
สรุปแบบส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 

ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอทั้ง 9 แห่ง ของส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
 

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ด ำเนินกำรสรุปผลกำรส ำรวจโดยใช้แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ อ ำเภอเมือง อ ำเภอวังทอง อ ำเภอบำงระก ำ อ ำเภอบำงกระทุ่ม อ ำเภอพรหมพิรำม 
อ ำเภอเนินมะปรำง อ ำเภอวัดโบสถ์ อ ำเภอนครไทย และอ ำเภอชำติตระกำร เพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำร
บริกำร ให้มีประสิทธิภำพและดีย่ิงข้ึน และได้สรุปผลกำรวิเครำะห์ออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภำษณ์ 
ตอนที่ 2. ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร ประเมิน 2 หัวข้อ ได้แก่ 
 2.1 กระบวนกำร/ข้ันตอนกำรให้บริกำร 
 2.2 เจ้ำหน้ำท่ีหรือบุคลำกรที่ให้บริกำร 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภำษณ์  
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพิษณุโลกได้ด ำเนินกำรสรุปผลกำรส ำรวจโดยใช้แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรส ำนักงำน
เกษตรอ ำเภอทั้ง 9 แห่ง มผีู้ตอบแบบส ำรวจทั้งสิ้น 270 คน ดังน้ี 

ตัวแปร ควำมถ่ี ร้อยละ 
1.เพศ 270  
  1.1 ชำย 150 55.6 
  1.2 หญิง 120 44.4 
2.อำยุ   
  2.1 ช่วงอำยุ 15 – 19 ปี 20 7.4 
  2.2 ช่วงอำยุ 20 – 29 ปี 25 9.3 
  2.3 ช่วงอำยุ 30 – 39 ปี 30 11.1 
  2.4 ช่วงอำยุ 40 – 49 ปี 80 29.6 
  2.5 ช่วงอำยุ 50 – 59 ปี 65 24.1 
  2.6 อำยุ 60 ปีข้ึนไป 50 18.5 
3.สถำนภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน   
  3.1 ข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 18 6.7 
  3.2 พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน 20 7.4 
  3.3 เกษตรกร 170 62.9 
  3.4 ผู้ประกอบกำร/ร้ำนค้ำ 22 8.1 
  3.5 นักเรียน/นักศึกษำ 12 4.5 
  3.6 อื่นๆ 28 10.4 
4.ท่ำนมำติดต่อขอรับบริกำร เรื่องใด   
  4.1 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 20 7.4 
  4.2 กำรรวมกลุ่ม/วิสำหกิจชุมชน 30 11.1 
  4.3 ค ำแนะน ำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต/ลดต้นทุนกำรผลิต 26 9.6 
  4.4 กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกร 150 55.6 
  4.5 ขอข้อมูลด้ำนกำรเกษตรเพ่ือวำงแผนธุรกิจ/กำรศึกษำวิจัย 24 8.9 
  4.6 ค ำแนะน ำแก้ไขปัญหำโรค/แมลงศัตรูพืช 20 7.4 
  4.7 อื่นๆ - - 
 



จำกตำรำง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นผู้ชำย ร้อยละ 55.6 เป็นผู้หญิงร้อยละ 
44.4 ช่วงอำยุมำกสุดที่มำขอรับบริกำร คือ 40-49 ปี ร้อยละ 29.6 อำชีพที่มำรับบริกำรมำกที่สุดคือ เกษตรกร ร้อยละ 62.9 
ข้อมูลกำรขอรับบริกำรมำกท่ีสุดคือ กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกร ร้อยละ 55.6  
 

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ประเด็นควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย แปรผล 

2.1 กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร   
 1) มีกำรติดประกำศหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลำ
กำร ให้บริกำร 

4.58 มำกท่ีสุด 

 2) ข้ันตอนกำรให้บริกำรเป็นไปตำมท่ีประกำศหรือแจ้งไว้ 4.60 มำกท่ีสุด 

 3) ข้ันตอนกำรให้บริกำรไมยุ่่งยำกซับซ้อน มีควำมคล่องตัว 4.89 มำกท่ีสุด 

 4) กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 4.90 มำกท่ีสุด 

2.2 เจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร   
 1) กำรให้บริกำรด้วยถ้อยค ำและน้ ำเสียงที่สุภำพ 4.62 มำกท่ีสุด 

 2) ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำม 
    ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ น่ำเชื่อถือ เป็นต้น  

4.92 มำกท่ีสุด 

 3) สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่ำงรวดเร็ว 5.00 มำกท่ีสุด 

 4) ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน  
     ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

5.00 มำกท่ีสุด 

รวม 4.8 มำกที่สุด 
 

เกณฑ์กำรแปลผล  
1.00 - 1.49  หมำยถึง     มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
1.50 - 2.49  หมำยถึง     มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย  
2.50 - 3.49  หมำยถึง     มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ ปำนกลำง  
3.50 - 4.49  หมำยถึง     มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำก  
4.50 - 5.00  หมำยถึง     มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ มำกท่ีสุด 

จำกตำรำง พบว่ำ โดยภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่  
   มีควำมพึงพอใจในกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำรดังน้ี 

- มีกำรติดประกำศหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนและระยะเวลำกำร ให้บริกำร ค่ำเฉลี่ย 4.58 
- ข้ันตอนกำรให้บริกำรเป็นไปตำมท่ีประกำศหรือแจ้งไว้ ค่ำเฉลี่ย 4.60 
- ข้ันตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซับซ้อน มีควำมคล่องตัว ค่ำเฉลี่ย 4.89 
- กำรให้บริกำรเป็นไปตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ค่ำเฉลี่ย 4.90 

   เจ้ำหน้ำท่ีหรือบุคลกรที่ให้บริกำร 
- กำรให้บริกำรด้วยถ้อยค ำและน้ ำเสียงที่สุภำพ ค่ำเฉลี่ย 4.62 
- ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบค ำถำมชี้แจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ น่ำเชื่อถือเป็นต้น  
  ค่ำเฉลี่ย 4.92 
- สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่ำงรวดเร็ว ค่ำเฉลี่ย 5.00 
- ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ  
เป็นต้น ค่ำเฉลี่ย 5.00 
กำรสะท้อนผล กำรให้บริกำรของหน่วยงำนได้รับทรำบคณุภำพกำรให้บริกำรที่เกิดข้ึนในแต่ละปีและน ำผลกำร

สอบถำมท่ีได้รับมำปรับปรุงกำรใหบ้ริกำรของหน่วยงำน และศึกษำเป็นแนวทำงในกำรเสนอแนะเชิงนโยบำยและเชิงปฏิบัติแก่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรงตำมควำมต้องกำรผู้รับบริกำรมำกท่ีสุด เพ่ือให้ผู้รับบริกำรมคีวำมพึงพอใจมำกย่ิงข้ึนตำมลำดับ
  


