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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการให้บริการของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบ “ส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง เฉพาะที่มีสถานะด าเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 10,345 แห่ง  
2) กลุ่มอาชีพ เฉพาะที่มีสถานะด าเนินการและเคยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมฯ  จ านวน 702 แห่ง และ  
3) หน่วยงานราชการในภูมิภาค ได้แก่ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
ส านักงานประมงจังหวัด ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรระดับเขต จ านวน 544 แห่ง ส ารวจโดยการสุ่มตัวอย่าง
จากประชากรทุกประเภท โดยจะท าการสุ่มตัวอย่างประชากร ประมาณร้อยละ 30 จากประเภทประชากรที่มี
จ านวนมาก (สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร 
และกลุ่มอาชีพ) ส่วนประเภทประชากรที่มีจ านวนน้อย (สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า 
หน่วยงานราชการ ระดับจังหวัดและระดับเขต) จะใช้การส ารวจครบทั้งจ านวน เพ่ือจะให้ผลการส ารวจยอมรับ
ได้ตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้สุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้ง 2 กลุ่ม กระจาย
ทุกจังหวัด รวมทั้ง ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 เป็นด้วยวิธีการสุ่มแบบ
โควต้า (Quota Sampling) จ านวน 4,056 ตัวอย่างได้รับการตอบกลับ จ านวน 926 ตัวอย่าง แยกเป็นกลุ่ม
ผู้รับบริการจ านวน 659 ตัวอย่าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 267 ตัวอย่าง 

โดยน าส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นไปยังผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทางไปรษณีย์ 1 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/หน่วยงานราชการ ต่อ 1 รหัสแบบสอบถาม พร้อม
แนบ QR Code แบบส ารวจไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือลดภาระและเพ่ิมความสะดวก และได้ปิดรับฟังความ
คิดเห็น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยสามารถประมวลผลข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็น ทั้งด้านความ
พึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวังและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐำน  
 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 926 ราย ได้แก่ ผู้ที่ได้รับบริการจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 892 ราย และผู้ที่ไม่ได้รับ
บริการเลย จ านวน 34 ราย ซึ่งในการนี้ผู้ที่ไม่ได้รับบริการเลยจะไม่ท าการประเมินผลความพึงพอใจและความไม่พึง
พอใจ คงเหลือกลุ่มตัวอย่างที่ท าการประเมินผล 892 ราย ประกอบด้วย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จ านวน 651 
ราย ส่วนราชการ 224 ราย และกลุ่มอาชีพ 17 ราย 

2. สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
     2.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการให้บริการของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 2 พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3498 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
87.00 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4671 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.34 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3249 คิดเป็นร้อยละ 86.50 และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและ 
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สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2525 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.05 ตามล าดับ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุดในทุกๆ ด้าน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ด้ำนกระบวนกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ี
ด้ำนช่องทำงกำร

ติดต่อสื่อสำร
ภำพรวม
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ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภำพรวม

สหกรณ์
กำรเกษตร

สหกรณ์นิคม
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ประมง

สหกรณ์ออม
ทรัพย์

สหกรณ์
เครดิตยูเนียน

สหกรณ์
บริกำร

สหกรณ์
ร้ำนค้ำ

กลุ่มเกษตรกร

ค่ำเฉลี่ย 4.3431 4.2679 4.3077 4.4021 4.2574 4.5854 4.4907 4.3847

ร้อยละ 86.86 85.36 86.15 88.04 85.15 91.71 89.81 87.69
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ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (แยกตำมประเภท)
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    2.2 ผลการส ารวจความคิดเห็นด้านความไม่พึงพอใจ พบว่า พบว่า มีจ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนทั้งสิ้น 74 ราย ที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ประกอบด้วย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จ านวน 67 ราย  
ส่วนราชการ 5 ราย และกลุ่มอาชีพ 2 รายและเมื่อพิจารณาความถี่ของการไม่พึงพอใจ พบว่า สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร ไม่พึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ส่วนในด้านที่มีความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ส่วนราชการในพ้ืนที่ ไม่พึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
สูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอ านวยความสะดวก  กลุ่มอาชีพ ไม่พึงพอใจด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการสูงที่สุด 

    2.3 ผลการส ารวจความคิดเห็นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่มีความต้องการและความคาดหวังต่อ
การให้บริการของส านักงานสหกรณ์จังหวัดและส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ บทบาท อ านาจ สิทธิและหน้าที่ สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.57  รองลงมาคือ สนับสนุนองค์ความรู้
เกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี    
คิดเป็นร้อยละ 16.14 ส่วนด้านที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องการและคาดหวังน้อยที่สุด คือ สนับสนุนการ
เรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 1.81 
              2.4 ผลจากการส ารวจการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ของผู้รับบริการ พบว่า 

 - สหกรณ์ มีการใช้เทคโนโลยี จ านวน 264 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 53.77 ไม่มีการใช้เทคโนโลยีฯ 
จ านวน 227 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.23  
                    - กลุ่มเกษตรกร มีการใช้เทคโนโลยีฯ จ านวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.36 ไม่มีการใช้
เทคโนโลยีฯ จ านวน 117 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.64 

2.5 ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2561 - 2564 
พบว่าในปี พ.ศ. 2564 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับความพึงพอใจท่ากับหรือใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 
2563 

 

 
 

ส ำนักงำน
กำรปฏิรูป

ท่ีดินจังหวัด

ส ำนักงำน
ตรวจบัญชี
สหกรณ์

ส ำนักงำน
ประมง
จังหวัด

ส ำนักงำน
ปศุสัตว์
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ส ำนักงำน
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กำรเกษตร

ค่ำเฉลี่ย 4.1046 4.2714 4.3466 4.3929 4.0268 4.2500 4.4240 4.2571

ร้อยละ 82.09 85.43 86.93 87.86 80.54 85.00 88.48 85.14
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ผลส ำรวจควำมพึงพอใจภำพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หน่วยงำนรำชกำร)
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2561 2562 2563 2564
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กำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 - 2564
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คํานํา 
 

  รายงานการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการสํารวจโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้ือหา
ในเล่มประกอบด้วย 1) บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 2) บทนํา 3) แนวคิดทฤษฎี 4) ระเบียบวิธีการสํารวจ  
5) สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 6) สรุปและข้อเสนอแนะ  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทั้งจากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงาน
ราชการ และกลุ่มอาชีพ รวมท้ังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ช่วยเหลือ 
สนับสนุนการสํารวจ จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี  

หวังว่าผลการสํารวจในรายงานฉบับน้ี เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงระบบการส่งเสริม
สหกรณ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียย่ิงขึ้น 
 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์  
มีนาคม  2565 
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สารบญั 
    หนา 

 
บทสรปุสำหรบัผูบริหาร (ก) 
คำนำ (จ) 
สารบัญ (ฉ) 
สารบัญตาราง  (ซ) 
บทที่ 1 บทนำ 
 - ความเปนมา 1 
 - วัตถุประสงค 1 
 - ขอบเขตการดำเนินการ 1 
 - ผลผลิต 2 
 - ผูรับผิดชอบดำเนินการ 2 
 - นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 2 
 - ประโยชนที่จะไดรับ 2 
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 - ทฤษฎีความตองการ 5 ขั้น ของมาสโลว 3 
 - ทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ 8 
 - แนวคิดการรบัรูในคุณภาพบริการ 10 
 - แนวคิดความพึงพอใจของลูกคา 15 
บทที่ 3 ระเบยีบวิธีการสำรวจ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 19 
 3.2 การสรางแบบสอบถาม 20 
 3.3 วิธีการสำรวจและรวบรวมขอมูล 20
 3.4 การประมวลผล 20 
 3.5 หลักเกณฑการคำนวณคะแนน วิเคราะห และแปรผล 21 
 3.6 จำนวนแบบสอบถามที่ไดรับ 21 
บทที่ 4  สรุปผลการสำรวจ 
 4.1 ขอมูลทั่วไปภาพรวม 22 
 4.2 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ (สหกรณและกลุมเกษตรกร) 23 
 4.3 ขอมูลที่เกีย่วของกับการรับบริการของสหกรณและกลุมเกษตรกร 24 
 4.4 ผลสำรวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 26 
    (สหกรณ กลุมเกษตรกร สวนราชการและกลุมอาชีพ) 
      4.4.1 สรปุผลการสำรวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 26 

  4.4.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการ  28 
     (สหกรณและกลุมเกษตรกร)  
    4.4.3 สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางสหกรณแตละประเภท 30 
            และกลุมเกษตรกร  
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สารบญั (ตอ) 

      หนา 
   4.4.4 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสหกรณการเกษตร  31 
  4.4.5 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสหกรณนิคม 35 
 4.4.6 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสหกรณประมง 38 

 4.4.7 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสหกรณออมทรัพย 41 
 4.4.8 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสหกรณเครดิตยูเน่ียน  45 
  4.4.9 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสหกรณบริการ 49 
  4.4.10 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสหกรณรานคา 51 
  4.4.11 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุมเกษตรกร 54 
  4.4.12 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจภาพรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย-สวนราชการ 57 
  4.4.13 สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของหนวยงานราชการตอการใหบริการ 59 
           ของกรมสงเสรมิสหกรณ   
  4.4.14 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ  60 
  4.4.15 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเกษตรจังหวัด  63
  4.4.16 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด  65 
  4.4.17 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานปศุสัตวจังหวัด  67
  4.4.18 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  69
  4.4.19 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานประมงจังหวัด  71 
  4.4.20 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  74 
  4.4.21 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานพาณิชยจังหวัด 76 
  4.4.22 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจภาพรวมของกลุมอาชีพ 78 
  4.4.23 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจรายจังหวัด 80 
  4.4.24 การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณ 83 
                        ระหวางป พ.ศ. 2561 – 2564  
 4.5 สรุปผลการสำรวจความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 84 
 4.6 สรุปผลสำรวจความความตองการและความคาดหวังของสหกรณและกลุมเกษตรกร 90 
 4.7 ผลสำรวจการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสมาชิก 110        
       บรหิารงานสหกรณ การจัดการองคกร เพ่ือใหเกิดคุณภาพของการควบคุมภายใน  
       และปองกันไมใหเกิดขอทุจริตภายในสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
บทที่ 5 สรปุและขอเสนอแนะ 112 
บรรณานุกรม 116 
ภาคผนวก 
 - ภาคผนวก ก แบบสอบถามความคิดเห็น ผ1 - ผ17 
 - ภาคผนวก ข ผลสำรวจความพึงพอใจตอการใหบริการของ                   ผ18 - ผ95 
               สำนักงานสหกรณจังหวัดและสำนักงานสงเสรมิสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 – 2  
   (รายจังหวัด)     
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            สารบญั (ตอ) 
  
 - ภาคผนวก ค Infographic                                                                              ผ96 
 - ภาคผนวก ง รายช่ือคณะทำงาน                                                                  ผ97 
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สารบญัตาราง 
                                                                                               หนา 

 
 ตารางที ่4 - 1 รอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามประเภท เพศ อายุ การรับบริการ 22 
 ตารางที่ 4 - 2 รอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามประเภท เพศ อายุ ตำแหนง/บทบาทหนาที ่ 23 

   และ ทุนดำเนินงาน ณ วันสิ้นปทางบัญชีที่ผานมา  
ตารางที่ 4 - 3 รอยละของความถี่ในการรับบริการ 24 

 ตารางที่ 4 - 4 ลักษณะของการรับบริการ 25 
 ตารางที่ 4 - 5 ชองทางการติดตอขอรับบริการ  25 
 ตารางที่ 4 - 6 ลักษณะของงานที่รับบริการ 25 
 ตารางที่ 4 - 7 ผลสำรวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  27 
  (สหกรณ กลุมเกษตรกร สวนราชการและกลุมอาชีพ)  
 ตารางที่ 4 - 8 ผลสำรวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการ (สหกรณและกลุมเกษตรกร)  29 
 ตารางที่ 4 - 9 เปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางสหกรณแตละประเภทและกลุมเกษตรกร  30 
 ตารางที่ 4 - 10 ผลสำรวจความพึงพอใจจำแนกตามประเภทผูรับบริการ-สหกรณการเกษตร  32 
 ตารางที่ 4 - 11 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณนิคม  36 
 ตารางที่ 4 - 12 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณประมง  39 
 ตารางที่ 4 - 13 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณออมทรัพย  42 
 ตารางที่ 4 - 14 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณเครดิตยูเน่ียน  46 
 ตารางที่ 4 - 15 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณบริการ  49 
 ตารางที่ 4 - 16 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-สหกรณรานคา  52 
 ตารางที่ 4 - 17 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูรับบริการ-กลุมเกษตรกร  55 
 ตารางที่ 4 - 18 ผลสำรวจความพึงพอใจภาพรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (สวนราชการ)  58 
 ตารางที่ 4 - 18 เปรียบเทียบความพึงพอใจของหนวยงานราชการตอการใหบริการ  59 
   ของกรมสงเสรมิสหกรณ   
 ตารางที่ 4 - 20 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย  61 
   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ   
 ตารางที่ 4 - 21 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สำนักงานเกษตรจังหวัด  64 
 ตารางที่ 4 - 22 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สำนักงานเกษตร  66 
   และสหกรณจงัหวัด   
 ตารางที่ 4 - 23 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สำนักงานปศุสัตวจังหวัด  68 
 ตารางที่ 4 - 24 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย  70 
   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด   
 ตารางที่ 4 - 25 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สำนักงานประมงจังหวัด  72 

 ตารางที่ 4 - 26 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย  75 
   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต   
 ตารางที่ 4 - 27 ผลสำรวจความพึงพอใจแยกประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย-สำนักงานพาณิชยจังหวัด  77 
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                                                                                               หนา 

