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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

กรมสงเสริมสหกรณดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
ใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบบ “แบบสอบถามความคิดเห็นตอการใหบริการกรมสงเสริมสหกรณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยมีกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 1) สหกรณและกลุมเกษตรกรทุกแหง เฉพาะท่ีมี
สถานะดําเนินการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 10,533 แหง 2) กลุมอาชีพ เฉพาะท่ีมีสถานะ
ดําเนินการและเคยไดรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ จํานวน 557 แหง และ 3) หนวยงานราชการในภูมิภาค ไดแก 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรระดับเขต จํานวน 544 แหง ทําการสุมตัวอยางการกระจายทุกจังหวัดรวมท้ัง
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 จํานวน 6,237 ตัวอยาง คิดเปน รอยละ 53.61 ของจํานวนประชากร ไดรับ
แบบสอบถามตอบกลับ จํานวน 905 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 14.51 โดยนําสงหนังสือขอความอนุเคราะหตอบ
แบบสํารวจความคิดเห็นไปยังผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทางไปรษณีย 1 สหกรณ/กลุมเกษตรกร/กลุม
อาชีพ/หนวยงานราชการ ตอ 1 รหัสแบบสอบถาม พรอมแนบ QR Code แบบสํารวจไปยังกลุมเปาหมาย เพ่ือ
ลดภาระและเพ่ิมความสะดวก และไดปดรับฟงความคิดเห็น เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563 โดยสามารถ
ประมวลผลขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็น ท้ังดานความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการ ความ
คาดหวังและขอคิดเห็นเพ่ิมเติม สรุปไดดังนี้ 

1. ขอมูลพ้ืนฐาน  
 ผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 905 ราย ไดแก ผู ท่ีไดรับบริการจากสํานักงานสหกรณจังหวัดและ

สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 859 ราย และผูท่ี
ไมไดรับบริการเลย จํานวน 46 ราย ซ่ึงในการนี้ผูท่ีไมไดรับบริการเลยจะไมทําการประเมินผลความพึงพอใจและ
ความไมพึงพอใจ คงเหลือกลุมตัวอยางท่ีทําการประเมินผล 859 ราย ประกอบดวย สหกรณและกลุมเกษตรกร 
จํานวน 644 ราย สวนราชการ 201 ราย และกลุมอาชีพ 14 ราย 

2. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็น 
     2.1 กรมสงเสริมสหกรณดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการ
ใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 – 2 พบวา ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3487 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.97 อยูใน
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจ
สูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4505 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.01 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3332 คิดเปนรอยละ 86.67 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการ
ติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2591 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.18 อยูในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุดในทุกๆ ดาน 
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ดานกระบวนการ ดานเจาหนาท่ี 
ดานชองทางการ

ติดตอสื่อสาร 
ภาพรวม 

คาเฉลี่ย 4.3332 4.4505 4.2591 4.3487

รอยละ 86.67 89.01 85.18 86.97

4.3332 4.4505 4.2591 4.3487 

86.67 

89.01 

85.18 

86.97 

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

90.00
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ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในภาพรวม 

สหกรณ
การเกษตร 

สหกรณนิคม 
สหกรณ
ประมง 

สหกรณออม
ทรัพย 

สหกรณ
เครดิต
ยูเนียน 

สหกรณ
บริการ 

สหกรณ
รานคา 

กลุม
เกษตรกร 

คาเฉลี่ย 4.3249 4.0786 4.5476 4.3603 4.4260 4.3444 4.6240 4.5000

รอยละ 86.50 81.57 90.95 87.21 88.52 86.89 92.48 90.00

4.3249 

4.0786 

4.5476 
4.3603 4.4260 4.3444 

4.6240 
4.5000 

86.50 
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88.52 

86.89 
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ลี่ย
 

ผลสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ (แยกตามประเภท) 

สํานักงาน
การปฏิรูป

ท่ีดินจังหวัด 

สํานักงาน
ตรวจบัญชี
สหกรณ 

สํานักงาน
ประมง
จังหวัด 

สํานักงาน
ปศุสัตว
จังหวัด 

สํานักงาน
พาณิชย
จังหวัด 

สํานักงาน
เกษตร
จังหวัด 

สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัด 

สํานักงาน
เศรษฐกิจ
การเกษตร 

คาเฉลี่ย 4.2442 3.8961 4.2884 4.3571 4.4679 4.0804 4.4919 4.5714

รอยละ 84.89 77.92 85.77 87.14 89.36 81.61 89.84 91.43

4.2442 
3.8961 4.2884 4.3571 4.4679 

4.0804 

4.4919 4.5714 
84.89 

77.92 

85.77 87.14 
89.36 

81.61 

89.84 
91.43 

75.00
77.00
79.00
81.00
83.00
85.00
87.00
89.00
91.00
93.00

3.0000
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3.4000
3.6000
3.8000
4.0000
4.2000
4.4000
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4.8000
5.0000

คา
เฉ

ลี่ย
 

ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (หนวยงานราชการ) 
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    2.2 ผลการสํารวจความคิดเห็นดานความไมพึงพอใจ พบวา แมระดับความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจ
มากท่ีสุดในทุกๆ ดาน แตเม่ือสอบถามผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียวามีความไมพึงพอใจตอการใหบริการของ
สํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 กลับพบวา มีผูตอบแบบสอบถาม มีความไมพึงพอใจตอการใหบริการ จํานวนท้ังสิ้น 63 ราย 
ประกอบดวย สหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 56 ราย และสวนราชการ 7 ราย และเม่ือพิจารณาความถ่ีของความ
ไมพึงพอใจ พบวา สหกรณ/กลุมเกษตรกร ไมพึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการสูงท่ีสุด รองลงมา 
คือ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  สวนในดานท่ีมีความไมพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสาร
และสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับสวนราชการในพ้ืนท่ี ไมพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาท่ีสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

2.3 ผลการสํารวจความคิดเห็นของสหกรณและกลุมเกษตรท่ีมีความตองการและความคาดหวังตอการ
ใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2  
กรมสงเสริมสหกรณ พบวา สหกรณและกลุมเกษตรกรตองการสนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิและหนาท่ี สูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 17.54  รองลงมาคือ สนับสนุนองคความรู
เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญช ี  
คิดเปนรอยละ 15.99 สวนดานท่ีสหกรณและกลุมเกษตรกรตองการและคาดหวังนอยท่ีสุด คือ สนับสนุนการ
เรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 2.11 
            2.4 ผลสํารวจการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสมาชิก บริหารงานสหกรณ 
การจัดการองคกร เพ่ือใหเกิดคุณภาพของการควบคุมภายใน และปองกันไมใหเกิดขอทุจริตภายในสหกรณ/
กลุมเกษตรกร จากการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2  
กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวาผูรับบริการมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการสมาชิก บริหารงานสหกรณ การจัดการองคกร เพ่ือใหเกิดคุณภาพของการ
ควบคุมภายใน และปองกันไมใหเกิดขอทุจริต  ดังนี้  

- สหกรณ จํานวนท้ังสิ้น 559 แหง มีการใชเทคโนโลยีฯ จํานวน  330 แหง คิดเปนรอยละ 
59.03 ไมมีการใชเทคโนโลยีฯ จํานวน 229 รายคิดเปนรอยละ 40.97  

- กลุมเกษตรกร จํานวนท้ังสิ้น  100 แหง มีการใชเทคโนโลยีฯ จํานวน 33 แหง คิดเปนรอยละ 
33 ไมมีการใชเทคโนโลยีฯ จํานวน 67 ราย คิดเปนรอยละ 67             

2.5 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณระหวางป พ.ศ. 2558 -
2563 พบวาในภาพรวมความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหรกณในป พ.ศ. 2563 เพ่ิมข้ึนกวา
ความพึงพอใจในภาพรวมในป 2563 

 

 

 

 

 

 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 หนา้ ง 
 

ป พ.ศ. 

ความพึงพอใจ 

ภาพรวม ดานกระบวนการ
ข้ันตอนการ
ใหบริการ 

ดานบริการของ
เจาหนาท่ีสงเสริม

สหกรณ 

ดานชองทางการสื่อสาร
และดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

2558 4.21 4.49 4.19 4.28 

2559 4.26 4.53 4.27 4.34 

2560 3.99 4.28 4.00 4.08 

2561 4.06 4.24 3.97 4.09 

2562 4.05 4.24 4.00 4.10 

2563 4.33 4.45 4.23 4.35 
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คํานํา 
 

  รายงานการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการสํารวจโดย กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมสงเสริมสหกรณ เนื้อหา
ในเลมประกอบดวย 1) บทสรุปสําหรับผูบริหาร 2) บทนํา 3) แนวคิดทฤษฎี 4) ระเบียบวิธีการสํารวจ  
5) สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ 6) สรปุและขอเสนอแนะ  

กรมสงเสริมสหกรณ ขอขอบพระคุณผูใหขอมูลท้ังจากสหกรณ กลุมเกษตรกร หนวยงาน
ราชการ และกลุมอาชีพ รวมท้ังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมสหกรณ ท่ีชวยเหลือ 
สนับสนุนการสํารวจ จนสําเร็จลุลวงดวยดี  
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สหกรณ ใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียยิ่งข้ึน 
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สารบัญ 
    หนา 

 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร (ก) 
คํานํา (จ) 
สารบัญ (ฉ) 
สารบัญตาราง  (ซ) 
บทท่ี 1 บทนํา 
 - ความเปนมา 1 
 - วัตถุประสงค 1 
 - ขอบเขตการดําเนินการ 1 
 - ผลผลิต 2 
 - ผูรับผิดชอบดําเนินการ 2 
 - นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 2 
 - ประโยชนท่ีจะไดรับ 2 
บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
 - ทฤษฎีความตองการ 5 ข้ัน ของมาสโลว 3 
 - ทฤษฎีเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ 8 
 - แนวคิดการรับรูในคุณภาพบริการ 11 
 - แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา 17 
บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 20 
 3.2 การสรางแบบสอบถาม 21 
 3.3 วิธีการสํารวจและรวบรวมขอมูล 21 
 3.4 การประมวลผล 21 
 3.5 หลักเกณฑการคํานวณคะแนน วิเคราะห และแปรผล 22 
 3.6 จํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับ 22 
บทท่ี 4  สรุปผลการสํารวจ 
 4.1 ขอมูลท่ัวไปภาพรวม 23 
 4.2 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ (สหกรณและกลุมเกษตรกร) 24 
 4.3 ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการรับบริการของสหกรณและกลุมเกษตรกร 25 
 4.4 ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 27 
      4.4.1 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 27 

  4.4.2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการ  29 
     (สหกรณและกลุมเกษตรกร)  
    4.4.3 สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางสหกรณแตละประเภท 31 
            และกลุมเกษตรกร  
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สารบัญ (ตอ) 
      หนา 

   4.4.4 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณการเกษตร  32 
  4.4.5 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณนิคม 34 
 4.4.6 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณประมง 36 

 4.4.7 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณออมทรัพย 38 
 4.4.8 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  40 
  4.4.9 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณบริการ 42 
  4.4.10 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณรานคา 44 
  4.4.11 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุมเกษตรกร 46 
  4.4.12 สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของหนวยงานราชการตอการใหบริการ 48 
           ของกรมสงเสริมสหกรณ  
  4.4.13 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย-สวนราชการ 49 
  4.4.14 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  51 
  4.4.15 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเกษตรจังหวัด  53
  4.4.16 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด  55 
  4.4.17 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  57
  4.4.18 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด  59
  4.4.19 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานประมงจังหวัด  61 
  4.4.20 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  63 
  4.4.21 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 65 
  4.4.22 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุมอาชีพ 67 
  4.4.23 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของกรมสงเสริมสหกรณรายจังหวัด 69 
  4.4.24 การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณ 73 
                        ระหวางป พ.ศ. 2561 – 2563  
 4.5 สรุปผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 74 
 4.6 สรุปผลสํารวจความความตองการและความคาดหวังของสหกรณและกลุมเกษตรกร 75 
 4.7 สรุปผลสํารวจการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสมาชิก 86        
       บริหารงานสหกรณ การจัดการองคกร เพ่ือใหเกิดคุณภาพของการควบคุมภายใน  
       และปองกันไมใหเกิดขอทุจริตภายในสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
บทท่ี 5 สรุปและขอเสนอแนะ 87 
บรรณานุกรม 91 
ภาคผนวก 
 - ภาคผนวก ก แบบสอบถามความคิดเห็น ผ1 - ผ17 
 - ภาคผนวก ข ตารางความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย                   ผ18 - ผ95 
               สํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 – 2      
             - ภาคผนวก ค Infographic                                                                              ผ96 
 - ภาคผนวก ง รายชื่อคณะทํางาน                                                                  ผ97 
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สารบัญตาราง 
                                                                                               หนา 

 
 ตารางท่ี 4 - 1 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภท เพศ อายุ การรับบริการ 23 
 ตารางท่ี 4 - 2 รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภท เพศ อายุ ตําแหนง/บทบาทหนาท่ี 24 

   และ ทุนดําเนินงาน ณ วันสิ้นปทางบัญชีท่ีผานมา  
ตารางท่ี 4 - 3 รอยละของความถ่ีในการรับบริการ 25 

 ตารางท่ี 4 - 4 ลักษณะของการรับบริการ 26 
 ตารางท่ี 4 - 5 ชองทางการติดตอขอรับบริการ  26 
 ตารางท่ี 4 - 6 ลักษณะของงานท่ีรับบริการ 26 
 ตารางท่ี 4 - 7 ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  28 
 ตารางท่ี 4 - 8 ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการ  30 
 ตารางท่ี 4 - 9 เปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางสหกรณแตละประเภทและกลุมเกษตรกร  31 
 ตารางท่ี 4 - 10 ผลสํารวจความพึงพอใจจําแนกตามประเภทผูรับบริการ-สหกรณการเกษตร  33 
 ตารางท่ี 4 - 11 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณนิคม  35 
 ตารางท่ี 4 - 12 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณประมง  37 
 ตารางท่ี 4 - 13 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณออมทรัพย  39 
 ตารางท่ี 4 - 14 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณเครดิตยูเนี่ยน  41 
 ตารางท่ี 4 - 15 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณบริการ  43 
 ตารางท่ี 4 - 16 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณรานคา  45 
 ตารางท่ี 4 - 17 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-กลุมเกษตรกร  47 
 ตารางท่ี 4 - 18 เปรียบเทียบความพึงพอใจของหนวยงานราชการตอการใหบริการ  48 
   ของกรมสงเสริมสหกรณ   
 ตารางท่ี 4 - 19 ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (สวนราชการ)  50 
 ตารางท่ี 4 - 20 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย  52 
   สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ   
 ตารางท่ี 4 - 21 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สํานักงานเกษตรจังหวัด  54 
 ตารางท่ี 4 - 22 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สํานักงานเกษตร  56 
   และสหกรณจังหวัด   
 ตารางท่ี 4 - 23 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สํานักงานปศุสัตวจังหวัด  58 
 ตารางท่ี 4 - 24 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย  60 
   สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด   
 ตารางท่ี 4 - 25 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สํานักงานประมงจังหวัด  62 

 ตารางท่ี 4 - 26 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย  64 
   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร   
 ตารางท่ี 4 - 27 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สํานักงานพาณิชยจังหวัด  66 
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 ตารางท่ี 4 - 28 ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของกลุมอาชีพ 68 
 ตารางท่ี 4 - 29 ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 69 
   จําแนกรายจังหวัด เรียงตามลําดับคะแนน  
 ตารางท่ี 4 - 30 การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณ  73 
                    ระหวางป พ.ศ. 2561 - 2563  
 ตารางท่ี 4 - 31 ผลสํารวจความไมพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 74 
                      ในแตละประเด็น  

 ตารางท่ี 4 - 32 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณและกลุมเกษตรกร 77 
   จําแนกตามประเด็นความตองการ  

 ตารางท่ี 4 - 33 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณการเกษตร                    78   
   จําแนกตามความตองการมากท่ีสุด  

 ตารางท่ี 4 - 34 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณนิคม 79 
                        จําแนกตามความตองการมากท่ีสุด  
 ตารางท่ี 4 - 35 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณประมง 80 
   จําแนกตามความตองการมากท่ีสุด  

 ตารางท่ี 4 - 36 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณออมทรัพย 81 
   จําแนกตามความตองการมากท่ีสุด  

 ตารางท่ี 4 – 37 ความตองการและความคาดหวังสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 82 
    จําแนกตามความตองการมากท่ีสุด  

 ตารางท่ี 4 – 38 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณบริการ 83 
    จําแนกตามความตองการมากท่ีสุด  

 ตารางท่ี 4 – 39 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณรานคา 84 
  จําแนกตามความตองการมากท่ีสุด  

 ตารางท่ี 4 – 40 ความตองการและความคาดหวังของกลุมเกษตรกร 85 
  จําแนกตามความตองการมากท่ีสุด  

 ตารางท่ี 4 – 41 ผลสํารวจการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสมาชิก 86  
                         บริหารงานสหกรณ การจัดการองคกร เพ่ือใหเกิดคุณภาพของการควบคุมภายใน  
                         และปองกันไมใหเกิดขอทุจริตภายในสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
 

 

 

 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   หนา 1 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความเปนมา 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กําหนดให 
“การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจการ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน” 
  มติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบขอเสนอการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ิมเติม เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 ประเด็น
การยึดประชาชนเปนศูนยกลาง โดยใหสวนราชการริเริ่มคิดคนนวัตกรรมท่ีเกิดประโยชนหรือสรางคุณคาในดาน
ตางๆ ท้ังดานนโยบายสาธารณะ การใหบริการ กระบวนการ และการจัดการองคการ โดยตองใหความสําคัญ
ตอกระบวนการคิดเชิงออกแบบรวมกับประชาชน ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  กรมสงเสริมสหกรณตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใหบริการให
สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยดําเนินการพัฒนาองคการตามแนวทาง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการสํารวจ
ความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ 

กรมสงเสริมสหกรณ ท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือสํารวจความตองการและคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมสงเสริมสหกรณ 

เปนขอมูล ในการปรับปรุงระบบงาน ข้ันตอนการบริการของกรมสงเสริมสหกรณ ท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการของสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรมากข้ึน พัฒนาการบริหารจัดการองคการไปสูการเปนระบบราชการ 
4.0 ท่ีมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง  
 

ขอบเขตการดําเนินการ 

สํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผานระบบ “แบบสอบถามความคิดเห็นตอ
การใหบริการกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยมีกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 1) สหกรณ
และกลุมเกษตรกรทุกแหง เฉพาะท่ีมีสถานะดําเนินการ 2) กลุมอาชีพ เฉพาะท่ีมีสถานะดําเนินการและเคยไดรับเงิน
อุดหนุนจากกรมฯ และ 3) หนวยงานราชการในภูมิภาค ไดแก สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานเกษตร
จังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระดับเขต 
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ประมวลผลขอมูลจากจํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ และจัดทํารายงานผลสํารวจความคิดเห็นตอ
การใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2  
กรมสงเสริมสหกรณ เนื้อหาในรายงาน ประกอบดวย  
  บทท่ี 1 บทนํา 
  บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

บทท่ี 3 ระเบียบวิธีการสํารวจ 
  บทท่ี 4  สรุปผลการสํารวจความคิดเห็น  
  บทท่ี 5  บทสรุปและขอเสนอแนะ  

 
ผลผลิต  
          รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมสงเสริมสหกรณ  

 

ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมสงเสรมิสหกรณ 
 

นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ  
ผูรับบริการ ประกอบดวย สหกรณและกลุมเกษตรกร โดย 
1)  สหกรณ หมายถึง สหกรณท่ีปรากฏรายชื่อตามขอมูลสารสนเทศกรมสงเสริมสหกรณ ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2562 ทุกประเภท ไดแก สหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณบริการ สหกรณ
รานคา สหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ท่ีมีสถานะดําเนินการ 

2)  กลุมเกษตรกร หมายถึง กลุมเกษตรกรท่ีปรากฏรายชื่อตามขอมูลสารสนเทศกรมสงเสริมสหกรณ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีมีสถานะดําเนินการ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง หนวยงานราชการ กลุมอาชีพ ท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
กรมสงเสริมสหกรณและมีหนวยงานตั้งอยูในสวนภูมิภาค ประกอบดวย 

1) หนวยงานราชการ : ระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานเกษตรจังหวัด 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระดับเขต 

2) กลุมอาชีพ เฉพาะท่ีมีสถานะดําเนินการและเคยไดรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ  
  

ประโยชนที่จะไดรับ  
ขอมูลจากการประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียฯ  

กรมสงเสริมสหกรณสามารถนําไปใชปรับปรุงระบบงาน ข้ันตอนการบริการของกรมฯ ใหมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมากข้ึน 
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บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 
แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย  

                     1) ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ 5 ข้ันของมาสโลว  
                     2) ทฤษฎีเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ 
                     3) แนวคิดการรับรูในคุณภาพบริการ  
                     4) แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา 

 

1. ทฤษฎีความตองการ 5 ข้ัน ของมาสโลว 
ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ (Maslow, 1954 : 170) (Maslow’s Hierarchical Theory 

of Motivation) มาสโลว เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของบุคคล
ในการคนหาเปาหมายท่ีจะทําใหชีวิตของเขาไดรับความตองการความปรารถนาและไดรับสิ่งท่ีมีความหมายตอ
ตนเอง เปนความจริงท่ีจะกลาววากระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของมาสโลว โดย
เขาเชื่อวามนุษยเปน “สัตวท่ีมีความตองการ” (wanting animal) และเปนการยากท่ีมนุษยจะไปถึงข้ันของ
ความพึงพอใจอยางสมบูรณในทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะไดรับความ
พึงพอใจและเม่ือบุคคลไดรับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแลวก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆตอไปซ่ึงถือ
เปนคุณลักษณะของมนุษยซ่ึงเปนผูท่ีมีความตองการจะไดรับสิ่งตางๆอยูเสมอ 

มาสโลว กลาววา ความปรารถนาของมนุษยนั้นติดตัวมาแตกําเนิดและความปรารถนาเหลานี้
จะเรียงลําดับข้ันของความปรารถนา ตั้งแตข้ันแรกไปสูความปรารถนาข้ันสูงข้ึนไปเปนลําดับลําดับข้ัน  
ความตองการของมนุษย (The Need – Hierarchy Conception of Human Motivation) Maslow ได
เรียงลําดับความตองการของมนุษยจากข้ันตนไปสูความตองการข้ันตอไปลําดับข้ันความตองการของมาสโลว มี
การเรียงลําดับข้ันความตองการท่ีอยูในข้ันต่ําสุดจะตองไดรับความพึงพอใจเสียกอนบุคคลจึงจะสามารถผานพน
ไปสูความตองการท่ีอยูในข้ันสูงข้ึนตามลําดับดังจะอธิบายโดยละเอียดดังนี้ 

 
1.1 ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) 

  เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีมีอํานาจมากท่ีสุดและสังเกตเห็นไดชัดท่ีสุดจากความ
ตองการท้ังหมดเปนความตองการท่ีชวยการดํารงชีวิตไดแก ความตองการอาหารน้ําดื่มออกซิเจน การพักผอน
นอนหลับ ความตองการทางเพศ ความตองการความอบอุน ตลอดจนความตองการท่ีจะถูกกระตุนอวัยวะรับ
สัมผัสแรงขับของรางกายเหลานี้จะเก่ียวของโดยตรงกับความอยูรอดของรางกายและของอินทรียความพึงพอใจ
ท่ีไดรับในข้ันนี้จะกระตุนใหเกิดความตองการในข้ันท่ีสูงกวาและถาบุคคลใดประสบความลมเหลวท่ีจะสนอง
ความตองการพ้ืนฐานนี้ก็จะไมไดรับการกระตุนใหเกิดความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนอยางไรก็ตามถาความ
ตองการอยางหนึ่งยังไมไดรับความพึงพอใจบุคคลก็จะอยูภายใตความตองการนั้นตลอดไปซ่ึงทําใหความ
ตองการอ่ืนๆ ไมปรากฏหรือกลายเปนความตองการระดับรองลงไปเชนคนท่ีอดอยากหิวโหยเปนเวลานานจะไม
สามารถสรางสรรคสิ่งท่ีมีประโยชนตอโลกไดบุคคลเชนนี้จะหมกมุนอยูกับการจัดหาบางสิ่งบางอยางเพ่ือใหมี
อาหารไวรับประทาน Maslow อธิบายตอไปวาบุคคลเหลานี้จะมีความรูสึกเปนสุขอยางเต็มท่ีเม่ือมีอาหาร
เพียงพอสําหรับเขาและจะไมตองการสิ่งอ่ืนใดอีกชีวิตของเขากลาวไดวาเปนเรื่องของการรับประทานสิ่งอ่ืนๆ
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นอกจากนี้จะไมมีความสําคัญไมวาจะเปนเสรีภาพความรักความรูสึกตอชุมชนการไดรับการยอมรับและปรัชญา
ชีวิตบุคคลเชนนี้มีชีวิตอยูเพ่ือท่ีจะรับประทานเพียงอยางเดียวเทานั้นตัวอยางการขาดแคลนอาหารมีผลตอ
พฤติกรรม ไดมีการทดลองและการศึกษาชีวประวัติเพ่ือแสดงวาความตองการทางดานรางกายเปนเรื่องสําคัญท่ี
จะเขาใจพฤติกรรมมนุษยและไดพบผลวาเกิดความเสียหายอยางรุนแรงของพฤติกรรมซ่ึงมีสาเหตุจากการขาด
อาหารหรือน้ําติดตอกันเปนเวลานานตัวอยางคือเม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในคาย Nazi ซ่ึงเปนท่ีกักขังเชลย
เชลยเหลานั้นจะละท้ิงมาตรฐานทางศีลธรรมและคานิยมตางๆท่ีเขาเคยยึดถือภายใตสภาพการณปกติเชนขโมย
อาหารของคนอ่ืนหรือใชวิธีการตางๆ ท่ีจะไดรับอาหารเพ่ิมข้ึนอีก 
 ตัวอยางหนึ่งในป ค.ศ. 1970 เครื่องบินของสายการบิน Peruvian ตกลงท่ีฝงอาวอเมริกา
ใตผูท่ีรอดตายรวมท้ังพระนิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยูรอดโดยการกินซากศพของผูท่ีตายจากเครื่องบิน
ตกจากปรากฏการณนี้ชี้ใหเห็นวาเม่ือมนุษยเกิดความหิวข้ึนจะมีอิทธิพลเหนือระดับศีลธรรมจรรยาจึงไมตอง
สงสัยเลยวามนุษยมีความตองการทางดานรางกายเหนือความตองการอ่ืนๆและแรงผลักดันของความตองการนี้
ไดเกิดข้ึนกับบุคคลกอนความตองการอ่ืนๆ 
 

1.2 ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) 
 เม่ือความตองการทางดานรางกายไดรับความพึงพอใจแลวบุคคลก็จะพัฒนาการไปสูข้ัน

ใหมตอไปซ่ึงข้ันนี้เรียกวาความตองการความปลอดภัยหรือความรูสึกม่ันคง (safety or security) 
 Maslow กลาววาความตองการความปลอดภัยนี้จะสังเกตไดงายในทารกและในเด็กเล็กๆ 

