




 

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 
การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มีนาคม 2562  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

องค์การองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
 
ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ  

ส ำรวจจ ำนวนผู้ที่มำรับบริกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ติดเชื้อเอดส์  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแกใหญ ่จ ำนวน  200 คน จ ำแนกส่วนต่ำง ๆ ขอผู้ขอรับบริกำรและผู้ให้บริกำรดังนี้  

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ส่วนที่ 1 : เพศ 
ผู้ขอรับบริกำรแบ่งเป็น  เพศชำย จ ำนวน  105 คน และเพศหญิง จ ำนวน  95 คน รวม 

200 คน 
 

1.เพศ 
  

1 ชาย 105 คน 

2 หญิง 95 คน 
 

ส่วนที่ 2 : ช่วงอายุของผู้ขอรับบริการ 
ช่วงอำยุของผู้ขอรับบริกำรแบ่งเป็น 6 ช่วงอำยุ ดังนี้ 

 
    จากตารางส่วนที่ 2  จ ำนวนช่วงอำยุของผู้ที่ขอรับบริกำร ดังนี้ ช่วงอำยุ 60-64 ปี จ ำนวน 74 

คน ช่วงอำยุตั้งแต่  65-69 ปี จ ำนวน 69 คน ช่วงอำยุตั้งแต่  70-74 ปี จ ำนวน 30 คน ช่วงอำยุตั้งแต่ 80 ปี
ขึ้นไป  จ ำนวน 8 คน และ ช่วงอำยุอื่น ๆ จ ำนวน 1 คน  

 
 
 

1 60-64 ปี 74 คน
2 65-69 ปี 69 คน
3 70-74 ปี 30 คน
4 75-79 ปี 18 คน
5 80 ปีข้ึนไป 8 คน
6 อ่ืน ๆ 1 คน

2.อายุ



 

ส่วนที่ 3: เขตที่อยู่อาศัย 
 ประชำชนพื้นที่แกใหญ่ทั้งสิ้น จ ำนวน 13 หมู่  
 
 

 
 
 จากตาราง ส่วนที่ 3  จ ำนวน 13 หมู่ สุ่มประชำชนผู้ที่ขอรับบริกำรได้ดังนี้  หมู่ที่ 1 จ ำนวน 

20 คน หมู่ที่ 2 จ ำนวน 18 คน หมู่ที่ 3 จ ำนวน 21 คน หมู่ที่ 4 จ ำนวน 18 คน  หมู่ที่ 5 จ ำนวน 20 คน  
หมู่ที่ 6 จ ำนวน 10 คน หมู่ที่ 7 จ ำนวน 19 คน  หมู่ที่ 8 จ ำนวน 14 คน  หมู่ที่ 9 จ ำนวน 10 คน  หมู่ที่ 
10 จ ำนวน 14 คน  หมู่ที่ 11 จ ำนวน 12 คน  หมู่ที่ 12 จ ำนวน 16 คน  หมู่ที่ 13 จ ำนวน 8 คน 

 
ส่วนที ่4 : เรื่องที่มาขอรับบริการ แบ่งเป็น 3  เรื่อง ดังนี้  
 

 
 

 
 

1 หมูท่ี ่1 20 คน
2 หมูท่ี ่2 18 คน
3 หมูท่ี ่3 21 คน
4 หมูท่ี ่4 18 คน
5 หมูท่ี ่5 20 คน
6 หมูท่ี ่6 10 คน
7 หมูท่ี ่7 19 คน
8 หมูท่ี ่8 14 คน
9 หมูท่ี ่9 10 คน
10 หมูท่ี ่10 14 คน
11 หมูท่ี ่11 12 คน
12 หมูท่ี ่12 16 คน
13 หมูท่ี ่13 8 คน

3.เขตทีอ่ยูอ่าศัย

4.เรือ่งทีข่อรับบริการ
1 เบ้ียยงัชีพผู้สูงอายุ 199 คน
2 เบ้ียยงัชีพผู้พิการ 6 คน
3 เบ้ียยงัชีพผู้ตดิเช้ือเอดส์ 0 คน

 

 



 

จากตาราง จ ำนวนเรื่องท่ีขอรับบริการผู้ตอบแบบสอบถำม ดังนี้ ขอรับบริกำรเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
จ ำนวน 199 คน ขอรับบริกำรเบี้ยยังชีพผู้พิกำร จ ำนวน 6 คน และขอรับบริกำรเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ไม่มี 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ แบ่งได้ 2 ด้าน 
1. ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร 
2. ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงทันต่อเวลำ 

