
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ กองแผนงาน 
 จากการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ กองแผนงาน 
มีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 33 คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ผล ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 

 
ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของเพศผู้ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ การยืมทรัพยส์ินของทางราชการ กองแผนงาน 

 จากภาพที ่  1 พบว่าผู ้ประเมินความพึงพอใจผู ้ร ับบริการ การยืมทรัพย์ส ินของทางราชการ  
กองแผนงาน เป็นเพศหญิงร้อยละ 75.8 และเป็นเพศชายร้อยละ 24.2 

ระดับการศึกษา  

 
ภาพที่ 2 แสดงร้อยละของระดับการศึกษาผู้ประเมินความพึงพอใจผูร้ับบริการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ กองแผนงาน 
 จากภาพที ่  2 พบว่าผู ้ประเมินความพึงพอใจผู ้ร ับบริการ การยืมทรัพย์ส ินของทางราชการ  
กองแผนงาน มีระดับการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีร ้อยละ 18.2 ระดับปริญญาตรีร้อยละ 45.5  
ระดับปริญญาโทร้อยละ 33.3 และระดับปริญญาเอกร้อยละ 3 

 
ประเภทตำแหน่ง 

 
ภาพที่ 3 แสดงร้อยละของประเภทตำแหน่งผู้ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ  

กองแผนงาน 



 จากภาพที ่  3 พบว่าผู ้ประเมินความพึงพอใจผู ้ร ับบริการ การยืมทรัพย์ส ินของทางราชการ  
กองแผนงาน มีตำแหน่งเป็นข้าราชการร้อยละ 66.7 พนักงานราชการร้อยละ 21.2 ลูกจ้างประจำร้อยละ 
6.1 และจ้างเหมาบริการร้อยละ 6.1 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ ในด้านต่าง ๆ 
การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ได้มีการกำหนดให้ตอบตามมาตรวัดแบบ Likert-Type-Scale โดยกำหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

มากที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
มาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 
ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 
น้อย มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 
น้อยที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 

 ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้นำมาแปลความหมายได้ ดังนี้ 
4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อย 
1.00 – 1.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ กองแผนงาน 
ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ / ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.34 86.84 มาก 

1.1 ขั้นตอนการให้บริการการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการของกองแผนงาน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความคล่องตัว 

4.30 86.06 มาก 

1.2 ความสะดวก รวดเร็ว การอนุมัติให้ยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ กองแผนงาน 

4.36 87.27 มาก 

1.3 การให้บริการครบถ้วน ถูกต้อง 4.33 86.67 มาก 
1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำ
ขั้นตอนในการให้บริการ การยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการของกองแผนงาน 

4.18 83.64 มาก 

1.5 มีการสื่อสาร/แจ้งข้อมุลการยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการของกองแผนงาน เช่น คู่มือ ขั้นตอน การยืม
ทรัพย์สินขอทางราชการของกองแผนงาน 

4.30 86.06 มาก 

1.6 ระยะเวลาในการให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ของกองแผนงาน มีความเหมาะสม 

4.45 89.09 มาก 

1.7 การบริการอย่างเท่าเทียวและไม่เลือกปฏิบัติ 4.45 89.09 มาก 



ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่
ให้บริการ 

4.35 87.03 มาก 

2.1 ความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือพูดจาด้วยถ้วยคำและ
น้ำเสียงที่สุภาพ 

4.33 86.67 มาก 

2.2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.24 84.85 มาก 

2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่นสามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้
คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

4.30 86.06 มาก 

2.4 การมีน้ำใจ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 4.42 88.48 มาก 
2.5 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่
ขอรับสิ่งของไม่รบสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิ
ชอบ 

4.45 89.09 มาก 

3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 4.30 86.06 มาก 

3.1 มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการของ
การยืมทรัพย์สินของทางราชการของกองแผนงาน 

4.33 86.67 มาก 

3.2 ความพอเพียงของพัสดุ (วัสดุสำนักงาน 
ครุภัณฑ์) 

4.27 85.45 มาก 

4. ความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 4.34 86.87 มาก 
4.1 ได้รับบริการที่ต้องตามความต้องการ 4.36 87.27 มาก 
4.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า 4.30 86.06 มาก 
4.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการ
บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.36 87.27 มาก 

 
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 

 
ภาพที่ 4 แสดงร้อยละความพึงพอใจต่อกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ  

 จากตารางที่ 1 พบว่าด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 86.84  
ขั้นตอนการให้บริการการยืมทรัพย์สินของทางราชการของกองแผนงาน ไม่ยุ ่งยากซับซ้อน และมีความ
คล่องตัว ร้อยละ 86.06 ความสะดวก รวดเร็ว การอนุมัติให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ กองแผนงาน 