เนื่องจากทารกและเด็กเล็กๆตองการความชวยเหลือและตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืนตัวอยางทารกจะรูสึกกลัวเม่ือถูก
ท้ิงใหอยูตามลําพังหรือเม่ือเขาไดยินเสียงดังๆ หรือเห็นแสงสวางมากๆ แตประสบการณและการเรียนรูจะทําให
ความรูสึกกลัวหมดไปดังคําพูดท่ีวา “ฉันไมกลัวเสียงฟารองและฟาแลบอีกตอไปแลวเพราะฉันรูธรรมชาติในการ
เกิดของมัน” พลังความตองการความปลอดภัยจะเห็นไดชัดเจนเชนกันเม่ือเด็กเกิดความเจ็บปวยตัวอยางเด็กท่ี
ประสบอุบัติเหตุขาหักก็จะรูสึกกลัวและอาจแสดงออกดวยอาการฝนรายและความตองการท่ีจะไดรับความ
ปกปองคุมครองและการใหกําลังใจ 

   Maslow กลาวเพ่ิมเติมวาพอแมท่ีเลี้ยงดูลูกอยางไมกวดขันและตามใจมากจนเกินไปจะ
ไมทําใหเด็กเกิดความรูสึกวาไดรับความพึงพอใจจากความตองการความปลอดภัยการใหนอนหรือใหกินไมเปน
เวลาไมเพียงแตทําใหเด็กสับสนเทานั้นแตยังทําใหเด็กรูสึกไมม่ันคงในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวเขาสัมพันธภาพของ
พอแมท่ีไมดีตอกันเชน ทะเลาะกันทํารายรางกายซ่ึงกันและกันพอแมแยกกันอยู หยา ตายจากไปสภาพการณ
เหลานี้จะมีอิทธิพลตอความรูท่ีดีของเด็กทําใหเด็กรูวาสิ่งแวดลอมตางๆ ไมม่ันคงไมสามารถคาดการณไดและ
นําไปสูความรูสึกไมปลอดภัยความตองการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลตอบุคคลแมวาจะผานพนวัยเด็กไป
แลวแมในบุคคลท่ีทํางานในฐานะเปนผูคุมครองเชนผูรักษาเงินนักบัญชีหรือทํางานเก่ียวกับการประกันตางๆ 
และผูท่ีทําหนาท่ีใหการรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผูอ่ืนเชนแพทย พยาบาล คนชรา บุคคลท้ังหมดท่ี
กลาวมานี้จะใฝหาความปลอดภัยดวยกันท้ังสิ้น ศาสนาและปรัชญาท่ีมนุษยยึดถือทําใหเกิดความรูสึกม่ันคง
เพราะทําใหบุคคลไดจัดระบบของตัวเองใหมีเหตุผลและวิถีทางท่ีทําใหบุคคลรูสึก“ปลอดภัย” ความตองการ
ความปลอดภัยในเรื่องอ่ืนๆจะเก่ียวของกับการเผชิญกับสิ่งตางๆเหลานี้สงครามอาชญากรรมน้ําทวมแผนดินไหว
การจลาจลความสับสนไมเปนระเบียบของสังคมและเหตุการณอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกับสภาพเหลานี้ 

  Maslow ไดใหความคิดตอไปวาอาการโรคประสาทในผูใหญโดยเฉพาะโรคประสาทชนิด
ย้ําคิด-ย้ําทํา (obsessive-compulsive neurotic) เปนลักษณะเดนชัดของการคนหาความรูสึกปลอดภัยผูปวย
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โรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมวาเขากําลังประสบเหตุการณท่ีรายกาจและกําลังมีอันตรายตางๆ เขาจึงตองการ
มีใครสักคนท่ีปกปองคุมครองเขาและเปนบุคคลท่ีมีความเขมแข็งซ่ึงเขาสามารถจะพ่ึงพาอาศัยได 

 
1.3 ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love needs) 

  ความตองการความรักและความเปนเจาของเปนความตองการข้ันท่ี 3 ความตองการนี้จะ
เกิดข้ึนเม่ือความตองการทางดานรางกายและความตองการความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลวบุคคล
ตองการไดรับความรักและความเปนเจาของโดยการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนเชน ความสัมพันธภายใน
ครอบครัวหรือกับผูอ่ืนสมาชิกภายในกลุมจะเปนเปาหมายสําคัญสําหรับบุคคลกลาวคือบุคคลจะรูสึกเจ็บปวด
มากเม่ือถูกทอดท้ิงไมมีใครยอมรับหรือถูกตัดออกจากสังคมไมมีเพ่ือนโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือจํานวนเพ่ือนๆ 
ญาติ พ่ีนอง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ไดลดนอยลงไปนักเรียนท่ีเขาโรงเรียนท่ีหางไกลบานจะเกิดความตองการ
เปนเจาของอยางยิ่งและจะแสวงหาอยางมากท่ีจะไดรับการยอมรับจากกลุมเพ่ือน 

  Maslow คัดคานกลุม Freud ท่ีวาความรักเปนผลมาจากการเทิดทูลสัญชาตญาณทาง
เพศ(sublimation) สําหรับ Maslow ความรักไมใชสัญลักษณของเรื่องเพศ (sex) เขาอธิบายวาความรักท่ี
แทจริงจะเก่ียวของกับความรูสึกท่ีดีความสัมพันธของความรักระหวางคน 2 คนจะรวมถึงความรูสึกนับถือซ่ึงกัน
และกันการยกยองและความไววางใจแกกันนอกจากนี้ Maslow ยังย้ําวาความตองการความรักของคนจะเปน
ความรักท่ีเปนไปในลักษณะท้ังการรูจักใหความรักตอผูอ่ืนและรูจักท่ีจะรับความรักจากผูอ่ืนการไดรับความรัก
และไดรับการยอมรับจากผูอ่ืนเปนสิ่งท่ีทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคาบุคคลท่ีขาดความรักก็จะรูสึก
วาชีวิตไรคามีความรูสึกอางวางและเคียดแคน กลาวโดยสรุป Maslow มีความเห็นวาบุคคลตองการความรัก
และความรูสึกเปนเจาของและการขาดสิ่งนี้มักจะเปนสาเหตุใหเกิดความของคับใจและทําใหเกิดปญหาการ
ปรับตัวไมไดและความยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บปวยทางดานจิตใจในลักษณะตางๆ 

   สิ่งท่ีควรสังเกตประการหนึ่งก็คือมีบุคคลจํานวนมากท่ีมีความลําบากใจท่ีจะเปดเผย
ตัวเองเม่ือมีความสัมพันธใกลชิดสนิทสนมกับเพศตรงขามเนื่องจากกลัววาจะถูกปฏิเสธความรูสึกเชนนี ้
Maslow กลาววาสืบเนื่องมาจากประสบการณในวัยเด็กการไดรับความรักหรือการขาดความรักในวัยเด็กยอมมี
ผลกับการเติบโตเปนผูใหญท่ีมีวุฒิภาวะและการมีทัศนคติในเรื่องของความรัก มาสโลวเปรียบเทียบวาความ
ตองการความรักก็เปนเชนเดียวกับรถยนตท่ีสรางข้ึนมาโดยตองการกาซหรือน้ํามันนั่นเอง (Maslow 1970 p. 
170) 
 

1.4 ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (Self-Esteem needs) 
  เม่ือความตองการไดรับความรักและการใหความรักแกผูอ่ืนเปนไปอยางมีเหตุผลและทํา

ใหบุคคลเกิดความพึงพอใจแลวพลังผลักดันในข้ันท่ี 3 ก็จะลดลงและมีความตองการในข้ันตอไปมาแทนท่ี
กลาวคือมนุษยตองการท่ีจะไดรับความนับถือยกยองออกเปน 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเปนความตองการนับถือ
ตนเอง (self-respect) สวนลักษณะท่ี 2 เปนความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน (esteem from 
others)  

1) ความตองการนับถือตนเอง (self-respect) คือความตองการมีอํานาจมีความเชื่อม่ัน
ในตนเองมีความแข็งแรงมีความสามารถในตนเองมีผลสัมฤทธิ์ไมตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืนและมีความเปนอิสระทุกคน
ตองการท่ีจะรูสึกวาเขามีคุณคาและมีความสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จในงานภารกิจตางๆ และมีชีวิตท่ีเดนดัง  

2) ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน (esteem from others) คือความ
ตองการมีเกียรติยศการไดรับยกยองไดรับการยอมรับไดรับความสนใจมีสถานภาพมีชื่อเสียงเปนท่ีกลาวขาน
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และเปนท่ีชื่นชมยินดีมีความตองการท่ีจะไดรับความยกยองชมเชยในสิ่งท่ีเขากระทําซ่ึงทําใหรูสึกวาตนเองมี
คุณคาวาความสามารถของเขาไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 

ความตองการไดรับความนับถือยกยองก็เปนเชนเดียวกับธรรมชาติของลําดับชั้นในเรื่อง
ความตองการดานแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเรื่องอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนภายในจิตนั่นคือบุคคลจะแสวงหา
ความตองการไดรับการยกยองก็เม่ือภายหลังจากความตองการความรักและความเปนเจาของไดรับการ
ตอบสนองความพึงพอใจของเขาแลวและ Maslow กลาววามันเปนสิ่งท่ีเปนไปไดท่ีบุคคลจะยอนกลับจากระดับ
ข้ันความตองการในข้ันท่ี 4 กลับไปสูระดับข้ันท่ี 3 อีกถาความตองการระดับข้ันท่ี 3 ซ่ึงบุคคลไดรับไวแลวนั้นถูก
กระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใดดังตัวอยางท่ี Maslow นํามาอางคือหญิงสาวคนหนึ่งซ่ึงเธอคิดวา
การตอบสนองความตองการความรักของเธอไดดําเนินไปดวยดีแลวเธอจึงทุมเทและเอาใจใสในธุรกิจของเธอ
และไดประสบความสําเร็จเปนนักธุรกิจท่ีมีชื่อเสียงและอยางไมคาดฝนสามีไดผละจากเธอไปในเหตุการณเชนนี้
ปรากฏวาเธอวางมือจากธุรกิจตางๆ ในการท่ีจะสงเสริมใหเธอไดรับความยกยองนับถือและหันมาใชความ
พยายามท่ีจะเรียกรองสามีใหกลับคืนมาซ่ึงการกระทําเชนนี้ของเธอเปนตัวอยางของความตองการความรักซ่ึง
ครั้งหนึ่งเธอไดรับแลวและถาเธอไดรับความพึงพอในความรักโดยสามีหวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไปเก่ียวของ
ในโลกธุรกิจอีกครั้งหนึ่งความพึงพอใจของความตองการไดรับการยกยองโดยท่ัวๆ ไปเปนความรูสึกและทัศนคติ
ของความเชื่อม่ันในตนเองความรูสึกวาตนเองมีคุณคาการมีพละกําลังการมีความสามารถและความรูสึกวามีชีวิต
อยูอยางมีประโยชนและเปนบุคคลท่ีมีความจําเปนตอโลกในทางตรงกันขามการขาดความรูสึกตางๆดังกลาวนี้
ยอมนําไปสูความรูสึกและทัศนคติของปมดอยและความรูสึกไมพอเพียงเกิดความรูสึกออนแอและชวยเหลือ
ตนเองไมไดสิ่งตางๆเหลานี้เปนการรับรูตนเองในทางนิเสธ (negative) ซ่ึงอาจกอใหเกิดความรูสึกขลาดกลัว
และรูสึกวาตนเองไมมีประโยชนและสิ้นหวังในสิ่งตางๆท่ีเก่ียวของกับความตองการของชีวิตและประเมินตนเอง
ต่ํากวาชีวิตความเปนอยูกับการไดรับการยกยองและยอมรับจากผูอ่ืนอยางจริงใจมากกวาการมีชื่อเสียงจาก
สถานภาพหรือการไดรับการประจบประแจงการไดรับความนับถือยกยองเปนผลมาจากความเพียรพยายามของ
บุคคลและความตองการนี้อาจเกิดอันตรายข้ึนไดถาบุคคลนั้นตองการคําชมเชยจากผูอ่ืนมากกวาการยอมรับ
ความจริงและเปนท่ียอมรับกันวาการไดรับความนับถือยกยองมีพ้ืนฐานจากการกระทําของบุคคลมากกวาการ
ควบคุมจากภายนอก 

 
1.5 ความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริง (Self-Actualization needs) 

  ลําดับข้ันสุดทายถาความตองการลําดับข้ันกอนๆ ไดทําใหเกิดความพึงพอใจอยางมี
ประสิทธิภาพความตองการเขาใจตนเองอยางแทจริงก็จะเกิดข้ึน Maslow อธิบายความตองการเขาใจตนเอง
อยางแทจริงวาเปนความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอยางซ่ึงบุคคลสามารถจะไดรับอยางเหมาะสมบุคคลท่ีประสบ
ผลสําเร็จในข้ันสูงสุดนี้จะใชพลังอยางเต็มท่ีในสิ่งท่ีทาทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความ
ปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเองพลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตนกลาวโดย
สรุปการเขาใจตนเองอยางแทจริงเปนความตองการอยางหนึ่งของบุคคลท่ีจะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพเชน 
“นักดนตรีก็ตองใชความสามารถทางดานดนตรีศิลปนก็จะตองวาดรูปกวีจะตองเขียนโคลงกลอนถาบุคคล
เหลานี้ไดบรรลุถึงเปาหมายท่ีตนตั้งไวก็เชื่อไดวาเขาเหลานั้นเปนคนท่ีรูจักตนเองอยางแทจริง” Maslow (1970 : 46) 

  ความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริงจะดําเนินไปอยางงายหรือเปนไปโดย
อัตโนมัติโดยความเปนจริงแลว Maslow เชื่อวาคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหลานี้ “ดานท่ีดีท่ีสุดของเรา
ความสามารถพิเศษของเราสิ่งท่ีดีงามท่ีสุดของเราพลังความสามารถความคิดสรางสรรค” Maslow (1962 : 58) 
ความตองการ เขาใจตนเองอยางแทจริงมิไดมีแตเฉพาะในศิลปนเทานั้นคนท่ัว ๆ ไป เชน นักกีฬา นักเรียน หรือ
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แมแตกรรมกรก็สามารถจะมีความเขาใจตนเองอยางแทจริงไดถาทุกคนสามารถทําในสิ่งท่ีตนตองการใหดีท่ีสุด
รูปแบบเฉพาะของการเขาใจตนเองอยางแทจริงจะมีความแตกตางอยางกวางขวางจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง
กลาวไดวามันคือระดับความตองการท่ีแสดงความแตกตางระหวางบุคคลอยางยิ่งใหญท่ีสุด 

   Maslow ไดยกตัวอยางของความตองการเขาใจตนเองอยางแทจริงในกรณีของนักศึกษา
ชื่อMark ซ่ึงเขาไดศึกษาวิชาบุคลิกภาพเปนระยะเวลายาวนานเพ่ือเตรียมตัวเปนนักจิตวิทยาคลินิกนักทฤษฎีคน
อ่ืนๆอาจจะอธิบายวาทําไมเขาจึงเลือกอาชีพนี้ตัวอยางเชน Freud อาจกลาววามันสัมพันธอยางลึกซ้ึงกับสิ่งท่ี
เขาเก็บกดความอยากรูอยากเห็นในเรื่องเพศไวตั้งแตวัยเด็กขณะท่ี Adler อาจมองวามันเปนความพยายามเพ่ือ
ชดเชยความรูสึกดอยบางอยางในวัยเด็ก Skinner อาจมองวาเปนผลจากการถูกวางเง่ือนไขของชีวิตในอดีต
ขณะท่ี Bandura สัมพันธเรื่องนี้กับตัวแปรตางๆทางการเรียนรูทางสังคมและ Kelly อาจพิจารณาวา Mark 
กําลังจะพุงตรงไปเพ่ือท่ีจะเปนบุคคลท่ีเขาตองการจะเปนตัวอยางท่ีแสดงถึงการมุงตรงไปสูเปาประสงคในอาชีพ
โดยความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริงและถาจะพิจารณากรณีของ Mark ใหลึกซ่ึงยิ่งข้ึนถา Mark ได
ผานกาเรียนวิชาจิตวิทยาจนครบหลักสูตรและไดเขียนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกและในท่ีสุดก็ไดรับปริญญา
เอกทางจิตวิทยาคลินิกสิ่งท่ีจะตองวิเคราะห Mark ตอไปก็คือเม่ือเขาสําเร็จการศึกษาดังกลาวแลวถามีบุคคล
หนึ่งไดเสนองานใหเขาในตําแหนงตํารวจสืบสวนซ่ึงงานในหนาท่ีนี้จะไดรับคาตอบแทนอยางสูงและไดรับ
ผลประโยชนพิเศษหลายๆอยางตลอดจนรับประกันการวาจางและความม่ันคงสําหรับชีวิตเม่ือประสบเหตุการณ
เชนนี้ Mark จะทําอยางไรถาคําตอบของเขาคือ“ตกลง” เขาก็จะยอนกลับมาสูความตองการระดับท่ี 2 คือ
ความตองการความปลอดภัยสําหรับการวิเคราะหความเขาใจตนเองอยางแทจริง Maslow กลาววา “อะไรท่ี
มนุษยสามารถจะเปนไดเขาจะตองเปนในสิ่งนั้น” เรื่องของ Mark เปนตัวอยางงายๆ วาถาเขาตกลงเปนตํารวจ
สืบสวนเขาก็จะไมมีโอกาสท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริง 

   ทําไมทุกๆคนจึงไมสัมฤทธิผลในการเขาใจตนเองอยางแทจริง (Why Can’t All People 
Achieve Self-Actualization) ตามความคิดของ Maslow สวนมากมนุษยแมจะไมใชท้ังหมดท่ีตองการ
แสวงหาเพ่ือใหเกิดความสมบูรณภายในตนจากงานวิจัยของเขาทําให Maslow สรุปวาการรูถึงศักยภาพของตน
นั้นมาจากพลังตามธรรมชาติและจากความจําเปนบังคับสวนบุคคลท่ีมีพรสวรรคมีจํานวนนอยมากเพียง 1% 
ของประชากรท่ี Maslow ประมาณ Maslow เชื่อวาการนําศักยภาพของตนออกมาใชเปนสิ่งท่ียากมากบุคคล
มักไมรูวาตนเองมีความสามารถและไมทราบวาศักยภาพนั้นจะไดรับการสงเสริมไดอยางไรมนุษยสวนใหญยังคง
ไมม่ันใจในตัวเองหรือไมม่ันใจในความสามารถของตนจึงทําใหหมดโอกาสเขาใจตนเองอยางแทจริงและยังมี
สิ่งแวดลอมทางสังคมตัวอยางหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นวาอิทธิพลของสังคมมีตอการเขาใจตนเองคือแบบพิมพของ
วัฒนธรรม (cultural stereotype) ซ่ึงกําหนดวาลักษณะเชนไรท่ีแสดงความเปนชาย (masculine) และ
ลักษณะใดท่ีไมใชความเปนชายเชนจัดพฤติกรรมตางๆ เหลานี้ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนความเมตตากรุณาความ
สุภาพและความออนโยนสิ่งเหลานี้วัฒนธรรมมีแนวโนมท่ีจะพิจารณาวา “ไมใชลักษณะของความเปนชาย” 
หรือความเชื่อถือของวัฒนธรรมดานอ่ืนๆซ่ึงเปนความเชื่อท่ีไมมีคุณคาเชนยึดถือวาบทบาทของผูหญิงข้ึนอยูกับ
จิตวิทยาพัฒนาการของผูหญิงเปนตนการพิจารณาจากเกณฑตางๆดังกลาวนี้เปนเพียงการเขาใจ “สภาพการณ
ท่ีดี”มากกวาเปนเกณฑของการเขาใจตนเองอยางแทจริง 

  ประการสุดทาย Maslow ไดสรุปวาการไมเขาใจตนเองอยางแทจริงเกิดจากความ
พยายามท่ีไมถูกตองของการแสวงหาความม่ันคงปลอดภัยเชนการท่ีบุคคลสรางความรูสึกใหผูอ่ืนเกิดความพึง
พอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดขอผิดพลาดตางๆ ของตนบุคคลเชนนี้จึงมีแนวโนมท่ีจะพิทักษความ
ม่ันคงปลอดภัยของตนโดยแสดงพฤติกรรมในอดีตท่ีเคยประสบผลสําเร็จแสวงหาความอบอุนและสรางมนุษย
สัมพันธกับผูอ่ืนซ่ึงลักษณะเชนนี้ยอมขัดขวางวิถีทางท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริง 
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2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ 
 

การใหบริการท่ีจะนําเสนอ ในการศึกษานี้ประกอบดวย รายละเอียดตอไปนี้ 
พิทักษ ตรุษทิม (2538) 

การใหบริการสาธารณะ พิทักษ ตรุษทิม (2538 : 30) ไดใหความหมายของการใหบริการ
สาธารณะวา เปนการบริการในฐานะท่ีเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีอํานาจกระทําเพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการเพ่ือใหเกิดความพอใจ จากความหมายนี้จึงเปนการพิจารณาการใหบริการวา ประกอบดวยผูใหบริการ 
(Providers) และผูรับบริการ (Recipients) โดยฝายแรกถือปฏิบัติเปนหนาท่ีท่ีตองใหบริการเพ่ือใหฝายหลังเกิด
ความพึงพอใจโดยข้ึนอยูกับ 

2.1 ความรวดเร็วในการใหบริการ สังคมปจจุบันเปนสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยาง
รวดเร็วและมีการแขงขันกับสังคมอ่ืนๆอยูตลอดเวลาในขณะท่ีปญหาพ้ืนฐานของระบบราชการคือความลาชาซ่ึง
ในดานหนึ่งเปนความลาชาท่ีเกิดจากความจําเปนตามลักษณะของการบริหารราชการเพ่ือประโยชนสวนรวม
แหงรัฐแตในหลายสวนความลาชาของระบบราชการเปนเรื่องท่ีสามารถแกไขไดเชนความลาชาท่ีเกิดจากการปด
ภาระในการตัดสินใจความลาชาท่ีเกิดจากการขาดการกระจายอํานาจหรือเกิดจากการกําหนดข้ันตอนท่ีไม
จําเปนหรือความลาชาท่ีเกิดข้ึนเพราะขาดการพัฒนางานหรือนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชเปนตนปญหาท่ี
ตามมาก็คือระบบราชการถูกมองวาเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนาและเปนตัวถวงใน
ระบบการแขงขันเสรีดังนั้นระบบราชการจําเปนท่ีจะตองตั้งเปาหมายในอันท่ีจะพัฒนาการใหบริการใหมีความ
รวดเร็วมากข้ึนซ่ึงอาจกระทําไดใน 3 ลักษณะคือ 

1) การพัฒนาขาราชการใหมีทัศนคติมีความรูความสามารถเพ่ือใหเกิดความชํานาญงานมี
ความกระตือรือรนและกลาตัดสินใจในเรื่องท่ีอยูในอํานาจของตน 

2) การกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจใหมากข้ึนและปรับปรุงระเบียบวิธีการทํางานใหมี
ข้ันตอนและใชเวลาในการใหบริการใหเหลือนอยท่ีสุด 

3) การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆท่ีจะทําใหสามารถใหบริการไดเร็วข้ึน 
   อนึ่ง การพัฒนาความรวดเร็วในการใหบริการเห็นเรื่องท่ีสามารถกระทําไดท้ังข้ันตอน

กอนการใหบริการซ่ึงไดแกการวางแผนการเตรียมการตางๆใหพรอมท่ีจะใหบริการและการนําบริการไปสูผูท่ี
สมควรท่ีจะไดรับริการเปนการลวงหนาเพ่ือปองกันปญหาหรือความเสียหายเชนการแจกจายน้ําสําหรับหมูบานท่ี
ประสบภัยแลงนั้นหนวยราชการไมจําเปนท่ีจะตองรอใหมีการรองขอแตอาจนําน้ําไปแจกจายใหแกหมูบานเปาหมาย
ลวงหนาไดเลยการพัฒนาความรวดเร็วในข้ันตอนใหบริการเม่ือมีผูมาติดตอขอรับบริการและการพัฒนาความ
รวดเร็วในข้ันตอนภายหลังการใหบริการ เชน การรายงานการติดตามผลการจัดเก็บเอกสารตางๆ เปนตน
เพ่ือใหวงจรขอบการใหบริการสามารถดําเนินการตอเนื่องไปไดอยางรวดเร็วตัวอยางเชนการใหบริการในการจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชนซ่ึงจะตองมีการจัดสงเอกสารหลักฐานใหสวนกลางเพ่ือจัดทําบัตรการแจงยายปลายทางซ่ึง
สํานักทะเบียนปลายทางจะตองรอการยืนยันหลักฐานทางการทะเบียนจากสํานักทะเบียนตนทางเปนตน 

 2.2 การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจรอีก
ประการหนึ่งก็คือความเสร็จสมบูรณของการใหบริการซ่ึงหมายถึงการเสร็จสมบูรณตามสิทธิประโยชนท่ีผูรับบริการ
จะตองไดรับโดยท่ีผูรับบริการไมจําเปนตองมาติดตอบอยครั้งนักซ่ึงลักษณะท่ีดีของการใหบริการท่ีเสร็จสมบูรณ
ก็คือการบริการท่ีแลวเสร็จในการติดตอเพียงครั้งเดียงหรือไมเกิน 2 ครั้ง (คือมารับเรื่องท่ีแลวเสร็จอีกครั้งหนึ่ง) 

นอกจากนี้การใหบริการท่ีเสร็จสมบูรณยังหมายถึงความพยายามท่ีจะใหบริการในเรื่องอ่ืน 
ๆ ท่ีผูมาติดตอขอรับบริการสมควรจะไดรับดวยแมวาผูมาขอรับบริการก็ควรท่ีจะใหคําแนะนําและพยายาม
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ใหบริการในเรื่องนั้นๆ ดวยเชนมีผูมาขอคัดสําเนาทะเบียนบานหากเจาหนาท่ีผูใหบริการพบวาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้นหมดอายุแลวก็ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหใหมเปนตน 

2.3 ความกระตือรือรนในการใหบริการ ความกระตือรือรนในการใหบริการเปนเปาหมายท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาการใหบริการในเชิงรุก ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนบางสวนยังมีความรูสึกวา
การติดตอขอรับบริการจากทางราชการเปนเรื่องท่ียุงยาก และเจาหนาท่ีไมคอยเต็มใจท่ีจะใหบริการดังนั้นจึงมี
ทัศนคติท่ีไมดีตอการบริการของรัฐและตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ ซ่ึงนําไปสูปญหาของการสื่อสารทําความเขาใจ
กัน ดังนั้นหากเจาหนาท่ีผูใหบริการพยายามใหบริการดวยความกระตือรือรนแลวก็จะทําใหผูมารับบริการเกิด
ทัศนคติท่ีดี ยอมรับฟงเหตุผลคําแนะนําตางๆ มากข้ึน และเต็มใจท่ีจะมารับบริการในเรื่องอ่ืนๆ อีกนอกจากนี้
ความกระตือรือรนในการใหบริการยังเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการบริการนั้นเปนไปอยางรวดเร็วและมีความ
สมบูรณ ซ่ึงจะนําไปสูความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในท่ีสุด 