 
ส่วนที่ 1 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
  
 ในด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ ดังนี้  
1. เจ้ำหน้ำทีมีควำมเต็มใจในกำรให้บริกำร 
2. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรทุกคนด้วยควำมเสมอภำค 
3. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและไม่เรียกร้องผลประโยชน์  

 

สรุปแบบสอบถาม (ร้อยละ)   
   

1.ด้านบุคคลากรผู้ให้บริการ ร้อยละ 
ข้อ1เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจในการให้บริการ 

    78.50 
ข้อ2 เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกคนด้วยความเสมอภาค 

    76.50 
ข้อ3 เจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม  

      83.00 
ซื่อสัตย์สุจริต และไม่เรียกรับประโยชน์ใด ๆ  

      
 

จากตารางส่วนที่ 1 ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรประกอบด้วยด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้  ด้ำนเจ้ำหน้ำที่มีควำมเต็ม
ใจในกำรให้บริกำร ร้อยละ 78.50 อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรทุกคนด้วยควำมเสมอภำค 
ร้อยละ 76.50 อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ด้ำนเจ้ำหน้ำที่มีควำมเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและไม่เรียกรับประโยชน์ใด 
ๆ ร้อยละ 83.00 อยู่ในด้ำนที่ดีเยี่ยม สรุปในด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมประชำชนได้รับกำร
บริกำรที่ด ี

  
ส่วนที่ 2 ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา 
 

2.ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา 
ร้อยละ 

ข้อ1ได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนการรับเบี้ยยังชีพทุกครั้ง   

    73.00 
ข้อ2 ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทุกครั้งที่มารับบริการ 

      71.00 
ข้อ3 ได้รับเบี้ยยังชีพตรงตามก าหนดเวลา 

      77.50 
ข้อ4 ระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าที่เหมาะสม 

      74.00 
ข้อ5 ขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการ สะดวก รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก 

      79.50 



 

 
จากตารางส่วนที่ 2 ด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงทันต่อเวลำประกอบด้วยส่วนต่ำง ๆ ดังนี้ ด้ำนได้รับข้อมูล

ข่ำวสำรก่อนกำรรับเบี้ยยังชีพทุกครั้ง ร้อยละ 73.00 อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ด้ำนได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว ทุก
ครั้งที่มำรับบริกำร ร้อยละ 71.00 อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ด้ำนได้รับเบี้ยยังชีพตรงตำมก ำหนดเวลำ ร้อยละ 
77.50 อยู่ในระดับที่ ดีเยี่ยม ด้ำนระยะเวลำในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่เหมำะสม ร้อยละ 74.00 อยู่ใน
ระดับที่ ดีเยี่ยม ด้ำนขั้นตอนในกำรติดต่อขอรับบริกำร สะดวก รวดเร็วและไม่ยุ่งยำก ร้อยละ 79.50 อยู่ใน
ระดับที่ ดีเยี่ยม สรุปด้ำนกำรให้บริกำรอย่ำงทันต่อเวลำอยู่ในระดับที่ดี ประชำชนที่มำรับบริกำรได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว   
 

 
การสรุปผลความพึงพอใจรายด้าน 

 
 ประกอบด้วย 2 ด้ำน ดังนี้ ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่และพนักงำนส่วนต ำบลในกำร

ให้บริกำร ประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลแกใหญ่ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในให้บริกำรดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี ของควำม
พึงพอใจในภำพรวม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

  
  

เกณฑ์คะแนน 
 

ร้อยละ 70 ขึ้นไป   ดีเยี่ยม 
ร้อยละ 60-69    ดี 
ร้อยละ 50-59    ปำนกลำง 
ร้อยละ 40-49    น้อย 
ต่ ำกว่ำร้อยละ 39   น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง 

      
 



ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5
มากทีสุ่ด 5 157.00 153.00 166.00 146.00 142.00 155.00 148.00 159.00

มาก 4 39.00 46.00 32.00 54.00 54.00 44.00 50.00 39.00
ปานกลาง 3 4.00 1.00 2.00 0.00 4.00 1.00 2.00 2.00