 
 ตารางที่ 4 - 28 ผลสำรวจความพึงพอใจภาพรวมของกลุมอาชีพ 79 
 ตารางที่ 4 - 29 ผลสำรวจความพึงพอใจภาพรวมของผูรบับริการและผูมสีวนไดสวนเสีย 80 
   จำแนกรายจังหวัด เรยีงตามลำดับคะแนน  
 ตารางที่ 4 - 30 การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของกรมสงเสริมสหกรณ  83 
                    ระหวางป พ.ศ. 2561 - 2564  
 ตารางที่ 4 - 31 ผลสำรวจความไมพึงพอใจภาพรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 84 
                      ในแตละประเด็น  

 ตารางที่ 4 - 32 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณและกลุมเกษตรกร 90 
   จำแนกตามประเด็นความตองการ  

 ตารางที่ 4 - 33 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณการเกษตร                    95   
   จำแนกตามความตองการมากที่สุด  

 ตารางที่ 4 - 34 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณนิคม 97 
                        จำแนกตามความตองการมากที่สุด  
 ตารางที่ 4 - 35 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณประมง 99 
   จำแนกตามความตองการมากที่สุด  

 ตารางที่ 4 - 36 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณออมทรัพย 100 
   จำแนกตามความตองการมากที่สุด  

 ตารางที่ 4 – 37 ความตองการและความคาดหวังสหกรณเครดิตยูเน่ียน 103 
    จำแนกตามความตองการมากที่สุด  

 ตารางที่ 4 – 38 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณบริการ 105 
    จำแนกตามความตองการมากที่สุด  

 ตารางที่ 4 – 39 ความตองการและความคาดหวังของสหกรณรานคา 107 
  จำแนกตามความตองการมากที่สุด  

 ตารางที่ 4 – 40 ความตองการและความคาดหวังของกลุมเกษตรกร 108 
  จำแนกตามความตองการมากที่สุด  

 ตารางที่ 4 – 41 ผลสำรวจการใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการสมาชิก 110  
                         บริหารงานสหกรณ การจัดการองคกร เพ่ือใหเกิดคณุภาพของการควบคุมภายใน  
                         และปองกันไมใหเกิดขอทุจริตภายในสหกรณ/กลุมเกษตรกร 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กําหนดให้ 
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจการ
อํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน” 
  มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบข้อเสนอการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิมเติม เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ประเด็น
การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ส่วนราชการริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านนโยบายสาธารณะ การให้บริการ กระบวนการ และการจัดการองค์การ โดยต้องให้ความสําคัญ
ต่อกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพของการให้บริการให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยดําเนินการพัฒนาองค์การตามแนวทาง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการสํารวจ
ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่จะนําไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2. เพ่ือสํารวจความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เป็นข้อมูล ในการปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากขึ้น พัฒนาการบริหารจัดการองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 
4.0 ที่มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
 
ขอบเขตการดําเนินการ 

สํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านระบบ “แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
การให้บริการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) สหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง เฉพาะที่มีสถานะดําเนินการ 2) กลุ่มอาชีพ เฉพาะที่มีสถานะดําเนินการและเคยได้รับเงิน
อุดหนุนจากกรมฯ และ 3) หน่วยงานราชการในภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สํานักงานเกษตร
จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานพาณิชย์จังหวัด สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระดับเขต 
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ประมวลผลข้อมูลจากจํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ และจัดทํารายงานผลสํารวจความคิดเห็นต่อ
การให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้ือหาในรายงาน ประกอบด้วย  
  บทที่ 1 บทนํา 
  บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการสํารวจ 
  บทที่ 4  สรุปผลการสํารวจความคิดเห็น  
  บทที่ 5  บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 
ผลผลิต  
          รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริม
สหกรณ ์

 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
นิยามศัพท์เชิงปฏบิัติการ  

ผู้รับบริการ ประกอบด้วย สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร โดย 
1)  สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ที่ปรากฏรายช่ือตามข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 ทุกประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ สหกรณ์
ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ที่มีสถานะดําเนินการ 

2)  กลุ่มเกษตรกร หมายถึง กลุ่มเกษตรกรที่ปรากฏรายชื่อตามข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่มีสถานะดําเนินการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง หน่วยงานราชการ กลุ่มอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์และมีหน่วยงานต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 

1) หน่วยงานราชการ : ระดับจังหวัด ได้แก่ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สํานักงานเกษตรจังหวัด 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานพาณิชย์จังหวัด สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สํานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระดับเขต 

2) กลุ่มอาชีพ เฉพาะที่มีสถานะดําเนินการและเคยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมฯ  
  

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ  
ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ  

กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถนําไปใช้ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนการบริการของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 
แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  

                     1) ทฤษฎีลาํดับขั้นความต้องการ 5 ขั้นของมาสโลว์  
                     2) ทฤษฎีเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ 
                     3) แนวคิดการรับรู้ในคุณภาพบริการ  
                     4) แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า 

 
1. ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้น ของมาสโลว ์

ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการ (Maslow, 1954 : 170) (Maslow’s Hierarchical Theory 
of Motivation) มาสโลว์ เช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคล
ในการค้นหาเป้าหมายท่ีจะทําให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการความปรารถนาและได้รับสิ่งที่มีความหมายต่อ
ตนเอง เป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของมาสโลว์ โดย
เขาเช่ือว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal) และเป็นการยากท่ีมนุษย์จะไปถึงขั้นของ
ความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ในทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความ
พึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆต่อไปซึ่งถือ
เป็นคุณลักษณะของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆอยู่เสมอ 

มาสโลว์ กล่าวว่า ความปรารถนาของมนุษย์น้ันติดตัวมาแต่กําเนิดและความปรารถนาเหล่าน้ี
จะเรียงลําดับขั้นของความปรารถนา ต้ังแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นลําดับลําดับขั้น  
ความต้องการของมนุษย์ (The Need – Hierarchy Conception of Human Motivation) Maslow ได้
เรียงลําดับความต้องการของมนุษย์จากข้ันต้นไปสู่ความต้องการข้ันต่อไปลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ มี
การเรียงลําดับขั้นความต้องการที่อยู่ในขั้นตํ่าสุดจะต้องได้รับความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้น
ไปสู่ความต้องการที่อยู่ในขั้นสูงขึ้นตามลําดับดังจะอธิบายโดยละเอียดดังน้ี 

1.1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) 
  เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่มีอํานาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุดจากความ

ต้องการท้ังหมดเป็นความต้องการที่ช่วยการดํารงชีวิตได้แก่ ความต้องการอาหารนํ้าด่ืมออกซิเจน การพักผ่อน
นอนหลับ ความต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับ
สัมผัสแรงขับของร่างกายเหล่าน้ีจะเก่ียวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดของร่างกายและของอินทรีย์ความพึงพอใจ
ที่ได้รับในข้ันน้ีจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในขั้นที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวท่ีจะสนอง
ความต้องการพ้ืนฐานน้ีก็จะไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าความ
ต้องการอย่างหน่ึงยังไม่ได้รับความพึงพอใจบุคคลก็จะอยู่ภายใต้ความต้องการน้ันตลอดไปซึ่งทําให้ความ
ต้องการอ่ืนๆ ไม่ปรากฏหรือกลายเป็นความต้องการระดับรองลงไปเช่นคนท่ีอดอยากหิวโหยเป็นเวลานานจะไม่
สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกได้บุคคลเช่นน้ีจะหมกมุ่นอยู่กับการจัดหาบางส่ิงบางอย่างเพื่อให้มี
อาหารไว้รับประทาน Maslow อธิบายต่อไปว่าบุคคลเหล่าน้ีจะมีความรู้สึกเป็นสุขอย่างเต็มที่เมื่อมีอาหาร
เพียงพอสําหรับเขาและจะไม่ต้องการสิ่งอ่ืนใดอีกชีวิตของเขากล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานส่ิงอ่ืนๆ
นอกจากน้ีจะไม่มีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพความรักความรู้สึกต่อชุมชนการได้รับการยอมรับและปรัชญา
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ชีวิตบุคคลเช่นน้ีมีชีวิตอยู่เพ่ือที่จะรับประทานเพียงอย่างเดียวเท่าน้ันตัวอย่างการขาดแคลนอาหารมีผลต่อ
พฤติกรรม ได้มีการทดลองและการศึกษาชีวประวัติเพ่ือแสดงว่าความต้องการทางด้านร่างกายเป็นเรื่องสําคัญที่
จะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และได้พบผลว่าเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงของพฤติกรรมซึ่งมีสาเหตุจากการขาด
อาหารหรือนํ้าติดต่อกันเป็นเวลานานตัวอย่างคือเมื่อสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในค่าย Nazi ซึ่งเป็นที่กักขังเชลย
เชลยเหล่าน้ันจะละทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรมและค่านิยมต่างๆที่เขาเคยยึดถือภายใต้สภาพการณ์ปกติเช่นขโมย
อาหารของคนอ่ืนหรือใช้วิธีการต่างๆ ที่จะได้รับอาหารเพ่ิมขึ้นอีก 
 ตัวอย่างหน่ึงในปี ค.ศ. 1970 เครื่องบินของสายการบิน Peruvian ตกลงที่ฝั่งอ่าวอเมริกา
ใต้ผู้ที่รอดตายรวมทั้งพระนิกาย Catholic อาศัยการมีชีวิตอยู่รอดโดยการกินซากศพของผู้ที่ตายจากเครื่องบิน
ตกจากปรากฏการณ์น้ีช้ีให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์เกิดความหิวขึ้นจะมีอิทธิพลเหนือระดับศีลธรรมจรรยาจึงไม่ต้อง
สงสัยเลยว่ามนุษย์มีความต้องการทางด้านร่างกายเหนือความต้องการอ่ืนๆและแรงผลักดันของความต้องการน้ี
ได้เกิดขึ้นกับบุคคลก่อนความต้องการอ่ืนๆ 

1.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) 
 เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้น

ใหม่ต่อไปซึ่งขั้นน้ีเรียกว่าความต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง (safety or security) 
 Maslow กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยน้ีจะสังเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็กๆ 

เนื่องจากทารกและเด็กเล็กๆต้องการความช่วยเหลือและต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืนตัวอย่างทารกจะรู้สึกกลัวเมื่อถูก
ทิ้งให้อยู่ตามลําพังหรือเมื่อเขาได้ยินเสียงดังๆ หรือเห็นแสงสว่างมากๆ แต่ประสบการณ์และการเรียนรู้จะทําให้
ความรู้สึกกลัวหมดไปดังคําพูดที่ว่า “ฉันไม่กลัวเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบอีกต่อไปแล้วเพราะฉันรู้ธรรมชาติในการ
เกิดของมัน” พลังความต้องการความปลอดภัยจะเห็นได้ชัดเจนเช่นกันเมื่อเด็กเกิดความเจ็บป่วยตัวอย่างเด็กที่
ประสบอุบัติเหตุขาหักก็จะรู้สึกกลัวและอาจแสดงออกด้วยอาการฝันร้ายและความต้องการท่ีจะได้รับความ
ปกป้องคุ้มครองและการให้กําลังใจ 

   Maslow กล่าวเพ่ิมเติมว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างไม่กวดขันและตามใจมากจนเกินไปจะ
ไม่ทําให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าได้รับความพึงพอใจจากความต้องการความปลอดภัยการให้นอนหรือให้กินไม่เป็น
เวลาไม่เพียงแต่ทําให้เด็กสับสนเท่าน้ันแต่ยังทําให้เด็กรู้สึกไม่มั่นคงในสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเขาสัมพันธภาพของ
พ่อแม่ที่ไม่ดีต่อกันเช่น ทะเลาะกันทําร้ายร่างกายซึ่งกันและกันพ่อแม่แยกกันอยู่ หย่า ตายจากไปสภาพการณ์
เหล่าน้ีจะมีอิทธิพลต่อความรู้ที่ดีของเด็กทําให้เด็กรู้ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่มั่นคงไม่สามารถคาดการณ์ได้และ
นําไปสู่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต่อบุคคลแม้ว่าจะผ่านพ้นวัยเด็กไป
แล้วแม้ในบุคคลที่ทํางานในฐานะเป็นผู้คุ้มครองเช่นผู้รักษาเงินนักบัญชีหรือทํางานเกี่ยวกับการประกันต่างๆ 
และผู้ที่ทําหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้อ่ืนเช่นแพทย์ พยาบาล คนชรา บุคคลทั้งหมดที่
กล่าวมาน้ีจะใฝ่หาความปลอดภัยด้วยกันทั้งสิ้น ศาสนาและปรัชญาที่มนุษย์ยึดถือทําให้เกิดความรู้สึกมั่นคง
เพราะทําให้บุคคลได้จัดระบบของตัวเองให้มีเหตุผลและวิถีทางที่ทําให้บุคคลรู้สึก“ปลอดภัย” ความต้องการ
ความปลอดภัยในเร่ืองอ่ืนๆจะเกี่ยวข้องกับการเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่าน้ีสงครามอาชญากรรมนํ้าท่วมแผ่นดินไหว
การจลาจลความสับสนไม่เป็นระเบียบของสังคมและเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกับสภาพเหล่าน้ี 

  Maslow ได้ให้ความคิดต่อไปว่าอาการโรคประสาทในผู้ใหญ่โดยเฉพาะโรคประสาทชนิด
ยํ้าคิด-ยํ้าทํา (obsessive-compulsive neurotic) เป็นลักษณะเด่นชัดของการค้นหาความรู้สึกปลอดภัยผู้ป่วย
โรคประสาทจะแสดงพฤติกรรมว่าเขากําลังประสบเหตุการณ์ที่ร้ายกาจและกําลังมีอันตรายต่างๆ เขาจึงต้องการ
มีใครสักคนที่ปกป้องคุ้มครองเขาและเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งซึ่งเขาสามารถจะพ่ึงพาอาศัยได้ 
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1.3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love needs) 
  ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการข้ันที่ 3 ความต้องการน้ีจะ

เกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วบุคคล
ต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเช่น ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวหรือกับผู้อ่ืนสมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับบุคคลกล่าวคือบุคคลจะรู้สึกเจ็บปวด
มากเมื่อถูกทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับหรือถูกตัดออกจากสังคมไม่มีเพ่ือนโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อจํานวนเพ่ือนๆ 
ญาติ พ่ีน้อง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ ได้ลดน้อยลงไปนักเรียนที่เข้าโรงเรียนที่ห่างไกลบ้านจะเกิดความต้องการ
เป็นเจ้าของอย่างย่ิงและจะแสวงหาอย่างมากที่จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน 

  Maslow คัดค้านกลุ่ม Freud ที่ว่าความรักเป็นผลมาจากการเทิดทูลสัญชาตญาณทาง
เพศ(sublimation) สําหรับ Maslow ความรักไม่ใช่สัญลักษณ์ของเรื่องเพศ (sex) เขาอธิบายว่าความรักที่
แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ดีความสัมพันธ์ของความรักระหว่างคน 2 คนจะรวมถึงความรู้สึกนับถือซึ่งกัน
และกันการยกย่องและความไว้วางใจแก่กันนอกจากน้ี Maslow ยังยํ้าว่าความต้องการความรักของคนจะเป็น
ความรักที่เป็นไปในลักษณะทั้งการรู้จักให้ความรักต่อผู้อ่ืนและรู้จักที่จะรับความรักจากผู้อ่ืนการได้รับความรัก
และได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าบุคคลที่ขาดความรักก็จะรู้สึก
ว่าชีวิตไร้ค่ามีความรู้สึกอ้างว้างและเคียดแค้น กล่าวโดยสรุป Maslow มีความเห็นว่าบุคคลต้องการความรัก
และความรู้สึกเป็นเจ้าของและการขาดสิ่งน้ีมักจะเป็นสาเหตุให้เกิดความข้องคับใจและทําให้เกิดปัญหาการ
ปรับตัวไม่ได้และความยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจในลักษณะต่างๆ 

   สิ่งที่ควรสังเกตประการหน่ึงก็คือมีบุคคลจํานวนมากที่มีความลําบากใจที่จะเปิดเผย
ตัวเองเมื่อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้ามเน่ืองจากกลัวว่าจะถูกปฏิเสธความรู้สึกเช่นน้ี 
Maslow กล่าวว่าสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กการได้รับความรักหรือการขาดความรักในวัยเด็กย่อมมี
ผลกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะและการมีทัศนคติในเรื่องของความรัก มาสโลว์เปรียบเทียบว่าความ
ต้องการความรักก็เป็นเช่นเดียวกับรถยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยต้องการก๊าซหรือนํ้ามันน่ันเอง (Maslow 1970 p. 
170) 

1.4 ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Self-Esteem needs) 
  เมื่อความต้องการได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู้อ่ืนเป็นไปอย่างมีเหตุผลและทํา

ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจแล้วพลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมาแทนท่ี
กล่าวคือมนุษย์ต้องการท่ีจะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือ
ตนเอง (self-respect) ส่วนลักษณะที่ 2 เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้ อ่ืน (esteem from 
others)  

1) ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คือความต้องการมีอํานาจมีความเชื่อมั่น
ในตนเองมีความแข็งแรงมีความสามารถในตนเองมีผลสัมฤทธ์ิไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืนและมีความเป็นอิสระทุกคน
ต้องการท่ีจะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในงานภารกิจต่างๆ และมีชีวิตที่เด่นดัง  

2) ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (esteem from others) คือความ
ต้องการมีเกียรติยศการได้รับยกย่องได้รับการยอมรับได้รับความสนใจมีสถานภาพมีช่ือเสียงเป็นที่กล่าวขาน
และเป็นที่ช่ืนชมยินดีมีความต้องการท่ีจะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระทําซึ่งทําให้รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน 

ความต้องการได้รับความนับถือยกย่องก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมชาติของลําดับช้ันในเรื่อง
ความต้องการด้านแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเรื่องอ่ืนๆที่เกิดขึ้นภายในจิตน่ันคือบุคคลจะแสวงหา
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ความต้องการได้รับการยกย่องก็เมื่อภายหลังจากความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของได้รับการ
ตอบสนองความพึงพอใจของเขาแล้วและ Maslow กล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่บุคคลจะย้อนกลับจากระดับ
ขั้นความต้องการในข้ันที่ 4 กลับไปสู่ระดับขั้นที่ 3 อีกถ้าความต้องการระดับขั้นที่ 3 ซึ่งบุคคลได้รับไว้แล้วน้ันถูก
กระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใดดังตัวอย่างที่ Maslow นํามาอ้างคือหญิงสาวคนหน่ึงซึ่งเธอคิดว่า
การตอบสนองความต้องการความรักของเธอได้ดําเนินไปด้วยดีแล้วเธอจึงทุ่มเทและเอาใจใส่ในธุรกิจของเธอ
และได้ประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจที่มีช่ือเสียงและอย่างไม่คาดฝันสามีได้ผละจากเธอไปในเหตุการณ์เช่นน้ี
ปรากฏว่าเธอวางมือจากธุรกิจต่างๆ ในการที่จะส่งเสริมให้เธอได้รับความยกย่องนับถือและหันมาใช้ความ
พยายามที่จะเรียกร้องสามีให้กลับคืนมาซึ่งการกระทําเช่นน้ีของเธอเป็นตัวอย่างของความต้องการความรักซึ่ง
ครั้งหน่ึงเธอได้รับแล้วและถ้าเธอได้รับความพึงพอในความรักโดยสามีหวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไปเก่ียวข้อง
ในโลกธุรกิจอีกครั้งหน่ึงความพึงพอใจของความต้องการได้รับการยกย่องโดยท่ัวๆ ไปเป็นความรู้สึกและทัศนคติ
ของความเช่ือมั่นในตนเองความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าการมีพละกําลังการมีความสามารถและความรู้สึกว่ามีชีวิต
อยู่อย่างมีประโยชน์และเป็นบุคคลที่มีความจําเป็นต่อโลกในทางตรงกันข้ามการขาดความรู้สึกต่างๆดังกล่าวน้ี
ย่อมนําไปสู่ความรู้สึกและทัศนคติของปมด้อยและความรู้สึกไม่พอเพียงเกิดความรู้สึกอ่อนแอและช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่าน้ีเป็นการรับรู้ตนเองในทางนิเสธ (negative) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความรู้สึกขลาดกลัว
และรู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์และสิ้นหวังในสิ่งต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการของชีวิตและประเมินตนเอง
ตํ่ากว่าชีวิตความเป็นอยู่กับการได้รับการยกย่องและยอมรับจากผู้อ่ืนอย่างจริงใจมากกว่าการมีช่ือเสียงจาก
สถานภาพหรือการได้รับการประจบประแจงการได้รับความนับถือยกย่องเป็นผลมาจากความเพียรพยายามของ
บุคคลและความต้องการนี้อาจเกิดอันตรายข้ึนได้ถ้าบุคคลน้ันต้องการคําชมเชยจากผู้อ่ืนมากกว่าการยอมรับ
ความจริงและเป็นที่ยอมรับกันว่าการได้รับความนับถือยกย่องมีพ้ืนฐานจากการกระทําของบุคคลมากกว่าการ
ควบคุมจากภายนอก 

1.5 ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization needs) 
  ลําดับขั้นสุดท้ายถ้าความต้องการลําดับขั้นก่อนๆ ได้ทําให้เกิดความพึงพอใจอย่างมี

ประสิทธิภาพความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบายความต้องการเข้าใจตนเอง
อย่างแท้จริงว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบ
ผลสําเร็จในขั้นสูงสุดน้ีจะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่งที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความ
ปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเองพลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตนกล่าวโดย
สรุปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการอย่างหน่ึงของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพเช่น 
“นักดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านดนตรีศิลปินก็จะต้องวาดรูปกวีจะต้องเขียนโคลงกลอนถ้าบุคคล
เหล่าน้ีได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนต้ังไว้ก็เช่ือได้ว่าเขาเหล่าน้ันเป็นคนที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริง” Maslow (1970 : 46) 

  ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะดําเนินไปอย่างง่ายหรือเป็นไปโดย
อัตโนมัติโดยความเป็นจริงแล้ว Maslow เช่ือว่าคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหล่าน้ี “ด้านที่ดีที่สุดของเรา
ความสามารถพิเศษของเราสิ่งที่ดีงามที่สุดของเราพลังความสามารถความคิดสร้างสรรค์” Maslow (1962 : 58) 
ความต้องการ เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงมิได้มีแต่เฉพาะในศิลปินเท่าน้ันคนท่ัว ๆ ไป เช่น นักกีฬา นักเรียน หรือ
แม้แต่กรรมกรก็สามารถจะมีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงได้ถ้าทุกคนสามารถทําในสิ่งที่ตนต้องการให้ดีที่สุด
รูปแบบเฉพาะของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะมีความแตกต่างอย่างกว้างขวางจากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง
กล่าวได้ว่ามันคือระดับความต้องการที่แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างย่ิงใหญ่ที่สุด 

   Maslow ได้ยกตัวอย่างของความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงในกรณีของนักศึกษา
ช่ือMark ซึ่งเขาได้ศึกษาวิชาบุคลิกภาพเป็นระยะเวลายาวนานเพ่ือเตรียมตัวเป็นนักจิตวิทยาคลินิกนักทฤษฎีคน
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อ่ืนๆอาจจะอธิบายว่าทําไมเขาจึงเลือกอาชีพน้ีตัวอย่างเช่น Freud อาจกล่าวว่ามันสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่
เขาเก็บกดความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศไว้ต้ังแต่วัยเด็กขณะที่ Adler อาจมองว่ามันเป็นความพยายามเพ่ือ
ชดเชยความรู้สึกด้อยบางอย่างในวัยเด็ก Skinner อาจมองว่าเป็นผลจากการถูกวางเงื่อนไขของชีวิตในอดีต
ขณะที่ Bandura สัมพันธ์เรื่องน้ีกับตัวแปรต่างๆทางการเรียนรู้ทางสังคมและ Kelly อาจพิจารณาว่า Mark 
กําลังจะพุ่งตรงไปเพ่ือที่จะเป็นบุคคลที่เขาต้องการจะเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงการมุ่งตรงไปสู่เป้าประสงค์ในอาชีพ
โดยความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงและถ้าจะพิจารณากรณีของ Mark ให้ลึกซึ่งย่ิงขึ้นถ้า Mark ได้
ผ่านกาเรียนวิชาจิตวิทยาจนครบหลักสูตรและได้เขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและในท่ีสุดก็ได้รับปริญญา
เอกทางจิตวิทยาคลินิกสิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ Mark ต่อไปก็คือเมื่อเขาสําเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้วถ้ามีบุคคล
หน่ึงได้เสนองานให้เขาในตําแหน่งตํารวจสืบสวนซึ่งงานในหน้าที่น้ีจะได้รับค่าตอบแทนอย่างสูงและได้รับ
ผลประโยชน์พิเศษหลายๆอย่างตลอดจนรับประกันการว่าจ้างและความมั่นคงสําหรับชีวิตเมื่อประสบเหตุการณ์
เช่นน้ี Mark จะทําอย่างไรถ้าคําตอบของเขาคือ“ตกลง” เขาก็จะย้อนกลับมาสู่ความต้องการระดับที่ 2 คือ
ความต้องการความปลอดภัยสําหรับการวิเคราะห์ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง Maslow กล่าวว่า “อะไรท่ี
มนุษย์สามารถจะเป็นได้เขาจะต้องเป็นในสิ่งน้ัน” เรื่องของ Mark เป็นตัวอย่างง่ายๆ ว่าถ้าเขาตกลงเป็นตํารวจ
สืบสวนเขาก็จะไม่มีโอกาสท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 

   ทําไมทุกๆคนจึงไม่สัมฤทธิผลในการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Why Can’t All People 
Achieve Self-Actualization) ตามความคิดของ Maslow ส่วนมากมนุษย์แม้จะไม่ใช่ทั้งหมดที่ ต้องการ
แสวงหาเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ภายในตนจากงานวิจัยของเขาทําให้ Maslow สรุปว่าการรู้ถึงศักยภาพของตน
น้ันมาจากพลังตามธรรมชาติและจากความจําเป็นบังคับส่วนบุคคลที่มีพรสวรรค์มีจํานวนน้อยมากเพียง 1% 
ของประชากรที่ Maslow ประมาณ Maslow เช่ือว่าการนําศักยภาพของตนออกมาใช้เป็นสิ่งที่ยากมากบุคคล
มักไม่รู้ว่าตนเองมีความสามารถและไม่ทราบว่าศักยภาพน้ันจะได้รับการส่งเสริมได้อย่างไรมนุษย์ส่วนใหญ่ยังคง
ไม่มั่นใจในตัวเองหรือไม่มั่นใจในความสามารถของตนจึงทําให้หมดโอกาสเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงและยังมี
สิ่งแวดล้อมทางสังคมตัวอย่างหน่ึงที่แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของสังคมมีต่อการเข้าใจตนเองคือแบบพิมพ์ของ
วัฒนธรรม (cultural stereotype) ซึ่งกําหนดว่าลักษณะเช่นไรที่แสดงความเป็นชาย (masculine) และ
ลักษณะใดที่ไม่ใช่ความเป็นชายเช่นจัดพฤติกรรมต่างๆ เหล่าน้ีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนความเมตตากรุณาความ
สุภาพและความอ่อนโยนส่ิงเหล่าน้ีวัฒนธรรมมีแนวโน้มที่จะพิจารณาว่า “ไม่ใช่ลักษณะของความเป็นชาย” 
หรือความเช่ือถือของวัฒนธรรมด้านอ่ืนๆซึ่งเป็นความเช่ือที่ไม่มีคุณค่าเช่นยึดถือว่าบทบาทของผู้หญิงขึ้นอยู่กับ
จิตวิทยาพัฒนาการของผู้หญิงเป็นต้นการพิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆดังกล่าวน้ีเป็นเพียงการเข้าใจ “สภาพการณ์
ที่ดี”มากกว่าเป็นเกณฑ์ของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 