2.4 ความสุภาพออนนอม เปาหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการใหบริการแบบครบ
วงจรคือ เจาหนาท่ีผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอประชาชนผูมาติดตอขอรับริการดวยความสุภาพออนนอม ซ่ึงจะ
ทําใหผูมารับบริการมีทัศนคติท่ีดีตอขาราชการ และการติดตอกับทางราชการอันจะสงผลใหการสื่อสารทําความ
เขาใจระหวางกันเปนไปไดงายยิ่งข้ึน ความสุภาพออนนอมในการบริการนั้นจะเกิดข้ึนไดก็โดยการพัฒนา
ทัศนคติของขาราชการใหเขาใจวาตนมีหนาท่ีในการใหบริการและเปนหนาท่ีท่ีมีความสําคัญ รวมท้ังมีความรูสึก
เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผูท่ีมาติดตอขอรับบริการ 

2.5 ความเสมอภาค การใหบริการแบบครบวงจรจะตองถือวาขาราชการมีหนาท่ีท่ีจะตอง
ใหบริการแกประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซ่ึงจะตองเปนไปตามเง่ือนไขดังนี้ 

 1) การใหบริการจะตองเปนไปภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกันและไดรับผลท่ีสมบูรณ
ภายใตมาตรฐานเดียวกันไมวาผูรับบริการจะเปนใครก็ตามหรือเรียกวาความเสมอภาคในการใหบริการ 

 2) การใหบริการจะตองคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรับบริการดวย ท้ังนี้
เพราะประชาชนบางสวนของประเทศเปนกลุมบุคคลท่ีมีขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการท่ีจะติดตอขอรับ
บริการจากรัฐ เชนมีรายไดนอย ขาดความรูความเขาใจ หรือขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอ อยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดารเปนตน ดังนั้นการจัดบริการของทางราชการจะตองคํานึงถึงคนกลุมนี้ดวย โดยจะตองพยายามนํา
บริการไปใหรับบริการตามสิทธิประโยชนท่ีควรจะไดรับ เชนการจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีตางๆเปนตน การลด
เง่ือนไขในการรับบริการใหเหมาะสมกับความสามารถของผูรับบริการ เชนการออกบัตรสงเคราะหในการ
รักษาพยาบาลใหแกผูรายไดนอย การเรียกเก็บคาปรับในอัตราท่ีต่ําท่ีสุดตามท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือเห็นวา
ผูรับบริการไมมีเจตนาท่ีจะเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย แตเปนเพราะขาดขอมูลขาวสารเปนตนซ่ึงอาจเรียก
ความเสมอภาคนี้วาความเสมอภาคท่ีจะไดรับบริการท่ีจําเปนจากรัฐ 

กลาวโดยสรุปการพัฒนาการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจรหรือ Package Service เปน
การพัฒนาการใหบริการท่ีมีเปาหมาย ท่ีจะใหประชาชนไดรับบริการท่ีควรจะไดรับอยางครบถวนสมบูรณมี
ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการมุงท่ีจะใหบริการในเชิงสงเสริมและสรางทัศนคติ และความสัมพันธท่ีดี
ระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ตลอดจนเปนการใหบริการท่ีมีความถูกตองชอบธรรมสามารถตรวจสอบได 
และสรางความเสมอภาคท้ังในการใหบริการและในการท่ีจะไดรับบริการจากรัฐ 

   Milet (อางในพิทักษ ตรุษทิม, 2538 : 33) กลาววาเปาหมายสําคัญของการบริการคือ
การสรางความพึงพอใจในการใหบริการแกประชาชนโดยมีหลักหรือแนวทางคือ 

1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึงความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานท่ีมีฐานคติท่ีวาคนทุกคนเทาเทียมกันดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยาง
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เทาเทียมกันในแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชนจะไดรับการปฏิบัติในฐานท่ี
เปนปจเจกบุคคลท่ีใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

2. การใหบริการท่ีตรงเวลา (Tirneiy Service) หมายถึงในการบริการจะตองมองวาการ
ใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลาการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวาไมมีประสิทธิผลเลยถาไมมีการ
ตรงเวลาซ่ึงจะสรางความไมพึงพอใจใหแกประชาชน 

3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ampie Service) หมายถึงการใหบริการสาธารณะตองมี
ลักษณะมีจํานวนการใหบริการและสถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity atthe right 
geographical location) มิลเลทเห็นวาความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถามีจํานวนการ
ใหบริการท่ีไมเพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ 

4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึงการใหบริการสาธารณะ
ท่ีเปนไปอยางสมํ่าเสมอโดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจของหนวยงานท่ีใหบริการวา
จะใหหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได 

5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึงการใหบริการสาธารณะ
ท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงานกลาวอีกนัยหนึ่งคือการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ีจะ
ทําหนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 

Verma (อางในพิทักษ ตรุษทิม, 2538 : 33) การใหบริการท่ีดีสวนหนึ่งข้ึนกับการเขาถึง
บริการและไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการเขาถึงการบริการดังนี้ 

  1. ความพอเพียงของบริการท่ีมีอยูคือ ความพอเพียงระหวาบริการท่ีมีอยูกับความ
ตองการขอรับบริการ 

  2. การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวกโดยคํานึงถึงลักษณะท่ีตั้งการเดินทาง 
  3. ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการไดแก แหลงบริการ 

ท่ีผูยอมรับวาใหความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
  4. ความสามารถของผูรับบริการในการท่ีจะเสียคาใชจายสําหรับบริการ 
  5. การยอมรับคุณภาพของบริการ ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผูใหบริการดวย 
  จากความหมายของการบริการท่ีกลาวมาแลวสรุปไดวา “การบริการ” หมายถึงการ

ปฏิบัติรับใชและอํานวยความสะดวกตางๆ โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูใชบริการเปนหลัก 
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3. แนวคิดการรับรูในคุณภาพบริการ 
 
  3.1 ความหมายของการรับรูในคุณภาพบริการ เม่ือมีการพิจารณาความหมายโดยแบง
ออกเปน 2 สวนหลัก ๆ คือ การรับรู และคุณภาพบริการ พบวา 

 การรับรู (Perception) คือกระบวนการซ่ึงบุคคลมีการเลือก การจัดระเบียบและแปล
ความหมายของสิ่งเรา ใหกลายเปนสิ่งท่ีมีความหมายและมีความสอดคลองกัน (Schiffman and Kanuk, 2007) 
โดยแตละบุคคลอาจจะมีการรับรูท่ีแตกตางกัน แมวาจะอยูในสถานการณท่ีมีสิ่งเราเดียวกันก็ตาม เพราะแตละ
บุคคลมีความแตกตางกันในดานตางๆ ไดแก ความตองการ คานิยม หรือประสบการณ กระบวนการรับรูของ
ผูบริโภคเกิดตอเนื่องจากการเปดรับสิ่งเราและการรูสึก โดยมีข้ันตอน ดังนี้ (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) 

 การเลือกรับรู (Perceptual Selection) หรือการท่ีผูบริโภคมีการเลือกวาจะรับรูสิ่งเรา
ใดบาง เพราะในสถานการณท่ัวไป บุคคลจะไดรับสิ่งเรามากมาย แตจะเลือกใหความสนใจกับสิ่งเราเพียงไมก่ี
อยาง เชน การไปซ้ือสินคาในซูเปอรมารเก็ต ผูบริโภคจะเห็นสินคาจํานวนมากท่ีมีความแตกตางกันท้ังในดาน
สีสัน ขนาด และรูปราง รวมท้ังผูคนจํานวนมาก กลิ่น และเสียงหลากหลาย หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ 
อยางไรก็ตาม แมวาผูบริโภคจะไดรับสิ่งเราท่ีหลากหลายดังกลาว แตก็เลือกรับรูเฉพาะสิ่งเราท่ีตนเองใหความ
สนใจและตองการซ้ือเทานั้น 

 การจัดระเบียบการรับรู (Perceptual Organization) คือการท่ีผูบริโภคมีการจัดสิ่งเราเปน
กลุม และรับรูสิ่งเราเหลานั้นโดยภาพรวม โดยพยายามจัดกลุมสิ่งเราใหมีความหมายตามความเขาใจของตนเอง 

 การแปลความหมาย (Interpretation) เปนการตีความของผูบริโภควาสิ่งเราท่ีสัมผัสนั้น
คืออะไร หรือมีความหมายอยางไร โดยการแปลความหมายนั้นมีลักษณะผสมผสานกันระหวางขอเท็จจริงท่ีไดรับ
และอารมณความรูสึกของผูแปลความหมาย ในบางครั้งถาสิ่งเราท่ีบุคคลไดรับอาจมีความคลุมเครือ ในกรณี
เชนนี้บุคคลมักจะมีการแปลความหมายในทางท่ีตอบสนองตอความตองการ ความคาดหวัง หรือความสนใจของ
ตนเอง  

 การรับรูของบุคคลโดยท่ัวไปจะเก่ียวของกับ 3 ปจจัยตอไปนี้   
  (1) สิ่งเราท่ีบุคคลจะรับรู ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมากระตุนใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือ
แสดงพฤติกรรมแบงออกเปน 

(1.1) สิ่งเราภายใน (Internal Stimulus) เปนสิ่งเราท่ีอยูภายในรางกาย ไดแก ความ
ตองการ ความหิว ความกระหาย ความรูสึก และความคิด เปนตน  

(1.2) สิ่งเราภายนอก (External Stimulus) เปนสิ่งเราท่ีอยูภายนอกรางกาย ไดแก 
วัตถุสิ่งของตางๆ คน พืช สัตว ตลอดจนความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในสังคม  
  (2) อวัยวะสัมผัสและความรูสึกสัมผัสของบุคคล คือ อวัยวะท่ีมีประสาทสัมผัส ไดแก ตา 
หู จมูก ลิ้น และกาย ถาสวนใดบกพรองหรือพิการก็ไมสามารถรับสิ่งตางๆได  
  (3) ลักษณะหรือสภาพของบุคคลขณะท่ีรับรูท่ีสําคัญ คือ ประสบการณเดิมและความเอา
ใจใสตอสิ่งเราท่ีมากระทบประสาทสัมผัส อยางไรก็ตาม ความเอาใจใสของบุคคลยังข้ึนอยูกับความพรอมของ
สภาพรางกายของบุคคลในขณะนั้น และข้ึนอยูกับลักษณะของสิ่งเราดวย  
  ดังนั้น การรับรูเปนกระบวนการตีความหมายจากสิ่งท่ีเราสัมผัส เปนท่ีรูจัก ท่ีเขาใจ โดย
ใชประสบการณเดิมชวยในการแปลความหมาย ไดแก ความคิด ความรู และการกระทําท่ีไดเคยปรากฏแกผูนั้น
มาแลว และการท่ีบุคคลตีความหมายตอสิ่งหนึ่งอยางไรนั้น ข้ึนอยูกับวาบุคคลรับรูและตีความหมายใหเปน
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อยางไร เพราะแตละคนจะตีความหมายจากการรับรูไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับประสบการณท่ีไดรับของแตละคน 
และการเขาใจความหมายของสิ่งท่ีเห็นแลวเอามาขยายความ  

 ในสวนของคุณภาพบริการ (Service Quality) ซ่ึงถือวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญและเปนท่ี
ยอมรับกันอยางกวางขวางท่ัวโลก เนื่องจากปจจุบันธุรกิจภาคบริการมีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง มีการแขงขัน
ท่ีรุนแรง ดังนั้นผูประกอบธุรกิจตางๆ จึงไดเนนถึงความสําคัญของคุณภาพการบริการท่ีมอบใหกับลูกคา และ
ถือเปนสิ่งจําเปนท่ีองคกรจะตองศึกษาหรือมีขอมูลเก่ียวการรับรูคุณภาพการบริการจากลูกคา โดยความหมาย
ของคุณภาพบริการในมุมมองของบุคคลตางๆ เปนดังนี้ 

   Lehtinen and Lehtinen (1991) ไดกลาววาคุณภาพบริการ จะถูกสรางข้ึนในการ
ปฏิสัมพันธระหวางลูกคาและองคประกอบของการบริการในองคกร ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบของคุณภาพ 
3 แบบคือ คุณภาพทางกายภาพ เชน อุปกรณ อาคาร เปนตน คุณภาพขององคกรท่ีจะแสดงออกมาในรูปของ
วิสัยทัศนขององคกร คุณภาพของการปฏิสัมพันธระหวางลูกคากับผูใหบริการ  
  Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ไดกลาววาคุณภาพบริการ คือการรับรู
ของลูกคา ซ่ึงลูกคาจะประเมินคุณภาพบริการโดยเปรียบเทียบความตองการหรือความคาดหวังกับการบริการท่ี
ไดรับจริง และการท่ีองคกรจะไดรับชื่อเสียงจากคุณภาพบริการ ตองมีการบริการอยางคงท่ีอยูในระดับของการ
รับรูของลูกคา หรือมากกวาความคาดหวังของลูกคา โดยการประเมินคุณภาพบริการนั้นทําไดยากกวาการ
ประเมินคุณภาพสินคา การรับรูคุณภาพบริการเปนผลลัพธจากการเปรียบเทียบของความคาดหวังของลูกคากับ
บริการท่ีไดรับจริง ซ่ึงคุณภาพท่ีถูกประเมินไมไดเปนการประเมินเฉพาะผลจากการบริการเทานั้น แตเปนการ
ประเมินท่ีรวมไปถึงกระบวนการของการบริการท่ีไดรับ 

 Rust &Oliver (1994) ไดกลาววาคุณภาพบริการ เปนแนวความคิดท่ีมองวาลูกคาคิดอยางไร 
ตอคุณภาพของการบริการ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญของการบริหารองคกรใหเกิดประสิทธิผลโดยมีแนวความคิดท่ี
สัมพันธกันอยู 3 แนวความคิดประกอบดวย ความพึงพอใจของลูกคา คุณภาพบริการ และคุณคาของลูกคา ซ่ึง
สามารถแบงคุณภาพบริการออกเปน 3 ลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้  

  (1) คุณภาพบริการเปนสิ่งท่ียากมากในการประเมินเนื่องจากการบริการไมสามารถ 
จับตองได องคกรอาจจะยากในการเขาใจ วาลูกคารับรู  ถึงการบริการและคุณภาพบริการขององคกร 
เปนอยางไร แตเม่ือผูใหบริการไดทราบถึงผลการประเมินดานบริการจากลูกคาออกมาเปนอยางไรแลว องคกรก็
จะสามารถท่ีจะรูถึงทิศทางของคุณภาพบริการตามความตองการของลูกคา 

  (2) คุณภาพบริการเปนการเปรียบเทียบระหวางความคาดหวังกับคุณภาพบริการท่ีได
รับจริง เปนการวัดถึงระดับบริการท่ีไดมอบใหกับลูกคาไดดีเทากับความคาดหวังของลูกคาหรือไม โดยท่ี
คุณภาพบริการท่ีมอบใหจะตรงกับความคาดหวังของลูกคานั้นตองอยูบนมาตรฐานท่ีคงท่ี  

  (3) คุณภาพบริการแสดงคาออกมาในรูปของผลท่ีไดและข้ันตอนในการปฏิบัติ โดย
คุณภาพบริการประกอบดวยคุณภาพ 2 ชนิด คือคุณภาพทางเทคนิคของผลลัพธท่ีได ซ่ึงแสดงถึงสิ่งท่ีลูกคา รับรู
หลังจากการปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการกับลูกคาสิ้นสุดลง และคุณภาพตามหนาท่ีของกระบวนการ ซ่ึงเปน 
กระบวนการของการมอบบริการหรือสินคาใหกับลูกคา (Gronroos, 1990) นอกจากนี้ ยังพบวาการบริการท่ีมี
คุณภาพจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและสรางผลกําไรท่ีเติบโตอยางตอเนื่องใหแกองคกร คุณภาพการ
บริการท่ีดีจะกอใหเกิดความภักดีของลูกคาตอองคกร และยังชวยในการลดตนทุนคาใชจายรวมท้ังยังสามารถ 
ชวยเพ่ิมรายไดใหกับองคกร เนื่องจากลูกคาท่ีมีความพอใจตอการไดรับบริการจะชวยทําการประชาสัมพันธโดย
การบอกปากตอปากไปยังกลุมลูกคารายใหม ตลอดจนทําใหลูกคาเต็มใจท่ีจะจายคา บริการท่ีแพงกวา เพ่ือให
ไดบริการท่ีมีคุณภาพดีกวา 
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Christopher,W.F.;&Scheuing,E.E (1993) ไดกลาวถึงคุณภาพบริการวา เก่ียวของกับการ
ประเมินของลูกคาท่ีเก่ียวของกับบริการท่ีพึงประสงค (Desired Service) บริการท่ีเพียงพอ (Adequate Service) 
บริการท่ีคาดการณ (Predicted Service) และขอบเขตท่ียอมรับได (Zone of Tolerance) ซ่ึงอยูระหวางบริการ 
ท่ีพึงประสงคและบริการท่ีเพียงพอ กลาวคือ  
   1) บริการท่ีพึงประสงค  เปนสิ่งท่ีลูกคาคาดหวังวาจะไดรับหรือปรารถนาท่ีจะไดรับ 
ระดับของความปรารถนาจะข้ึนอยูกับความตองการสวนบุคคล และความเชื่อถือของลูกคาเก่ียวกับการบริการท่ี
ผูใหบริการจะสามารถทําใหได อยางไรก็ตาม แมวาลูกคาตองการท่ีจะไดรับบริการท่ีดีท่ีสุดตามอุดมคติของตน 
แตลูกคาก็จะไมคาดหวังอยางไรเหตุผล เนื่องจากพวกเขาไมเขาใจดีวาบริษัทไมสามารถใหบริการท่ีดีท่ีสุดได
ตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ลูกคาจึงมีระดับความคาดหวังตอการบริการอีกระดับหนึ่ง คือ  

  2) บริการท่ีเพียงพอ เปนระดับท่ีต่ําท่ีสุดของการบริการท่ีลูกคาจะยอมรับโดยไมเกิด
ความรูสึกไมพอใจ ความคาดหวังระดับนี้ประกอบข้ึนจากปจจัยจากความรับรูของผูบริโภคตอทางเลือกจากการ
บริการของผูใหบริการรายอ่ืนๆ และปจจัยจากสถานการณซ่ึงเก่ียวของกับการใชบริการในแตละครั้ง พบวาใน
กรณีท่ีลูกคามีทางเลือกในการรับบริการหลายๆทาง ความคาดหวังของลูกคาตอการบริการก็จะสูง ในขณะเดียวกัน
ถาลูกคารูสึกวาไมมีทางเลือก เชน ในสถานการณฉุกเฉินซ่ึงผูใหบริการรายอ่ืนๆ ไมสามารถใหบริการได ความ
คาดหวังของลูกคาก็จะต่ําลง 

  3) บริการท่ีคาดการณ (Predicted Service) คือระดับของการบริการท่ีลูกคาคาดวา
จะไดรับจากผูใหบริการในขณะท่ีลูกคากับผูใหบริการกําลังเผชิญหนากันในการบริการใดบริการหนึ่ง บริการท่ี
คาดการณจะมีผลกระทบโดยตรงตอการกําหนดระดับการบริการท่ีพึงประสงค หากลูกคาคาดการณวาจะไดรับ
บริการท่ีดี ระดับความคาดหวังของการบริการท่ีพึงประสงคก็จะสูง หากระดับของการคาดการณลดลง ระดับ
ของความคาดหวังตอการบริการท่ีพึงประสงคก็จะนอยลงดวย เชน การเขาแถวยาวๆ เพ่ือรอซ้ือชมบัตรภาพยนตร 
เปนเวลา 15 นาทีในวันหยุด ไมทําใหลูกคารูสึกวาไดรับบริการท่ีต่ํากวาระดับการบริการท่ีพึงประสงค เนื่องจาก
ลูกคาคาดหวังไววาจะตองมีคนมารอแถวมากในวันหยุด แตลูกคารูสึกวาการเขาแถวเพ่ือรอซ้ือบัตรชมภาพยนตร ใน
วันธรรมดาเปนเวลา 10 นาที เปนการบริการท่ีตํ่ากวาระดับบริการท่ีพึงประสงค เนื่องจากลูกคาคาดการณวา
วันธรรมดาจะมีคนมาชมภาพยนตรไมมากนัก 

  4) ขอบเขตท่ียอมรับได ซ่ึงเปนการอธิบายวาระดับการบริการท่ีเพียงพอคือ ระดับท่ี
ต่ําสุดของการบริการท่ีลูกคายอมรับไดโดยไมเกิดความไมพอใจ หากต่ํากวาระดับนี้ลูกคาก็จะเกิดความสับสน
และไมพอใจในการบริการ หากระดับของการบริการสูงกวาระดับบริการท่ีเพียงพอก็จะทําใหลูกคารูสึกประทับใจ
และพึงพอใจ การบริการท่ีเหนือกวาระดับบริการท่ีพึงประสงค คือ การบริการท่ีทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ
นั่นเอง ความคาดหวังเปนทัศนคติเก่ียวกับความตองการของผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายท่ีเขาคาดหมายวาจะ
ไดรับ ซ่ึงความคาดหวังของแตละคน หรือแตละกลุมเปาหมายจะผันแปรตางกัน อันเนื่องมาจากชีวิตความ
เปนอยู และสถานภาพของแตละบุคคล ความคาดหวังเปนสิ่งท่ีอยูภายในจิตใจ หากไดรับการตอบสนองตรงกับ
สิ่งท่ีคาดไวก็จะเกิดความพึงพอใจ และประทับใจในตราสินคาหรือบริการท่ีเขาไดรับ 

Antonides, Gerrit & van Raaij, Fred W. (1998)กลาววาการรับรูคุณภาพเกิดจากความ
คาดหวังของลูกคา สินคาหรือการบริการจะมีคุณภาพสูงก็ตอเม่ือความตองการของลูกคาตรงกับความคาดหวัง
ท่ีตั้งไว การรับรูคุณภาพท่ีสูงตอสินคาหรือการบริการ ลูกคาจะพิจารณาจากความเหมาะสมของการใชงาน 
ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไววางใจ ความถ่ีในการเสียต่ํา การบริการหรือสินคาจะมี
คุณภาพเม่ือลูกคาไดทําการเปรียบเทียบการรบัรูจริงกับความคาดหวังตอสินคาหรือบริการนั้น  
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3.2. การวัดการรับรูคุณภาพบริการ 
    Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ในชวงแรกๆ ไดนําเสนอปจจัยท่ีมีผลตอคุณ

ภาพการบริการ ซ่ึงประกอบดวย   
    (1) ความคงเสนคงวา (Reliability) คือ ใหบริการไดถูกตองโดยเฉพาะเก่ียวกับการเรียกเก็บเงิน 
การเก็บรักษาขอมูลถูกตอง และการใหบริการตามกําหนดเวลาท่ีระบุไว 
    (2) การตอบสนองความตองการของลูกคา (Responsiveness) คือ การท่ีผูใหบริการยินดี
และมีความพรอมท่ีจะใหบริการ รวมท้ังการใหบริการโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสงเอกสารโดยเร็วการ
ตอบสนอง ขอรองเรียนของผูรับบริการโดยเรว็ และการใหบริการตรงเวลา 

   (3) ความสามารถของผูใหบริการ (Competence) คือ ผูใหบริการตองมีทักษะความรูในการ
บริการรวมท้ังความรูและทักษะของพนักงานสนับสนุนในการติดตอกับผูรับบริการ และความสามารถขององคกร
โดยรวม 

   (4) ความสะดวกในการติดตอ การเขาถึงบริการไดงาย (Access) รวมท้ังผูรับบริการสามารถ
ติดตอขอรับบริการไดทางโทรศัพท ไมเสียเวลารอนาน มีชั่วโมงการใหบริการเหมาะสม และสถานท่ีใหบริการ
ตั้งอยูในท่ีท่ีลูกคาสามารถติดตอไดสะดวก 

   (5) ความสุภาพของพนักงาน (Courtesy) รวมท้ังการมีกิริยามารยาทท่ีดี เหมาะสม แสดงความ 
เปนมิตรตอผูรับบริการ ตลอดจนรูจักรักษาสมบัติของผูรับบริการ มีการแตงกายสะอาด เรียบรอย 

   (6) ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) ใชภาษาสุภาพ ใหผู รับบริการเขาใจได  
อาจรวมถึงการใหคําแนะนํา บอกราคาอัตราคาบริการอยางชัดเจน และชวยแกปญหาใหแกผูรับบริการ 

   (7) ความนาเชื่อถือ (Credibility) พนักงานตองซ่ือสัตยและเชื่อใจได สิ่งนี้มีผลเก่ียวของกับ 
ชื่อหนวยงานท่ีใหบริการ และชื่อเสียงของหนวยงานโดยตรง 

   (8) ความปลอดภัย (Security) ผู รับบริการจะตองปลอดภัย ไมเสี่ยง หรือไมมีขอสงสัย
เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยทางกายและความปลอดภัยทางการเงิน รวมท้ังผูใหบริการจะตองรักษาความลับของ 
ผูรับบริการ 

   (9) ความรูความเขาใจในผูรับบริการ (Understanding/Knowing the Customer) ผูให
บริการตองพยายามเขาใจความตองการของผูรับบริการหรือลูกคา ใหความสนใจลูกคารายบุคคล และรูจักลูกคา
ประจํา 

 (10) สิ่งท่ีจับตองได (Tangibles) หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการท่ีแสดงเปน 
รูปรางได เชน สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสํานักงาน การแตงกายของพนักงาน การมีเครื่องใช ในการ
ใหบริการ การมีหลักฐานในการบริการ เชน ใบเสร็จรับเงิน รายการสินคา และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจัยขางตนบางตัวยังมีความสัมพันธกันสูง จึงมีการพัฒนาเกณฑ 
การประเมินคุณภาพบริการ หรือแบบวัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL) ซ่ึงทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจใหม 
โดย Parasuraman, Zeithaml and Berry (1996) ซ่ึงจําแนกได 5 ดานดังนี้  

 (1) ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) งานบริการควรมีความเปนรูปธรรมท่ีสามารถ
สัมผัสจับตองได มีลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฎใหเห็น เชน สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณตางๆ วัสดุ และบุคคล 
ในการติดตอสื่อสารกับลูกคานั้น ชวยใหลูกคารับรูวาพนักงานมีความตั้งใจใหบริการเห็นภาพไดชัดเจน  

 (2) ความเชื่อม่ันไววางใจได (Reliability) เปนการใหบริการท่ีตรงกับการสื่อสารซ่ึงนําเสนอไวแก
ลูกคา หรือความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานบริการไดตามสัญญา และการสงมอบบริการใหแกลูกคาทุกครั้งตองมี
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ความถูกตอง เหมาะสม และมีความสมํ่าเสมอ ซ่ึงเปนการสะทอนความสามารถในการสรางความเชื่อถือ
ไววางใจใหกับลูกคา  

 (3) การตอบสนองลูกคา (Responsiveness) เปนความรับผิดชอบของพนักงานซ่ึงมีหนาท่ี
ใหบริการลูกคาดวยความเต็มใจ และมีความพรอมท่ีจะชวยเหลือหรือใหบริการลูกคาทันที เพ่ือใหลูกคาไดรับ
บริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว  

 (4)  การใหความม่ันใจแกลูกค า  (Assurance) การบริการจากพนักงาน ท่ี มีความรู 
ความสามารถ ทักษะในการทํางานตอบสองความตองการของลูกคาและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถทําให
ลูกคาเกิดความม่ันใจวาลูกคาไดรับบริการท่ีดี  

