
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ณ ศูนยราชการสะดวก กรมวชิาการเกษตร  

ประจําป 2562 (ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562) 

ศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร ไดมีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ตอการใหบริการของศูนยราชการสะดวกฯ เพ่ือใหผูประกอบการ ลูกจาง ผูประกันตนผูประกอบอาชีพอิสระ  

ธุรกิจสวนตัว นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไดประเมินการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของศูนยราชการสะดวกฯ 

โดยใหเริ่มตอบแบบประเมินนี้ ระหวางเดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 จากการรวบรวมขอมูลมีผูตอบแบบประเมิน 

ทั้งส้ิน 159 คน นํามาวิเคราะหขอมูล ไดผลดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

  จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบประเมิน ดังตอไปนี้ 

๑.1 เพศ จําแนกเปน 

 - เพศชาย  จํานวน   67 คน 

 - เพศหญิง  จํานวน 92 คน 

1.๒ อายุ จําแนกเปน 

 - ต่ํากวา 20 ป  จํานวน 2  คน 

 - 21-30 ป  จํานวน  59  คน 

 - 31-40 ป จํานวน 42 คน 

 - 41-50ป จํานวน 40 คน 

 - ๕1 ป ขึ้นไป จํานวน 16 คน 

สวนท่ี 2 ประเภทของงานท่ีขอรับบริการ 
2.1 งานบริการขอมูลขาวสาร จํานวน 3 คน 
2.2 งานบริการตามคูมือประชาชน (พันธุพืช) จํานวน 34 คน 
2.3 งานบริการตามคูมือประชาชน (ปุย)  จํานวน 44 คน 
2.4 งานบริการตามคูมือประชาชน (วัตถุอันตราย)  จํานวน 45 คน 
2.5 งานบริการรับเรื่องราวรองทุกข จํานวน - คน 
2.6 งานบริการระบบออนไลนผานระบบ NSW  จํานวน 31 คน 
2.7 งานบริการอื่น ๆ  จํานวน 2 คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

/สวนท่ี 3 ... 

 



- 2 - 
 
สวนท่ี 3 ความพึงพอใจในการขอรับบริการ ณ ศูนยราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร 
 

รายละเอียดการใหบริการ 

5 4 3 2 1 คาเฉล่ีย 
พอใจมาก พอใจ พอใจ

นอยจน
เกือบไม
พอใจ 

ไมพอใจ ไมพอใจ
มาก 

1. สถานท่ี       
 1.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการใหบริการ 30.19 64.15 5.66 - - 4.25 
 1.2 ความสะดวก รวดเร็วในการยื่นงานใบอนุญาตฯ/

ขอขอมูล 
28.93 61.64 8.81 0.63 - 4.19 

 1.3 การเดินทางมาใชบริการมีความสะดวกและ
ประหยัดเวลา 

28.93 57.86 12.58 0.63 - 4.15 

    คาเฉล่ีย      4.19 
2. การใหบริการของเจาหนาท่ี       
 2.1 เจาหนาท่ีมีความพรอมในการใหบริการอยู

เสมอ 
38.99 55.97 5.03 - - 4.34 

 2.2 เจาหนาท่ีเต็มใจใหบริการ มีจิตบริการ ยิ้มแยม
แจมใส 

40.88 52.83 5.66 0.63 - 4.34 

 2.3 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความเสมอภาค เทา
เทียม และไมเลือกปฏิบัติ 

42.77 51.57 5.03 0.63 - 4.36 

    คาเฉล่ีย      4.35 
3. กระบวนการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน       
 3.1 ข้ันตอนการใหบริการมีระเบียบ ไมยุงยาก 

ซับซอน มีความชัดเจน 
33.33 54.09 12.58 - - 4.21 

 3.2 การใหบริการตามลําดับ กอน-หลัง 36.48 55.97 7.55 - - 4.29 
    คาเฉล่ีย      4.25 
4. ส่ิงอํานวยความสะดวก       
 4.1 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน 

ท่ีนั่ง น้ําดื่ม ฯลฯ 
37.74 57.23 4.40 0.63 - 4.32 

 4.2 ความสะอาดของสถานท่ีใหบริการ 33.96 61.01 4.40 0.63 - 4.28 
    คาเฉล่ีย      4.30 
5.ดานสารสนเทศ       
 5.1 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ 30.19 62.89 5.66 1.26 - 4.22 

คาเฉล่ีย      4.22 
คาเฉล่ียรวมทุกดาน      4.26 
คิดเปนรอยละของความพึงพอใจเทากับ 85.25 

 

** จากการวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของ 
ศูนย ราชการสะดวก-กรมวิชาการเกษตร-พบว า-ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจโดยภาพรวม   
คิดเปนรอยละ 85.25 
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สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพ่ิมเติม 
 1. ควรเตรียมเงินทอนใหเพียงพอตอผูใชบริการ ไมใชใหผูใชบริการไปตามหาที่แลกเงินเอง 
 2. น้ําเสียงในการพูดจาไมควรใสอารมณเพราะถือวาเปนงานบริการ  
 3. ผิดแลวยอมรับผิดไมใชบอกปด 
 4. พ่ี ๆ บริการดีมากคะ อยากใหเปนแบบนี้ตลอดไปคะ 
 5. การบริการอยูในขั้นดี สถานที่โอเค หากจะตองเพ่ิม คือ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการใหบริการ 
 6. ที่จอดรถสําหรับคนนอกมีนอยคะ 
 7. อยากใหเพ่ิมชองทางชาํระเงนิ 
 8. ดแีลวคะ 
 9. สถานท่ีสะดวก ใกลหนวยงานท่ีติดตอ แตยังคบัแคบไปหนอย และตองตดิตอรับ 2 ที่  
  นาจะมารับที่เดียวไดเลย 
 10. ระบบ NSW เขายากมาก ๆ การเขาระบบใชเวลานาน 
 11. อยากใหมกีารชาํระเงนิแบบใช Internet banking ได 
 12. มีตู ATM ดานหนาตกึ 
 13. ที่จอดรถนอยมาก อยากใหเพ่ิมที่จอดรถบริการผูมาใชบริการกรมฯ ใหมากกวานี้ 
 14. อยากใหมีการชําระเงินผานบัตรเดบิตจะดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปปริมาณผูท่ีมาใชบริการศูนยราชการสะดวกฯ คน งาน 
 - งานขึ้นทะเบียน / ชําระคาธรรมเนียม    7,624   18,028  
 - งานบริการขอมูลขาวสาร / งานบรกิารตามคูมือประชาชน        24   -  
 - งานบริการขอมูลขาวสาร (ทางโทรศัพท)      241   -  
 - เรื่องรองเรียน          5   -  

รวมทัง้ส้ิน    7,894   18,028  