  ประการสุดท้าย Maslow ได้สรุปว่าการไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเกิดจากความ
พยายามที่ไม่ถูกต้องของการแสวงหาความมั่นคงปลอดภัยเช่นการที่บุคคลสร้างความรู้สึกให้ผู้อ่ืนเกิดความพึง
พอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดข้อผิดพลาดต่างๆ ของตนบุคคลเช่นน้ีจึงมีแนวโน้มที่จะพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภัยของตนโดยแสดงพฤติกรรมในอดีตที่เคยประสบผลสําเร็จแสวงหาความอบอุ่นและสร้างมนุษย์
สัมพันธ์กับผู้อ่ืนซึ่งลักษณะเช่นน้ีย่อมขัดขวางวิถีทางที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 
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2. ทฤษฎีเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ 
 

การให้บริการที่จะนําเสนอ ในการศึกษานี้ประกอบด้วย รายละเอียดต่อไปน้ี 
พิทักษ์ ตรุษทิม (2538) 

การให้บริการสาธารณะ พิทักษ์ ตรุษทิม (2538 : 30) ได้ให้ความหมายของการให้บริการ
สาธารณะว่า เป็นการบริการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานท่ีมีอํานาจกระทําเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการเพ่ือให้เกิดความพอใจ จากความหมายนี้จึงเป็นการพิจารณาการให้บริการว่า ประกอบด้วยผู้ให้บริการ 
(Providers) และผู้รับบริการ (Recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการเพ่ือให้ฝ่ายหลังเกิด
ความพึงพอใจโดยขึ้นอยู่กับ 

2.1 ความรวดเร็วในการให้บริการ สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงต่างๆ อย่าง
รวดเร็วและมีการแข่งขันกับสังคมอ่ืนๆอยู่ตลอดเวลาในขณะท่ีปัญหาพ้ืนฐานของระบบราชการคือความล่าช้าซึ่ง
ในด้านหน่ึงเป็นความล่าช้าที่เกิดจากความจําเป็นตามลักษณะของการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม
แห่งรัฐแต่ในหลายส่วนความล่าช้าของระบบราชการเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้เช่นความล่าช้าที่เกิดจากการปัด
ภาระในการตัดสินใจความล่าช้าที่เกิดจากการขาดการกระจายอํานาจหรือเกิดจากการกําหนดขั้นตอนที่ไม่
จําเป็นหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นเพราะขาดการพัฒนางานหรือนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เป็นต้นปัญหาที่
ตามมาก็คือระบบราชการถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและเป็นตัวถ่วงใน
ระบบการแข่งขันเสรีดังน้ันระบบราชการจําเป็นที่จะต้องต้ังเป้าหมายในอันที่จะพัฒนาการให้บริการให้มีความ
รวดเร็วมากขึ้นซึ่งอาจกระทําได้ใน 3 ลักษณะคือ 

1) การพัฒนาข้าราชการให้มีทัศนคติมีความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดความชํานาญงานมี
ความกระตือรือร้นและกล้าตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ในอํานาจของตน 

2) การกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจให้มากขึ้นและปรับปรุงระเบียบวิธีการทํางานให้มี
ขั้นตอนและใช้เวลาในการให้บริการให้เหลือน้อยที่สุด 

3) การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆท่ีจะทําให้สามารถให้บริการได้เร็วขึ้น 
   อน่ึง การพัฒนาความรวดเร็วในการให้บริการเห็นเรื่องที่สามารถกระทําได้ทั้งขั้นตอน

ก่อนการให้บริการซึ่งได้แก่การวางแผนการเตรียมการต่างๆให้พร้อมที่จะให้บริการและการนําบริการไปสู่ผู้ที่
สมควรที่จะได้รับริการเป็นการล่วงหน้าเพ่ือป้องกันปัญหาหรือความเสียหายเช่นการแจกจ่ายนํ้าสําหรับหมู่บ้านที่
ประสบภัยแล้งน้ันหน่วยราชการไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้มีการร้องขอแต่อาจนํานํ้าไปแจกจ่ายให้แก่หมู่บ้านเป้าหมาย
ล่วงหน้าได้เลยการพัฒนาความรวดเร็วในข้ันตอนให้บริการเมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับบริการและการพัฒนาความ
รวดเร็วในข้ันตอนภายหลังการให้บริการ เช่น การรายงานการติดตามผลการจัดเก็บเอกสารต่างๆ เป็นต้น
เพ่ือให้วงจรขอบการให้บริการสามารถดําเนินการต่อเน่ืองไปได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นการให้บริการในการจัดทํา
บัตรประจําตัวประชาชนซึ่งจะต้องมีการจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ส่วนกลางเพ่ือจัดทําบัตรการแจ้งย้ายปลายทางซึ่ง
สํานักทะเบียนปลายทางจะต้องรอการยืนยันหลักฐานทางการทะเบียนจากสํานักทะเบียนต้นทางเป็นต้น 

 2.2 การให้บริการจะต้องเสร็จสมบูรณ์ เป้าหมายของการให้บริการเชิงรุกแบบครบวงจรอีก
ประการหน่ึงก็คือความเสร็จสมบูรณ์ของการให้บริการซึ่งหมายถึงการเสร็จสมบูรณ์ตามสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการ
จะต้องได้รับโดยที่ผู้รับบริการไม่จําเป็นต้องมาติดต่อบ่อยครั้งนักซึ่งลักษณะที่ดีของการให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์
ก็คือการบริการที่แล้วเสร็จในการติดต่อเพียงคร้ังเดียงหรือไม่เกิน 2 ครั้ง (คือมารับเรื่องที่แล้วเสร็จอีกคร้ังหน่ึง) 

นอกจากน้ีการให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์ยังหมายถึงความพยายามท่ีจะให้บริการในเร่ืองอ่ืน 
ๆ ที่ผู้มาติดต่อขอรับบริการสมควรจะได้รับด้วยแม้ว่าผู้มาขอรับบริการก็ควรที่จะให้คําแนะนําและพยายาม
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ให้บริการในเรื่องน้ันๆ ด้วยเช่นมีผู้มาขอคัดสําเนาทะเบียนบ้านหากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพบว่าบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้น้ันหมดอายุแล้วก็ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนให้ใหม่เป็นต้น 

2.3 ความกระตือรือร้นในการให้บริการ ความกระตือรือร้นในการให้บริการเป็นเป้าหมายท่ี
สําคัญอีกประการหน่ึงในการพัฒนาการให้บริการในเชิงรุก ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนบางส่วนยังมีความรู้สึกว่า
การติดต่อขอรับบริการจากทางราชการเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเต็มใจที่จะให้บริการดังน้ันจึงมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการบริการของรัฐและต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งนําไปสู่ปัญหาของการสื่อสารทําความเข้าใจ
กัน ดังน้ันหากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพยายามให้บริการด้วยความกระตือรือร้นแล้วก็จะทําให้ผู้มารับบริการเกิด
ทัศนคติที่ดี ยอมรับฟังเหตุผลคําแนะนําต่างๆ มากข้ึน และเต็มใจที่จะมารับบริการในเร่ืองอ่ืนๆ อีกนอกจากน้ี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การบริการน้ันเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความ
สมบูรณ์ ซึ่งจะนําไปสู่ความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด 

2.4 ความสุภาพอ่อนน้อม เป้าหมายอีกประการหน่ึงของการพัฒนาการให้บริการแบบครบ
วงจรคือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อขอรับริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ซึ่งจะ
ทําให้ผู้มารับบริการมีทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการ และการติดต่อกับทางราชการอันจะส่งผลให้การสื่อสารทําความ
เขาใจระหว่างกันเป็นไปได้ง่ายย่ิงขึ้น ความสุภาพอ่อนน้อมในการบริการนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการพัฒนา
ทัศนคติของข้าราชการให้เข้าใจว่าตนมีหน้าที่ในการให้บริการและเป็นหน้าที่ที่มีความสําคัญ รวมทั้งมีความรู้สึก
เคารพในสิทธิและศักด์ิศรีของผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการ 

2.5 ความเสมอภาค การให้บริการแบบครบวงจรจะต้องถือว่าข้าราชการมีหน้าที่ที่จะต้อง
ให้บริการแก่ประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดังน้ี 

 1) การให้บริการจะต้องเป็นไปภายใต้ระเบียบแบบแผนเดียวกันและได้รับผลที่สมบูรณ์
ภายใต้มาตรฐานเดียวกันไม่ว่าผู้รับบริการจะเป็นใครก็ตามหรือเรียกว่าความเสมอภาคในการให้บริการ 

 2) การให้บริการจะต้องคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะได้รับบริการด้วย ทั้งน้ี
เพราะประชาชนบางส่วนของประเทศเป็นกลุ่มบุคคลที่มีข้อจํากัดในเรื่องความสามารถในการท่ีจะติดต่อขอรับ
บริการจากรัฐ เช่นมีรายได้น้อย ขาดความรู้ความเข้าใจ หรือข้อมูลข่าวสารท่ีเพียงพอ อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารเป็นต้น ดังน้ันการจัดบริการของทางราชการจะต้องคํานึงถึงคนกลุ่มน้ีด้วย โดยจะต้องพยายามนํา
บริการไปให้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ เช่นการจัดหน่วยบริการเคล่ือนที่ต่างๆเป็นต้น การลด
เง่ือนไขในการรับบริการให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้รับบริการ เช่นการออกบัตรสงเคราะห์ในการ
รักษาพยาบาลให้แก่ผู้รายได้น้อย การเรียกเก็บค่าปรับในอัตราที่ตํ่าที่สุดตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อเห็นว่า
ผู้รับบริการไม่มีเจตนาที่จะเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่เป็นเพราะขาดข้อมูลข่าวสารเป็นต้นซึ่งอาจเรียก
ความเสมอภาคน้ีว่าความเสมอภาคที่จะได้รับบริการที่จําเป็นจากรัฐ 

กล่าวโดยสรุปการพัฒนาการให้บริการเชิงรุกแบบครบวงจรหรือ Package Service เป็น
การพัฒนาการให้บริการท่ีมีเป้าหมาย ที่จะให้ประชาชนได้รับบริการที่ควรจะได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มี
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมุ่งที่จะให้บริการในเชิงส่งเสริมและสร้างทัศนคติ และความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นการให้บริการท่ีมีความถูกต้องชอบธรรมสามารถตรวจสอบได้ 
และสร้างความเสมอภาคทั้งในการให้บริการและในการที่จะได้รับบริการจากรัฐ 

   Milet (อ้างในพิทักษ์ ตรุษทิม, 2538 : 33) กล่าวว่าเป้าหมายสําคัญของการบริการคือ
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนโดยมีหลักหรือแนวทางคือ 

1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึงความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกันดังน้ันประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
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เท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานที่
เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Tirneiy Service) หมายถึงในการบริการจะต้องมองว่าการ
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการ
ตรงเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 

3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ampie Service) หมายถึงการให้บริการสาธารณะต้องมี
ลักษณะมีจํานวนการให้บริการและสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม (The right quantity atthe right 
geographical location) มิลเลทเห็นว่าความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจํานวนการ
ให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ต้ังที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ 

4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) หมายถึงการให้บริการสาธารณะ
ที่เป็นไปอย่างสม่ําเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช้ยึดความพอใจของหน่วยงานท่ีให้บริการว่า
จะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 

5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึงการให้บริการสาธารณะ
ที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงานกล่าวอีกนัยหน่ึงคือการเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะ
ทําหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

Verma (อ้างในพิทักษ์ ตรุษทิม, 2538 : 33) การให้บริการที่ดีส่วนหน่ึงขึ้นกับการเข้าถึง
บริการและได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการเข้าถึงการบริการดังน้ี 

  1. ความพอเพียงของบริการที่มีอยู่คือ ความพอเพียงระหว่าบริการที่มีอยู่กับความ
ต้องการขอรับบริการ 

  2. การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวกโดยคํานึงถึงลักษณะที่ต้ังการเดินทาง 
  3. ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหล่งบริการได้แก่ แหล่งบริการ 

ที่ผู้ยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
  4. ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายสําหรับบริการ 
  5. การยอมรับคุณภาพของบริการ ซึ่งในที่น้ีรวมถึงการยอมรับลักษณะของผู้ให้บริการด้วย 
  จากความหมายของการบริการที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า “การบริการ” หมายถึงการ

ปฏิบัติรับใช้และอํานวยความสะดวกต่างๆ โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก 
 
3. แนวคิดการรับรู้ในคุณภาพบริการ 
  3.1 ความหมายของการรับรู้ในคุณภาพบริการ เมื่อมีการพิจารณาความหมายโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ การรับรู้ และคุณภาพบริการ พบว่า 

 การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการซึ่งบุคคลมีการเลือก การจัดระเบียบและแปล
ความหมายของสิ่งเร้า ให้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสอดคล้องกัน (Schiffman and Kanuk, 2007) 
โดยแต่ละบุคคลอาจจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีสิ่งเร้าเดียวกันก็ตาม เพราะแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ได้แก่ ความต้องการ ค่านิยม หรือประสบการณ์ กระบวนการรับรู้ของ
ผู้บริโภคเกิดต่อเน่ืองจากการเปิดรับสิ่งเร้าและการรู้สึก โดยมีขั้นตอน ดังน้ี (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) 

 การเลือกรับรู้ (Perceptual Selection) หรือการที่ผู้บริโภคมีการเลือกว่าจะรับรู้สิ่งเร้า
ใดบ้าง เพราะในสถานการณ์ทั่วไป บุคคลจะได้รับสิ่งเร้ามากมาย แต่จะเลือกให้ความสนใจกับสิ่งเร้าเพียงไม่ก่ี
อย่าง เช่น การไปซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้บริโภคจะเห็นสินค้าจํานวนมากที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
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สีสัน ขนาด และรูปร่าง รวมทั้งผู้คนจํานวนมาก กลิ่น และเสียงหลากหลาย หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้บริโภคจะได้รับสิ่งเร้าที่หลากหลายดังกล่าว แต่ก็เลือกรับรู้เฉพาะสิ่งเร้าที่ตนเองให้ความ
สนใจและต้องการซื้อเท่าน้ัน 