 (5) การเขาใจและรูจักลูกคา (Empathy) พนักงานท่ีใหบริการแกลูกคาแตละรายดวยความ
เอาใจใส ใหความสนใจแกผูมาใชบริการ รวมท้ังมีความเขาใจในตัวลูกคา Gronroos (1988) กลาววาการรับรู
คุณภาพการบริการ เก่ียวของกับ 2 ลักษณะท่ีสําคัญ คือ 

1) ลักษณะทางดานเทคนิคหรือผลท่ีได ซ่ึงเปนการพิจารณาเก่ียวกับผูใหบริการจะใช
เทคนิคอะไรท่ีจะทําใหลูกคาเขามาใชบริการและเกิดความพอใจตามความตองการพ้ืนฐาน การรับรูคุณภาพท่ีดี 
เกิดข้ึนเม่ือความคาดหวังของลูกคาตรงกับการรับรูท่ีไดจากประสบการณท่ีผานมา ถาการบริการไมเปนไปตาม
ความคาดหวังของลูกคา การรับรูถึงคุณภาพโดยรวมก็จะต่ํา แตถาความคาดหวังของลูกคาท่ีตั้งไวตรงกับการรับรูจริง 
คุณภาพการบริการนั้นจะสูง โดยท่ีความคาดหวังตอคุณภาพจะไดรับอิทธิพลจากการสื่อสารทางการตลาด การสื่อสาร
แบบปากตอปาก ภาพลักษณขององคกร และความตองการของลูกคาเอง 

2) ลักษณะตามหนาท่ีหรือความสัมพันธของกระบวนการ เปนการพิจารณาจากผู ให
บริการ วาจะทําอยางไรใหการบริการดีเทากับการรับรูจากประสบการณของลูกคาท่ีผานมา 

นอกจากนี้ Gronroos ยังไดกลาวถึงเง่ือนไขของการรับรูคุณภาพบริการท่ีดีของลูกคาวาเก่ียวของ
กับปจจัย 6 ปจจัยท่ีสําคัญ ดังนี้  

(1) ความเปนมืออาชีพและทักษะในการบริการ ลูกคาจะรับรูคุณภาพการบริการท่ีดีไดเม่ือ 
ผูใหบริการมีความรูทักษะในการแกปญหาอยางมืออาชีพ  

(2) ความรูสึกของลูกคาท่ีมีตอพนักงานบริการ ซ่ึงพิจารณาจากความเอาใจใสของผูใหบริการ  
ในการแกปญหาใหแกลูกคาดวยความเต็มใจโดยทันที  

(3) การเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน ลูกคาจะพิจารณาจากผูใหบริการประกอบไปดวย
สถานท่ี ชั่วโมงการทํางาน ตัวพนักงาน และระบบการทํางานไดถูกออกแบบใหงายตอการเขาถึงบริการ รวมถึง
มีการเตรียมปรับการบริการใหตรงกับความตองการของลูกคา  

(4) ความไววางใจและความซ่ือสัตยของผูใหบริการ ลูกคาจะรูวาเม่ือใดก็ตามท่ีมีการตกลงใน
การใชบริการท่ีเกิดข้ึน สามารถท่ีจะไวใจผูใหบริการไดโดยพนักงานจะทําตามสัญญาท่ีตกลงไวซ่ึงถือวา เปนสิ่งท่ี 
ลูกคาใหความสนใจเปนพิเศษ  

(5) การชดเชย เม่ือใดก็ตามท่ีลูกคามีความรู สึกวามีบางอยางผิดปกติหรือไมเปนไปตาม 
ความคาดหวัง ผูใหบริการจะตองแกไขใหเปนไปตามความคาดหวังของลูกคาอยางทันที  

(6) ความมีชื่อเสียงของผูใหบริการ ลูกคามักเชื่อวาการใหบริการของผูใหบริการสามารถเชื่อถือได 
และเหมาะสมกับคุณคาของเงินท่ีจายไป 
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ขณะท่ี Antonides, Gerrit & van Raaij, Fred W. (1998) กลาววา การรับรูคุณภาพเกิดจาก
ความคาดหวังของลูกคา โดยจะประเมินวาสินคาหรือการบริการจะมีคุณภาพสูง ก็ตอเม่ือความตองการของเขา
ตรงกับความคาดหวังท่ีตั้งไว การรับรูคุณภาพท่ีสูงตอสินคาหรือการบริการลูกคาจะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของการใชงาน ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไววางใจ ความถ่ีในการเสียต่ํา และการบริการ
หรือสินคาจะมีคุณภาพ เม่ือลูกคาไดทําการเปรียบเทียบการรับรูจริงกับความคาดหวังตอสินคาหรือบริการนั้น  

สําหรับการวัดการรับรูคุณภาพบริการของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชแนวคิดของ Parasuraman, 
Zeithaml and Berry (1998) ซ่ึงวัดจาก 5 มิติ คือความเปนรูปธรรมของบริการ ความเชื่อม่ันไววางใจได การ
ตอบสนองลูกคา การใหความม่ันใจแกลูกคา และการเขาใจและรูจักลูกคา 
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4. แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา 
  
 4.1 ความหมาย 

 Kotler (1997) ความพึงพอใจ เปนแนวคิดท่ีเก่ียวท่ีเก่ียวของกับความรูสึกหลังการซ้ือหรือรับ
บริการของบุคคล ซ่ึงเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวางการรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการหรือ
ประสิทธิภาพของสินคา (Perceived Performance) กับการใหบริการท่ีเขาคาดหวัง (Expected Performance) 
กรณีผลท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการ (Product Performance) ต่ํากวาความคาดหวังของลูกคา จะทําใหลูกคา
เกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfied Customer) แตถาระดับของผลท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการตรงกับความ
คาดหวังของลูกคาท่ีตั้งไว ก็จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ (Delighted Customer) ผูใหบริการจะตองทํา
ใหผลิตภัณฑแตกตางจากคูแขงขัน สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจการใหบริการคือการรักษา
ระดับการใหบริการท่ีเหนือกวาคูแขงขัน โดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามท่ีลูกคาไดคาดหวังไว โดยลูกคา
สามารถรูสึกถึงระดับความพึงพอใจใน 3 ระดับดังนี้  
 - ถาผลงานท่ีรับรูต่ํากวาความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกไมพอใจ  

 - ถาผลงานท่ีรับรูเทากับความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกพอใจ  
 - ถาผลงานท่ีรับรูสูงกวาความคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความรูสึกยินดีหรือพอใจมาก 

จากแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจขางตน สามารถนํามาสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนสิ่งท่ีเกิด
ข้ึนกับบุคคล เม่ือความตองการข้ันพ้ืนฐานท้ังรางกายและจิตใจไดรับการตอบสนอง ดังนั้นการสรางความพึงพอใจให
กับผูรับนั้นสามารถสรางข้ึนได เชน การใหบริการแกลูกคาก็ควรจะสรางตั้งแตการใหบริการท่ีรวดเร็วพนักงาน 
ตองมีความเขาใจความตองการของลูกคา สามารถแกไขปญหาใหลูกคาไดรวดเร็วและทันตอเหตุการณ ตอบสนอง 
ดวยไมตรีจิต ซ่ึงอยางนอยท่ีสุดนั้นการสรางความพึงพอใจควรจะอยูเทากับความคาดหวังของผูรับก็จะทําใหผูรับเกิด
ความรูสึกพึงพอใจ 
 

4.2 การวัดความพึงพอใจของลูกคา 
 Millet (1954) นําเสนอเก่ียวกับการวัดความพึงพอใจของลูกคา ท่ีเกิดจากการรับบริการ พบวา 

มาจาก 5 องคประกอบ คือ การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) เปนมาตรฐานเดียวกัน การ
ใหบริการท่ีตรงตอเวลา (Timely Service) การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) มีความหลากหลาย
ของบริการและสถานท่ีท่ีเหมาะสม การบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) และการบริการแบบ
กาวหนา (Progressive Service) มีการปรับปรุงคุณภาพบริการอยูตลอดเวลา 

   Aday LA, Andersen R. (1974) สอบถามผูรับบริการถึงสิ่งท่ีตองการและหากไดสิ่งนั้นจะทํา
ใหเกิดความพึงพอใจ คําตอบท่ีไดนํามาจัดกลุมได 6 กลุม ดังนี้ 

  - กลุมท่ี 1 ความสะดวกท่ีไดรับการบริการ (Convenience) ซ่ึงวัดจากระยะเวลาในการรอคอย
เพ่ือรอรับบริการไมนาน ความเปนระเบียบของหนวยบริการ และลักษณะสถานท่ีของหนวยบริการ  

  - กลุมท่ี 2 การประสานงานของการบริการ (Coordination) ซ่ึงวัดจากการไดรับบริการ
ท้ังหมดตามความตองการ และการสนใจของผูปฏิบัติงานตอผูรับบริการ 

  - กลุมท่ี 3 อัธยาศัยและความสนใจตอผูรับบริการ (Courtesy) ซ่ึงวัดจาก คําพูดเชิงบวก 
บุคลิกภาพนาเลื่อมใส มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และความเอาใจใสตอเวลา 
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  - กลุมท่ี 4 ขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ วัดจากขอมูลท่ัวไป ไดแก วิธีการรับบริการ กฎ
ระเบียบตางๆ เก่ียวกับการรับบริการ และขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการ เชน คําแนะนําเก่ียวกับการใช  

  - กลุมท่ี 5 คุณภาพของบริการ (Quality of Service) วัดจากความสามารถของผูปฏิบัติงาน 
และคุณภาพของผลิตภัณฑ  

  - กลุมท่ี 6 ราคาคาใชจาย (Cost) วัดจากราคาท่ียุติธรรม ความสมเหตุสมผลของราคา ไมเอา
เปรียบผูรับบริการ 
   Lam et al. (2002) ไดนิยามความพึงพอใจของลูกคาวาเปนระดับความปลื้มยินดีตอคุณภาพ
ของสิ่งท่ีไดรับ (Consumption Related Fulfillment) และวัดความพึงพอใจดังกลาวใน 2 ลักษณะ คือการวัด
แบบหลายแงมุม (Transaction Specific Satisfaction) จากองคประกอบตางๆ เชน ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑและบริการ ความเหมาะสมของราคา ความสามารถของพนักงานผูใหบริการ เปนตน และการวัดอีก
ลักษณะหนึ่งคือการวัดแบบภาพรวม (Cumulative or Overall Transaction) ซ่ึงเปนผลจากประสบการณ
จากการเขามาเก่ียวของกับสินคาบริการ หรือผูใหบริการ 

 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจของลูกคาในระดับ 
มหภาคมาตั้งแตป พ.ศ.2537 เครื่องมือนี้มีชื่อวา American Customer Satisfaction Index (ACSI) คิดคน
โดย Professor ClaesFornell ผูอํานวยการ National Quality Research Center มหาวิทยาลัยมิชิแกน โดย 
ACSI สรางข้ึนภายใตแนวคิดดานการตลาด มีวัตถุประสงคเพ่ือใชวัดศักยภาพท้ังในระดับองคกร ระดับ
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ ซ่ึงถือเปนการเติมเต็มสําหรับการวัดศักยภาพขององคกรใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
เพราะการวัดผลผลิตเชิงปริมาณเปนการวัดประสิทธิภาพในมุมมองของผูผลิตหรือผูใหบริการ หรือการวัด
ประสิทธิภาพทางดานอุปทาน ในขณะท่ีการวัดความพึงพอใจของลูกคา จะเปนสิ่งสะทอนประสิทธิภาพของ
องคกรในดานคุณภาพ หรือเปนมุมมองดานอุปสงคนั่นเอง แนวคิด ACSI เปนการวัดความพึงพอใจของลูกคา
จากประสบการณจริง โดยจุดเดนท่ีสําคัญความเปนกลาง (Uniform) และสามารถนําผลมาเทียบเคียงกันได 
(Comparable) ดังนั้น คะแนนท่ีไดจากการประเมิน จึงสามารถนํามาประมวลผลในระดับอุตสาหกรรม ระดับ
ภาคการผลิตหรือบริการ และระดับประเทศได ในขณะเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบระหวางองคกร เพ่ือ
สะทอนความสามารถในการแขงขันของแตละหนวยธุรกิจไดเปนอยางดี 

 แบบจําลองของ ACSI ประกอบดวย 3 ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา คือ 
คุณภาพของสินคาหรือบริการท่ีลูกคาไดรับ (Perceived Quality) คุณคาของสินคาหรือบริการท่ีลูกคาไดรับ 
(Perceived Value) และความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectation) ขณะเดียวกันมีอีก 2 ปจจัยท่ี
เปนผลจากความพึงพอใจของลูกคา คือ การรองเรียนของลูกคา (Customer Complaints) และความ
จงรักภักดีในสินคาหรือบริการ (Customer Loyalty) 
   คุณภาพของสินคาหรือบริการ เปนการประเมินประสิทธิภาพของสินคาหรือบริการจาก
ประสบการณจริงของลูกคา โดยการวัดคุณภาพของสินคาหรือบริการนี้จะมีการสอบถามลูกคาใน 3 ประเด็น 
ไดแก คุณภาพสินคาหรือบริการในภาพรวม (Overall) คุณภาพสินคาหรือบริการในแงของการตอบสนองความ
ตองการสวนบุคคล (Customization) และคุณภาพของสินคาหรือบริการในแงความนาเชื่อถือ (Reliability) 
ขณะท่ีคุณคาของสินคาหรือบริการ จะใหลูกคาลองเปรียบเทียบระหวางคุณภาพของสินคาหรือบริการกับราคา
ท่ีตั้งไว เปนการนําปจจัยดานราคาเขามาพิจารณาโดยลดผลกระทบในเรื่องของระดับรายได หรือขอจํากัดดาน
งบประมาณของลูกคาแตละราย ซ่ึงทําใหสามารถนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันไดงายข้ึน สําหรับความคาดหวัง
ของลูกคาจะประกอบดวย ความคาดหวังท่ีเกิดข้ึนกอนท่ีซ้ือสินคาหรือบริการ (Prior Consumption Experiences) 
ซ่ึงมาจากขอมูลท่ีลูกคาไดรับจากการโฆษณาประชาสัมพันธของบริษัท หรือการแนะนําจากคนรอบขาง และความ
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คาดหวังตอการบริการ หรือการสงมอบสินคาท่ีมีคุณภาพของบริษัทในอนาคต (Forecast of Supplier’s Ability) 
โดยจะมีการสอบถามลูกคาใน 3 ประเด็น ไดแก ภาพรวม การตอบสนองความตองการสวนบุคคล และความ
นาเชื่อถือ เชนเดียวกับการสอบถามในเรื่องคุณภาพของสินคาหรือบริการ 

 สวนผลของความพึงพอใจคือ การรองเรียนของลูกคา (Customer Complaints) และความ
จงรักภักดีในสินคาหรือบริการ (Customer Loyalty) ซ่ึงตามทฤษฎี Exit-Voice Theory ของ Hirschman 
(1970) อธิบายวา เม่ือลูกคาไมพึงพอใจในสินคาหรือบริการ พฤติกรรมท่ีลูกคาจะแสดงออกมี 2 แนวทาง 
แนวทางแรก คือ การรองเรียนไปยังบริษัทผูขายสินคาหรือบริการนั้นๆ ซ่ึงกลุมลูกคาดังกลาวเปนกลุมท่ีบริษัท
ยังมีโอกาสจะรักษาไวได ขณะท่ีอีกแนวทางหนึ่งคือ การเปลี่ยนไปใชสินคาหรือบริการของคูแขง ในทางตรงกัน
ขาม หากลูกคามีความพึงพอใจในสินคาหรือบริการ ก็จะสะทอนออกมาในลักษณะของความจงรักภักดีในสินคา 
หรือบริษัท ซ่ึงปจจัยตัวหลังจะถือวาเปนตัวแทน (Proxy) ของกําไรของบริษัท นั่นเอง (Reichheld and 
Sasser, 1990) การเก็บขอมูลในเรื่องการรองเรียนจะสอบถามถึงจํานวนครั้งท่ีมีการรองเรียนท้ังรูปแบบท่ีเปน
ทางการ และไมเปนทางการ ในขณะท่ีปจจัยเก่ียวกับความจงรักภักดีในสินคาหรือบริการ จะสอบถามใน 2 ประเด็น 
ไดแก การซ้ือซํ้า (Repurchase Likelihood) และการยอมรับไดในการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Tolerance)  

 จากการศึกษาของ Professor ClaesFornell พบวา คุณภาพของสินคาหรือบริการ คุณคา
ของสินคาหรือบริการ และความคาดหวังของลูกคา จะเปนปจจัยท่ีสงผลทางตรงเชิงบวก (Positive Direct Effect) 
ตอความพึงพอใจของลูกคา สวนความพึงพอใจของลูกคาจะสงผลตอความจงรักภักดีในสินคาหรือบริการ และการ
รองเรียนของลูกคาในเชิงบวกและลบ ตามลําดับ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 
กรมสงเสริมสหกรณดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตอการ

ใหบริการของสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 - 2 และสํานักงานสหกรณจังหวัด ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 
3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  

1. ประชากร  
 ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ณ ป 2563 

จํานวน 11,634 ตัวอยาง จําแนกไดดังนี้  
1) ผูรับบริการ ไดแก สหกรณ/กลุมเกษตรกร ทุกแหง เฉพาะท่ีมีสถานะดําเนินการ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 สหกรณทุกประเภท จํานวน 6,693 แหง และกลุมเกษตรกร จํานวน 3,840 แหง  
รวม 10,533 แหง 

2) ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก  
- หนวยงานราชการระดับจังหวัด ไดแก สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานเกษตร

จังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด และหนวยงานราชการระดับเขต ไดแก สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรระดับเขต จํานวน 544 แหง 

- กลุมอาชีพ เฉพาะท่ีมีสถานะดําเนินการและเคยไดรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ จํานวน 557 แหง 
 

2. การกําหนดจํานวนตัวอยาง 
      สํารวจโดยการสุมตัวอยางจากประชากรทุกประเภท โดยจะทําการสุมตัวอยางประชากร 
ประมาณรอยละ 50 จากประเภทประชากรท่ีมีจํานวนมาก (สหกรณการเกษตร สหกรณออมทรัพย สหกรณรานคา 
สหกรณบริการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพ) สวนประเภทประชากรท่ีมีจํานวนนอย 
(สหกรณประมง สหกรณนิคม หนวยงานราชการ ระดับจังหวัดและระดับเขต) จะใชการสํารวจครบท้ังจํานวน
เพ่ือจะใหผลการสํารวจใหผลการสํารวจยอมรับไดตามสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน .05 
กําหนดการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียฯ จํานวนรวม 6,237 ตัวอยาง 
 

3. การสุมตัวอยาง  
     ไดสุมตัวอยางจากประชากรท้ัง 2 กลุม กระจายทุกจังหวัด รวมท้ัง สํานักงานสงเสริมสหกรณ

กรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 1 และพ้ืนท่ี 2 เปนดวยวิธีการสุมแบบโควตา (Quota Sampling) จํานวน 6,237 ตัวอยาง
ไดรับการตอบกลับ จํานวน 905 ตัวอยาง แยกเปนกลุมผูรับบริการจํานวน 659 ตัวอยาง และผูมีสวนไดสวนเสีย 
246 ตัวอยาง 
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3.2 การสรางแบบสอบถาม  
กลุมพัฒนาระบบบริหารรวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดทํากรอบการ

ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นฯ  โดยสรางแบบสอบถามท่ีประกอบดวยขอคําถามลักษณะการประเมินเพ่ือ 
วัดระดับความพึงพอใจ ขอคําถามสถิติเชิงพรรณนาสําหรับวิเคราะหเพ่ือบรรยายขอมูลท่ัวไปหรือเพ่ือตอบ
วัตถุประสงคในบางประเด็นคําถาม และขอคําถามลักษณะปลายเปดสําหรับการแสดงความคิดเห็น โดยเปนไป
ตามแนวทางการพัฒนาองคการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซ่ึงไดใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย อีกท้ังเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ท่ีเห็นชอบขอเสนอการ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพ่ิมเติม เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 ประเด็นการยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ซ่ึงกําหนดแบบสอบถามไว 5 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ของกรมสงเสริมสหกรณ  
สวนท่ี 3 ความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ของกรมสงเสริมสหกรณ 
สวนท่ี 4 ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
           ของกรมสงเสริมสหกรณ  
สวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของ  
  กรมสงเสริมสหกรณ 

 
3.3 วิธีการสํารวจและรวบรวมขอมูล 
 1) นําสงหนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามไปยังผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสีย
กลุมเปาหมายทางไปรษณีย โดยระบุรหัสเอกสาร (1 รหัส ตอ 1 ตัวอยาง) พรอมอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม
ผานระบบ “แบบสอบถามความคิดเห็นตอการใหบริการกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” 
อยางละเอียด เพ่ือประหยัดเวลาและงบประมาณ 

2) กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามผานระบบ “แบบสอบถามความคิดเห็นตอการใหบริการกรมสงเสริม
สหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” กลุมพัฒนาระบบบริหารรวบรวมขอมูลสําหรับการประมวลผล รวมกับ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
3.4 การประมวลผล  
 หลังจากปดการตอบรับแบบสอบถามผานระบบ “แบบสอบถามความคิดเห็นตอการใหบริการ 
กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563” เรียบรอยแลว ไดมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
ซ่ึงหากแบบสอบถามของตัวอยางใดท่ีไดรับไมสอดคลองกับขอมูลจะตัดท้ิงไมนํามาแปรผล แตจะเก็บในสวนของ
ขอคําถามท่ีเปนการแสดงความเห็นและขอเสนอแนะไวพิจารณาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของ
กรมสงเสริมสหกรณตอไป 
 การประมวลผล วิเคราะหผล ดวยระบบ “แบบสอบถามความคิดเห็นตอการใหบริการกรมสงเสริมสหกรณ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563” และใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลในรูปการแจกแจง
ความถ่ี คารอยละ และคาคะแนนเฉลี่ย  
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3.5 หลักเกณฑการคํานวณคะแนน วิเคราะห และแปรผล  
 1) การวิเคราะหและแปรผล ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ของกรมสงเสริมสหกรณ 
ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 2) ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
และ 3) ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 2) การคิดคะแนนของแตละระดับความพึงพอใจในการใหบริการในดานตางๆ กําหนดเกณฑการวัด
ตามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ดังนี้ 

ระดบัคะแนน ระดับความพึงพอใจ 
5 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4 พึงพอใจมาก 
3 พึงพอใจปานกลาง 
2 พึงพอใจนอย 
1 พึงพอใจนอยท่ีสุด 

3) การแปรผลความพึงพอใจพิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงแบงเปน 5 ชวง
โดยใชหลักการทางสถิติ ไดแก พิสัย/จํานวนชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด) /5 การแปลผลคะแนนมีดังนี้ 

ชวงคะแนน ระดับความพึงพอใจ 
4.20 - 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.40 - 4.19 พึงพอใจมาก 
2.60 - 3.39 พึงพอใจปานกลาง 
1.80 - 2.59 พึงพอใจนอย 
1.00 - 1.79 พึงพอใจนอยท่ีสุด 

หมายเหตุ : กรณีไมมีความเห็น /ไมทราบ จะไมนํามาคิดคาคะแนน 

 4) การวิเคราะหและแปรผล ความไมพึงพอใจ ความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ของกรมสงเสริมสหกรณ ใชการวิเคราะหขอมูลการแจกแจงความถ่ี เปนจํานวน รอยละ เพ่ือดู
ความสัมพันธ ระหวางตัวแปรหรือเปรียบเทียบคาสัดสวน 
 
3.6 จํานวนแบบสอบถามท่ีไดรับ 

การสํารวจในครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในการตอบกลับ  
จําแนกได ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
จํานวนกลุม
ตัวอยางท่ีสง 

จํานวน
แบบสอบถาม

ตอบกลับ 
รอยละ 

ผูรับบริการ            - สหกรณทุกประเภท 3,494 569  
                           - กลุมเกษตรกร 1,920 90  
ผูมีสวนไดสวนเสีย  - กลุมอาชีพ 279 19  
                           - หนวยงานราชการระดับจังหวัด 544 227  

รวมท้ังส้ิน 6,237 905 14.51 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการสํารวจ 

 
4.1   ขอมูลท่ัวไปภาพรวม  

ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 905 ราย  
 

ตารางท่ี 4-1  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภท เพศ อายุ การรับบริการ         n=905 

ลําดับ  ขอมูลท่ัวไป จํานวน (ราย) รอยละ 

1 ประเภท    
  ผูรับบริการ   

  - สหกรณการเกษตร 232 25.64 
  - สหกรณนิคม 10 1.1 
  - สหกรณประมง 11 1.22 
  - สหกรณออมทรัพย 182 20.11 
  - สหกรณเครดิตยูเนียน 57 6.3 
  - สหกรณบริการ 57 6.3 
  - สหกรณรานคา 20 2.21 
  - กลุมเกษตรกร 90 9.94 
  รวม 659 72.82 

  ผูมีสวนไดสวนเสีย      
  - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 44 4.86 
  - สํานักงานเกษตรจังหวัด 18 1.99 
  - สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 45 4.97 
  - สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 18 1.99 
  - สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด 37 4.09 
  - สํานักงานประมงจังหวัด 32 3.54 
  - สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 6 0.66 
  - สํานักงานพาณิชยจังหวัด 27 2.98 
  - กลุมอาชีพ 19 2.1 
  รวม 246 27.18 

  รวมท้ังส้ิน 905 100 

2 เพศ    
  ชาย 370 40.88 

  หญิง 535 59.12 

  รวมท้ังส้ิน 905 100 
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                                                                                                                        n=905 

ลําดับ  ขอมูลท่ัวไป จํานวน (ราย) รอยละ 
3 อายุ    
  20-30 ป 75 8.29 
  31-40 ป 182 20.11 
  41-50 ป 249 27.51 
  51-60 ป 289 31.93 
  60 ป ข้ึนไป 110 12.16 

  รวมท้ังส้ิน 905 100 

4 การรับบริการ   
  ไดรับบริการ   
  - ผูรับบริการ 644 71.16 
  - ผูมีสวนไดสวนเสีย (สวนราชการ) 201 22.21 
  - ผูมีสวนไดสวนเสีย (กลุมอาชีพ) 14 1.55 
  รวม 859 94.92 
  ไมไดรับบริการเลย (ไมประเมินผลความพึงพอใจ)  
  - ผูรับบริการ 15 1.66 
  - ผูมีสวนไดสวนเสีย (สวนราชการ) 26 2.87 
  - ผูมีสวนไดสวนเสีย (กลุมอาชีพ) 5 0.55 
  รวม 46 5.08 

  รวมท้ังส้ิน 905 100 

4.2  ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ (สหกรณและกลุมเกษตรกร)  
  จํานวนสหกรณและกลุมเกษตรกรตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 659 ราย  
ตารางท่ี 4-2  รอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภท เพศ อายุ ตําแหนง/บทบาทหนาท่ี และ  
   ทุนดําเนินงาน ณ วันส้ินปทางบัญชีท่ีผานมา                                             n=659 

ลําดับ  ขอมูลท่ัวไป จํานวน (ราย) รอยละ 

1 ประเภท    
  สหกรณ      86.34  
  - สหกรณการเกษตร  232  
  - สหกรณนิคม  10  
  - สหกรณประมง  11  
  - สหกรณออมทรัพย  182  
  - สหกรณเครดิตยูเนียน  57  
  - สหกรณบริการ  57  
  - สหกรณรานคา  20  
  กลุมเกษตรกร 90 13.66 

