
แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 
การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จ านวน ๒๘๐ คน มีรายละเอียดดังนี้
...........................................................................................  

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร 

เพศ ชายจ านวน ๑๕๒ คน หญิงจ านวน ๑๒๘ คน 
อายุ ๑.  ๑๘ – ๒๔ ปี จ านวน ๑๑๖ คน ๒.   ๒๕ – ๓๐ ปี จ านวน ๑๐๐ คน 

 ๓.  ๓๑ – ๓๕ ปี จ านวน ๖๔ คน ๔.   ๓๖ – ๔๐ ปี จ านวน ๐ คน 
ระดับการศึกษา ๑. ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๕๗ คน ๒. ปริญญาตรี จ านวน ๑๑๕ คน 

 ๓. ปริญญาโท จ านวน ๘ คน ๔. ปริญญาเอก จ านวน ๐ คน 
 

ส่วนที่ ๒: เรื่องที่ขอรับบริการ 
             - การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ 
 
ส่วนที่ ๓: แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
(คน) 

ค่อนข้างมาก
(คน) 

ค่อนข้างน้อย 
(คน) 

น้อย 
(คน) 

๑. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เฉลี่ย) ๔๐.๐๐ ๔๘.๕๕ ๘.๖๐ ๐.๘๕ 
๑. เจ้าหน้าที่ พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีแต่งกาย 
สุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 

๑๐๕ ๑๔๐ ๓๓ ๒ 

๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจรวดเร็ว 
เอาใจใส่ 

๑๒๔ ๑๔๑ ๑๕ - 

๓. เจ้ าหน้าที่ ให้ ค าแนะน าตอบข้อชักถาม 
ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

๑๓๐ ๑๓๒ ๑๕ ๓ 

๔.  เจ้ าหน้ าที่ สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค  
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

๑๑๒ ๑๓๒ ๓๖ - 

๒. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (เฉลี่ย) ๓๑.๗๒ ๕๐.๒๐ ๑๖.๓๓ ๑.๗๕ 
๑. มีช่องทางให้บริการที่หลากหลาย ๙๐ ๑๓๐ ๕๔ ๖ 
๒. ขั้นตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก มีความชัดเจน ๑๐๖ ๑๕๓ ๑๘ ๓ 
๓. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอน มีความสะดวก
รวดเร็ว 

๙๘ ๑๔๐ ๔๒ - 

๔.  มี ผั งขั้ นตอนและระยะ เวลาให้บริ การ 
อย่างชัดเจน 

๖๔ ๑๔๐ ๗๐ ๖ 



๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก(เฉลี่ย) ๔๐.๗๐ ๔๔.๘๐ ๑๒.๕๐ ๒.๐๐ 
๑. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ าด่ืม 

๑๕๖ ๑๐๒ ๑๗ ๕ 

๒. มีเครื่องดื่ม/อุปกรณ์/ระบบการให้บริการข้อมูล 
สารสนเทศ 

๙๒ ๑๔๓ ๔๒ ๓ 

๓. มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคาร 
ไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม 

๙๔ ๑๓๒ ๔๖ ๘ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย ๓๘.๐๐ ๔๗.๐๐ ๑๒.๔๘ ๑.๕๓ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

๑. กลุ่มผู้มารับบริการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือจะมีเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๒๔ ปี และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ต่ ากว่า
ปริญญาตรี  

๒. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของ กองทัพเรือ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างมาก
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ระดับมาก ระดับค่อนข้างน้อย ระดับน้อย 
ตามล าดับ โดยรายการประเมินทั้ง ๓ ด้าน รวม ๑๑ รายการ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับ
ค่อนข้างมากเฉลี่ยร้อยละ ๔๗.๐๐ ระดับมากคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๓๘.๐๐ ระดับค่อนข้างน้อยคิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๔๘ ระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ ๑.๕๓ มีผู้ตอบแบบสอบถามในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก จ านวนมากที่สุดเฉลี่ย ๕๐.๒๐ รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับค่อนข้างมากเฉลี่ย ๔๘.๕๕ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่
ใน ระดับค่อนข้างมากเฉลี่ย ๔๔.๘๐ 

                                                                    

 

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจ/แบบแสดงความคิดเห็น 

กองทัพเรือ ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของกองทัพเรือ
ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพ่ือบรรจุเ ข้ารับราชการในกองทัพเรือ 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ท าแผนปรับปรุงการให้บริการ และด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องของการด าเนินการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
มากยิ่งขึ้นต่อไป 

วันที่............../............./.............. 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร 

เพศ           ชาย             หญิง  

อายุ           ๑๘ – ๒๔ ปี              ๒๕ – ๓๐ ปี             ๓๑ –  ๓๕ ปี             ๓๖ – ๔๐ ปี  

ระดับการศึกษา            ต่ ากว่าปริญญาตรี          ปริญญาตรี           ปริญญาโท             ปริญญาเอก 

         อ่ืนๆ.......................................................................................................  

ส่วนที่ ๒ : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
(คน) 

ค่อนข้างมาก
(คน) 

ค่อนข้างน้อย 
(คน) 

น้อย 
(คน) 

๑. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เฉลี่ย)     
๑. เจ้าหน้าที่ พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดีแต่งกาย 
สุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 

    

๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจรวดเร็ว 
เอาใจใส่ 

    

๓. เจ้ าหน้าที่ ให้ ค าแนะน าตอบข้อชักถาม 
ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

    

๔.  เจ้ าหน้ าที่ สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค  
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

    

๒. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (เฉลี่ย)     
๑. มีช่องทางให้บริการที่หลากหลาย     
๒. ขั้นตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก มีความชัดเจน     
๓. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอน มีความสะดวก
รวดเร็ว 

    

๔.  มี ผั งขั้ นตอนและระยะ เวลาให้บริ การ 
อย่างชัดเจน 

    



๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก(เฉลี่ย)     
๑. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ าด่ืม 

    

๒. มีเครื่องดื่ม/อุปกรณ์/ระบบการให้บริการข้อมูล 
สารสนเทศ 

    

๓. มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคาร 
ไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม 

    

ข้อคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................  
 

 