 การจัดระเบียบการรับรู้ (Perceptual Organization) คือการที่ผู้บริโภคมีการจัดสิ่งเร้าเป็น
กลุ่ม และรับรู้สิ่งเร้าเหล่าน้ันโดยภาพรวม โดยพยายามจัดกลุ่มสิ่งเร้าให้มีความหมายตามความเข้าใจของตนเอง 

 การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นการตีความของผู้บริโภคว่าสิ่งเร้าที่สัมผัสน้ัน
คืออะไร หรือมีความหมายอย่างไร โดยการแปลความหมายนั้นมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างข้อเท็จจริงที่ได้รับ
และอารมณ์ความรู้สึกของผู้แปลความหมาย ในบางครั้งถ้าสิ่งเร้าที่บุคคลได้รับอาจมีความคลุมเครือ ในกรณี
เช่นน้ีบุคคลมักจะมีการแปลความหมายในทางที่ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวัง หรือความสนใจของ
ตนเอง  

 การรับรู้ของบุคคลโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับ 3 ปัจจัยต่อไปน้ี   
  (1) สิ่งเร้าที่บุคคลจะรับรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มากระตุ้นให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองหรือ
แสดงพฤติกรรมแบ่งออกเป็น 

(1.1) สิ่งเร้าภายใน (Internal Stimulus) เป็นสิ่งเร้าที่อยู่ภายในร่างกาย ได้แก่ ความ
ต้องการ ความหิว ความกระหาย ความรู้สึก และความคิด เป็นต้น  

(1.2) สิ่งเร้าภายนอก (External Stimulus) เป็นสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกร่างกาย ได้แก่ 
วัตถุสิ่งของต่างๆ คน พืช สัตว์ ตลอดจนความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในสังคม  
  (2) อวัยวะสัมผัสและความรู้สึกสัมผัสของบุคคล คือ อวัยวะที่มีประสาทสัมผัส ได้แก่ ตา 
หู จมูก ลิ้น และกาย ถ้าส่วนใดบกพร่องหรือพิการก็ไม่สามารถรับสิ่งต่างๆได้  
  (3) ลักษณะหรือสภาพของบุคคลขณะที่รับรู้ที่สําคัญ คือ ประสบการณ์เดิมและความเอา
ใจใส่ต่อสิ่งเร้าที่มากระทบประสาทสัมผัส อย่างไรก็ตาม ความเอาใจใส่ของบุคคลยังขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
สภาพร่างกายของบุคคลในขณะนั้น และขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งเร้าด้วย  
  ดังน้ัน การรับรู้เป็นกระบวนการตีความหมายจากสิ่งที่เราสัมผัส เป็นที่รู้จัก ที่เข้าใจ โดย
ใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการแปลความหมาย ได้แก่ ความคิด ความรู้ และการกระทําที่ได้เคยปรากฏแก่ผู้น้ัน
มาแล้ว และการที่บุคคลตีความหมายต่อสิ่งหน่ึงอย่างไรน้ัน ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลรับรู้และตีความหมายให้เป็น
อย่างไร เพราะแต่ละคนจะตีความหมายจากการรับรู้ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับของแต่ละคน 
และการเข้าใจความหมายของสิ่งที่เห็นแล้วเอามาขยายความ  

 ในส่วนของคุณภาพบริการ (Service Quality) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญและเป็นที่
ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก เน่ืองจากปัจจุบันธุรกิจภาคบริการมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง มีการแข่งขัน
ที่รุนแรง ดังน้ันผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ จึงได้เน้นถึงความสําคัญของคุณภาพการบริการที่มอบให้กับลูกค้า และ
ถือเป็นสิ่งจําเป็นที่องค์กรจะต้องศึกษาหรือมีข้อมูลเก่ียวการรับรู้คุณภาพการบริการจากลูกค้า โดยความหมาย
ของคุณภาพบริการในมุมมองของบุคคลต่างๆ เป็นดังน้ี 

   Lehtinen and Lehtinen (1991) ได้กล่าวว่าคุณภาพบริการ จะถูกสร้างขึ้นในการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์ประกอบของการบริการในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพ 
3 แบบคือ คุณภาพทางกายภาพ เช่น อุปกรณ์ อาคาร เป็นต้น คุณภาพขององค์กรที่จะแสดงออกมาในรูปของ
วิสัยทัศน์ขององค์กร คุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้ให้บริการ  
  Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ได้กล่าวว่าคุณภาพบริการ คือการรับรู ้
ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะประเมินคุณภาพบริการโดยเปรียบเทียบความต้องการหรือความคาดหวังกับการบริการท่ี
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ได้รับจริง และการที่องค์กรจะได้รับช่ือเสียงจากคุณภาพบริการ ต้องมีการบริการอย่างคงที่อยู่ในระดับของการ
รับรู้ของลูกค้า หรือมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า โดยการประเมินคุณภาพบริการน้ันทําได้ยากกว่าการ
ประเมินคุณภาพสินค้า การรับรู้คุณภาพบริการเป็นผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบของความคาดหวังของลูกค้ากับ
บริการท่ีได้รับจริง ซึ่งคุณภาพที่ถูกประเมินไม่ได้เป็นการประเมินเฉพาะผลจากการบริการเท่าน้ัน แต่เป็นการ
ประเมินที่รวมไปถึงกระบวนการของการบริการที่ได้รับ 

 Rust &Oliver (1994) ได้กล่าวว่าคุณภาพบริการ เป็นแนวความคิดที่มองว่าลูกค้าคิดอย่างไร 
ต่อคุณภาพของการบริการ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญของการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิผลโดยมีแนวความคิดที่
สัมพันธ์กันอยู่ 3 แนวความคิดประกอบด้วย ความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพบริการ และคุณค่าของลูกค้า ซึ่ง
สามารถแบ่งคุณภาพบริการออกเป็น 3 ลักษณะที่สําคัญ ดังน้ี  

  (1) คุณภาพบริการเป็นสิ่งที่ยากมากในการประเมินเน่ืองจากการบริการไม่สามารถ 
จับต้องได้ องค์กรอาจจะยากในการเข้าใจ ว่าลูกค้ารับรู ้ถึงการบริการและคุณภาพบริการขององค์กร 
เป็นอย่างไร แต่เมื่อผู้ให้บริการได้ทราบถึงผลการประเมินด้านบริการจากลูกค้าออกมาเป็นอย่างไรแล้ว องค์กรก็
จะสามารถที่จะรู้ถึงทิศทางของคุณภาพบริการตามความต้องการของลูกค้า 

  (2) คุณภาพบริการเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังกับคุณภาพบริการที่ได้
รับจริง เป็นการวัดถึงระดับบริการที่ได้มอบให้กับลูกค้าได้ดีเท่ากับความคาดหวังของลูกค้าหรือไม่ โดยที่
คุณภาพบริการที่มอบให้จะตรงกับความคาดหวังของลูกค้าน้ันต้องอยู่บนมาตรฐานที่คงที่  

  (3) คุณภาพบริการแสดงค่าออกมาในรูปของผลที่ได้และขั้นตอนในการปฏิบัติ โดย
คุณภาพบริการประกอบด้วยคุณภาพ 2 ชนิด คือคุณภาพทางเทคนิคของผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งแสดงถึงสิ่งที่ลูกค้า รับรู้้
หลังจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้าสิ้นสุดลง และคุณภาพตามหน้าที่ของกระบวนการ ซึ่งเป็น 
กระบวนการของการมอบบริการหรือสินค้าให้กับลูกค้า (Gronroos, 1990) นอกจากน้ี ยังพบว่าการบริการที่มี
คุณภาพจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสร้างผลกําไรที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองให้แก่องค์กร คุณภาพการ
บริการที่ดีจะก่อให้เกิดความภักดีของลูกค้าต่อองค์กร และยังช่วยในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมทั้งยังสามารถ 
ช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับองค์กร เน่ืองจากลูกคา้ที่มีความพอใจต่อการได้รับบริการจะช่วยทําการประชาสัมพันธ์โดย
การบอกปากต่อปากไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนทําให้ลูกค้าเต็มใจที่จะจ่ายค่า บริการที่แพงกว่า เพ่ือให้
ได้บริการที่มีคุณภาพดีกว่า 

Christopher,W.F.;&Scheuing,E.E (1993) ได้กล่าวถึงคุณภาพบริการว่า เก่ียวข้องกับการ
ประเมินของลูกค้าที่เก่ียวข้องกับบริการที่พึงประสงค์ (Desired Service) บริการที่เพียงพอ (Adequate Service) 
บริการที่คาดการณ์ (Predicted Service) และขอบเขตที่ยอมรับได้ (Zone of Tolerance) ซึ่งอยู่ระหว่างบริการ 
ที่พึงประสงค์และบริการที่เพียงพอ กล่าวคือ  
   1) บริการท่ีพึงประสงค์  เป็นสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับหรือปรารถนาที่จะได้รับ 
ระดับของความปรารถนาจะขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล และความเช่ือถือของลูกค้าเก่ียวกับการบริการท่ี
ผู้ให้บริการจะสามารถทําให้ได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าลูกค้าต้องการท่ีจะได้รับบริการท่ีดีที่สุดตามอุดมคติของตน 
แต่ลูกค้าก็จะไม่คาดหวังอย่างไร้เหตุผล เน่ืองจากพวกเขาไม่เข้าใจดีว่าบริษัทไม่สามารถให้บริการที่ดีที่สุดได้
ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ีลูกค้าจึงมีระดับความคาดหวังต่อการบริการอีกระดับหน่ึง คือ  

  2) บริการท่ีเพียงพอ เป็นระดับที่ตํ่าที่สุดของการบริการท่ีลูกค้าจะยอมรับโดยไม่เกิด
ความรู้สึกไม่พอใจ ความคาดหวังระดับน้ีประกอบขึ้นจากปัจจัยจากความรับรู้ของผู้บริโภคต่อทางเลือกจากการ
บริการของผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ และปัจจัยจากสถานการณ์ซึ่งเก่ียวข้องกับการใช้บริการในแต่ละครั้ง พบว่าใน
กรณีที่ลูกค้ามีทางเลือกในการรับบริการหลายๆทาง ความคาดหวังของลูกค้าต่อการบริการก็จะสูง ในขณะเดียวกัน
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ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่มีทางเลือก เช่น ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ ไม่สามารถให้บริการได้ ความ
คาดหวังของลูกค้าก็จะตํ่าลง 

  3) บริการที่คาดการณ์ (Predicted Service) คือระดับของการบริการท่ีลูกค้าคาดว่า
จะได้รับจากผู้ให้บริการในขณะท่ีลูกค้ากับผู้ให้บริการกําลังเผชิญหน้ากันในการบริการใดบริการหน่ึง บริการที่
คาดการณ์จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการกําหนดระดับการบริการที่พึงประสงค์ หากลูกค้าคาดการณ์ว่าจะได้รับ
บริการที่ดี ระดับความคาดหวังของการบริการที่พึงประสงค์ก็จะสูง หากระดับของการคาดการณ์ลดลง ระดับ
ของความคาดหวังต่อการบริการท่ีพึงประสงค์ก็จะน้อยลงด้วย เช่น การเข้าแถวยาวๆ เพ่ือรอซื้อชมบัตรภาพยนตร์ 
เป็นเวลา 15 นาทีในวันหยุด ไม่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับบริการท่ีตํ่ากว่าระดับการบริการที่พึงประสงค์ เน่ืองจาก
ลูกค้าคาดหวังไว้ว่าจะต้องมีคนมารอแถวมากในวันหยุด แต่ลูกค้ารู้สึกว่าการเข้าแถวเพ่ือรอซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ใน
วันธรรมดาเป็นเวลา 10 นาที เป็นการบริการท่ีตํ่ากว่าระดับบริการที่พึงประสงค์ เน่ืองจากลูกค้าคาดการณ์ว่า
วันธรรมดาจะมีคนมาชมภาพยนตร์ไม่มากนัก 

  4) ขอบเขตที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็นการอธิบายว่าระดับการบริการที่เพียงพอคือ ระดับที่
ตํ่าสุดของการบริการที่ลูกค้ายอมรับได้โดยไม่เกิดความไม่พอใจ หากตํ่ากว่าระดับน้ีลูกค้าก็จะเกิดความสับสน
และไม่พอใจในการบริการ หากระดับของการบริการสูงกว่าระดับบริการที่เพียงพอก็จะทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ
และพึงพอใจ การบริการที่เหนือกว่าระดับบริการที่พึงประสงค์ คือ การบริการท่ีทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
น่ันเอง ความคาดหวังเป็นทัศนคติเก่ียวกับความต้องการของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายที่เขาคาดหมายว่าจะ
ได้รับ ซึ่งความคาดหวังของแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะผันแปรต่างกัน อันเน่ืองมาจากชีวิตความ
เป็นอยู่ และสถานภาพของแต่ละบุคคล ความคาดหวังเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ หากได้รับการตอบสนองตรงกับ
สิ่งที่คาดไว้ก็จะเกิดความพึงพอใจ และประทับใจในตราสินค้าหรือบริการที่เขาได้รับ 

Antonides, Gerrit & van Raaij, Fred W. (1998)กล่าวว่าการรับรู้คุณภาพเกิดจากความ
คาดหวังของลูกค้า สินค้าหรือการบริการจะมีคุณภาพสูงก็ต่อเมื่อความต้องการของลูกค้าตรงกับความคาดหวัง
ที่ต้ังไว้ การรับรู้คุณภาพที่สูงต่อสินค้าหรือการบริการ ลูกค้าจะพิจารณาจากความเหมาะสมของการใช้งาน 
ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไว้วางใจ ความถี่ในการเสียตํ่า การบริการหรือสินค้าจะมี
คุณภาพเมื่อลูกค้าได้ทําการเปรียบเทียบการรับรู้จริงกับความคาดหวังต่อสินค้าหรือบริการน้ัน  