ร้อยละ 87.27 การให้บริการครบถ้วน ถูกต้อง ร้อยละ 86.67 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะนำขั ้นตอนในการให้บริการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการของกองแผนงาน  ร้อยละ 83.64  
มีการสื่อสาร/แจ้งข้อมุลการยืมทรัพย์สินของทางราชการของกองแผนงาน เช่น คู่มือ ขั้นตอน การยืม
ทรัพย์สินขอทางราชการของกองแผนงาน ร้อยละ 86.06 ระยะเวลาในการให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ของกองแผนงาน มีความเหมาะสม ร้อยละ 89.09 การบริการอย่างเท่าเทียวและไม่เลือกปฏิบัติ  ร้อยละ 
89.09 ด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจอยู่ที่ระดับพึงพอใจมาก 

2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 

 
ภาพที่ 5 แสดงร้อยละความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรที่ใหบ้ริการ 

 จากตารางที่ 1 ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ร้อยละ 87.03 ความ
สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หรือพูดจาด้วยถ้วยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ  
ร้อยละ 86.67 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ร้อยละ 84.85 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นสามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ  
ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ ร้อยละ 86.06 การมีน้ำใจ และเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ร้อยละ 88.48 
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอรับสิ่งของไม่ รบสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ  
ร้อยละ 89.09 ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการความพึงพอใจอยู่ที่ระดับพึงพอใจ
มาก 

3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก  

 
ภาพที่ 6 แสดงร้อยละความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 



 จากตารางที่ 1 ด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 86.06 มีความสะดวกในการ
เข้าถึงการใช้บริการของการยืมทรัพย์สินของทางราชการของกองแผนงาน ร้อยละ 86.67 ความพอเพียง
ของพัสดุ (ว ัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์)  ร้อยละ 85.45 ด้านความพึงพอใจต่อสิ ่งอำนวยความสะดวก 
ความพึงพอใจอยู่ที่ระดับพึงพอใจมาก    

4. ความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 

 
ภาพที่ 7 แสดงร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

 จากตารางที่ 1 ด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ ร้อยละ 86.87 ได้รับบริการที่ต้องตาม
ความต้องการ ร้อยละ 87.27 ได้รับบริการที่คุ้มค่า ร้อยละ 86.06 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจาก
ผลการบริการของเจ้าหน้าที่  ร้อยละ 87.27 ด้านความพึงพอใจต่อผลการให้บริการความพึงพอใจอยู่ที ่
ระดับพึงพอใจมาก    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ กองแผนงาน 

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ การยืม
ทรัพย์สินของทางราชการของกองแผนงาน และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ * 
  ชาย    หญิง 
 2. ระดับการศึกษา * 
  ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี     ปริญญาโท       ปริญญาเอก 
 3. ประเภท * 
  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างเหมาบริการ 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ ในด้านต่าง ๆ 
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
 พอใจ

มาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

1.1 ขั้นตอนการให้บริการการยืมทรัพย์สินของทางราชการของ
กองแผนงาน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

     

1.2 ความสะดวก รวดเร็ว การอนุมัติให้ยืมทรัพย์สินของทาง
ราชการ กองแผนงาน 

     

1.3 การให้บริการครบถ้วน ถูกต้อง      
1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนใน
การให้บริการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการของกอง
แผนงาน 

     

1.5 มีการสื่อสาร/แจ้งข้อมุลการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ของกองแผนงาน เช่น คู่มือ ขั้นตอน การยืมทรัพย์สินขอทาง
ราชการของกองแผนงาน 

     

1.6 ระยะเวลาในการให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการของกอง
แผนงาน มีความเหมาะสม 

     

1.7 การบริการอย่างเท่าเทียวและไม่เลือกปฏิบัติ      
 
 
 
 



 
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
 พอใจ

มาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

2.1 ความสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหนา้ที่ผู้
ให้บริการ หรือพูดจาด้วยถ้วยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ 

     

2.2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

     

2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น
สามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

     

2.4 การมีน้ำใจ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่      
2.5 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอรับ
สิ่งของไม่รบสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

     

 
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
 พอใจ

มาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

3.1 มีความสะดวกในการเข้าถึงการใช้บริการของการยืม
ทรัพย์สินของทางราชการของกองแผนงาน 

     

3.2 ความพอเพียงของพัสดุ (วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์)      
 
4. ความพึงพอใจต่อผลการให้บริการ 
 พอใจ

มาก
ที่สุด 

พอใจ
มาก 

ปาน
กลาง 

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

4.1 ได้รับบริการที่ต้องตามความต้องการ      
4.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า      
4.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากผลการบริการของ
เจ้าหน้าที่ 

     

 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. .............................................. 
 
 


