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สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจำปี 2564 
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีภารกิจในการให้บริการข้อมูลทางการเกษตร เพ่ือแก้ไข         

และให้คำปรึกษาด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ตามบทบาทของกลุ่มงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มอารักขาพืช กลุ่มส่ง เสริม   
และพัฒนาเกษตรกร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือประเมินการให้บริการ และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง            
และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย 

1. กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
3. สิ่งอำนวยความสะดวก 
4. คุณภาพการให้บริการ 
 

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้ 
 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด    ระดับคะแนน 5 
 มีความพึงพอใจมาก    ระดับคะแนน 4 

มีความพึงพอใจปานกลาง   ระดับคะแนน 3 
มีความพึงพอใจน้อย/ปรับปรุง   ระดับคะแนน 2 
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด/ปรับปรุงเร่งด่วน  ระดับคะแนน 1 

การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลียกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย 
 ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51-5.00  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51-4.50  มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51-3.50  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51-2.50  มีความพึงพอใจน้อย/ปรับปรุง 
 ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00-1.50  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด/ปรับปรุงเร่งด่วน  

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  

ตารางท่ี 1.1 แสดงจำนวนร้อยละเกษตรกรผู้รับบริการแบ่งตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 135 72.19 
หญิง 52 27.81 
รวม 187 100 
 

จากตารางที่ 1.1 พบว่า เกษตรกรผู้รับบริการส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.19 เป็นเพศชาย 
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ตารางท่ี 1.2 แสดงร้อยละของช่วงอายุเกษตรกรผู้รับบริการ 
 

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
15 – 19 (ปี) 0  
20 – 29 (ปี) 11 6 
30 – 39 (ปี) 15 8 
40 – 49 (ปี) 26 14 
50 – 59 (ปี) 53 28 
60 ปีขึ้นไป 82 44 
รวม 187 100 
 

จากตารางที่ 1.2 พบว่า ผู้มาขอรับบริการส่วนใหญ่ร้อยละ 44 มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
รองลงมาคือผู้ขอรับบริการที่มีอายุ 50 -59 ปี ,40 – 49 ปี ,30 – 39 ปี ,และ 20 – 29 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 28 ร้อยละ 14 ร้อยละ 8 และร้อยละ 6 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนร้อยละของการประกอบอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) ร้อยละ 
เกษตรกร 182 97 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

2 1 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 3 2 
ผู้ประกอบการ 0 0 
นักเรียน/นักศึกษา 0 0 
อ่ืนๆ 187 100 
 

จากตารางที่ 1.3 พบว่า ผู้มาขอรับบริการส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 97 
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 2 และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 
1 ตามลำดับ 

ตารางท่ี 1.4 แสดงร้อยละของเรื่องที่ขอรับบริการ 

เรื่องท่ีขอรับบริการ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 113 60.43 
ข้อมูลการข้ึนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 18 9.62 
ขอสนับสนุนสารปรับปรุงบำรุงดิน/สารชีวภันฑ์ 25 13.37 
ข้อมูลทางวิชาการ 31 16.58 
รวม 187 100 
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จากตารางที่ 1.4 พบว่า เรื่องที่ผู้มาขอรับบริการ ได้แก่ ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ร้อยละ 
60.43 ข้อมูลทางวิชาการ ร้อยละ 16.58 ขอสนับสนุนสารปรับปรุงบำรุงดิน/สารชีวภัณฑ์     
ร้อยละ 13.37 และข้อมูลการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจุมชน ร้อยละ 13.37 ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ 
ตารางท่ี 2.1 แสดงผลความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
 

ประเด็นความพึงพอใจ พอใจ 
มากที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย
ระดับ 

ผลลัพธ์ 
ความพึงพอใจ 

2.1กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
1) การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ 

95 52 39 1 - 4.28 มาก 

2) ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามที่
ประกาศหรือแจ้งไว้ 

126 52 9 - - 4.62 มากที่สุด 

3) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน มีความคล่องตัว 

185 2 - - - 4.98 มากที่สุด 

4) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลา
ที่กำหนด 

87 100 - - - 4.73 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2.1 พบว่า ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ในประเด็น
ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามที่ประกาศหรือแจ้งไว้ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว 
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และประเด็นการติดประกาศหรือแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ในระดับพึงพอใจมาก 
 

ตารางท่ี 2.2 แสดงผลความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ พอใจ 
มากที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย
ระดับ 

ผลลัพธ์ 
ความพึงพอใจ 

2.2 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
1) การให้บริการด้วยถ้อยคำและ
น้ำเสียงที่สุภาพ 

165 22 - - - 4.88 มากที่สุด 

2) ความเต็มใจ และความพร้อมในการ
ให้บริการ 

150 37 - - - 4.80 มากที่สุด 

3) ความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ น่าเชื่อถือ 
เป็นต้น  
 

125 62 - - - 4.66 มากที่สุด 
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ประเด็นความพึงพอใจ พอใจ 
มากที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย
ระดับ 

ผลลัพธ์ 
ความพึงพอใจ 

4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น  

187 - - - - 5.00 มากที่สุด 

5) สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว 

156 31 - - - 4.83 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2.2 พบว่าผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ใน
ประเด็น การให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ ความเต็มใจ และความพร้อมในการ
ให้บริการ ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 

ตารางท่ี 2.3 แสดงผลความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
2.3 สิ่งอำนวยความสะดวก   
1) ป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์ บอก
จุดบริการ 

24 163 - - - 4.12 มาก 

2) ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้
บริการ เช่น เอกสารคำขอ ปากกา เป็น
เป็นต้น  

158 29 - - - 4.84 มากที่สุด 

3) การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม เป็นต้น  

187 - - - - 5 มากที่สุด 

4) ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ 
ห้องสุขา เป็นต้น 

187 - - - - 5 มากที่สุด 

5) ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
ในภาพรวม 

165 12 10 - - 4.82 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ในประเด็นความ
เพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้บริการ การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ ความเพียงพอ
ของสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม ในระดับพึงพอใจ    
มากที่สุด และในประเด็นป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ ในระดับพึงพอใจมาก 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงผลความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

ประเด็นความพึงพอใจ พอใจ 
มากที่สุด 

พอใจ
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ
น้อย 

พอใจ 
น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ย
ระดับ 

ผลลัพธ์ 
ความพึงพอใจ 

2.4 คุณภาพการให้บริการ 
1) การให้บริการที่ได้รับตรงตามความ
ต้องการ 

159 28 - - - 4.85 มากที่สุด 

2) คามครบถ้วน ถูกต้อง ของการ
ให้บริการ 

183 4 - - - 4.97 มากที่สุด 

3) ผลการให้บริการในภาพรวม 127 60 - - - 4.67 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 8 พบว่าผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ประเด็นการ
ให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ คามครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ ผลการให้บริการ
ในภาพรวม ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 
แนวทางในการพัฒนา  
 เกษตรกรผู้ขอรับบริการเป็นผู้สูงอายุ การให้บริการด้านความรู้ควรมีสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบเรื่อง

ที่เกษตรกรู้ขอรับบริการต้องการ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความสามารถในการเข้าถึงสื่อองค์ความรู้  
ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ติดต่อราชการที่มีความพร้อมในการค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ควรมีการ 
นำข้อมูลองค์ความรู้เผยแพร่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้สะดวก ประกอบกับ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ของสำนักงาน ซึ่งมีกลุ่มงานให้คำแนะนำ
ในส่วนที่รับผิดชอบ รวมไปถึงช่องทางเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ของสำนักงานให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของผู้ติดต่อราชการ และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 


