คน ตามรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้รับบริการ 
1.  เพศ     1)  ชาย    จ านวน    26   คน           2)  หญิง    จ านวน    35    คน          
2.  อายุ  1)  ต่ ากว่า  20 ปี  จ านวน    0     คน       2)  21 - 40 ปี  จ านวน   13  คน     
             3)  41 – 60 ปี          จ านวน    28   คน       4) 60 ปีขึ้นไป   จ านวน   20   คน 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 

1)  ประถมศึกษา จ านวน  39  คน      2)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า จ านวน   21  คน  
          3)  ปริญญาตร ีจ านวน   1   คน          4)  สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  -  คน   5) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)......  
4.  เรื่องที่มารับบริการ  
1) การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดเป็นบุคคลธรรมดา จ านวน  
3  คน  2)การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 4 คน  3)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน  16 คน 4) การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร   พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร จ านวน 26 คน 5)การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และ
ขนสิ่งปฏิกูล จ านวน 1 คน 6)การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22   จ านวน 2 คน   7) การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 จ านวน 13  คน 8) เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จ านวน  3 คน  

ข้อมูลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
  

รายการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจ 
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ควรปรับปรุง    
1 

 1. ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 

1.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร  59  คน 9  คน    

1.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 48  คน 20  คน    

1.3 ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง  26   คน 33   คน 9 คน   

1.4 สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 31  คน 29  คน 8 คน   

1.5 การแต่งกาย สุภาพ เหมาะสม 36  คน 30  คน 2 คน   

1.6 มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการในหน่วยงาน 48  คน 17  คน 3 คน   

2. ด้านขบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

2.1 มีการให้บริการตามล าดับ ก่อน - หลัง 50  คน 17  คน 1 คน   

2.2 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว 40  คน 22  คน 6 คน   

2.3 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม 38 คน 23  คน 7 คน   

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.1  มีที่นั่งพักส าหรับผู้มาติดต่อ 28  คน 34 คน 6 คน   
3.2  สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 38  คน 27  คน 3 คน   
3.3 เครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการให้บริการมีความเหมาะสม 42  คน 25 คน 1 คน   

3.4 มีข้อมูล/เอกสาร/website/ แบบฟอร์มสะดวกง่ายต่อการใช้บริการ 38  คน 25  คน 5 คน   



 

 