น้อย 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
น้อยทีสุ่ด 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5
78.50 76.50 83.00 73.00 71.00 77.50 74.00 79.50
19.50 23.00 16.00 27.00 27.00 22.00 25.00 19.50
2.00 0.50 1.00 0.00 2.00 0.50 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200 คน
1 60-64 ป ี 74 คน
2 65-69 ปี 69 คน
3 70-74 ปี 30 คน

1 ชาย 105 คน 4 75-79 ปี 18 คน
2 หญิง 95 คน 5 80 ปขีึ้นไป 8 คน

6 อ่ืน ๆ 1 คน

ระดับมากทีสุ่ด

ระดับความพึงพอใจ

2.อายุ

ระดับน้อยทีสุ่ด
ระดับน้อย

ระดับปานกลาง
ระดับมาก

ด้านวทิยากร

ด้านวทิยากร
คิดเปน็ร้อยละ

ด้านการให้บริการอยา่งทันต่อเวลา

ด้านการให้บริการอยา่งทันต่อเวลา

           จ านวนผู้ตอบ     
   แบบสอบถาม

1.เพศ



4.เรือ่งทีข่อรับบริการ
1 หมู่ที ่1 20 คน 1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 199 คน
2 หมู่ที ่2 18 คน 2 เบีย้ยงัชีพผู้พิการ 6 คน
3 หมู่ที ่3 21 คน 3 เบีย้ยงัชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 0 คน
4 หมู่ที ่4 18 คน
5 หมู่ที ่5 20 คน สรุปแบบสอบถาม (ร้อยละ)
6 หมู่ที ่6 10 คน ร้อยละ

7 หมู่ที ่7 19 คน ข้อ1เจ้าหน้าทีม่ีความเต็มใจในการให้บริการ 78.50

8 หมู่ที ่8 14 คน ข้อ2 เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการทุกคนด้วยความเสมอภาค 76.50

9 หมู่ที ่9 10 คน ข้อ3 เจ้าหน้าทีม่ีความเป็นธรรม 83.00

10 หมู่ที ่10 14 คน ซ่ือสัตย์สุจริต และไม่เรียกรับประโยชน์ใด ๆ 

11 หมู่ที ่11 12 คน ร้อยละ

12 หมู่ที ่12 16 คน ข้อ1ได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนการรับเบีย้ยังชีพทุกคร้ัง 73.00

13 หมู่ที ่13 8 คน ข้อ2 ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทุกคร้ังทีม่ารับบริการ 71.00
ข้อ3 ได้รับเบีย้ยังชีพตรงตามก าหนดเวลา 77.50
ข้อ4 ระยะเวลาในการให้บริการของเจ้าหน้าทีเ่หมาะสม 74.00
ข้อ5 ขั้นตอนในการติดต่อขอรับบริการ สะดวก รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก 79.50

ค่าระดับคะแนน
ร้อยละ หมายเหตุ

ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  70-100 ดีเยี่ยม
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 60-69 ดี
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 50-59 ปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 40-49 น้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0-39 น้อยทีสุ่ด

1.ด้านบุคคลากรผู้ให้บริการ

2.ด้านการให้บริการอย่างทันต่อเวลา

3.เขตทีอ่ยู่อาศัย

ระดับคะแนน
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รอ้ยละ

สรุปแบบสอบถาม(ร้อยละ)

ขอ้1เจา้หนา้ทีม่คีวามเต็มใจในการใหบ้รกิาร ขอ้2 เจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิารทกุคนดว้ยความเสมอภาค

ขอ้3 เจา้หนา้ทีม่คีวามเป็นธรรม ซือ่สัตยส์จุรติ และไมเ่รยีกรับประโยชนใ์ด ๆ 

2.ดา้นการใหบ้รกิารอยา่งทันตอ่เวลา ขอ้1ไดรั้บขอ้มลูขา่วสารกอ่นการรับเบีย้ยังชพีทกุครัง้

ขอ้2 ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว ทกุครัง้ทีม่ารับบรกิาร ขอ้3 ไดรั้บเบีย้ยังชพีตรงตามก าหนดเวลา

ขอ้4 ระยะเวลาในการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ทีเ่หมาะสม ขอ้5 ขัน้ตอนในการตดิตอ่ขอรับบรกิาร สะดวก รวดเร็วและไมยุ่ง่ยาก

78.50%
76.50%

83.00%

73.00%
71.00%

77.50%
74.00%

79.50%
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