  รวมท้ังส้ิน 659 100.00 
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ลําดับ  ขอมูลท่ัวไป จํานวน (ราย) รอยละ 

2 เพศ    
  ชาย 288        43.70  

  หญิง 371        56.30  

  รวมท้ังส้ิน 659      100.00  

3 อายุ    
  20-30 ป 48 7.28 
  31-40 ป 115 17.45 
  41-50 ป 185 28.07 
  51-60 ป 208 31.56 
  60 ป ข้ึนไป 103 15.64 

  รวมท้ังส้ิน 659 100.00 

4 ตําแหนง/บทบาทหนาท่ี   
  ประธานกรรมการสหกรณหรือผูปฏิบัติหนาท่ี 197 29.9 
  ประธานกลุมเกษตรกรหรือผูปฏิบัติหนาท่ี 87 13.2 
  ผูจัดการสหกรณหรือผูปฏิบัติหนาท่ี 14 2.12 
  ผูจัดการกลุมเกษตรกรหรือผูปฏิบัติหนาท่ี 361 54.78 

  รวมท้ังส้ิน 659 100.00 

5 ทุนดําเนินงาน ณ วันส้ินปทางบัญชีท่ีผานมา   
  นอยกวา 50 ลานบาท 382  57.97  
  ตั้งแต 50 ลานบาท - 100  ลานบาท 61  9.26  
  มากกวา 100 ลานบาท - 500  ลานบาท 92  13.96  
  มากกวา 500 ลานบาท - 1,000 ลานบาท 40  6.07  
  มากกวา 1,000 ลานบาทข้ึนไป 84  12.75  

  รวมท้ังส้ิน 659  100  
 
4.3  ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการรับบริการของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
 
ตารางท่ี 4-3  รอยละของความถี่ในการรับบริการ                                                   n=659 

ลําดับ  ความถ่ี จํานวน (ราย) รอยละ 

1 ไดรับบริการ  644 97.72 
  - รับบริการเปนประจํา  597 90.59 
  - รับบริการนาน ๆ ครั้ง  47   7.13 
2 ไมไดรับบริการเลย 15 2.28 

  รวมท้ังส้ิน 659 100 

 
 
 

n = 659 
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ตารางท่ี 4-4  ลักษณะของการรับบริการ                                                                       n=1,158 

ลําดับ  ความถ่ี จํานวน 1 รอยละ 

1 เดินทางไปรับบริการ ณ สํานักงานสหกรณจังหวัด/ 
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 

258 22.28 

2 เจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณเดินทางมาใหบริการ  
ณ หนวยงานของผูรับบริการหรือมารวมประชุม 

601 51.90 

3 รับบริการผานชองทางอ่ืน 299 25.82 

รวมท้ังส้ิน 1158 100.00 

 
ตารางท่ี 4-5  ชองทางการติดตอขอรับบริการ                                                             n=2,320 

ลําดับ  ความถ่ี จํานวน 12

1 รอยละ 

1 ผานเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ 613 26.42 
2 ผานตูรับเรื่องรองเรียนท่ีกรมสงเสริมสหกรณหรือหนวยงานใน

สวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ 9 0.39 
3 เว็บไซตหรือ E-mail กรมสงเสริมสหกรณ หรือหนวยงานในสวน

ภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ 153 6.59 
4 ผานหนังสือราชการ 441 19.01 
5 ผานโทรศัพท/ โทรสาร 451 19.44 
6 ผานการประชุมระหวางเจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณ กับสหกรณ/

กลุมเกษตรกร 371 15.99 
7 Social Media (เชน Facebook / Line / Video conference 

/ Google+) 282 12.16 

รวมท้ังส้ิน 2,320 100.00 

ตารางท่ี 4-6  ลักษณะของงานท่ีรับบริการ                                                                  n=1,852 

ลําดับ  ความถ่ี จํานวน 12

1 รอยละ 

1 ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการจัดตั้งสหกรณ/กลุมเกษตรกร 171 9.23 
2 ใหคําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการดําเนินงาน/การแกไขปญหา

ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
และระเบียบของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

609 32.88 

3 ใหคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 430 23.22 
4 ใหความชวยเหลือ สนับสนุน ดานเงินทุนและอุปกรณในการ

ดําเนนิธุรกิจของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
237 12.8 

5 ใหการศึกษาอบรม/ใหความรูแกกรรมการ ฝายจัดการ และ
สมาชิกของสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

405 21.87 

รวมท้ังส้ิน 1,852 100.00 

 
                                                           
1
 ผูตอบสามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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4.4  ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 4.4.1 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

        ผลการสํารวจความคิดเห็นตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริม
สหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา ความ 
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3487 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.97  
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความ 
พึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4505 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.01 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอน
การใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3332 คิดเปนรอยละ 86.67 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ 
ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2591 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.18 
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 7 
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ตารางท่ี 4-7     ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประเด็นการสํารวจ 
ผูรับบริการ – ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (N=859) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
    

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2549 85.10 พึงพอใจมากท่ีสุด 13 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.404 88.08 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.2957 85.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3783 87.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

รวม 4.3332 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี     

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและ
นํ้าเสียงท่ีสภุาพ 

4.5227 90.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือ
ช้ีแจงใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4051 88.10 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมใน
การใหบริการ 

4.4028 88.06 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบ
แทน ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแก
ตนเอง ญาติพ่ีนองหรือพวกพอง 

4.5402 90.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอม
ปรับปรุงแกไข 

4.3818 87.64 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.4505 89.01 พึงพอใจมากท่ีสุด  

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือ
ในการใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.319 86.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของ
ขอมูล ขาวสารของกรมสงเสรมิสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา 
เอกสารแบบฟอรม ฯลฯ 

4.2841 85.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศใหทราบเปนประจํา 

4.2549 85.10 พึงพอใจมากท่ีสุด 12 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และให
ขอเสนอแนะตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1758 83.52 พึงพอใจมาก 14 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.2619 85.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 11 

รวม 4.2591 85.18 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

รวมทุกดาน 4.3487 86.97 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   หนา 29 
 
 

4.4.2  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการ (สหกรณและกลุมเกษตรกร) 

         ผลการสํารวจความคิดเห็นของสหกรณและกลุมเกษตรกรตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พบวา ความพึงพอใจของสหกรณและกลุมเกษตรกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3766 คะแนน คิดเปนรอยละ 
87.53 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4870 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.74 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/
ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3525 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.05 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจ
นอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2854 คะแนน คิดเปน
รอยละ 85.71 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 8 
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ตารางท่ี 4-8   ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการ 

ประเด็นการสํารวจ 
ผูรับบริการ - สหกรณและกลุมเกษตรกร(N=644) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

 รอยละ  ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2671  85.34  พึงพอใจมากท่ีสุด 13 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4394  88.79  พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.3168  86.34  พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3866  87.73  พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

รวม 4.3525  87.05  พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5606  91.21  พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4348  88.70  พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.4270  88.54  พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.5994  91.99  พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.4130  88.26  พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.4870  89.74  พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.3401  86.80  พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3075  86.15  พึงพอใจมากท่ีสุด 11 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.2842  85.68  พึงพอใจมากท่ีสุด 12 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1801  83.60  พึงพอใจมาก 14 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3152  86.30  พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

รวม 4.2854  85.71  พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.3766  87.53  พึงพอใจมากท่ีสุด   
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4.4.3 สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางสหกรณแตละประเภทและกลุมเกษตรกร 

         ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางสหกรณแตละประเภทและกลุมเกษตรกร พบวา 
ในภาพรวมสหกรณรานคามีความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6240 คะแนน คิดเปนรอยละ 92.48  
สหกรณประมง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5476 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.95  กลุมเกษตรกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5000
คะแนน คิดเปนรอยละ 90.00 สหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4260 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.52 
สหกรณออมทรัพย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3603 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.21 สหกรณบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.3444 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.89 สหกรณการเกษตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3249 คะแนน คิดเปนรอยละ 
86.50 และ สหกรณนิคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.0786 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.57 ตามลําดับ  รายละเอียดแสดง
ดังตารางท่ี 4 - 9 

 

ตารางท่ี 4-9     เปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางสหกรณแตละประเภทและกลุมเกษตรกร 

ประเภทสหกรณและ
กลุมเกษตรกร 

ความพึงพอใจในภาพรวมในแตละดาน 

ลําดับ 
ดานกระบวนการ

ขั้นตอนการ
ใหบริการ 

ดานการใหบริการ
ของเจาหนาท่ี

สงเสริมสหกรณ 

ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ความพึงพอใจใน
ภาพรวม 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

สหกรณการเกษตร 4.3060 86.12 4.4518 89.03 4.2132 84.26 4.3249 86.50 7 

สหกรณนิคม 4.1750 83.50 4.1800 83.60 3.9000 78.00 4.0786 81.57 8 

สหกรณประมง 4.5000 90.00 4.7556 95.11 4.3777 87.56 4.5476 90.95 2 

สหกรณออมทรัพย 4.3315 86.63 4.4608 89.22 4.2829 85.66 4.3603 87.21 5 

สหกรณเครดิตยูเนีย่น 4.3170 86.34 4.5571 91.14 4.3821 87.64 4.4260 88.52 4 

สหกรณบริการ 4.3214 86.43 4.4500 89.00 4.2571 85.14 4.3444 86.89 6 

สหกรณรานคา 4.5921 91.84 4.7052 94.10 4.5684 91.37 4.6240 92.48 1 

กลุมเกษตรกร 4.5177 90.35 4.5741 91.48 4.4118 88.24 4.5000 90.00 3 

รวม 4.3525 87.05 4.4870 89.74 4.2854 85.71 4.3766 87.53   
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          4.4.4 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณการเกษตร 

        ผลการสํารวจความคิดเห็นของสหกรณการเกษตรตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด
และสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบวา ความพึงพอใจของสหกรณการเกษตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3249 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.50 อยูในระดับพึง
พอใจมากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 7 เม่ือเทียบกับกลุมผูรับบริการท้ังหมด และเม่ือพิจารณา
ในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4518 
คะแนน คิดเปนรอยละ 89.03 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3060 
คะแนน คิดเปนรอยละ 86.12 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและ
สิ่ ง อํ านวยความสะดวก มีค า เฉลี่ ย เท า กับ 4 .2132  คะแนน คิดเป นร อยละ 84 .26  อยู ในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุดในทุกๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 10 
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ตารางท่ี 4-10 ผลสํารวจความพึงพอใจจําแนกตามประเภทผูรับบริการ-สหกรณการเกษตร 

ประเด็นการสํารวจ 
ผูรับบริการ - สหกรณการเกษตร(N=228) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     

1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2237 84.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 12 

1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4211 88.42 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมคีวามเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.2325 84.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3465 86.93 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

รวม 4.3060 86.12 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี     

2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5351 90.70 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3816 87.63 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5482 90.96 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏบัิติงานผิดพลาดพรอมปรับปรุง
แกไข 

4.3772 87.54 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.4518 89.03 พึงพอใจมากท่ีสุด  

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก                                                                                                            

3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.3158 86.32 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2281 84.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 11 

3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.1886 83.77 พึงพอใจมาก 13 

3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเห็น รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.0877 81.75 พึงพอใจมาก 14 

3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปนระยะๆ 4.2456 84.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 
รวม 4.2132 84.26 พึงพอใจมากท่ีสุด  

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 7) 4.3249 86.50 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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 4.4.5 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณนิคม 

       ผลการสํารวจความคิดเห็นของสหกรณนิคมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด และ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบวา ความพึงพอใจของสหกรณนิคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.0786 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.57 อยูในระดับพึงพอใจ
มาก และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 8 ซ่ึงเปนลําดับสุดทาย เม่ือเทียบกับกลุมผูรับบริการท้ังหมด และเม่ือ
พิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.1800 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.60 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.1750 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.50 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการ
ติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.9000 คะแนน คิดเปนรอยละ 78.00 อยูในระดับ 
พึงพอใจมากในทุก ๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 11 
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ตารางท่ี 4-11     ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณนิคม 

ประเด็นการสํารวจ 
ผูรับบริการ - สหกรณนิคม(N=10) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
    

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.1750 83.50 พึงพอใจมาก  

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

3.8000 76.00 พึงพอใจมาก 7 

รวม 4.1800 83.60 พึงพอใจมาก 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

3.9000 78.00 พึงพอใจมาก 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

3.8000 76.00 พึงพอใจมาก 7 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

3.9000 78.00 พึงพอใจมาก 6 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.9000 78.00 พึงพอใจมาก 6 

3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปนระยะๆ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 3.9000 78.00 พึงพอใจมาก 

 รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 8) 4.0786 81.57 พึงพอใจมาก 

  



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   หนา 36 
 
 

4.4.6 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณประมง 

       ผลการสํารวจความคิดเห็นของสหกรณประมงตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบวา ความพึงพอใจของสหกรณประมง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5476 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.95 อยูในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 2 เม่ือเทียบกับกลุมผูรับบริการท้ังหมด และเม่ือ
พิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.7556 คะแนน คิดเปนรอยละ 95.11 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.5000 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.00 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการ
ติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3777 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.56 อยูในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุดในทุกๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 – 12 
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ตารางท่ี 4-12 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณประมง 

ประเด็นการสํารวจ 
ผูรับบริการ - สหกรณประมง(N=9) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
    

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.7778 95.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.8889 97.78 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.7778 95.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.7556 95.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปนระยะๆ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.3777 87.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 2) 4.5476 90.95 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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4.4.7 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณออมทรัพย 

       ผลการสํารวจความคิดเห็นของสหกรณออมทรัพยตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและ
สํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบวา ความพึงพอใจของสหกรณออมทรัพย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3603 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.21 อยูในระดับ
พึงพอใจมากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 5 เม่ือเทียบกับกลุมผูรับบริการท้ังหมด และเม่ือพิจารณา
ในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4608 
คะแนน คิดเปนรอยละ 89.22 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3315 
คะแนน คิดเปนรอยละ 86.63 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและ
สิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2829 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.66 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
ในทุกๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 13 
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ตารางท่ี 4-13     ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณออมทรัพย 

ประเด็นการสํารวจ 
ผูรับบริการ - สหกรณออมทรัพย(N=181) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
    

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2320 84.64 พึงพอใจมากท่ีสุด 13 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4144 88.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.3315 86.63 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3481 86.96 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

รวม 4.3315 86.63 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5028 90.06 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3923 87.85 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.4088 88.18 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.6188 92.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3812 87.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.4608 89.22 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.2983 85.97 พึงพอใจมากท่ีสุด 11 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3149 86.30 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.3094 86.19 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2044 84.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 14 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปนระยะๆ 4.2873 85.75 พึงพอใจมากท่ีสุด 12 

รวม 4.2829 85.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 5) 4.3603 87.21 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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4.4.8 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

       ผลการสํารวจความคิดเห็นของสหกรณยูเนี่ยนตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบวา ความพึงพอใจของสหกรณยูเนี่ยน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4260 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.52 อยูในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 4 เม่ือเทียบกับกลุมผูรับบริการท้ังหมด และเม่ือพิจารณา
ในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5571 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 91.14 รองลงมา คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.3821 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.64 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอน
การใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3170 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.34 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดในทุก ๆ ดาน 
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 14 
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ตารางท่ี 4-14     ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณเครดิตยูเนีย่น 

ประเด็นการสํารวจ 
ผูรับบริการ - สหกรณเครดิตยูเนียน(N=56) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1964 83.93 พึงพอใจมาก 12 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3929 87.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.3214 86.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

รวม 4.3170 86.34 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
   

  

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.6964 93.93 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.4464 88.93 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.5571 91.14 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
   

  

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.5179 90.36 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.4107 88.21 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.4107 88.21 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 11 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปนระยะๆ 4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

รวม 4.3821 87.64 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 4) 4.4260 88.52 พึงพอใจมากท่ีสุด   
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4.4.9 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณบริการ 

       ผลการสํารวจความคิดเห็นของสหกรณบริการตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบวา ความพึงพอใจของสหกรณบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3444 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.89 อยูในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 6 เม่ือเทียบกับกลุมผูรับบริการท้ังหมด และเม่ือ
พิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.4500 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.00 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.3214 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.43 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการ
ติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2571 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.14 อยูในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุดในทุก ๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 -15 
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ตารางท่ี 4-15  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณบริการ 

ประเด็นการสํารวจ 
ผูรับบริการ - สหกรณบริการ(N=56) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     
  

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.3036 86.07 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.3214 86.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี     
  

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4107 88.21 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3214 86.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.5536 91.07 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3929 87.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.4500 89.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     
  

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.1964 83.93 พึงพอใจมาก 11 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3036 86.07 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 12 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปนระยะๆ 4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.2571 85.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 6) 4.3444 86.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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4.4.10 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณรานคา 

         ผลการสํารวจความคิดเห็นของสหกรณรานคาตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบวา ความพึงพอใจของสหกรณรานคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6240 คะแนน คิดเปนรอยละ 92.48 อยูในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 1 เม่ือเทียบกับกลุมผูรับบริการท้ังหมด และเม่ือ
พิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ  
4.7052 คะแนน คิดเปนรอยละ 94.10 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.5921 คะแนน คิดเปนรอยละ 91.84 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการ
ติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5684 คะแนน คิดเปนรอยละ 91.37 อยูในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุดในทุก ๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 -16 
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ตารางท่ี 4-16  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณรานคา 

ประเด็นการสํารวจ 
ผูรับบริการ - สหกรณรานคา(N=19) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
    

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.4737 89.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.6316 92.63 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.5789 91.58 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.6842 93.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.5921 91.84 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.6842 93.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.6842 93.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.6842 93.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.7368 94.74 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.7368 94.74 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.7052 94.10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.5789 91.58 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.6842 93.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.5263 90.53 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.5263 90.53 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปนระยะๆ 4.5263 90.53 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.5684 91.37 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 1) 4.6240 92.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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4.4.11 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุมเกษตรกร 

          ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมเกษตรกรตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบวา ความพึงพอใจของกลุมเกษตรกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5000 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.00 อยูในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 3 เม่ือเทียบกับกลุมผูรับบริการท้ังหมด และเม่ือพิจารณา
ในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5741 
คะแนน คิดเปนรอยละ 91.48 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5177 
คะแนน คิดเปนรอยละ 90.35 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและ
สิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4118 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.24 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดใน
ทุกๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   หนา 47 
 
 

ตารางท่ี 4-17   ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-กลุมเกษตรกร 

ประเด็นการสํารวจ 
ผูรับบริการ - กลุมเกษตรกร(N=85) 

 คาเฉลี่ย 
(Mean)  

 รอยละ  ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.4235 88.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5882 91.76 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.4824 89.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5765 91.53 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.5177 90.35 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและ
นํ้าเสียงท่ีสภุาพ 

4.6235 92.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือ
ช้ีแจงใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.5412 90.82 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5529 91.06 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง 
ญาติพ่ีนองหรือพวกพอง 

4.6235 92.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอม
ปรับปรุงแกไข 

4.5294 90.59 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.5741 91.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.4824 89.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.4118 88.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.3765 87.53 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.3059 86.12 พึงพอใจมากท่ีสุด 11 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.4824 89.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

รวม 4.4118 88.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 3) 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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4.4.12  สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของหนวยงานราชการตอการใหบริการ 
                     ของกรมสงเสริมสหกรณ 

           ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของหนวยงานราชการตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณ 
พบวาในภาพรวม  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5714 คะแนน  
คิดเปนรอยละ 91.43 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4919 คะแนน  คิดเปนรอยละ 
89.84 สํานักงานพาณิชยจังหวัด  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4679 คะแนน  คิดเปนรอยละ 89.36 สํานักงานปศุสัตว
จังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3571 คิดเปนรอยละ 87.14  สํานักงานประมงจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2884 
คะแนน คิดเปนรอยละ 85.77 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2442 คิดเปนรอยละ 84.89 
สํานักงานเกษตรจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.0804 คิดเปนรอยละ 81.61และสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.8961 คิดเปนรอยละ 77.92 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 18 
 
ตารางท่ี 4-18   เปรียบเทียบความพึงพอใจของหนวยงานราชการตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณ 

หนวยงานราชการ 

ความพึงพอใจในภาพรวมในแตละดาน 

ลําดับ 

ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการ
ใหบริการ 

ดานการใหบริการ
ของเจาหนาท่ี

สงเสริมสหกรณ 

ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ความพึงพอใจ 
ในภาพรวม 

คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

สํานักงานการปฏริูปท่ีดิน
จังหวัด 

4.2016 84.03 4.3355 86.71 4.1871 83.74 4.2442 84.89 6 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 3.9375 78.75 3.8864 77.73 3.8727 77.46 3.8961 77.92 8 

สํานักงานประมงจังหวัด 4.2037 84.08 4.4592 89.19 4.1852 83.70 4.2884 85.77 5 

สํานักงานปศุสตัวจังหวัด 4.4375 88.75 4.4375 88.75 4.2125 84.25 4.3571 87.14 4 

สํานักงานพาณิชยจังหวัด 4.5500 91.00 4.5200 90.40 4.3500 87.00 4.4679 89.36 3 

สํานักงานเกษตรจังหวัด 4.0781 81.56 4.1750 83.50 3.9875 79.75 4.0804 81.61 7 

สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด 

4.4830 89.66 4.5682 91.36 4.4227 88.46 4.4919 89.84 2 

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

4.5000 90.00 4.6667 93.33 4.5333 90.67 4.5714 91.43 1 

รวม 4.2537 85.08 4.3234 86.47 4.1771 83.54 4.2512 85.02  
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4.4.13 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย - สวนราชการ 

          ผลการสํารวจความคิดเห็นของสวนราชการตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและ
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบวา ความพึงพอใจของสวนราชการในพ้ืนท่ี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2512 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.02 อยูในระดับ
พึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3234 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.47 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดาน
กระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2537 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.08 อยูในระดับพึงพอใจมาก
ท่ีสุด สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจ นอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1771 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.54 อยูในระดับพึงพอใจมาก รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 -19 
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ตารางท่ี 4-19  ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (สวนราชการ) 

ประเด็นการสํารวจ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย-สวนราชการ(N=201) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
   

  

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1990 83.98 พึงพอใจมาก 9 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.2687 85.37 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.2139 84.28 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.2537 85.08 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
   

  

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.3930 87.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.2935 85.87 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3134 86.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.3483 86.97 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.2687 85.37 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.3234 86.47 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
   

  

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.2587 85.17 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2139 84.28 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.1692 83.38 พึงพอใจมาก 10 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1592 83.18 พึงพอใจมาก 11 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปนระยะๆ 4.0846 81.69 พึงพอใจมาก 12 

รวม 4.1771 83.54 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.2512 85.02 พึงพอใจมากท่ีสุด   
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4.4.14 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

          ผลการสํารวจความคิดเห็นของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณตอการใหบริการของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา ความพึงพอใจของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.8961 
คะแนน คิดเปนรอยละ 77.92 อยูในระดับพึงพอใจมาก และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 8 ซ่ึงเปน
ลําดับสุดทาย เม่ือเทียบกับสวนราชการท้ังหมด เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานกระบวนการ/ข้ันตอน
การใหบริการ มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.9375 คะแนน คิดเปนรอยละ 78.75 รองลงมา 
คือ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.8864 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.73 สวนดานท่ีมี
คะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.8727 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.46 อยูในระดับพึงพอใจมากในทุก ๆ ดาน รายละเอียดแสดงดัง 
ตารางท่ี 4 - 20 
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ตารางท่ี 4-20  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ(N=44) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 3.9091 78.18 พึงพอใจมาก 5 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 3.9091 78.18 พึงพอใจมาก 5 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

3.8636 77.27 พึงพอใจมาก 6 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.0682 81.36 พึงพอใจมาก 2 

รวม 3.9375 78.75 พึงพอใจมาก 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.0682 81.36 พึงพอใจมาก 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

3.7955 75.91 พึงพอใจมาก 9 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

3.7955 75.91 พึงพอใจมาก 9 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

3.9545 79.09 พึงพอใจมาก 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

3.8182 76.36 พึงพอใจมาก 8 

รวม 3.8864 77.73 พึงพอใจมาก 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

3.9318 78.64 พึงพอใจมาก 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

3.8409 76.82 พึงพอใจมาก 7 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.8409 76.82 พึงพอใจมาก 7 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

3.6591 73.18 พึงพอใจมาก 10 

รวม 3.8727 77.46 พึงพอใจมาก 
 

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 8) 3.8961 77.92 พึงพอใจมาก 
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4.4.15 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเกษตรจังหวัด 

           ผลการสํารวจความคิดเห็นของสํานักงานเกษตรจังหวัดตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พบวา ความพึงพอใจของสํานักงานเกษตรจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.0804 คะแนน คิดเปนรอยละ 
81.61 อยูในระดับพึงพอใจมาก และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 7 เม่ือเทียบกับสวนราชการท้ังหมด 
เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.1750  คะแนน คิดเปนรอยละ 83.50 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการให บริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.0781 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.56 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการติดตอ 
สือ่สารและสิง่อํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.9875 คะแนน คิดเปนรอยละ 79.75 อยูในระดับพึงพอใจมาก
ในทุก ๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 21 
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ตารางท่ี 4-21  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สํานักงานเกษตรจังหวัด 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานเกษตรจังหวัด(N=16) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
    

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 3.8750 77.50 พึงพอใจมาก 7 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.1875 83.75 พึงพอใจมาก 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.0781 81.56 พึงพอใจมาก 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.1875 83.75 พึงพอใจมาก 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.1875 83.75 พึงพอใจมาก 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.2500 85.00 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.1750 83.50 พึงพอใจมาก 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

3.9375 78.75 พึงพอใจมาก 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.0625 81.25 พึงพอใจมาก 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.9375 78.75 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 3.9875 79.75 พึงพอใจมาก 
 

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 7) 4.0804 81.61 พึงพอใจมาก 
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4.4.16 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

          ผลการสํารวจความคิดเห็นของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดตอการใหบริการของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา ความพึงพอใจของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4919
คะแนน คิดเปนรอยละ 89.84 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 2 เม่ือเทียบ
กับสวนราชการท้ังหมด เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจ
สูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5682 คะแนน คิดเปนรอยละ 91.36 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการให 
บริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4830 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.66 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจ นอยท่ีสุด คือ 
ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4227 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.46 
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดในทุก ๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 22 
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ตารางท่ี 4-22 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด(N=44) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.4318 88.64 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.4773 89.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5227 90.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.4830 89.66 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
   

  

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5682 91.36 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.5455 90.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.6136 92.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5909 91.82 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5227 90.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.5682 91.36 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
   

  

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.4773 89.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.4773 89.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.4091 88.18 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.4091 88.18 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3409 86.82 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

รวม 4.4227 88.46 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 2) 4.4919 89.84 พึงพอใจมากท่ีสุด   
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4.4.17 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

           ผลการสํารวจความคิดเห็นของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 พบวา ความพึงพอใจของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3571 คะแนน คิดเปนรอยละ 
87.14 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 4 เม่ือเทียบกับสวนราชการท้ังหมด  
เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี และดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4375 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.75 สวนดานท่ีมีคะแนนความ 
พึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2125 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 84.25 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 23 
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ตารางท่ี 4-23  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สํานักงานปศุสัตวจังหวัด 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด(N=16) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจ
งาย 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม
และไดรับความสะดวก 

