รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประชาชน
ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง
ประจําปงบประมาณ 2563
......................................................................................
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง ประจําปงบประมาณ 2563 มีผลการประเมินดังนี้
1. กลุมประชากรและตัวอยาง
ประชาชนผูมารับบริการ ผูประสานงานโดยการสุมตัวอยาง และเก็บแบบประเมินเพื่อสรุปผล จํานวน 50 คน
2.ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ 2563
3.เครื่องมือที่ใชในการประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสํานักงานทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง
ประจําปงบประมาณ 2๕63
4. การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน คือ การใชคารอยละ
5. ผลการวิเคราะหขอมูล
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสํานักงานทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง
ประจําปงบประมาณ 2๕63 มีผลการประเมินดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ
สถานภาพ
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
20 – 29 ป
30 – 39 ป
40 – 49 ป
50 – 59 ป
60 ปขึ้นไป

รวม

จํานวน

รอยละ

31
19
50

62
38

9
17
15
6
3
50

18
34
30
12
6

3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

6
22
14
58
-

3
11
7
29
50

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยแสดงคารอยละ
ที่

รายละเอียดการใหบริการ

ดานการใหบริการของเจาหนาที่
1 เจาหนาที่มีความสุภาพเปนกันเองและยิ้มแยมแจมใส

กระตือรือรนและเอาใจใสในการบริการ
2 เจาหนาที่โปรงใส ไมทุจริต ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการ
มีความกระตือรือรนในการใหบริการ
3 เจาหนาที่มีความรูความสามารถใหคําแนะนํา ใหความ
ชวยเหลือ และชวยแกไขปญหาไดเหมาะสม
4 เจาหนาที่ใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนใหบริการ
5 การบริการเปนระบบ ทําใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว
6 ขั้นตอนในการใหบริการเขาใจงาย
7 การใหบริการเปนไปตามลําดับกอน – หลัง อยางยุติธรรม
และเปนไปตามระยะที่กําหนด
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
8 ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

36/72%

7/14%

7/14%

40/80%

5/10%

5/10%

37/74% 10/20%

3/6%

35/70% 10/20%

5/10%

36/72%
35/ 70%

5/10%
6/12%

9/18%
9/18%

35/70%

7/14%

8/16%

35/ 70%

9/18%

6/12%

9

มีหองสําหรับบริการ และสถานทีจอดรถไวสําหรับผูมา
ติดตอ

37/74%

6/12%

7/14%

10

ความพรอมของเครื่องมือ และอุปกรณมคี วามทันสมัย
พอเพียงในการใหบริการ ทําใหบริการไดรวดเร็วขึ้น

38/76%

10/20%

7/14%

11

มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ปายบอกทาง โทรทัศน
น้ําดื่ม ฯลฯ

38/76%

4/8%

7/14%

พอใจ
นอย

นอย
ที่สุด

จากตารางที่ 2
5
๔
๓
2
1

สรุปรอยละระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 36.55
ระดับความพึงพอใจมาก
คิดเปนรอยละ 7.18
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คิดเปนรอยละ 6.64
ระดับความพึงพอใจนอย
คิดเปนรอยละ
0
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
คิดเปนรอยละ
0

6. สรุปผลการประเมิน
คาเฉลี่ยในการประเมินมีความหมายดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ปานเกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง นอย
0.00 – 1.50 หมายถึง นอยที่สุด
จากการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน ของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการ มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
คิดเปน 4.63

ภาคผนวก

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ
สํานักงานทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง ประจําปงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค เพื่อสรุปความพึงพอใจของผูรับบริการที่มตี อการปฏิบัติงานของภาครัฐ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดพัทลุง โดยสํารวจความพึงพอใจตอผูรับบริการ สําหรับนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารใหมีคณ
ุ ภาพมากขึ้น
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปขอผูตอบแบบสอบถาม (ใสเครื่องหมาย  ใน  หรือเติมขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน)
๑. เพศ  ชาย
 หญิง
๒. อายุ  20 – 29 ป  30 - 39 ป  40 – 49 ป  50-59 ป  60 ปขึ้นไป
๓. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนตน/ปวช.
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
4. งานที่มาติดตอ...................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ (ใสเครื่องหมาย ในชองที่ตรงกับความคิดของทานมากทีส่ ุด)
ระดับความพอใจ
มาก
มาก
ปาน
นอย
นอย
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการใหบริการ
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2
1
ดานการใหบริการของเจาหนาที่
๑. เจาหนาทีม่ ีความสุภาพเปนกันเองและยิ้มแยมแจมใส กระตือรือรนและเอาใจใส
ในการบริการ
๒. เจาหนาทีโ่ ปรงใส ไมทุจริต ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการ มีความกระตือรือรน
ในการใหบริการ
๓. เจาหนาทีม่ ีความรูความสามารถใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลือ และชวยแกไข
ปญหาไดเหมาะสม
๔. เจาหนาที่ใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนใหบริการ
๕. การบริการเปนระบบ ทําใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว
๖. ขั้นตอนในการใหบริการเขาใจงาย
๗. การใหบริการเปนไปตามลําดับกอน – หลัง อยางยุติธรรม และเปนไปตามระยะ
ที่กําหนด
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๘. ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่
๙. มีหองสําหรับบริการ และสถานทีจอดรถไวสําหรับผูมาติดตอ
๑๐. ความพรอมของเครื่องมือ และอุปกรณมีความทันสมัยพอเพียงในการ
ใหบริการ ทําใหบริการไดรวดเร็วขึน้
๑๑. มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ปายบอกทาง โทรทัศน น้ําดื่ม ฯลฯ
๕. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม หรือสิ่งที่ทานเห็นวาควรมีการปรับปรุงบริการ คือ
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