3.2. การวัดการรับรู้คุณภาพบริการ 
    Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ในช่วงแรกๆ ได้นําเสนอปัจจัยที่มีผลต่อคุณ

ภาพการบริการ ซึ่งประกอบด้วย   
    (1) ความคงเส้นคงวา (Reliability) คือ ให้บริการได้ถูกต้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน 
การเก็บรักษาข้อมูลถูกต้อง และการให้บริการตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ 
    (2) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) คือ การท่ีผู้ให้บริการยินดี
และมีความพร้อมที่จะใหบ้ริการ รวมท้ังการให้บริการโดยรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิง การส่งเอกสารโดยเร็วการ
ตอบสนอง ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการโดยเร็ว และการให้บริการตรงเวลา 

   (3) ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) คือ ผู ้ให้บริการต้องมีทักษะความรู้ในการ
บริการรวมท้ังความรู้และทักษะของพนักงานสนับสนุนในการติดต่อกับผู้รับบริการ และความสามารถขององค์กร
โดยรวม 

   (4) ความสะดวกในการติดต่อ การเข้าถึงบริการได้ง่าย (Access) รวมทั้งผู้รับบริการสามารถ
ติดต่อขอรับบริการได้ทางโทรศัพท์ ไม่เสียเวลารอนาน มีช่ัวโมงการให้บริการเหมาะสม และสถานท่ีให้บริการ
ต้ังอยู่ในที่ที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้สะดวก 
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   (5) ความสุภาพของพนักงาน (Courtesy) รวมทั้งการมีกิริยามารยาทท่ีดี เหมาะสม แสดงความ 
เป็นมิตรต่อผู้รับบริการ ตลอดจนรู้จักรักษาสมบัติของผู้รับบริการ มีการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 

   (6) ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) ใช้ภาษาสุภาพ ให้ผู ้รับบริการเข้าใจได้  
อาจรวมถึงการให้คําแนะนํา บอกราคาอัตราค่าบริการอย่างชัดเจน และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ 

   (7) ความน่าเช่ือถือ (Credibility) พนักงานต้องซื่อสัตย์และเช่ือใจได้ สิ่งน้ีมีผลเก่ียวข้องกับ 
ช่ือหน่วยงานที่ให้บริการ และช่ือเสียงของหน่วยงานโดยตรง 

   (8) ความปลอดภัย (Security) ผู ้รับบริการจะต้องปลอดภัย ไม่เสี่ยง หรือไม่มีข้อสงสัย
เก่ียวกับเรื่องความปลอดภัยทางกายและความปลอดภัยทางการเงิน รวมท้ังผู้ให้บริการจะต้องรักษาความลับของ 
ผู้รับบริการ 

   (9) ความรู้ความเข้าใจในผู้รับบริการ (Understanding/Knowing the Customer) ผู้ให้
บริการต้องพยายามเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการหรือลูกค้า ให้ความสนใจลูกค้ารายบุคคล และรู้จักลูกค้า
ประจํา 

 (10) สิ่งที่จับต้องได้ (Tangibles) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการที่แสดงเป็น 
รูปร่างได้ เช่น สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารสํานักงาน การแต่งกายของพนักงาน การมีเครื่องใช้ ในการ
ให้บริการ การมีหลักฐานในการบริการ เช่น ใบเสร็จรับเงิน รายการสินค้า และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากปัจจัยข้างต้นบางตัวยังมีความสัมพันธ์กันสูง จึงมีการพัฒนาเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพบริการ หรือแบบวัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL) ซึ่งทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจใหม่ 
โดย Parasuraman, Zeithaml and Berry (1996) ซึ่งจําแนกได้ 5 ด้านดังน้ี  

 (1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมท่ีสามารถ
สัมผัสจับต้องได้ มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฎให้เห็น เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุ และบุคคล 
ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าน้ัน ช่วยให้ลูกค้ารับรู้ว่าพนักงานมีความต้ังใจให้บริการเห็นภาพได้ชัดเจน  

 (2) ความเช่ือมั่นไว้วางใจได้ (Reliability) เป็นการให้บริการท่ีตรงกับการสื่อสารซึ่งนําเสนอไว้แก่
ลูกค้า หรือความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานบริการได้ตามสัญญา และการส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าทุกครั้งต้องมี
ความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม่ําเสมอ ซึ่งเป็นการสะท้อนความสามารถในการสร้างความเช่ือถือ
ไว้วางใจให้กับลูกค้า  

 (3) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) เป็นความรับผิดชอบของพนักงานซึ่งมีหน้าที่
ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ และมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือให้บริการลูกค้าทันที เพ่ือให้ลูกค้าได้รับ
บริการที่สะดวกและรวดเร็ว  

 (4) การให้ความมั่ น ใจแก่ลูกค้ า  (Assurance) การบริการจากพ นักงานที่ มี ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในการทํางานตอบสองความต้องการของลูกค้าและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทําให้
ลูกค้าเกิดความม่ันใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดี  

 (5) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) พนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้าแต่ละรายด้วยความ
เอาใจใส่ ให้ความสนใจแก่ผู้มาใช้บริการ รวมท้ังมีความเข้าใจในตัวลูกค้า Gronroos (1988) กล่าวว่าการรับรู้
คุณภาพการบริการ เก่ียวข้องกับ 2 ลักษณะที่สําคัญ คือ 

1) ลักษณะทางด้านเทคนิคหรือผลที่ได้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับผู้ให้บริการจะใช้
เทคนิคอะไรที่จะทําให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการและเกิดความพอใจตามความต้องการพ้ืนฐาน การรับรู้คุณภาพที่ดี 
เกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังของลูกค้าตรงกับการรับรู้ที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ้าการบริการไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังของลูกค้า การรับรู้ถึงคุณภาพโดยรวมก็จะตํ่า แต่ถ้าความคาดหวังของลูกค้าที่ต้ังไว้ตรงกับการรับรู้จริง 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564   หน้า 15 
 

คุณภาพการบริการน้ันจะสูง โดยที่ความคาดหวังต่อคุณภาพจะได้รับอิทธิพลจากการสื่อสารทางการตลาด การสื่อสาร
แบบปากต่อปาก ภาพลักษณ์ขององค์กร และความต้องการของลูกค้าเอง 

2) ลักษณะตามหน้าที่หรือความสัมพันธ์ของกระบวนการ เป็นการพิจารณาจากผู้ให้
บริการ ว่าจะทําอย่างไรให้การบริการดีเท่ากับการรับรู้จากประสบการณ์ของลูกค้าที่ผ่านมา 

นอกจากน้ี Gronroos ยังได้กล่าวถึงเง่ือนไขของการรับรู้คุณภาพบริการที่ดีของลูกค้าว่าเก่ียวข้อง
กับปัจจัย 6 ปัจจัยที่สําคัญ ดังน้ี  

(1) ความเป็นมืออาชีพและทักษะในการบริการ ลูกค้าจะรับรู้คุณภาพการบริการที่ดีได้เมื่อ 
ผู้ให้บริการมีความรู้ทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ  

(2) ความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อพนักงานบริการ ซึ่งพิจารณาจากความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ  
ในการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจโดยทันที  

(3) การเข้าถึงบริการง่ายและมีความยืดหยุ่น ลูกค้าจะพิจารณาจากผู้ให้บริการประกอบไปด้วย
สถานที่ ช่ัวโมงการทํางาน ตัวพนักงาน และระบบการทํางานได้ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการเข้าถึงบริการ รวมถึง
มีการเตรียมปรับการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  

(4) ความไว้วางใจและความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการ ลูกค้าจะรู้ว่าเมื่อใดก็ตามท่ีมีการตกลงใน
การใช้บริการที่เกิดขึ้น สามารถที่จะไว้ใจผู้ให้บริการได้โดยพนักงานจะทําตามสัญญาที่ตกลงไว้ซึ่งถือว่า เป็นสิ่งที่ 
ลูกค้าให้ความสนใจเป็นพิเศษ  

(5) การชดเชย เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้ามีความรู ้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหรือไม่เป็นไปตาม 
ความคาดหวัง ผู้ให้บริการจะต้องแก้ไขให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างทันที  

(6) ความมีช่ือเสียงของผู้ให้บริการ ลูกค้ามักเช่ือว่าการให้บริการของผู้ให้บริการสามารถเช่ือถือได้ 
และเหมาะสมกับคุณค่าของเงินที่จ่ายไป 

ขณะที่ Antonides, Gerrit & van Raaij, Fred W. (1998) กล่าวว่า การรับรู้คุณภาพเกิดจาก
ความคาดหวังของลูกค้า โดยจะประเมินว่าสินค้าหรือการบริการจะมีคุณภาพสูง ก็ต่อเมื่อความต้องการของเขา
ตรงกับความคาดหวังที่ต้ังไว้ การรับรู้คุณภาพที่สูงต่อสินค้าหรือการบริการลูกค้าจะพิจารณาจากความเหมาะสม
ของการใช้งาน ความคงทน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไว้วางใจ ความถี่ในการเสียตํ่า และการบริการ
หรือสินค้าจะมีคุณภาพ เมื่อลูกค้าได้ทําการเปรียบเทียบการรับรู้จริงกับความคาดหวังต่อสินค้าหรือบริการน้ัน  

สําหรับการวัดการรับรู้คุณภาพบริการของงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Parasuraman, 
Zeithaml and Berry (1998) ซึ่งวัดจาก 5 มิติ คือความเป็นรูปธรรมของบริการ ความเช่ือมั่นไว้วางใจได้ การ
ตอบสนองลูกค้า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และการเข้าใจและรู้จักลูกค้า 
 
4. แนวคดิความพึงพอใจของลูกค้า  
 4.1 ความหมาย 

 Kotler (1997) ความพึงพอใจ เป็นแนวคิดที่เก่ียวที่เก่ียวข้องกับความรู้สึกหลังการซื้อหรือรับ
บริการของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการหรือ
ประสิทธิภาพของสินค้า (Perceived Performance) กับการให้บริการท่ีเขาคาดหวัง (Expected Performance) 
กรณีผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ (Product Performance) ตํ่ากว่าความคาดหวังของลูกค้า จะทําให้ลูกค้า
เกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfied Customer) แต่ถ้าระดับของผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการตรงกับความ
คาดหวังของลูกค้าที่ต้ังไว้ ก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ (Delighted Customer) ผู้ให้บริการจะต้องทํา
ให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขัน สิ่งสําคัญสิ่งหน่ึงในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการคือการรักษา
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ระดับการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ โดยลูกค้า
สามารถรู้สึกถึงระดับความพึงพอใจใน 3 ระดับดังน้ี  
 - ถ้าผลงานที่รับรู้ตํ่ากว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกไม่พอใจ  

 - ถ้าผลงานที่รับรู้เท่ากับความคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกพอใจ  
 - ถ้าผลงานที่รับรู้สูงกว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความรู้สึกยินดีหรือพอใจมาก 

จากแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจข้างต้น สามารถนํามาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับบุคคล เมื่อความต้องการข้ันพ้ืนฐานทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการตอบสนอง ดังน้ันการสร้างความพึงพอใจให้
กับผู้รับน้ันสามารถสร้างขึ้นได้ เช่น การให้บริการแก่ลูกค้าก็ควรจะสร้างต้ังแต่การให้บริการท่ีรวดเร็วพนักงาน 
ต้องมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ตอบสนอง 
ด้วยไมตรีจิต ซึ่งอย่างน้อยที่สุดน้ันการสร้างความพึงพอใจควรจะอยู่เท่ากับความคาดหวังของผู้รับก็จะทําให้ผู้รับเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจ 

4.2 การวัดความพึงพอใจของลูกค้า 
 Millet (1954) นําเสนอเก่ียวกับการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ที่เกิดจากการรับบริการ พบว่า 

มาจาก 5 องค์ประกอบ คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) เป็นมาตรฐานเดียวกัน การ
ให้บริการท่ีตรงต่อเวลา (Timely Service) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) มีความหลากหลาย
ของบริการและสถานที่ที่เหมาะสม การบริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) และการบริการแบบ
ก้าวหน้า (Progressive Service) มีการปรับปรุงคุณภาพบริการอยู่ตลอดเวลา 

   Aday LA, Andersen R. (1974) สอบถามผู้รับบริการถึงสิ่งที่ต้องการและหากได้สิ่งน้ันจะทํา
ให้เกิดความพึงพอใจ คําตอบที่ได้นํามาจัดกลุ่มได้ 6 กลุ่ม ดังน้ี 

  - กลุ่มที่ 1 ความสะดวกที่ได้รับการบริการ (Convenience) ซึ่งวัดจากระยะเวลาในการรอคอย
เพ่ือรอรับบริการไม่นาน ความเป็นระเบียบของหน่วยบริการ และลักษณะสถานที่ของหน่วยบริการ  

  - กลุ่มที่ 2 การประสานงานของการบริการ (Coordination) ซึ่งวัดจากการได้รับบริการ
ทั้งหมดตามความต้องการ และการสนใจของผู้ปฏิบัติงานต่อผู้รับบริการ 

  - กลุ่มที่ 3 อัธยาศัยและความสนใจต่อผู ้รับบริการ (Courtesy) ซึ่งวัดจาก คําพูดเชิงบวก 
บุคลิกภาพน่าเลื่อมใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความเอาใจใส่ต่อเวลา 

  - กลุ่มที่ 4 ข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ วัดจากข้อมูลทั่วไป ได้แก่ วิธีการรับบริการ กฎ
ระเบียบต่างๆ เก่ียวกับการรับบริการ และข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น คําแนะนําเก่ียวกับการใช้  

  - กลุ่มที่ 5 คุณภาพของบริการ (Quality of Service) วัดจากความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์  