4.4375 88.75 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5625 91.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.4375 88.75 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและ
นํ้าเสียงท่ีสภุาพ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือ
ช้ีแจงใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.5625 91.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียม
ในการใหบริการ 

4.3125 86.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบ
แทน ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแก
ตนเอง ญาติพ่ีนองหรือพวกพอง 

4.4375 88.75 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอม
ปรับปรุงแกไข 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.4375 88.75 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/
เครื่องมือในการใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการได
หลากหลายชองทาง 

4.3125 86.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของ
ขอมูล ขาวสารของกรมสงเสรมิสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา 
เอกสารแบบฟอรม ฯลฯ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศใหทราบเปนประจํา 

4.1875 83.75 พึงพอใจมาก 8 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และให
ขอเสนอแนะตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1875 83.75 พึงพอใจมาก 8 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหา
เปนระยะๆ 

4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 9 

รวม 4.2125 84.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 4) 4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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4.4.18 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด 

          ผลการสํารวจความคิดเห็นของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดตอการใหบริการของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พบวา ความพึงพอใจของสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2442 คะแนน คิดเปน
รอยละ 84.89 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 6 เม่ือเทียบกับสวนราชการ
ท้ังหมด เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.3355 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.71 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/
ข้ันตอนการให บริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2016 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.03 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด  
สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจ นอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1871 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.74 อยูในระดับพึงพอใจมาก รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-24 
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ตารางท่ี 4-24 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด(N=31) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
   

  

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2581 85.16 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.1935 83.87 พึงพอใจมาก 7 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.1290 82.58 พึงพอใจมาก 9 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.2258 84.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.2016 84.03 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
   

  

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.3226 86.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3226 86.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3548 87.10 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.2903 85.81 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3871 87.74 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.3355 86.71 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
   

  

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.2258 84.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2581 85.16 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.1613 83.23 พึงพอใจมาก 8 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1613 83.23 พึงพอใจมาก 8 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.1290 82.58 พึงพอใจมาก 9 

รวม 4.1871 83.74 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 6) 4.2442 84.89 พึงพอใจมากท่ีสุด   
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4.4.19 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานประมงจังหวัด 

          ผลการสํารวจความคิดเห็นของสํานักงานประจังหวัดตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณ
จังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 พบวา ความพึงพอใจของสํานักงานประมงจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2884 คะแนน คิดเปนรอยละ 
85.77 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 5 เม่ือเทียบกับสวนราชการท้ังหมด 
เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.4592 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.19 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2037 คะแนน คิดเปนรอยละ 84.08 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด สวนดานท่ีมี
คะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.1852 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.70 อยูในระดับพึงพอใจมาก รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 25 
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ตารางท่ี 4-25 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สํานักงานประมงจังหวัด 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานประมงจังหวัด (N=27) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
    

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 9 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.2593 85.19 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.1481 82.96 พึงพอใจมาก 8 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.2963 85.93 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.2037 84.08 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5185 90.37 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.4592 89.19 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.1852 83.70 พึงพอใจมาก 7 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.1852 83.70 พึงพอใจมาก 7 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1481 82.96 พึงพอใจมาก 8 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0741 81.48 พึงพอใจมาก 10 

รวม 4.1852 83.70 พึงพอใจมาก 
 

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 5) 4.2884 85.77 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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4.4.20 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 

           ผลการสํารวจความคิดเห็นของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตตอการใหบริการของ
สํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา ความพึงพอใจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5714 
คะแนน คิดเปนรอยละ 91.43 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 1 เม่ือเทียบ
กับสวนราชการท้ังหมด เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6667 
คะแนน คิดเปนรอยละ 93.33 รองลงมา คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5333 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.67 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจ
นอยท่ีสุด คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5000 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.00  
อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดในทุก ๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 26 
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ตารางท่ี  4-26  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร(N=3) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
   

  

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
   

  

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
   

  

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.5333 90.67 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 1) 4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด   
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4.4.21 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 

            สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของสํานักงานพาณิชยจังหวัดตอการใหบริการของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา ความพึงพอใจของสํานักงานพาณิชยจังหวัด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4679 คะแนน  
คิดเปนรอยละ 89.36 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และมีระดับความพึงพอใจอยูในลําดับท่ี 3 เม่ือเทียบกับสวน
ราชการท้ังหมด เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ มีคะแนนความ 
พึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5500 คะแนน คิดเปนรอยละ 91.00 รองลงมา คือดานการใหบริการของ
เจาหนาท่ี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5200 คะแนน คิดเปนรอยละ 90.40 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3500 คะแนน คิดเปนรอยละ 
87.00 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-27 
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ตารางท่ี 4-27  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานพาณิชยจังหวัด(N=20) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
    

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.4500 89.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.6500 93.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.5500 91.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.7000 94.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4500 89.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.4500 89.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.5200 90.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.3500 87.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

รวมทุกดาน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 3) 4.4679 89.36 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   หนา 67 
 
 

4.4.22  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุมอาชีพ 
           ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุมอาชีพตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและ

สํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบวา ความพึงพอใจของกลุมอาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4643 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.29 อยูในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มีคะแนนความพึงพอใจ
สูงสุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.6000 คะแนน คิดเปนรอยละ 92.00 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5893 คะแนน คิดเปนรอยละ 91.79 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2286 คะแนน คิดเปนรอยละ 
84.57 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกๆ ดาน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 28 
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ตารางท่ี 4-28 ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของกลุมอาชีพ 

ประเด็นการสํารวจ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย-กลุมอาชีพ (N=14) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.6429 92.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.5893 91.79 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและ
นํ้าเสียงท่ีสภุาพ 

4.6429 92.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือ
ช้ีแจงใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.6429 92.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง 
ญาติพ่ีนองหรือพวกพอง 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอม
ปรับปรุงแกไข 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 7 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.2286 84.57 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4643 89.29 พึงพอใจมากท่ีสุด   
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4.4.23  สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของกรมสงเสริมสหกรณรายจังหวัด 
          ผลการสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของกรมสงเสริมสหกรณพบวา ภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยูในระดับพึงพอใจมาก คิดเปนรอยละ 86.97 เม่ือพิจารณาตามรายจังหวัดแลวพบวา 3 จังหวัดท่ีมีความ 
พึงพอใจสูงสุด คือจังหวัดยะลา คิดรอยละ 99.52 รองลงมาคือจังหวัดระนอง คิดเปนรอยละ 96.17 และจังหวัด
นราธิวาส คิดเปนรอยละ 95.10 ตามลําดับ  ซ่ึงแตละจังหวัดมีระดับความพึงพอใจตั้งแตระดับมากท่ีสุด ระดับ
มาก โดยสวนใหญมีคะแนนอยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 58 จังหวัด คิดเปนรอยละ 74.36 รองลงมาคือความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก จํานวน 20 จังหวัด คิดเปนรอยละ 25.64 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 - 29 

ตารางท่ี 4-29 ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย-จําแนกรายจังหวัด 
เรียงตามลําดับคะแนน 

ท่ี 
เขตตรวจ
ราชการ 

จังหวัด 
จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม(N) 
คะแนนเฉลี่ย 

(Mean) 
รอยละ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1 7 ยะลา 3 4.9762 99.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2 6 ระนอง 25 4.8086 96.17 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3 7 นราธิวาส 7 4.7551 95.10 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4 17 เพชรบูรณ 7 4.6939 93.88 พึงพอใจมากท่ีสุด 

5 8 ฉะเชิงเทรา 14 4.6429 92.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 

6 18 พิจิตร 12 4.6071 92.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 

7 12 มหาสารคาม 15 4.5952 91.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 

8 12 กาฬสินธุ 12 4.5655 91.31 พึงพอใจมากท่ีสุด 

9 4 ประจวบครีีขันธ 7 4.5612 91.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 

10 4 เพชรบุร ี 15 4.5476 90.95 พึงพอใจมากท่ีสุด 

11 9 ปราจีนบุร ี 10 4.5429 90.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 

12 17 ตาก 6 4.5357 90.72 พึงพอใจมากท่ีสุด 

13 3 ราชบุร ี 10 4.5071 90.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 

14 9 นครนายก 6 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

15 18 กําแพงเพชร 8 4.4911 89.82 พึงพอใจมากท่ีสุด 

16 15 เชียงใหม 28 4.4898 89.79 พึงพอใจมากท่ีสุด 

17 15 แมฮองสอน 10 4.4857 89.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 

18 17 สุโขทัย 10 4.4786 89.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 

19 13 นครราชสมีา 21 4.4660 89.32 พึงพอใจมากท่ีสุด 

20 18 นครสวรรค 14 4.4643 89.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 

21 13 สุรินทร 7 4.4592 89.18 พึงพอใจมากท่ีสุด 

22 16 แพร 8 4.4554 89.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ท่ี 
เขตตรวจ
ราชการ 

จังหวัด 
จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม(N) 
คะแนนเฉลี่ย 

(Mean) 
รอยละ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

23 14 อํานาจเจรญิ 6 4.4524 89.05 พึงพอใจมากท่ีสุด 

24 2 สมุทรปราการ 13 4.4396 88.79 พึงพอใจมากท่ีสุด 

25 12 รอยเอ็ด 13 4.4341 88.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 

26 4 สมุทรสาคร 8 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 

27 1 ลพบุร ี 11 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 

28 11 สกลนคร 9 4.4206 88.41 พึงพอใจมากท่ีสุด 

29 8 ระยอง 8 4.4196 88.39 พึงพอใจมากท่ีสุด 

30 5 สุราษฎรธานี 6 4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 

31 15 ลําพูน 6 4.4048 88.10 พึงพอใจมากท่ีสุด 

32 1 อางทอง 5 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

33 6 สตูล 25 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

34 9 จันทบุร ี 9 4.3809 87.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 

35 5 นครศรีธรรมราช 14 4.3776 87.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 

36 11 นครพนม 12 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 

37 14 ศรีสะเกษ 13 4.3681 87.36 พึงพอใจมากท่ีสุด 

38 12 ขอนแกน 9 4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 

39 18 อุทัยธานี 8 4.3482 86.96 พึงพอใจมากท่ีสุด 

40 5 สงขลา 14 4.3469 86.94 พึงพอใจมากท่ีสุด 

41 1 ชัยนาท 9 4.3254 86.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 

42 16 เชียงราย 17 4.3067 86.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 

43 16 พะเยา 15 4.3048 86.10 พึงพอใจมากท่ีสุด 

44 6 กระบ่ี 5 4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

45 10 อุดรธานี 12 4.2976 85.95 พึงพอใจมากท่ีสุด 

46 1 สิงหบุร ี 7 4.2959 85.92 พึงพอใจมากท่ีสุด 

47 14 อุบลราชธานี 18 4.2857 85.72 พึงพอใจมากท่ีสุด 

48 14 ยโสธร 7 4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 

49 9 ตราด 8 4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 

50 17 พิษณุโลก 16 4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 

51 2 นครปฐม 12 4.2798 85.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 

52 2 นนทบุร ี 11 4.2792 85.58 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ท่ี 
เขตตรวจ
ราชการ 

จังหวัด 
จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม(N) 
คะแนนเฉลี่ย 

(Mean) 
รอยละ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

53 11 มุกดาหาร 5 4.2714 85.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 

54 17 อุตรดิตถ 13 4.2692 85.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 

55 5 ชุมพร 8 4.2679 85.36 พึงพอใจมากท่ีสุด 

56 9 สระแกว 4 4.2679 85.36 พึงพอใจมากท่ีสุด 

57 3 สุพรรณบุร ี 11 4.2597 85.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 

58 8 ชลบุร ี 13 4.2308 84.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 

59 7 ปตตานี 28 4.1939 83.88 พึงพอใจมาก 

60 10 หนองบัวลําภ ู 6 4.1905 83.81 พึงพอใจมาก 

61 6 ภูเก็ต 5 4.1857 83.71 พึงพอใจมาก 

62 10 หนองคาย 7 4.1735 83.47 พึงพอใจมาก 

63 2 ปทุมธานี 13 4.1593 83.19 พึงพอใจมาก 

64 สวนกลาง สสพ. 2 22 4.1559 83.12 พึงพอใจมาก 

65 16 นาน 11 4.1558 83.12 พึงพอใจมาก 

66 13 บุรีรัมย 7 4.1531 83.06 พึงพอใจมาก 

67 1 สระบุร ี 11 4.1364 82.73 พึงพอใจมาก 

68 3 กาญจนบุร ี 12 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 

69 15 ลําปาง 11 4.1234 82.47 พึงพอใจมาก 

70 10 บึงกาฬ 7 4.0918 81.84 พึงพอใจมาก 

71 1 พระนครศรีอยุธยา 7 4.0816 81.63 พึงพอใจมาก 

72 5 พัทลุง 13 4.0439 80.88 พึงพอใจมาก 

73 สวนกลาง สสพ. 1 21 4.0340 80.68 พึงพอใจมาก 

74 10 เลย 11 4.0195 80.39 พึงพอใจมาก 

75 4 สมุทรสงคราม 4 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 

76 6 พังงา 3 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 

77 13 ชัยภูม ิ 10 3.9643 79.29 พึงพอใจมาก 

78 6 ตรัง 9 3.9445 78.89 พึงพอใจมาก 

79  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 2 1 5.0000 100.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

80  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 6 1 5.0000 100.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

81  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 10 
 
 

1 3.7143 74.29 พึงพอใจมาก 
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ท่ี 
เขตตรวจ
ราชการ 

จังหวัด 
จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม(N) 
คะแนนเฉลี่ย 

(Mean) 
รอยละ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

82  สวนราชการพ้ืนท่ี กทม. 3 4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 859 4.3487 86.97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  * สวนราชการพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (สํานกังานประมง/ปศุสัตว/เกษตร พ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร) 
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4.4.24   การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณ 
                     ระหวางป พ.ศ. 2561 - 2563 

                    ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณระหวางป พ.ศ. 2561 -
2563 พบวาในภาพรวมความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหรกณในป พ.ศ. 2563 เพ่ิมข้ึนกวา
ความพึงพอใจในภาพรวมในป 2562 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-30 

 

ตารางท่ี 4-30 การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณ  
                  ระหวางป พ.ศ. 2561 - 2563 

ป พ.ศ. 

ความพึงพอใจ 

ภาพรวม 
ดานกระบวนการ

ข้ันตอน 
ดานบริการของ

เจาหนาท่ีสงเสริม
สหกรณ 

ดานชองทางการสื่อสาร
และดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

2561 4.06 4.24 3.97 4.09 

2562 4.05 4.24 4.00 4.10 

2563 4.33 4.45 4.25 4.34 

 

 

 

 

 

 

4.06 4.05 

4.33 

4.24 4.24 

4.45 

3.97 
4.00 

4.25 

4.09 4.10 

4.34 

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

4.50

2561 2562 2563

รอ
ยล

ะ 

การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณ  
ระหวางป พ.ศ. 2561 - 2563 

ดานกระบวนการ
ข้ันตอน 

ดานบริการของ
เจาหนาท่ีสงเสริม
สหกรณ 

ดานชองทางการ
ส่ือสารและดานส่ิง
อํานวยความสะดวก 

ภาพรวม 
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4.5  สรุปผลการสํารวจความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

การดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการใหบริการของสํานักงาน
สหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา มีจํานวนผูท่ีตอบแบบสอบถาม จํานวนท้ังสิ้น 63 ราย ท่ีไมพึงพอใจตอการ
ใหบริการ ประกอบดวย สหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 56 ราย และสวนราชการ 7 ราย และเม่ือพิจารณา
ความถ่ีของการไมพึงพอใจ พบวา สหกรณ/กลุมเกษตรกร ไมพึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  สวนในดานท่ีมีความไมพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดาน
ชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับสวนราชการในพ้ืนท่ี ไมพึงพอใจดานการใหบริการ
ของเจาหนาท่ีสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-31 
 

ตารางท่ี 4-31  ผลสํารวจความไมพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
                    ในแตละประเด็น 

ท่ี ประเด็นไมพึงพอใจ 

จํานวนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ไมพึงพอใจตอการใหบริการ (ราย) 

สหกรณ/ 
กลุมเกษตรกร 

สวน
ราชการ 

กลุมอาชีพ ภาพรวม ลําดับ 

1 
ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ
ใหบริการ 

28 3 0 31 1 

2 ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 16 4 0 20 2 

3 
ดานชองทางการติดตอสื่อสารและ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

12 0 0 12 3 

 
รวม 56 7 0 63  

หมายเหตุ : สําหรับความไมพึงพอใจจําแนกรายจังหวัด สงผลการแสดงความคิดเห็นโดยตรง 
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4.6 สรุปผลสํารวจความความตองการและความคาดหวังของสหกรณและกลุมเกษตรกร  

 ผลการสํารวจความคิดเห็นของสหกรณและกลุมเกษตรท่ีมีความตองการและความคาดหวังตอการ
ใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2  
กรมสงเสริมสหกรณ พบวา สหกรณและกลุมเกษตรกรตองการสนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิและหนาท่ี สูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 17.54  รองลงมาคือ สนับสนุนองคความรู
เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี   
คิดเปนรอยละ 15.99 สวนดานท่ีสหกรณและกลุมเกษตรกรตองการและคาดหวังนอยท่ีสุด คือ สนับสนุนการ
เรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 2.11 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-32 

 หากจําแนกความตองการและความคาดหวังตามประเภทสหกรณและกลุมเกษตรกร ตอการใหบริการ
ของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ
พบวา สหกรณแตละประเภทมีความตองการและความคาดหวัง ดังนี้ 

1) สหกรณการเกษตร มีความตองการและความคาดหวัง การสนับสนุนองคความรูดานกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิและหนาท่ี สูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 15.41 รองลงมา คือ สนับสนุนองค
ความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพใหสมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดเปนรอยละ 14.17 สวนดานท่ีสหกรณการเกษตรตองการและคาดหวังนอยท่ีสุด 
คือ สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 2.7  รายละเอียดแสดง 
ดังตารางท่ี 4-33 

2) สหกรณนิคม มีความตองการและความคาดหวัง สนับสนุนองคความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพใหสมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูงท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 22.50  รองลงมา คือ สนับสนุนองคความรูดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บทบาท อํานาจ 
สิทธิและหนาท่ี  และการสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิต ในการดําเนิน
ธุรกิจใหเพียงพอ คิดเปนรอยละ 17.50  สวนดานท่ีสหกรณนิคมตองการและคาดหวังนอยท่ีสุด คือ สนับสนุน
การเรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 0 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-34 

3) สหกรณประมง มีความตองการและความคาดหวังการสนับสนุนองคความรูดานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการประกอบอาชีพใหสมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับสหกรณและระหวางสหกรณกับองคกรธุรกิจ
ภาคเอกชนดานการผลิต การตลาด การเงิน รวมท้ังความรูท่ีเก่ียวของ และ การสนับสนุนงบประมาณ หรือ
เงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิต ในการดําเนินธุรกิจใหเพียงพอ คิดเปนรอยละ 14.71 สวนดานท่ี
สหกรณนิคมตองการและคาดหวังนอยท่ีสุด คือ สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส 
และ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนตอสหกรณและสมาชิก คิด
เปนรอยละ 5.88 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-35 

4) สหกรณออมทรัพย มีความตองการและความคาดหวัง สนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิและหนาท่ี คิดเปนรอยละ 21.18 รองลงมา คือ สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับ
ความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี คิดเปนรอยละ 
19.05   สวนดานท่ีสหกรณออมทรัพยตองการและคาดหวังนอยท่ีสุด คือ สนับสนนุการเรยีนรูและการจัดการ
ระบบขนสงและโลจิสติกส และ สนับสนุนการเรียนรูดานการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการ
ขยายชองทางการตลาด คิดเปนรอยละ 0.99 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-36 
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5) สหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีความตองการและความคาดหวัง การสนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิและหนาท่ี คิดเปนรอยละ 18.39 รองลงมา คือ สนับสนุนองคความรู
เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญช ี 
คิดเปนรอยละ 17.94  สวนดานท่ีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนตองการและคาดหวังนอยท่ีสุด คือ สนับสนุนการเรียนรู
และการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 1.35 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-37 

6) สหกรณบริการ มีความตองการและความคาดหวัง การสนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิและหนาท่ี คิดเปนรอยละ 18.37 สวนดานท่ีสหกรณบริการตองการและคาดหวัง
นอยท่ีสุด คือ สนับสนนุการเรียนรูดานการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการขยายชองทางการตลาด 
คิดเปนรอยละ 1.53 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-38 

7) สหกรณรานคา มีความตองการและความคาดหวัง การสนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิและหนาท่ี และ สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับสหกรณ
และระหวางสหกรณกับองคกรธุรกิจภาคเอกชนดานการผลิต การตลาด การเงิน รวมท้ังความรูท่ีเก่ียวของ  
คิดเปนรอยละ 19.40 สวนดานท่ีสหกรณรานคาตองการและคาดหวังนอยท่ีสุด คือ สนับสนุนการเรียนรูดานการ
รวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการขยายชองทางการตลาด คิดเปนรอยละ 1.49 รายละเอียดแสดง 
ดังตารางท่ี 4-39 

8) กลุมเกษตรกร มีความตองการและความคาดหวัง การสนับสนุนองคความรูดานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการประกอบอาชีพใหสมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คิดเปนรอยละ 18.66 รองลงมา คือ สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหาร
เงินทุน การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี คิดเปนรอยละ 16.04 สวนดานท่ีกลุมเกษตรกร
ตองการและคาดหวังนอยท่ีสุด คือ สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 
1.87 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-40 

 
 

หมายเหตุ : สําหรับความตองการและความคาดหวังจําแนกรายจังหวัด สงผลการแสดงความคิดเห็นโดยตรง 
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ตารางท่ี 4-32    ความตองการและความคาดหวังของสหกรณและกลุมเกษตรกร-จําแนกตามประเด็นความตองการ 

ประเด็นความตองการ 
จํานวนราย  
(ความถี่) 

รอยละ ลําดับท่ี 

สนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บทบาท อํานาจ 
สิทธิและหนาท่ี 

408 17.54 1 

สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน 
การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญช ี

372 15.99 2 

สนับสนุนองคความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให
สมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

348 14.96 3 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับสหกรณและระหวาง
สหกรณกับองคกรธุรกิจภาคเอกชนดานการผลิต การตลาด การเงิน 
รวมท้ังความรูท่ีเก่ียวของ 

311 13.37 4 

สนับสนุนองคความรูการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และ
การควบคุมภายใน การบริหารองคกรยุคใหม 

307 13.2 5 

การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิต 
ในการดําเนินธุรกิจใหเพียงพอ 

217 9.33 6 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ การสรางนวัตกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอสหกรณและสมาชิก 

181 7.78 7 

สนับสนุนการเรียนรูดานการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการ
ขยายชองทางการตลาด 

133 5.72 8 

สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส 49 2.11 9 

รวม 2,326 100  
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ตารางท่ี 4-33     ความตองการและความคาดหวังของสหกรณการเกษตร-จําแนกตามความตองการ 
                      มากท่ีสุด 

ประเด็นความตองการ ความถ่ี รอยละ ลําดับท่ี 

สนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิ
และหนาท่ี 

137 15.41 1 

สนับสนุนองคความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพใหสมาชิก 
การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

126 14.17 2 

การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิต  
ในการดําเนินธุรกิจใหเพียงพอ 

124 13.95 3 

สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน  
การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญช ี

122 13.72 4 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับสหกรณและระหวาง
สหกรณกับองคกรธุรกิจภาคเอกชนดานการผลิต การตลาด การเงิน รวมท้ัง
ความรูท่ีเก่ียวของ 

119 13.39 5 

สนับสนุนการเรียนรูดานการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และ 
การขยายชองทางการตลาด 

90 10.12 6 

สนับสนุนองคความรูการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และ 
การควบคุมภายใน การบริหารองคกรยุคใหม 

86 9.67 7 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางนวัตกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอสหกรณและสมาชิก 

61 6.86 8 

สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส 24 2.7 9 

รวม 889 100  
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ตารางท่ี 4-34     ความตองการและความคาดหวังของสหกรณนิคม-จําแนกตามความตองการมากท่ีสุด                       

ประเด็นความตองการ ความถ่ี รอยละ ลําดับท่ี 

สนับสนุนองคความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพใหสมาชิก  
การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9 22.5 1 

สนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิ
และหนาท่ี 

7 17.5 2 

การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิต ใน
การดําเนินธุรกิจใหเพียงพอ 

7 17.5 2 

สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การ
วิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี 

6 15 3 

สนับสนุนองคความรูการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และการ
ควบคุมภายใน การบริหารองคกรยุคใหม 

3 7.5 4 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับสหกรณและระหวาง
สหกรณกับองคกรธุรกิจภาคเอกชนดานการผลิต การตลาด การเงิน รวมท้ัง
ความรูท่ีเก่ียวของ 

3 7.5 4 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ การสรางนวัตกรรมท่ีเปนประโยชน
ตอสหกรณและสมาชิก 

3 7.5 4 

สนับสนุนการเรียนรูดานการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และ 
การขยายชองทางการตลาด 

2 5 5 

สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส 0 0  
รวม 40 100  
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ตารางท่ี 4-35     ความตองการและความคาดหวังของสหกรณประมง-จําแนกตามความตองการ 
                      มากท่ีสุด 

ประเด็นความตองการ ความถ่ี รอยละ ลําดับท่ี 

สนับสนุนองคความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให
สมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 14.71 1 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับสหกรณและระหวาง
สหกรณกับองคกรธุรกิจภาคเอกชนดานการผลิต การตลาด การเงิน รวมท้ัง
ความรูท่ีเก่ียวของ 

5 14.71 1 

การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิต 
ในการดําเนินธุรกิจใหเพียงพอ 

5 14.71 1 

สนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิ
และหนาท่ี 

4 11.76 2 

สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน 
การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญช ี

4 11.76 2 

สนับสนุนการเรียนรูดานการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และ 
การขยายชองทางการตลาด 

4 11.76 2 

สนับสนุนองคความรูการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และ
การควบคุมภายใน การบริหารองคกรยุคใหม 

3 8.82 3 

สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส 2 5.88 4 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางนวัตกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอสหกรณและสมาชิก 

2 5.88 4 

รวม 34 100  
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ตารางท่ี 4-36    ความตองการและความคาดหวังของสหกรณออมทรัพย-จําแนกตามความตองการ 
                     มากท่ีสุด 

ประเด็นความตองการ ความถ่ี รอยละ ลําดับท่ี 

สนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิ
และหนาท่ี 

129 21.18 1 

สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การ
วิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี 

116 19.05 2 

สนับสนุนองคความรูการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และการ
ควบคุมภายใน การบริหารองคกรยุคใหม 

111 18.23 3 

สนับสนุนองคความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพใหสมาชิก 
การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

83 13.63 4 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับสหกรณและระหวาง
สหกรณกับองคกรธุรกิจภาคเอกชนดานการผลิต การตลาด การเงิน รวมท้ัง
ความรูท่ีเก่ียวของ 

82 13.46 5 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางนวัตกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอสหกรณและสมาชิก 

59 9.69 6 

การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิต 
ในการดําเนินธุรกิจใหเพียงพอ 

17 2.79 7 

สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส 6 0.99 8 

สนับสนุนการเรียนรูดานการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการ
ขยายชองทางการตลาด 

6 0.99 8 

รวม 609 100  
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ตารางท่ี 4-37     ความตองการและความคาดหวังสหกรณเครดิตยูเนี่ยน-จําแนกตามความตองการ 
                      มากท่ีสุดของ 

ประเด็นความตองการ ความถ่ี รอยละ 
ลําดับ 

ท่ี 

สนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิ
และหนาท่ี 

41 18.39 1 

สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การ
วิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี 

40 17.94 2 

สนับสนุนองคความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพใหสมาชิก 
การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

35 15.7 3 

สนับสนุนองคความรูการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และ 
การควบคุมภายใน การบริหารองคกรยุคใหม 

35 15.7 3 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับสหกรณและระหวาง
สหกรณกับองคกรธุรกิจภาคเอกชนดานการผลิต การตลาด การเงิน รวมท้ัง
ความรูท่ีเก่ียวของ 

30 13.45 4 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางนวัตกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอสหกรณและสมาชิก 

21 9.42 5 

การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิต  
ในการดําเนินธุรกิจใหเพียงพอ 

11 4.93 6 

สนับสนุนการเรียนรูดานการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และ 
การขยายชองทางการตลาด 

7 3.14 7 

สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส 3 1.35 8 

รวม 223 100  
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ตารางท่ี 4-38     ความตองการและความคาดหวังของสหกรณบริการ-จําแนกตามความตองการ 
                      มากท่ีสุด 

ประเด็นความตองการ ความถ่ี รอยละ 
ลําดับ 

ท่ี 

สนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิ
และหนาท่ี 

36 18.37 1 

สนับสนุนองคความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพใหสมาชิก 
การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

32 16.33 2 

สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน  
การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญช ี

32 16.33 2 

สนับสนุนองคความรูการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และ 
การควบคุมภายใน การบริหารองคกรยุคใหม 

32 16.33 2 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับสหกรณและระหวาง
สหกรณกับองคกรธุรกิจภาคเอกชนดานการผลิต การตลาด การเงิน รวมท้ัง
ความรูท่ีเก่ียวของ 

26 13.27 3 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ การสรางนวัตกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอสหกรณและสมาชิก 

16 8.16 4 

การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิต  
ในการดําเนินธุรกิจใหเพียงพอ 

12 6.12 5 

สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส 7 3.57 6 

สนับสนุนการเรียนรูดานการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และ 
การขยายชองทางการตลาด 

3 1.53 7 

รวม 196 100  
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ตารางท่ี 4-39   ความตองการและความคาดหวังของสหกรณรานคา-จําแนกตามความตองการ 
                    มากท่ีสุด 

ประเด็นความตองการ ความถ่ี รอยละ ลําดับท่ี 

สนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บทบาท อํานาจ  
สิทธิและหนาท่ี 

13 19.4 1       

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับสหกรณและระหวาง 
สหกรณกับองคกรธุรกิจภาคเอกชนดานการผลิต การตลาด การเงิน รวมท้ัง 
ความรูท่ีเก่ียวของ 

13 19.4 1 

สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน  
การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญช ี

9 13.43 2 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางนวัตกรรมท่ีเปน
ประโยชน 
ตอสหกรณและสมาชิก 

9 13.43 2 

สนับสนุนองคความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให
สมาชิก  
การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8 11.94 3 

สนับสนุนองคความรูการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และ 
การควบคุมภายใน การบริหารองคกรยุคใหม 

8 11.94 3 

การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิต  
ในการดําเนินธุรกิจใหเพียงพอ 

4 5.97 4 

สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส 2 2.99 5 

สนับสนุนการเรียนรูดานการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และ 
การขยายชองทางการตลาด 

1 1.49 6 

รวม 67 100  
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ตารางท่ี 4-40   ความตองการและความคาดหวังของกลุมเกษตรกร-จําแนกตามความตองการ 
                    มากท่ีสุด 

ประเด็นความตองการ ความถ่ี รอยละ 
ลําดับ 

ท่ี 

สนับสนุนองคความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพใหสมาชิก 
การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50 18.66 1 

สนับสนุนองคความรูเก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การ
วิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี 

43 16.04 2 

สนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิ
และหนาท่ี 

41 15.3 3 

การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ ปจจัยการผลิต ใน
การดําเนินธุรกิจใหเพียงพอ 

37 13.81 4 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณกับสหกรณและระหวาง
สหกรณกับองคกรธุรกิจภาคเอกชนดานการผลิต การตลาด การเงิน รวมท้ัง
ความรูท่ีเก่ียวของ 

33 12.31 5 

สนับสนุนองคความรูการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และการ
ควบคุมภายใน การบริหารองคกรยุคใหม 

29 10.82 6 

สนับสนุนการเรียนรูดานการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการ
ขยายชองทางการตลาด 

20 7.46 7 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางนวัตกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอสหกรณและสมาชิก 

10 3.73 8 

สนับสนุนการเรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส 5 1.87 9 

รวม 268 100  
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4.7 สรุปผลสํารวจการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสมาชิก บริหารงานสหกรณ 
การจัดการองคกร เพ่ือใหเกิดคุณภาพของการควบคุมภายใน และปองกันไมใหเกิดขอทุจริตภายใน
สหกรณ/กลุมเกษตรกร 

จากการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการใหบริการของ
สํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณ กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 กรมสงเสริมสหกรณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวาผูรับบริการมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ
สมาชิก บริหารงานสหกรณ การจัดการองคกร เพ่ือใหเกิดคุณภาพของการควบคุมภายใน และปองกันไมใหเกิด 
ขอทุจริตภายในของสหกรณ จํานวน 330 ราย คิดเปน รอยละ 59.03 ไมมีการใชเทคโนโลยีฯ จํานวน 229 ราย
คิดเปนรอยละ 40.97 กลุมเกษตรกรมีการใชเทคโนโลยีฯ จํานวน 33 ราย คิดเปนรอยละ 33 ไมมีการใช
เทคโนโลยีฯ จํานวน 67 ราย คิดเปนรอยละ 67 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4-41 

 
ตารางท่ี 4-41  ผลสํารวจการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสมาชิก  
                    บริหารงานสหกรณ การจัดการองคกร เพ่ือใหเกิดคุณภาพของการควบคุมภายใน  
                    และปองกันไมใหเกิดขอทุจริตภายในสหกรณ/กลุมเกษตรกร 

ผูรับบริการ จํานวน (ราย) รอยละ 

สหกรณ มี 330 59.03 

ไมมี 229 40.97 

กลุมเกษตรกร มี 33 33.00 

ไมมี 67 67.00 

รวม 659 100.00 
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บทท่ี 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุป 

กรมสงเสริมสหกรณดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการใหบริการ
ของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ดวยตนเอง แทนการจัดจางหนวยงานภายนอกดําเนินการ เพ่ือใหกรมสงเสริมสหกรณไดรับทราบขอมูล
เชิงลึกและสามารถนําไปวางแผนปรับปรุง รวมท้ังออกแบบรูปแบบการใหบริการท่ีเหมาะสมและตอบสนอง 
ไดตรงกับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีกลุมเปาหมาย ประกอบดวย 1) สหกรณและ
กลุมเกษตรกรทุกแหง เฉพาะท่ีมีสถานะดําเนินการ จํานวน 6,693 แหง และ 3,840 แหง ตามลําดับ 2) กลุมอาชีพ 
เฉพาะท่ีมีสถานะดําเนินการและเคยไดรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ จํานวน 557 แหง และ 3) หนวยงานราชการใน
ภูมิภาค ไดแก สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานปศุสัตวจังหวัด สํานักงานพาณิชย
จังหวัด สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรระดับเขต จํานวน 544 แหง รวม 11,634 แหง  โดยสุมตัวอยางกระจายทุกจังหวัดรวมท้ัง
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 และ 2 จํานวน 6,237 แหง คิดเปนรอยละ 53.61  
ตอบกลับมา จํานวน 905 แหง คิดเปนรอยละ 14.51 แบงเปนผูรับบริการ 659 แหง และผูมีสวนไดสวนเสีย 246 แหง 

ผลการสํารวจความคิดเห็น ท้ังในดานความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการ ความคาดหวังและ
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม สรุปไดดังนี้ 
  1. กรมสงเสริมสหกรณดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 – 2 
พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในภาพรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3487 คะแนน คิดเปน
รอยละ 86.97 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี มี
คะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4505 คะแนน คิดเปนรอยละ 89.01 รองลงมา คือ ดาน
กระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3332 คิดเปนรอยละ 86.67 สวนดานท่ีมีคะแนนความพึง
พอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2591 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 85.18 อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกๆ ดาน 

2. ผลการสํารวจความคิดเห็นดานความไมพึงพอใจ พบวา แมระดับความพึงพอใจอยูในระดับ 
พึงพอใจมากท่ีสุดในทุกๆ ดาน แตเม่ือสอบถามผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียวามีความไมพึงพอใจตอการ
ใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กลับพบวา มีผูตอบแบบสอบถาม มีความไมพึงพอใจตอการใหบริการ จํานวนท้ังสิ้น 63 ราย 
ประกอบดวย สหกรณ/กลุมเกษตรกร จํานวน 56 ราย และสวนราชการ 7 ราย และเม่ือพิจารณาความถ่ีของ
ความไมพึงพอใจ พบวา สหกรณ/กลุมเกษตรกร ไมพึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี  สวนในดานท่ีมีความไมพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการ
ติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับสวนราชการในพ้ืนท่ี ไมพึงพอใจดานการใหบริการของ
เจาหนาท่ีสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  
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  3. ผลการสํารวจความคิดเห็นของสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีมีความตองการและความ 
คาดหวังตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัดและสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 - 2  
กรมสงเสริมสหกรณ พบวา สหกรณและกลุมเกษตรกรตองการสนับสนุนองคความรูดานกฏหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิและหนาท่ี สูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 17.54  รองลงมาคือ สนับสนุนองคความรู
เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี   
คิดเปนรอยละ 15.99 สวนดานท่ีสหกรณและกลุมเกษตรกรตองการและคาดหวังนอยท่ีสุด คือ สนับสนุนการ
เรียนรูและการจัดการระบบขนสงและโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 2.11 
 
ขอเสนอแนะจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. ดานโครงสราง บทบาท ภารกิจ หนาท่ี 
- ควรมีหนวยงานในระดับอําเภอและระดับตําบล เพ่ือทํางานใกลชิดกับสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
    ในพ้ืนท่ี  

 
2. ดานการกํากับ  

- ควรกํากับดูแลอยางใกลชิด/สมํ่าเสมอ/ทํางานเชิงรุก  เพ่ือใหสหกรณและกลุมเกษตรกร ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบอยางเครงครัด มีการบังคับใชกฎหมาย และปองปรามการปฏิบัตินอกกรอบ 
ของสหกรณ เพ่ือเปนการแกปญหาไดทันการณ ลดปญหาทุจริต ไมใหเกิดความเสียหาย 
ในการทําธุรกิจของสหกรณ   

- การออกระเบียบใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอสหกรณ ขอใหมีการสํารวจความคิดเห็นของสหกรณ 
- สงเสริม ชวยเหลือ แนะนําและกํากับดูแลสหกรณใหเปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ ระเบียบขอบังคับ

กฎหมายสหกรณรวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
- การแกไขกฏหมาย ระเบียบขอบังคับ ควรสอดคลองกับสหกรณแตละประเภท 
- การตรวจสอบความโปรงใสของสหกรณและกลุมเกษตรกร ควรใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 

 
3. ดานเจาหนาท่ี 

- ควรมีความรู ความสามารถ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ เปนมืออาชีพทุก ๆ ดาน เพ่ือการวางแผน
และตัดสินใจของสหกรณ/กลุมเกษตรกรและสามารถใหคําแนะนําท่ีถูกตอง แกไขปญหา ของ
สหกรณไดทันทวงที  

- สามารถเปนพ่ีเลี้ยงใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรท่ีกอต้ังใหมเพ่ือท่ีจะไดปฏิบัติใหถูกตอง และ 
เกิดความเขมแข็งอยางแทจริง 

- ควรมีความเชี่ยวชาญการบริหารธุรกิจสหกรณในแตละประเภท เชนทางการเงินของสหกรณ 
ออมทรพัย การใหความรูเรื่องการรวบรวมการแปรรูปของสหกรณภาคเกษตร เปนตน 

- ควรเพ่ิมศักยภาพบุคลากรกรมฯ ในดานตาง ๆ ใหทันกับภาวะเหตุการณหรือสถานการณปจจุบัน 
- ควรมีการโยกยายบุคลากรขามจังหวัด เพ่ือความนาเชื่อถือ ลดการมีผลประโยชนกับสหกรณ    

และเพ่ือการพัฒนาองคความรูท่ีหลากหลายของบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 
- ควรมีการสับเปลี่ยนบุคลากรในการเขาสงเสริมและตรวจสอบสหกรณ เพ่ือใหเห็นถึงปญหาและ   

อุปสรรค 
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- ควรลงพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกรและติดตามผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ  
- เขารวมประชุมคณะกรรมการอยางเครงครัด เพ่ือรวมแกไขปญหาของสหกรณ 
- ควรมีเจาหนาท่ีอยางเพียงพอ ท่ัวถึง โดยเฉพาะเจาหนาท่ีท่ีมีความรูดานกฎหมาย 
- บุคลากรโดยเฉพาะสหกรณจังหวัด หัวหนาฝายตางๆ ควรเลือกสรรมาเพ่ือพัฒนาระบบงานสหกรณ     

อยางแทจริง 
- ไมควรทําเกินหนาท่ี เชน การชวยเหลือในการเก็บเงินหรือนําเงินไปฝากธนาคารแทนสหกรณ/ 

กลุมเกษตรกร   
 

4. ดานการสงเสริมการผลิต การดําเนินธรุกิจ การตลาด การเช่ือมโยงเครือขาย 
- สงเสริมในการทําธุรกิจของสหกรณ แหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา เชื่อมโยงการผลิตการตลาด  
    ชองทางการจัดจําหนาย ตลาดออนไลน เชื่อมโยงเครือขายสหกรณ 
- สนับสนุนอุปกรณการตลาด วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีการตลาดและการผลิตแปรรูป เครื่องจักรกล  
- สนับสนุนเงินชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ พัฒนาอาชีพใหแกสมาชิก 
- การดําเนินโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและจัดสรรงบประมาณ ควรไดประโยชนอยางแทจรงิ 

 
5. ดานกระบวนการ 

- ปรับปรุงระยะเวลา/ลดข้ันตอน ในการพิจารณาเรื่องการเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต ใหเร็วข้ึน 
- ปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติการตางๆ ใหเปนปจจุบันและรวดเร็วข้ึน 
- การแจงขาวการนัดประชุมตางๆ ควรแจงลวงหนา สหกรณเตรียมตัวไมทัน 
- การดําเนินโครงการตางๆ ควรสํารวจความตองการของสหกรณ 
- การขอขอมูลจากสหกรณเรงดวนเกินไป ไมสามารถสงขอมูลไดถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

 
6. ดานเทคโนโลยี สารสนเทศ ขอมูลขาวสาร ระบบ e-service และการติดตอส่ือสาร 

 ดานเทคโนโลยี 
- ควรมีการประสานงานทางอิเล็กทรอนิกสมากข้ึนเพราะสหกรณอยูไกลเดินทางมาติดตอไดยาก 
- ควรมีโปรแกรมสําเร็จรูปดานบัญชี 
- มีการประชุมโดยใชเทคโนโลยี  เชน ผาน application zoom  
- ควรมีการจัดสงเอกสาร/ขอมูลใหสหกรณหลากหลายชองทาง 
- การสื่อสารออนไลนถึงกลุมตรงเปาหมายยิ่งข้ึน 

 ดานสารสนเทศและขอมูลขาวสาร 
- ปรับปรุงขอมูลท่ีสําคัญใหเปนปจจุบัน มีความตอเนื่อง 
- ขอมูลของการดําเนินการของสหกรณตาง ๆ  
- มีการบูรณาการขอมูล 
- ขอมูลการทําธุรกิจของสหกรณอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณ 
- ขอมูลขาวสาร วิชาการดานตาง ๆ 
- ขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันอางอิงไดประกอบการตัดสินใจ 
- ขอมูลขาวสาร โครงการนโยบายท่ีสําคัญ ตาง ๆ 
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 การติดตอส่ือสาร 
- เพ่ิมชองทางในการรับสงขอมูลขาวสารหรือศูนยกลางในการประสานงานและติดตอสื่อสาร 
- เพ่ิมชองทางการถามตอบ เรื่องกฏหมาย การบริหาร ควบคุมภายใน 
- เพ่ิมประชาสัมพันธการสื่อสารขอมูลขาวสาร  
- ติดตอไดงาย สะดวก รวดเร็วผานระบบออนไลน 
- ไดรับขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ  ผานชองทางสื่อสารท่ีทันสมัย 
 การบริการผานระบบ e-service (ระบบบริการผานระบบ online)  

- การจัดสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส ระบบหนังสือเวียน การสงเอกสาร เพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว ลดคาใชจายการเดินทาง คําแนะนํา หนังสือราชการ ไฟลงานท่ีเก่ียวของ 

- การชี้แจงขอสงสัยในพระราชบัญญัติสหกรณ หรือประเด็นท่ีเก่ียวของกับกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ในการดําเนินงานของสหกรณ  

- ทุกดานท่ีสําคัญ 
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ แบบฟอรมสัญญาท่ีเก่ียวของ  
- คําปรึกษาของนิติกร  
- การฝกอบรมใหความรูท่ีเก่ียวของผานระบบออนไลน  
- การบูรณาการขอมูลกับหนวยงานตางๆ  
- การประชุม/การสัมมนา  
- เจาหนาท่ีสงเสริมสหกรณผานระบบออนไลน 

 
7. ดานการใหองคความรู การฝกอบรม  

 ดานการใหองคความรู  
- การใหความรูในเรื่องท่ีเก่ียวของ เชน การจัดทําระบบบัญชี ความรูดานการตลาด     

              การผลิต การตลาดออนไลน กฏหมาย กฏกระทรวง ระเบียบตางๆ การพัฒนาอาชีพ  
              การควบคุมภายใน การบริหารจัดการสหกรณ ความรูเก่ียวกับสหกรณประเภทตาง ๆ 
              การจัดทําเว็บไซตของสหกรณ เปนตน 
 ดานการฝกอบรม 

- ควรพัฒนาและฝกอบรมใหความรูฝายบริหารคณะกรรมการของสหกรณ บุคลากรของ   
  สหกรณและบรรดาสมาชิก  
- อบรมความรูใหมๆ เก่ียวกับ กฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลง กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- ควรจัดใหมีการอบรม ใหความรู กับคณะกรรมการของสหกรณใหม ในเรื่องท่ีสําคัญ 
- การอบรมในหัวขอท่ีเปนประโยชนกับสหกรณฯ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของสหกรณ/กลุมเกษตรกรตอการใหบริการ 
ของหนวยงานสวนภูมิภาคของกรมสงเสรมิสหกรณ 
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คําช้ีแจง  
1. แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการและความคาดหวัง 
พรอมท้ังขอเสนอแนะของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรม
สงเสริมสหกรณ (สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1- 2 เพ่ือเปน
ขอมูลในการปรับปรุงการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณ ใหมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของ
สหกรณ/กลุมเกษตรกรมากข้ึน 
2. แบบสอบถามนี ้มี 5 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของ 

   กรมสงเสริมสหกรณ (สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร  
   พ้ืนท่ี 1 – 2 ) 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามความไมพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของ 
  กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 4 ความตองการและความคาดหวังจากการใหบรกิารของกรมสงเสริมสหกรณ 
สวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

3. เลือกคําตอบ และเติมขอความในชองวางใหสมบูรณ (ตอบขอมูลใหครบทุกสวนเทาท่ีสามารถตอบได 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
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สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของทานตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ 
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สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของทานตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ(ตอ) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ5 
 

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของทานตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ(ตอ) 

 
 

สวนท่ี 3  ความไมพึงพอใจของทานตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ 

 
 
สวนท่ี 4  ความถูกตองและความคาดหวังจากการใหบริการ กรมสงเสริมสหกรณ 
 

 
 
 

  



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ6 
 

สวนท่ี 4  ความถูกตองและความคาดหวังจากการใหบริการ กรมสงเสริมสหกรณ (ตอ) 
 

 

 
 
 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ7 
 

สวนท่ี 4  ความถูกตองและความคาดหวังจากการใหบริการ กรมสงเสริมสหกรณ (ตอ) 

 
 
 
สวนท่ี 5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของ 
 กรมเสริมสหกรณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ8 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของสวนราชการตอการใหบริการ 
ของหนวยงานสวนภูมิภาคของกรมสงเสรมิสหกรณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

คําช้ีแจง  
1. แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการและความคาดหวัง 
พรอมท้ังขอเสนอแนะของสวนราชการตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ 
(สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1- 2 เพ่ือเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณ ใหมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของสวนราชการ
มากข้ึน 
2. แบบสอบถามนี ้มี 5 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของ 

   กรมสงเสริมสหกรณ (สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร  
   พ้ืนท่ี 1 – 2 ) 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามความไมพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของ 
  กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 4 ความตองการและความคาดหวังจากการใหบรกิารของกรมสงเสริมสหกรณ 
สวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

3. เลือกคําตอบ และเติมขอความในชองวางใหสมบูรณ (ตอบขอมูลใหครบทุกสวนเทาท่ีสามารถตอบได 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ9 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

 

 
สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของทานตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ 

 
 
 
 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ10 
 

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของทานตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ(ตอ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ11 
 

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของทานตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ(ตอ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ12 
 

สวนท่ี 3  ความไมพึงพอใจของทานตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ 

 

 
สวนท่ี 4  ความถูกตองและความคาดหวังจากการใหบริการ กรมสงเสริมสหกรณ 

 
 
สวนท่ี 5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของ 
 กรมเสริมสหกรณ 
 

 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ13 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมอาชีพตอการใหบริการ 
ของหนวยงานสวนภูมิภาคของกรมสงเสรมิสหกรณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

คําช้ีแจง  
1. แบบสอบถามนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ความตองการและความคาดหวัง 
พรอมท้ังขอเสนอแนะของกลุมอาชีพตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ 
(สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1- 2 เพ่ือเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณ ใหมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของสวนราชการ
มากข้ึน 
2. แบบสอบถามนี ้มี 5 สวน ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของ 

   กรมสงเสริมสหกรณ (สํานักงานสหกรณจังหวัด/สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร  
   พ้ืนท่ี 1 – 2 ) 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามความไมพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของ 
  กรมสงเสริมสหกรณ 

สวนท่ี 4 ความตองการและความคาดหวังจากการใหบรกิารของกรมสงเสริมสหกรณ 
สวนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

3. เลือกคําตอบ และเติมขอความในชองวางใหสมบูรณ (ตอบขอมูลใหครบทุกสวนเทาท่ีสามารถตอบได 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ14 
 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

 

 
สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของทานตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ 

 
สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของทานตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ(ตอ) 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ16 
 

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของทานตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ(ตอ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ผ17 
 

สวนท่ี 3  ความไมพึงพอใจของทานตอการใหบริการของหนวยงานในสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ 
 

 
สวนท่ี 4  ความถูกตองและความคาดหวังจากการใหบริการ กรมสงเสริมสหกรณ 
 

 
สวนท่ี 5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของ 
 กรมเสริมสหกรณ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ผลสํารวจความคิดเห็นตอการใหบริการของ 
สํานักงานสหกรณจังหวัด 

และสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 – 2 (รายจังหวัด) 

 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 18 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สสพ. 1 

เขตตรวจราชการท่ี 1 

ประเด็นการสํารวจ 
สสพ. 1(N=21) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 3.9524 79.05 พึงพอใจมาก 7 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

รวม 3.9881 79.76 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.0952 81.90 พึงพอใจมาก 4 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.1905 83.81 พึงพอใจมาก 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.0952 81.90 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

3.9048 78.10 พึงพอใจมาก 8 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

3.9048 78.10 พึงพอใจมาก 8 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.0476 80.95 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.7619 75.24 พึงพอใจมาก 9 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

3.9048 78.10 พึงพอใจมาก 8 

รวม 3.9048 78.10 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.0340 80.68 พึงพอใจมาก   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 19 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สสพ. 2 

เขตตรวจราชการท่ี 1 

ประเด็นการสํารวจ 
สสพ. 2(N=22) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 3.9545 79.09 พึงพอใจมาก 9 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.000 80.00 พึงพอใจมาก 8 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.1364 82.73 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.0682 81.37 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.2727 85.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.2273 84.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.2273 84.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.5909 91.82 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.2273 84.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.3091 86.18 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.0455 80.91 พึงพอใจมาก 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.0455 80.91 พึงพอใจมาก 7 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.1364 82.73 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.0455 80.91 พึงพอใจมาก 7 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 6 

รวม 4.0728 81.46 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.1559 83.12 พึงพอใจมาก   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 20 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ชัยนาท 

เขตตรวจราชการท่ี 1 

ประเด็นการสํารวจ 

ชัยนาท(N=9) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.3777 87.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.1778 83.55 พึงพอใจมาก 
 

รวมทุกดาน 4.3254 86.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 21 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

เขตตรวจราชการท่ี 1 

ประเด็นการสํารวจ 

พระนครศรีอยุธยา(N=7) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี     
 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     
 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 5 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

รวม 3.9143 78.28 พึงพอใจมาก 
 

รวมทุกดาน 4.0816 81.63 พึงพอใจมาก 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 22 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ลพบุรี 

เขตตรวจราชการท่ี 1 

ประเด็นการสํารวจ 

ลพบุรี(N=11) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.4545 89.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5455 90.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 6 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.4545 89.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.4091 88.18 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.6364 92.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.5455 90.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3636 87.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.5455 90.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.6364 92.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.5455 90.91 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.2727 85.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2727 85.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.4545 89.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2727 85.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3636 87.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.3272 86.54 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 23 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สระบุรี 

เขตตรวจราชการท่ี 1 

ประเด็นการสํารวจ 

สระบุรี(N=11) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 2 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.1136 82.28 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.6364 92.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 2 

รวม 4.2727 85.46 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

3.9091 78.18 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 3 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.0182 80.36 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.1364 82.73 พึงพอใจมาก   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 24 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สิงหบุรี 

เขตตรวจราชการท่ี 1 

ประเด็นการสํารวจ 

สิงหบุรี(N=7) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.3572 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.3714 87.43 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.1715 83.43 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.2959 85.92 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 25 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด อางทอง 

เขตตรวจราชการท่ี 1 

ประเด็นการสํารวจ 

อางทอง(N=5) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4500 89.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.8000 96.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2  

รวม 4.6400 92.80 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.1200 82.40 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 26 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด นนทบุรี 

เขตตรวจราชการท่ี 2 

ประเด็นการสํารวจ 

นนทบุรี(N=11) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3636 87.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.3636 87.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.2727 85.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและ
นํ้าเสียงท่ีสภุาพ 