  - กลุ ่มที่ 6 ราคาค่าใช้จ่าย (Cost) วัดจากราคาที่ยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของราคา ไม่เอา
เปรียบผู้รับบริการ 
   Lam et al. (2002) ได้นิยามความพึงพอใจของลูกค้าว่าเป็นระดับความปลื้มยินดีต่อคุณภาพ
ของสิ่งที่ได้รับ (Consumption Related Fulfillment) และวัดความพึงพอใจดังกล่าวใน 2 ลักษณะ คือการวัด
แบบหลายแง่มุม (Transaction Specific Satisfaction) จากองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ความเหมาะสมของราคา ความสามารถของพนักงานผู้ให้บริการ เป็นต้น และการวัดอีก
ลักษณะหน่ึงคือการวัดแบบภาพรวม (Cumulative or Overall Transaction) ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์
จากการเข้ามาเก่ียวข้องกับสินคา้บริการ หรือผู้ให้บริการ 
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 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจของลูกค้าในระดับ 
มหภาคมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2537 เครื่องมือน้ีมีช่ือว่า American Customer Satisfaction Index (ACSI) คิดค้น
โดย Professor ClaesFornell ผู้อํานวยการ National Quality Research Center มหาวิทยาลัยมิชิแกน โดย 
ACSI สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดด้านการตลาด มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้วัดศักยภาพทั้งในระดับองค์กร ระดับ
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ ซึ่งถือเป็นการเติมเต็มสําหรับการวัดศักยภาพขององค์กรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
เพราะการวัดผลผลิตเชิงปริมาณเป็นการวัดประสิทธิภาพในมุมมองของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ หรือการวัด
ประสิทธิภาพทางด้านอุปทาน ในขณะที่การวัดความพึงพอใจของลูกค้า จะเป็นสิ่งสะท้อนประสิทธิภาพของ
องค์กรในด้านคุณภาพ หรือเป็นมุมมองด้านอุปสงค์น่ันเอง แนวคิด ACSI เป็นการวัดความพึงพอใจของลูกค้า
จากประสบการณ์จริง โดยจุดเด่นที่สําคัญความเป็นกลาง (Uniform) และสามารถนําผลมาเทียบเคียงกันได้ 
(Comparable) ดังน้ัน คะแนนที่ได้จากการประเมิน จึงสามารถนํามาประมวลผลในระดับอุตสาหกรรม ระดับ
ภาคการผลิตหรือบริการ และระดับประเทศได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบระหว่างองค์กร เพ่ือ
สะท้อนความสามารถในการแข่งขันของแต่ละหน่วยธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

 แบบจําลองของ ACSI ประกอบด้วย 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า คือ 
คุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้รับ (Perceived Quality) คุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าได้รับ 
(Perceived Value) และความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) ขณะเดียวกันมีอีก 2 ปัจจัยที่
เป็นผลจากความพึงพอใจของลูกค้า คือ การร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaints) และความ
จงรักภักดีในสินค้าหรือบริการ (Customer Loyalty) 
   คุณภาพของสินค้าหรือบริการ เป็นการประเมินประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการจาก
ประสบการณ์จริงของลูกค้า โดยการวัดคุณภาพของสินค้าหรือบริการน้ีจะมีการสอบถามลูกค้าใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ คุณภาพสินค้าหรือบริการในภาพรวม (Overall) คุณภาพสินค้าหรือบริการในแง่ของการตอบสนองความ
ต้องการส่วนบุคคล (Customization) และคุณภาพของสินค้าหรือบริการในแง่ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ขณะที่คุณค่าของสินค้าหรือบริการ จะให้ลูกค้าลองเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพของสินค้าหรือบริการกับราคา
ที่ต้ังไว้ เป็นการนําปัจจัยด้านราคาเข้ามาพิจารณาโดยลดผลกระทบในเรื่องของระดับรายได้ หรือข้อจํากัดด้าน
งบประมาณของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งทําให้สามารถนําข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้น สําหรับความคาดหวัง
ของลูกค้าจะประกอบด้วย ความคาดหวังที่เกิดขึ้นก่อนที่ซื้อสินค้าหรือบริการ (Prior Consumption Experiences) 
ซึ่งมาจากข้อมูลที่ลูกค้าได้รับจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท หรือการแนะนําจากคนรอบข้าง และความ
คาดหวังต่อการบริการ หรือการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพของบริษัทในอนาคต (Forecast of Supplier’s Ability) 
โดยจะมีการสอบถามลูกค้าใน 3 ประเด็น ได้แก่ ภาพรวม การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล และความ
น่าเช่ือถือ เช่นเดียวกับการสอบถามในเร่ืองคุณภาพของสินค้าหรือบริการ 

 ส่วนผลของความพึงพอใจคือ การร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaints) และความ
จงรักภักดีในสินค้าหรือบริการ (Customer Loyalty) ซึ่งตามทฤษฎี Exit-Voice Theory ของ Hirschman 
(1970) อธิบายว่า เมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจในสินค้าหรือบริการ พฤติกรรมที่ลูกค้าจะแสดงออกมี 2 แนวทาง 
แนวทางแรก คือ การร้องเรียนไปยังบริษัทผู้ขายสินค้าหรือบริการน้ันๆ ซึ่งกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็นกลุ่มที่บริษัท
ยังมีโอกาสจะรักษาไว้ได้ ขณะที่อีกแนวทางหน่ึงคือ การเปล่ียนไปใช้สินค้าหรือบริการของคู่แข่ง ในทางตรงกัน
ข้าม หากลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ ก็จะสะท้อนออกมาในลักษณะของความจงรักภักดีในสินค้า 
หรือบริษัท ซึ่งปัจจัยตัวหลังจะถือว่าเป็นตัวแทน (Proxy) ของกําไรของบริษัท น่ันเอง (Reichheld and 
Sasser, 1990) การเก็บข้อมูลในเรื่องการร้องเรียนจะสอบถามถึงจํานวนคร้ังที่มีการร้องเรียนทั้งรูปแบบที่เป็น



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564   หน้า 18 
 

ทางการ และไม่เป็นทางการ ในขณะที่ปัจจัยเก่ียวกับความจงรักภักดีในสินค้าหรือบริการ จะสอบถามใน 2 ประเด็น 
ได้แก่ การซื้อซ้ํา (Repurchase Likelihood) และการยอมรับได้ในการเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Tolerance)  

 จากการศึกษาของ Professor ClaesFornell พบว่า คุณภาพของสินค้าหรือบริการ คุณค่า
ของสินค้าหรือบริการ และความคาดหวังของลูกค้า จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลทางตรงเชิงบวก (Positive Direct Effect) 
ต่อความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนความพึงพอใจของลูกค้าจะส่งผลต่อความจงรักภักดีในสินค้าหรือบริการ และการ
ร้องเรียนของลูกค้าในเชิงบวกและลบ ตามลําดับ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการให้บริการของสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 - 2 และสํานักงานสหกรณ์
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสํารวจ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
 
3.1 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากร  
 ประชากรที่ทําการศึกษา คือ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ ์ณ ปี 2564 

จํานวน 11,591 ตัวอย่าง จําแนกได้ดังน้ี  
1) ผู้รับบริการ ได้แก่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ทุกแห่ง เฉพาะที่มีสถานะดําเนินการ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ทุกประเภท จํานวน 6,568 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร จํานวน 3,777 แห่ง  
รวม 10,345 แห่ง 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  
- หน่วยงานราชการระดับจังหวัด ได้แก่ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สํานักงานเกษตร

จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานพาณิชย์จังหวัด สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สํานักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด และหน่วยงานราชการระดับเขต ได้แก่ สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรระดับเขต จํานวน 544 แห่ง 

- กลุ่มอาชีพ เฉพาะที่มีสถานะดําเนินการและเคยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมฯ จํานวน 702 แห่ง 
 

2. การกําหนดจํานวนตัวอย่าง 
      สํารวจโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรทุกประเภท ในข้อ 1) โดยจะทําการสุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประมาณร้อยละ 30 จากประเภทประชากรที่มีจํานวนมาก (สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ) ส่วนประเภทประชากร 
ที่มีจํานวนน้อย (สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า หน่วยงานราชการ ระดับจังหวัดและระดับเขต)  
จะใช้การสํารวจครบทั้งจํานวน  เพ่ือจะให้ผลการสํารวจยอมรับได้ตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน .05 กําหนดการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ จํานวนรวม 4,056 
ตัวอย่าง  
 

3. การสุ่มตัวอย่าง  
     ได้สุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้ง 2 กลุ่ม กระจายทุกจังหวัด รวมทั้ง สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 และพ้ืนที่ 2 เป็นด้วยวิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) จํานวน 4,056 ตัวอย่าง
ได้รับการตอบกลับ จํานวน 926 ตัวอย่าง แยกเป็นกลุ่มผู้รับบริการจํานวน 659 ตัวอย่าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 267 
ตัวอย่าง 
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3.2 การสร้างแบบสอบถาม  

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทํากรอบการ
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นฯ  โดยสร้างแบบสอบถามท่ีประกอบด้วยข้อคําถามลักษณะการประเมินเพ่ือ 
วัดระดับความพึงพอใจ ข้อคําถามสถิติเชิงพรรณนาสําหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไปหรือเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ในบางประเด็นคําถาม และข้อคําถามลักษณะปลายเปิดสําหรับการแสดงความคิดเห็น โดยเป็นไป
ตามแนวทางการพัฒนาองค์การคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งได้ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่เห็นชอบข้อเสนอการ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ิมเติม เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ประเด็นการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งกําหนดแบบสอบถามไว้ 5 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส่วนที่ 4 ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
           ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการบริการของ  
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
3.3 วิธีการสํารวจและรวบรวมข้อมูล 
 1) นําส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามไปยังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์ โดยระบุรหัสเอกสาร (1 รหัส ต่อ 1 ตัวอย่าง) พร้อมอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม
ผ่านระบบ “สํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” อย่างละเอียด เพ่ือประหยัดเวลาและงบประมาณ 

2) กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามผ่านระบบ “สํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” กลุ่มพัฒนาระบบบริหารรวบรวมข้อมูล
สําหรับการประมวลผล ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
3.4 การประมวลผล  
 หลังจากปิดการตอบรับแบบสอบถามผ่านระบบ “สํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เรียบร้อยแล้ว ได้มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งหากแบบสอบถามของตัวอย่างใดที่ได้รับไม่สอดคล้องกับข้อมูลจะตัดทิ้งไม่นํามาแปร
ผล แต่จะเก็บในส่วนของข้อคําถามที่เป็นการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะไว้พิจารณาเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป 
 การประมวลผล วิเคราะห์ผล ด้วยระบบ “สํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” และใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์และ
นําเสนอข้อมูลในรูปการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าคะแนนเฉล่ีย  
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3.5 หลักเกณฑ์การคํานวณคะแนน วิเคราะห์ และแปรผล  
 1) การวิเคราะห์และแปรผล ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
และ 3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 
 2) การคิดคะแนนของแต่ละระดับความพึงพอใจในการให้บริการในด้านต่างๆ กําหนดเกณฑ์การวัด
ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับความพงึพอใจ 
5 พึงพอใจมากที่สุด 
4 พึงพอใจมาก 
3 พึงพอใจปานกลาง 
2 พึงพอใจน้อย 
1 พึงพอใจน้อยที่สุด 

3) การแปรผลความพึงพอใจพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งแบ่งเป็น 5 ช่วง
โดยใช้หลักการทางสถิติ ได้แก่ พิสัย/จํานวนช้ัน = (คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด) /5 การแปลผลคะแนนมีดังน้ี 

ช่วงคะแนน ระดับความพงึพอใจ 
4.20 - 5.00 พึงพอใจมากที่สุด 
3.40 - 4.19 พึงพอใจมาก 
2.60 - 3.39 พึงพอใจปานกลาง 
1.80 - 2.59 พึงพอใจน้อย 
1.00 - 1.79 พึงพอใจน้อยที่สุด 

หมายเหตุ : กรณีไม่มีความเห็น /ไม่ทราบ จะไม่นํามาคิดค่าคะแนน 
 4) การวิเคราะห์และแปรผล ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจงความถี่ เป็นจํานวน ร้อยละ เพ่ือดู
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรหรือเปรียบเทียบค่าสัดส่วน 
3.6 จํานวนแบบสอบถามที่ได้รับ 

การสํารวจในคร้ังน้ีได้รับความอนุเคราะห์จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตอบกลับ  
จําแนกได้ ดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่สง่ 

จํานวน
แบบสอบถาม

ตอบกลับ 
ร้อยละ 

ผู้รับบริการ            - สหกรณ์ทุกประเภท 2,168 544  
                           - กลุ่มเกษตรกร 1,133 115  
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  - กลุม่อาชีพ 211 19  
                           - หน่วยงานราชการระดับจังหวัด 544 248  

รวมทั้งสิน้ 4,056 926 22.83 
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บทที่ 4 
สรุปผลการสํารวจ 

 
4.1   ข้อมูลทั่วไปภาพรวม  

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 926 ราย  
 

ตารางที่ 4-1  ร้อยละของกลุม่ตัวอย่าง จําแนกตามประเภท เพศ อายุ การรับบริการ         n=926 
ลําดับ  ข้อมูลทั่วไป จํานวน (ราย) ร้อยละ 

1 ประเภท   
  ผู้รับบริการ  

  - สหกรณ์การเกษตร 232 25.05
  - สหกรณ์นิคม 36 3.89
  - สหกรณ์ประมง 14 1.51
  - สหกรณ์ออมทรัพย์ 133 14.36
  - สหกรณ์เครดิตยูเนียน 54 5.83
  - สหกรณ์บริการ 52 5.62
  - สหกรณ์ร้านค้า 23 2.49
  - กลุ่มเกษตรกร 115 12.42
  รวม 659 71.17

  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย   
  - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์ 46 4.97
  - สํานักงานเกษตรจังหวัด 34 3.67
  - สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 48 5.18
  - สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 21 2.27
  - สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 34 3.67
  - สํานักงานประมงจังหวัด 30 3.24
  - สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 5 0.54
  - สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 30 3.24
  - กลุ่มอาชีพ 19 2.05
  รวม 267 28.83
  รวมทั้งสิน้ 926 100
2 เพศ   