4.5455 90.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือ
ช้ีแจงใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 5 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมใน
การใหบริการ 

4.2727 85.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง 
ญาติพ่ีนองหรือพวกพอง 

4.5455 90.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอม
ปรับปรุงแกไข 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.3455 86.91 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.4545 89.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3636 87.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.2363 84.73 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.2792 85.58 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 27 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ปทุมธาน ี

เขตตรวจราชการท่ี 2 

ประเด็นการสํารวจ 

ปทุมธานี(N=13) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 5 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 6 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.1923 83.85 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและ
นํ้าเสียงท่ีสภุาพ 

4.5385 90.77 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือ
ช้ีแจงใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมใน
การใหบริการ 

4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 5 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง 
ญาติพ่ีนองหรือพวกพอง 

4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอม
ปรับปรุงแกไข 

4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 6 

รวม 4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

3.8462 76.92 พึงพอใจมาก 9 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 7 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.9231 78.46 พึงพอใจมาก 8 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 5 

รวม 3.9846 79.69 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.1593 83.19 พึงพอใจมาก   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 28 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด นครปฐม 

เขตตรวจราชการท่ี 2 

ประเด็นการสํารวจ 

นครปฐม(N=12) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 8 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 8 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 7 

รวม 4.0833 81.67 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและ
นํ้าเสียงท่ีสภุาพ 

4.5833 91.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือ
ช้ีแจงใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมใน
การใหบริการ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง 
ญาติพ่ีนองหรือพวกพอง 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอม
ปรับปรุงแกไข 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.4333 88.67 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.2833 85.67 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.2798 85.60 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 29 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สมุทรปราการ 

เขตตรวจราชการท่ี 2 

ประเด็นการสํารวจ 

สมุทรปราการ(N=13) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.6154 92.31 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.6154 92.31 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและ
นํ้าเสียงท่ีสภุาพ 

4.5385 90.77 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือ
ช้ีแจงใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมใน
การใหบริการ 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง 
ญาติพ่ีนองหรือพวกพอง 

4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอม
ปรับปรุงแกไข 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.4461 88.92 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2308 84.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4396 88.79 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 30 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด กาญจนบุรี 

เขตตรวจราชการท่ี 3 

ประเด็นการสํารวจ 

กาญจนบุรี(N=12) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.1042 82.09 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและ
นํ้าเสียงท่ีสภุาพ 

4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือ
ช้ีแจงใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมใน
การใหบริการ 

4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง 
ญาติพ่ีนองหรือพวกพอง 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอม
ปรับปรุงแกไข 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.2833 85.67 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

3.9167 78.33 พึงพอใจมาก 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและ
สารสนเทศใหทราบเปนประจํา 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และให
ขอเสนอแนะตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.9167 78.33 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 4 

รวม 3.9833 79.67 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 31 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ราชบุรี 

เขตตรวจราชการท่ี 3 

ประเด็นการสํารวจ 

ราชบุรี(N=10) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.5750 91.50 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.5600 91.20 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.5071 90.14 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 32 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สุพรรณบุรี 

เขตตรวจราชการท่ี 3 

ประเด็นการสํารวจ 

สุพรรณบุรี(N=11) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย 
ลําดั
บ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 5 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.2727 85.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 5 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3636 87.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5455 90.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4545 89.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 5 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.5455 90.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.3818 87.64 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.2727 85.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 6 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 7 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.1454 82.91 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.2597 85.20 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 33 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ประจวบคีรีขันธ 

เขตตรวจราชการท่ี 4 

ประเด็นการสํารวจ 

ประจวบคีรีขันธ(N=7) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 5 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด   

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.3215 86.43 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.6571 93.15 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.6571 93.15 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.5612 91.23 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 34 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด เพชรบุรี 

เขตตรวจราชการท่ี 4 

ประเด็นการสํารวจ 

เพชรบุรี(N=15) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.5333 90.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.6167 92.33 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.8000 96.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.6800 93.60 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2667 85.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.4667 89.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.3600 87.20 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.5476 90.95 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 35 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สมุทรสงคราม 

เขตตรวจราชการท่ี 4 

ประเด็นการสํารวจ 

สมุทรสงคราม(N=4) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 3.7500 75.00 พึงพอใจมาก 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

3.7500 75.00 พึงพอใจมาก 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

รวม 3.8750 77.50 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

รวม 4.0500 81.00 พึงพอใจมาก   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

3.7500 75.00 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.0500 81.00 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 36 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สมุทรสาคร 

เขตตรวจราชการท่ี 4 

ประเด็นการสํารวจ 

สมุทรสาคร(N=8) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 6 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.3125 86.25 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.6250 92.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.6250 92.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.6250 92.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.7500 95.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.3500 87.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 37 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ชุมพร 

เขตตรวจราชการท่ี 5 

ประเด็นการสํารวจ 

ชุมพร(N=8) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.2188 84.38 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.3500 87.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.2250 84.50 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.2679 85.36 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 38 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด นครศรีธรรมราช 

เขตตรวจราชการท่ี 5 

ประเด็นการสํารวจ 

นครศรีธรรมราช(N=14) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 6 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.0714 81.43 พึงพอใจมาก 7 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 6 

รวม 4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.3776 87.55 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 39 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด พัทลุง 

เขตตรวจราชการท่ี 5 

ประเด็นการสํารวจ 

พัทลุง(N=13) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.2308 84.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

3.9231 78.46 พึงพอใจมาก 6 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

3.7692 75.38 พึงพอใจมาก 8 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.6923 73.85 พึงพอใจมาก 9 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

3.8462 76.92 พึงพอใจมาก 7 

รวม 3.8615 77.23 พึงพอใจมาก 
 

รวมทุกดาน 4.0439 80.88 พึงพอใจมาก 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 40 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สุราษฎรธานี 

เขตตรวจราชการท่ี 5 

ประเด็นการสํารวจ 

สุราษฎรธานี(N=6) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี     
 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

5.0000 100.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.5333 90.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     
 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

รวมทุกดาน 4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 41 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สงขลา 

เขตตรวจราชการท่ี 5 

ประเด็นการสํารวจ 

สงขลา(N=14) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 7 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.2857 85.72 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4857 89.71 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 7 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.2571 85.14 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.3469 86.94 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 42 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด กระบ่ี 

เขตตรวจราชการท่ี 6 

ประเด็นการสํารวจ 

กระบ่ี(N=5) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.3500 87.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.8000 96.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.5600 91.20 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.8000 76.00 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 43 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ตรัง 

เขตตรวจราชการท่ี 6 

ประเด็นการสํารวจ 

ตรัง(N=9) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 3.8889 77.78 พึงพอใจมาก 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 3.7778 75.56 พึงพอใจมาก 5 

รวม 3.9445 78.89 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.0889 81.78 พึงพอใจมาก   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

3.7778 75.56 พึงพอใจมาก 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

3.7778 75.56 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.6667 73.33 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

3.6667 73.33 พึงพอใจมาก 6 

รวม 3.8000 76.00 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 3.9445 78.89 พึงพอใจมาก   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 44 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด พังงา 

เขตตรวจราชการท่ี 6 

ประเด็นการสํารวจ 

พังงา(N=3) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ     
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 3.6667 73.33 พึงพอใจมาก 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี     
 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

รวม 4.0667 81.33 พึงพอใจมาก 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     
 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

3.6667 73.33 พึงพอใจมาก 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 2 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

3.6667 73.33 พึงพอใจมาก 3 

รวม 3.8667 77.33 พึงพอใจมาก 
 

รวมทุกดาน 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 45 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ภูเก็ต 

เขตตรวจราชการท่ี 6 

ประเด็นการสํารวจ 

ภูเก็ต(N=5) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.1600 83.20 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.1857 83.71 พึงพอใจมาก   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 46 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ระนอง 

เขตตรวจราชการท่ี 6 

ประเด็นการสํารวจ 

ระนอง(N=25) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.8400 96.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.8800 97.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.7200 94.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.8400 96.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.8200 96.40 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.8000 96.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.8800 97.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.8400 96.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.9200 98.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.8800 97.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.8640 97.28 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.7600 95.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.8000 96.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.7600 95.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.6400 92.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.7600 95.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.7440 94.88 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.8086 96.17 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 47 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สตูล 

เขตตรวจราชการท่ี 6 

ประเด็นการสํารวจ 

สตูล(N=25) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1600 83.20 พึงพอใจมาก 8 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5600 91.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.3600 87.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5200 90.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.6800 93.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4800 89.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5600 91.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.6400 92.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5200 90.40 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.5760 91.52 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.3600 87.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.1600 83.20 พึงพอใจมาก 8 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.2800 85.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1600 83.20 พึงพอใจมาก 8 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.1600 83.20 พึงพอใจมาก 8 

รวม 4.2240 84.48 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 48 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด นราธิวาส 

เขตตรวจราชการท่ี 7 

ประเด็นการสํารวจ 

นราธิวาส(N=7) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.8571 97.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.6786 93.57 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.8571 97.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.8571 97.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน 
ไมรับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติ
พ่ีนองหรือพวกพอง 

4.8571 97.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.8571 97.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.8285 96.57 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.8571 97.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.8571 97.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ใหทราบเปนประจํา 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะ
ตอกรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.7428 94.86 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.7551 95.10 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 49 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ปตตานี 

เขตตรวจราชการท่ี 7 

ประเด็นการสํารวจ 

ปตตานี(N=28) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 7 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.1786 83.57 พึงพอใจมาก 6 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.1965 83.93 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.3929 87.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3214 86.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.3929 87.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.3429 86.86 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.1071 82.14 พึงพอใจมาก 8 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.0357 80.71 พึงพอใจมาก 10 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.0357 80.71 พึงพอใจมาก 10 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.9643 79.29 พึงพอใจมาก 11 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0714 81.43 พึงพอใจมาก 9 

รวม 4.0428 80.86 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.1939 83.88 พึงพอใจมาก   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 50 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ยะลา 

เขตตรวจราชการท่ี 7 

ประเด็นการสํารวจ 

ยะลา(N=3) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวม 5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

5.0000 100 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.9333 98.67 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.9762 99.52 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 51 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ฉะเชิงเทรา 

เขตตรวจราชการท่ี 8 

ประเด็นการสํารวจ 

ฉะเชิงเทรา(N=14) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.6429 92.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.6607 93.22 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.7857 95.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.6429 92.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.6429 92.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.6572 93.14 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.6429 92.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.6143 92.29 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.6429 92.86 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 52 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ชลบุรี 

เขตตรวจราชการท่ี 8 

ประเด็นการสํารวจ 

ชลบุรี(N=13) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 8 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 6 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.2115 84.23 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5385 90.77 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.4308 88.61 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.2308 84.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 6 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 8 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.7692 75.38 พึงพอใจมาก 9 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 7 

รวม 4.0461 80.92 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.2308 84.62 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 53 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ระยอง 

เขตตรวจราชการท่ี 8 

ประเด็นการสํารวจ 

ระยอง(N=8) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.4063 88.13 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.4750 89.50 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4196 88.39 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 54 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด จันทบุรี 

เขตตรวจราชการท่ี 9 

ประเด็นการสํารวจ 

จันทบุรี(N=9) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.3889 87.78 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด   

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.4667 89.33 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 5 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.2889 85.78 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.3809 87.62 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 55 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ตราด 

เขตตรวจราชการท่ี 9 

ประเด็นการสํารวจ 

ตราด(N=8) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
    

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.3125 86.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.6250 92.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 5 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4250 88.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 5 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

รวม 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 
 

รวมทุกดาน 4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 56 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด นครนายก 

เขตตรวจราชการท่ี 9 

ประเด็นการสํารวจ 

นครนายก(N=6) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 5 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.8333 96.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.5333 90.67 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 57 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ปราจีนบุรี 

เขตตรวจราชการท่ี 9 

ประเด็นการสํารวจ 

ปราจีนบุรี(N=10) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

รวม 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.8000 96.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.9000 98.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.6600 93.20 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.7000 94.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.7000 94.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.5600 91.20 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.5429 90.86 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 58 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สระแกว 

เขตตรวจราชการท่ี 9 

ประเด็นการสํารวจ 

สระแกว(N=4) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.2679 85.36 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 59 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด บึงกาฬ 

เขตตรวจราชการท่ี 10 

ประเด็นการสํารวจ 

บึงกาฬ(N=7) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 2 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.1786 83.57 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 2 

รวม 4.0572 81.14 พึงพอใจมาก   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 2 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.0571 81.14 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.0918 81.84 พึงพอใจมาก   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 60 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด เลย 

เขตตรวจราชการท่ี 10 

ประเด็นการสํารวจ 

เลย(N=11) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 3.8182 76.36 พึงพอใจมาก 7 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

3.9091 78.18 พึงพอใจมาก 6 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 3.8182 76.36 พึงพอใจมาก 7 

รวม 3.8864 77.73 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.3636 87.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 4 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.1273 82.55 พึงพอใจมาก 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.9091 78.18 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.0182 80.36 พึงพอใจมาก  

รวมทุกดาน 4.0195 80.39 พึงพอใจมาก   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 61 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด หนองคาย 

เขตตรวจราชการท่ี 10 

ประเด็นการสํารวจ 

หนองคาย(N=7) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 4 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.3429 86.86 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 6 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 3.9714 79.43 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.1735 83.47 พึงพอใจมาก   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 62 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด หนองบัวลําภ ู

เขตตรวจราชการท่ี 10 

ประเด็นการสํารวจ 

หนองบัวลําภู(N=6) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.0417 80.83 พึงพอใจมาก 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี     
 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 3 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 3 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.3334 86.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

รวมทุกดาน 4.1905 83.81 พึงพอใจมาก 
 

 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 63 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด อุดรธานี 

เขตตรวจราชการท่ี 10 

ประเด็นการสํารวจ 

อุดรธานี(N=12) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 7 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและ
ไดรับความสะดวก 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.2708 85.42 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจง
ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5833 91.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4667 89.33 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.1500 83.00 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.2976 85.95 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 64 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด นครพนม 

เขตตรวจราชการท่ี 11 

ประเด็นการสํารวจ 

นครพนม(N=12) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 65 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด มุกดาหาร 

เขตตรวจราชการท่ี 11 

ประเด็นการสํารวจ 

มุกดาหาร(N=5) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.3500 87.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.3600 87.20 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.1200 82.40 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.2714 85.43 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 66 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สกลนคร 

เขตตรวจราชการท่ี 11 

ประเด็นการสํารวจ 

สกลนคร(N=9) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.3889 87.78 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.4222 88.45 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4206 88.41 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 67 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด กาฬสินธุ 

เขตตรวจราชการท่ี 12 

ประเด็นการสํารวจ 
กาฬสนิธุ(N=12) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.5834 91.67 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.5833 91.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.7500 95.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5833 91.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.6500 93.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.4667 89.33 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.5655 91.31 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 68 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ขอนแกน 

เขตตรวจราชการท่ี 12 

ประเด็นการสํารวจ 

ขอนแกน(N=9) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
    

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.3055 86.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.3111 86.22 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

รวมทุกดาน 4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 69 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด มหาสารคาม 

เขตตรวจราชการท่ี 12 

ประเด็นการสํารวจ 

มหาสารคาม(N=15) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.5333 90.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.5833 91.67 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.8000 96.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.5333 90.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.6533 93.07 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.5333 90.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.4667 89.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5333 90.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.5467 90.93 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.5952 91.91 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 70 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด รอยเอ็ด 

เขตตรวจราชการท่ี 12 

ประเด็นการสํารวจ 

รอยเอ็ด(N=13) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.6923 93.85 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5385 90.77 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.4923 89.85 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.5385 90.77 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.2308 84.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.4154 88.31 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4341 88.68 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 71 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ชัยภูม ิ

เขตตรวจราชการท่ี 13 

ประเด็นการสํารวจ 

ชัยภูม(ิN=10) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 3.8000 76.00 พึงพอใจมาก 5 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 3.9000 78.00 พึงพอใจมาก 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

3.8000 76.00 พึงพอใจมาก 5 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 3.9250 78.50 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

3.8000 76.00 พึงพอใจมาก 5 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

3.9000 78.00 พึงพอใจมาก 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.0200 80.40 พึงพอใจมาก   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.1000 82.00 พึงพอใจมาก 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.1000 82.00 พึงพอใจมาก 2 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.7000 74.00 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

3.8000 76.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 3.9400 78.80 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 3.9643 79.29 พึงพอใจมาก   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 72 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด นครราชสีมา 

เขตตรวจราชการท่ี 13 

ประเด็นการสํารวจ 

นครราชสีมา(N=21) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4762 89.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5238 90.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.4405 88.81 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.4762 89.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.6190 92.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5238 90.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.5429 90.86 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.4762 89.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.4762 89.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3810 87.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.4095 88.19 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4660 89.32 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 73 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด บุรีรัมย 

เขตตรวจราชการท่ี 13 

ประเด็นการสํารวจ 

บุรีรัมย(N=7) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.1072 82.15 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.1531 83.06 พึงพอใจมาก   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 74 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สุรินทร 

เขตตรวจราชการท่ี 13 

ประเด็นการสํารวจ 

สุรินทร(N=7) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) รอยละ ความหมาย ลําดับ 

  

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวม 4.3214 86.43 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.5428 90.86 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.4857 89.71 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4592 89.18 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 75 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ยโสธร 

เขตตรวจราชการท่ี 14 

ประเด็นการสํารวจ 

ยโสธร(N=7) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.3572 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.1143 82.29 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 76 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ศรีสะเกษ 

เขตตรวจราชการท่ี 14 

ประเด็นการสํารวจ 

ศรีสะเกษ(N=13) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2308 84.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.3269 86.54 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4615 89.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4154 88.31 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.3538 87.07 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.3681 87.36 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 77 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด อํานาจเจริญ 

เขตตรวจราชการท่ี 14 

ประเด็นการสํารวจ 

อํานาจเจริญ(N=6) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 5 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.8333 96.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.5834 91.67 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.8333 96.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.8333 96.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.6333 92.67 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

  3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือใน
การใหบริการ ทําใหสามารถรับบรกิารไดหลากหลายชองทาง 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

3.8333 76.67 พึงพอใจมาก 6 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.6667 73.33 พึงพอใจมาก 7 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.4524 89.05 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 78 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด อุบลราชธาน ี

เขตตรวจราชการท่ี 14 

ประเด็นการสํารวจ 
อุบลราชธาน(ีN=18) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2778 85.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.2778 85.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.3056 86.12 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3889 87.78 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3889 87.78 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.3667 87.33 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.3889 87.78 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 6 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.9444 78.89 พึงพอใจมาก 8 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 7 

รวม 4.1889 83.78 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.2857 85.72 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 79 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด เชียงใหม 

เขตตรวจราชการท่ี 15 

ประเด็นการสํารวจ 

เชียงใหม(N=28) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.5357 90.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.4732 89.46 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.6786 93.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.6429 92.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.6786 93.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5357 90.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.6214 92.43 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.5357 90.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3929 87.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

รวม 4.3714 87.43 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4898 89.79 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 80 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด แมฮองสอน 

เขตตรวจราชการท่ี 15 

ประเด็นการสํารวจ 

แมฮองสอน(N=10) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.4250 88.50 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.7000 94.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.5600 91.20 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.4600 89.20 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4857 89.71 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 81 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ลําปาง 

เขตตรวจราชการท่ี 15 

ประเด็นการสํารวจ 

ลําปาง(N=11) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
    

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 3.9091 78.18 พึงพอใจมาก 6 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.3636 87.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.2727 85.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2727 85.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 4 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 3 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.1636 83.27 พึงพอใจมาก 
 

รวมทุกดาน 4.1234 82.47 พึงพอใจมาก 
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 82 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ลําพูน 

เขตตรวจราชการท่ี 15 

ประเด็นการสํารวจ 

ลําพูน(N=6) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4167 88.33 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4667 89.33 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4048 88.10 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 83 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด เชียงราย 

เขตตรวจราชการท่ี 16 

ประเด็นการสํารวจ 

เชียงราย(N=17) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2941 85.88 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4118 88.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.2353 84.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.4118 88.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.3383 86.77 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.4118 88.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.2941 85.88 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.4118 88.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5294 90.59 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.2353 84.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.3765 87.53 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.2353 84.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.1176 82.35 พึงพอใจมาก 6 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.1765 83.53 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1176 82.35 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.4118 88.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.2118 84.24 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.3067 86.14 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 84 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด นาน 

เขตตรวจราชการท่ี 16 

ประเด็นการสํารวจ 

นาน(N=11) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 5 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.4545 89.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.1818 83.64 พึงพอใจมาก   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5455 90.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.2727 85.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.2727 85.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.2727 85.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.3091 86.18 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

3.9091 78.18 พึงพอใจมาก 7 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

3.9091 78.18 พึงพอใจมาก 7 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

3.9091 78.18 พึงพอใจมาก 7 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

รวม 3.9818 79.64 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.1558 83.12 พึงพอใจมาก   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 85 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด พะเยา 

เขตตรวจราชการท่ี 16 

ประเด็นการสํารวจ 

พะเยา(N=15) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.1333 82.67 พึงพอใจมาก 6 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.2667 85.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.2667 85.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.2667 85.33 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5333 90.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.4667 89.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.2667 85.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5333 90.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.4667 89.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4533 89.07 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.1333 82.67 พึงพอใจมาก 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.1333 82.67 พึงพอใจมาก 6 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.2667 85.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.1867 83.73 พึงพอใจมาก   

รวมทุกดาน 4.3048 86.10 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 86 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด แพร 

เขตตรวจราชการท่ี 16 

ประเด็นการสํารวจ 

แพร(N=8) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 5 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.2813 85.63 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.6250 92.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.6250 92.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.6250 92.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.5500 91.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4554 89.11 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 87 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด ตาก 

เขตตรวจราชการท่ี 17 

ประเด็นการสํารวจ 

ตาก(N=6) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.8333 96.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.6250 92.50 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.8333 96.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.6333 92.67 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.3666 87.34 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.5357 90.72 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 88 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด พิษณุโลก 

เขตตรวจราชการท่ี 17 

ประเด็นการสํารวจ 

พิษณุโลก(N=16) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5625 91.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 6 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.2969 85.94 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5625 91.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.3125 86.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3125 86.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.3625 87.25 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3125 86.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.1875 83.75 พึงพอใจมาก 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 7 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 89 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด สุโขทัย 

เขตตรวจราชการท่ี 17 

ประเด็นการสํารวจ สุโขทัย(N=10) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.4750 89.50 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.8000 96.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.7000 94.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.7000 94.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.7000 94.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.6800 93.60 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.1000 82.00 พึงพอใจมาก 8 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.2800 85.60 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4786 89.57 พึงพอใจมากท่ีสุด   



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 90 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด เพชรบูรณ 

เขตตรวจราชการท่ี 17 

ประเด็นการสํารวจ 

เพชรบูรณ(N=7) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
    

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.8571 97.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.7500 95.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.8571 97.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.8571 97.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.7428 94.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.7143 94.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

รวมทุกดาน 4.6939 93.88 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 91 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด อุตรดิตถ 

เขตตรวจราชการท่ี 17 

ประเด็นการสํารวจ 

อุตรดิตถ(N=13) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 
    

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 5 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.2308 84.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.2692 85.39 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
    

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5385 90.77 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.2308 84.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

รวม 4.2769 85.54 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
    

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

รวม 4.2615 85.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

รวมทุกดาน 4.2692 85.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 92 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด กําแพงเพชร 

เขตตรวจราชการท่ี 18 

ประเด็นการสํารวจ 

กําแพงเพชร(N=8) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.6250 92.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.6250 92.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.5625 91.25 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.6250 92.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.4750 89.50 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.4500 89.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4911 89.82 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 93 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด พิจิตร 

เขตตรวจราชการท่ี 18 

ประเด็นการสํารวจ 

พิจิตร(N=12) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.5417 90.83 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.7500 95.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.5833 91.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.7500 95.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.5833 91.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.5833 91.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5833 91.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.6000 92.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.6071 92.14 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 94 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด นครสวรรค 

เขตตรวจราชการท่ี 18 

ประเด็นการสํารวจ 

นครสวรรค(N=14) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.8571 97.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.5714 91.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.8571 97.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.6571 93.14 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.4643 89.29 พึงพอใจมากท่ีสุด   
 



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   ผ 95 

 

ผลความพึงพอใจภาพรวมตอการใหบริการของสํานักงานสหกรณจังหวัด อุทัยธาน ี

เขตตรวจราชการท่ี 18 

ประเด็นการสํารวจ 

อุทัยธานี(N=8) 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

รอยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ         

 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เปนระบบ เขาใจงาย 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.2 การทํางานมีความโปรงใสและตรวจสอบได 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมและไดรับ
ความสะดวก 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.4 เปดโอกาสใหแสดงความคดิเห็น 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด   

2. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี         

 2.1 การแตงกายเหมาะสม และใหบริการดวยถอยคําและนํ้าเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรูความสามารถในการตอบคําถาม ตอบขอหารือช้ีแจงให
คําแนะนําไดอยางชัดเจนและชวยแกปญหาได 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส กระตือรือรน เสมอภาคและเทาเทียมในการ
ใหบริการ 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี ไมขอสิ่งตอบแทน ไม
รับสินบน ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนแกตนเอง ญาติพ่ี
นองหรือพวกพอง 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผดิพลาดพรอมปรับปรงุ
แกไข 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4250 88.50 พึงพอใจมากท่ีสุด   

3. ดานชองทางการติดตอสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการ
ใหบริการ ทําใหสามารถรับบริการไดหลากหลายชองทาง 

4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเขาถึงและมีความครบถวนของขอมูล 
ขาวสารของกรมสงเสริมสหกรณ เชน คูมือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอรม ฯลฯ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.3 มีการประชาสมัพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศให
ทราบเปนประจํา 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีชองทางรับฟงความคิดเหน็ รองเรียน และใหขอเสนอแนะตอ
กรมสงเสรมิสหกรณอยางเพียงพอ 

4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการช้ีแจงหรือแจงใหทราบเก่ียวกับการแกไขปญหาเปน
ระยะๆ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด   

รวมทุกดาน 4.3482 86.96 พึงพอใจมากท่ีสุด   
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รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจขอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ96 
 

 

 

 

ความพึงพอใจ 

ของผูร้บับริการ 

และผูมี้ส่วนได ้

ส่วนเสียในภาพรวม  

รอ้ยละ 86.97  

ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ี  

รอ้ยละ 89.01 

ความพึงพอใจ 

ดา้นกระบวนการ/ขัน้ตอน 

การใหบ้ริการ รอ้ยละ 86.67 

 

 

ความพึงพอใจดา้นช่องทาง 

การติดต่อ ส่ือสารและ 

ส่ิงอํานวยความสะดวก 

รอ้ยละ 85.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

กรมส่งเสริมสหกรณ ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ 97 
 

รายช่ือคณะผูจัดทํา 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

1.  นางวาสนา บุญเลิศวรกุล นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
                                               รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
2.  นางสาวอรนุช จอยเจือ นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 
3.  นายรณชยั  นิลสม  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
4.   นางสาวเจนนิสา  หอมขาว นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5.  นางสาวคนึงนิตย ปกนอก    นักวิชาการสหกรณ 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.  นายอาทิตย  สุกเหลือ  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.  นางสาววราลักษณ มะลิซอน ผูอํานวยการกลุมฐานขอมูลสารสนเทศ 
3.  นายสุกฤษฏิ์ กลั่นบุศย นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 
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