  ชาย 400 43.20
  หญิง 526 56.80

  รวมทั้งสิน้ 926 100
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                                                                                                                        n=926 
ลําดับ  ข้อมูลทั่วไป จํานวน (ราย) ร้อยละ 

3 อายุ  
  20-30 ปี 72 7.78
  31-40 ปี 169 18.25
  41-50 ปี 271 29.27
  51-60 ปี 302 32.61
  60 ปี ขึ้นไป 112 12.09
  รวมทั้งสิน้ 926 100
4 การรับบริการ  

  ได้รับบริการ  
  - ผู้รับบริการ 651 70.3
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส่วนราชการ) 224 24.19
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มอาชีพ) 17 1.84
  รวม 892 96.33
  ไม่ได้รับบริการเลย (ไม่ประเมนิผลความพึงพอใจ) 
  - ผู้รับบริการ 8 0.86
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส่วนราชการ) 24 2.59
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลุ่มอาชีพ) 2 0.22
  รวม 34 3.67

  รวมทั้งสิน้ 926 100

4.2  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)  
  จํานวนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 659 ราย  
ตารางที่ 4-2  ร้อยละของกลุม่ตัวอย่าง จําแนกตามประเภท เพศ อายุ ตําแหน่ง/บทบาทหน้าที่ และ  
   ทุนดําเนนิงาน ณ วันสิน้ปีทางบัญชีที่ผา่นมา                                             n=659 
ลําดับ  ข้อมูลทั่วไป จํานวน (ราย) ร้อยละ

1 ประเภท   
  สหกรณ์      82.55 
  - สหกรณ์การเกษตร  232 
  - สหกรณ์นิคม  36 
  - สหกรณ์ประมง  14 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์  133 
  - สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  54 
  - สหกรณ์บริการ  52 
  - สหกรณ์ร้านค้า  23 
  กลุ่มเกษตรกร 115 17.45
  รวมทั้งสิน้ 659 100
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ลําดับ  ข้อมูลทั่วไป จํานวน (ราย) ร้อยละ
2 เพศ   

  ชาย 309        46.89 
  หญิง 350        53.11 
  รวมทั้งสิน้ 659      100 

3 อายุ  
  20-30 ปี 46 6.98
  31-40 ปี 102 15.48
  41-50 ปี 192 29.14
  51-60 ปี 215 32.62
  60 ปี ขึ้นไป 104 15.78
  รวมทั้งสิน้ 659 100
4 ตําแหน่ง/บทบาทหน้าที ่  

  ประธานกรรมการสหกรณ์หรอืผู้ปฏิบัติหน้าที่ 179    27.16 
  ประธานกลุ่มเกษตรกรหรือผูป้ฏิบัติหน้าที่ 107 16.24
  ผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ 23 3.49
  ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรหรือผูป้ฏิบัติหน้าที่ 350 53.11

  รวมทั้งสิน้ 659  100 
5 ทุนดําเนนิงาน ณ วันสิน้ปีทางบัญชีที่ผา่นมา  

  น้อยกว่า 50 ลา้นบาท         426     64.65 
  ต้ังแต่ 50 ล้านบาท - 100  ลา้นบาท           53  8.04
  มากกว่า 100 ล้านบาท - 500  ล้านบาท           93  14.11
  มากกว่า 500 ล้านบาท - 1,000 ล้านบาท           34  5.16
  มากกว่า 1,000 ล้านบาทข้ึนไป           53  8.04

  รวมทั้งสิน้         659   100 
 
4.3  ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการรบับริการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 
ตารางที่ 4-3  ร้อยละของความถ่ีในการรบับริการ                                                   n=659 
ลําดับ  ความถ่ี จํานวน (ราย) ร้อยละ

1 ได้รับบริการ  651 98.79
  - รับบริการเป็นประจํา  606 91.96 
  - รับบริการนาน ๆ ครั้ง  45   6.83 
2 ไม่ได้รับบริการเลย 8 1.21
  รวมทั้งสิน้ 659 100

 
 
 

n = 659
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ตารางที่ 4-4  ลักษณะของการรับบริการ                                                                       n=1,159 
ลําดับ ความถ่ี จํานวน 1 ร้อยละ

1 เดินทางไปรับบริการ ณ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด/ 
สํานักงานส่งเสริมสหกรณก์รุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 

228 19.67

2 เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางมาให้บริการ  
ณ หน่วยงานของผู้รับบริการหรือมาร่วมประชุม 

596 51.43

3 รับบริการผ่านช่องทางอ่ืน 335 28.90
รวมทั้งสิน้ 1,159 100

ตารางที่ 4-5  ช่องทางการติดต่อขอรับบรกิาร                                                             n=2,277 
ลําดับ ความถ่ี จํานวน 1 ร้อยละ

1 ผ่านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 627 27.54
2 ผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียนที่กรมส่งเสริมสหกรณ์หรือหน่วยงานใน

ส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 8 0.35
3 เว็บไซต์หรือ E-mail กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือหน่วยงานในส่วน

ภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 130 5.71
4 ผ่านหนังสือราชการ 437 19.19
5 ผ่านโทรศัพท์/ โทรสาร 473 20.77
6 ผ่านการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กับสหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกร 325 14.27
7 Social Media (เช่น Facebook / Line / Video conference 

/ Google+) 277 12.17
รวมทั้งสิน้ 2,277 100

ตารางที่ 4-6  ลักษณะของงานท่ีรบับริการ                                             n=1,884 
ลําดับ ความถ่ี จํานวน 1 ร้อยละ 

1 ให้คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการจัดต้ังสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 175 9.29 
2 ให้คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการดําเนินงาน/การแก้ไขปัญหา

ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 613 32.54 

3 ให้คําแนะนําในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 462 24.52 
4 ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ด้านเงินทุนและอุปกรณ์ในการ

ดําเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร 238 12.63 
5 ให้การศึกษาอบรม/ให้ความรู้แก่กรรมการ ฝ่ายจัดการ และ

สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 396 21.02 
รวมทั้งสิน้ 1,884 100 

 

                                                            
1 ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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4.4  ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผู้รบับริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  
          (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ส่วนราชการและกลุ่มอาชีพ) 
 4.4.1 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผู้รบับริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  
         ผลการสํารวจความความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและสํานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3498 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
87.00 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4671 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.34 รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3249 คิดเป็นร้อยละ 86.50 และด้านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2525 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.05 ตามลําดับ 
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดในทุกๆ ด้าน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 - 7 
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ตารางที่ 4-7     ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
                    (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ส่วนราชการและกลุ่มอาชีพ) 

ประเด็นการสํารวจ 
ผู้รับบริการ – ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(N=892) 
ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2422 84.84 พึงพอใจมากท่ีสุด 12 
 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3879 87.76 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.2803 85.61 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3890 87.78 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 
รวม 4.3249 86.50 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและ
น้ําเสียงท่ีสุภาพ 

4.5314  90.63  พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือ
ชี้แจงให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.4238  88.48  พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมใน
การให้บริการ 

4.4305  88.61  พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง 
ญาติพ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.5516  91.03  พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อม
ปรับปรุงแก้ไข 

4.3980  87.96  พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.4671  89.34  พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     
 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.3083  86.17  พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.2870  85.74  พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

4.2388  84.78  พึงพอใจมากท่ีสุด 13 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.1850  83.70  พึงพอใจมาก 14 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจง้ให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะ  ๆ 4.2433  84.87  พึงพอใจมากท่ีสุด 11 
รวม 4.2525  85.05  พึงพอใจมากท่ีสุด  

รวมทุกด้าน  4.3498   87.00  พึงพอใจมากท่ีสุด   
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4.4.2  สรปุผลการสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการ (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) 
         ผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พบว่า ความพึงพอใจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.3747 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
87.49 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนน
ความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4986 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.97 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.3445 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.89 และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
และสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2750 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.50 ตามลําดับ อยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากที่สุดในทุกๆ ด้าน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 - 8 
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ตารางที่ 4-8   ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผู้รบับริการ (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) 

ประเด็นการสํารวจ 
ผู้รับบริการ - สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(N=651)
ค่าเฉล่ีย 
(Mean)  ร้อยละ  ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2611 85.22 พึงพอใจมากท่ีสุด 13 

 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4347 88.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.2842 85.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 11 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3978 87.96 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 
รวม 4.3445 86.89 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5699 91.4 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.4516 89.03 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.4547 89.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.6037 92.07 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.4132 88.26 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.4986 89.97 พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.3272 86.54 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.2980 85.96 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

4.2673 85.35 พึงพอใจมากท่ีสุด 12 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.1935 83.87 พึงพอใจมาก 14 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็น
ระยะๆ 

4.2888 85.78 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

รวม 4.2750 85.50 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด้าน 4.3747 87.49 พึงพอใจมากท่ีสุด  



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   หน้า 30 
 
 

4.4.3 สรุปผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างสหกรณ์แต่ละประเภทและกลุม่เกษตรกร 
         ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างสหกรณ์แต่ละประเภทและกลุ่มเกษตรกร พบว่า 

ในภาพรวมสหกรณ์บริการมีความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5854 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.71  
สหกรณ์ร้านค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4907 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.81  สหกรณ์ออมทรัพย์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.4021 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.04 กลุ่มเกษตรกร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3847 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.69 
สหกรณ์การเกษตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3431 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.86 สหกรณ์ประมง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.3077 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.15 สหกรณ์นิคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2679 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.36 
และ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2574 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.15 ตามลําดับ  รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4 - 9 
 
ตารางที่ 4-9     เปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างสหกรณ์แต่ละประเภทและกลุ่มเกษตรกร 

ประเภทสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 

ความพึงพอใจในภาพรวมในแต่ละด้าน 

ลําดับ
ด้านกระบวนการ

ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ 

ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ความพึงพอใจใน
ภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 
สหกรณ์บริการ 4.5589 91.18 4.7176 94.35 4.4745 89.49 4.5854 91.71 1 
สหกรณ์ร้านค้า 4.5217 90.43 4.5652 91.3 4.3913 87.83 4.4907 89.81 2 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 4.3864 87.73 4.5364 90.73 4.2803 85.61 4.4021 88.04 3 
กลุ่มเกษตรกร 4.3728 87.46 4.5211 90.42 4.2579 85.16 4.3847 87.69 4 
สหกรณ์การเกษตร 4.2969 85.94 4.4612 89.22 4.262 85.24 4.3431 86.86 5 
สหกรณ์ประมง 4.2692 85.39 4.4308 88.61 4.2154 84.31 4.3077 86.15 6 
สหกรณ์นิคม 4.1806 83.61 4.3889 87.78 4.2167 84.33 4.2679 85.36 7 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 4.2312 84.63 4.3698 87.4 4.166 83.32 4.2574 85.15 8 

รวม 4.3445 86.89 4.4986 89.97 4.275 85.5 4.3747 87.49  
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          4.4.4 สรุปผลการสาํรวจความพึงพอใจของสหกรณ์การเกษตร 
        ผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณ์การเกษตรต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด

และสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า ความพึงพอใจของสหกรณ์การเกษตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3431 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.86 อยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 5 เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้รับบริการทั้งหมด และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.4612 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.22 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.2969 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.94 ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.2620 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.24 ตามลําดับ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดในทุกๆ ด้าน รายละเอียดแสดง 
ดังตารางที่ 4 – 10    
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ตารางที่ 4-10 ผลสํารวจความพึงพอใจจําแนกตามประเภทผู้รับบริการ - สหกรณ์การเกษตร 

ประเด็นการสํารวจ 
ผู้รับบริการ - สหกรณ์การเกษตร(N=229) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชดัเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2402 84.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 11 
1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4017 88.03 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 
1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ 
     ได้รับความสะดวก 

4.2227 84.45 พึงพอใจมากท่ีสุด 12 

1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3231 86.46 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 
รวม 4.2969 85.94 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง 
ท่ีสุภาพ 

4.559 91.18 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.4367 88.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.3581 87.16 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่
รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพ่ี
น้องหรือพวกพ้อง 

4.5808 91.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.3712 87.42 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.4612 89.22 พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก             
3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการ
ให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.3013 86.03 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.3013 86.03 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจํา 

4.262 85.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.1747 83.49 พึงพอใจมาก 13 

3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2707 85.41 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 
รวม 4.2620 85.24 พึงพอใจมากท่ีสุด  

รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 5) 4.3431 86.86 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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  จากการสอบถามกลุ่มตัว  อย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย1  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) สะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนการทํางาน 
2) แก้ข้อกฏหมายของสหกรณ์ ให้ทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน เช่น การบริหารงานในรูปแบบ

คณะกรรมการตามวาระ ซึ่งไม่ต่อเน่ืองกับการเจริญเติบโตของสหกรณ์ น่าจะแก้ไขวาระคณะกรรมการตาม
ขนาด ของสหกรณ์ฯ เพ่ือให้สหกรณ์ฯเล็ก ๆ ได้ขับเคลื่อนพัฒนาขึ้นเป็นที่พ่ึงของสมาชิกต่อไป 

3) การสร้างเง่ือนไขที่ไม่เอ้ือต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ เช่น การที่สหกรณ์ค้างชําระหน้ีกองทุน
พัฒนาสหกรณ์และถูกดําเนินคดีโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งจะมีผลทําให้สหกรณ์ไม่สามารถเปิดวงเงินกู้เพ่ิม
จาก สถาบันการเงิน (ธกส.) และมีผลกระทบในด้านเงินทุนหมุนเวียน ทําให้สหกรณ์ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ 
หรือได้แต่ช้า และแทนที่สหกรณ์จะได้รับวงเงินเพ่ิมจาก ธกส.เพ่ือนํามาชําระหน้ีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กลับ
กลายเป็นเดินต่อไม่ได้ ดังน้ันกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องปลดล็อคเง่ือนไขดังกล่าว เพราะมันไม่ได้ส่งเสริมให้
สหกรณ์พัฒนาต่อไปได้เลย (ขอสะท้อนไปถึงบอร์ดบริหารของ ธกส.ด้วยเพราะแน่ใจว่า หน่ึงในบอร์ดบริหาร 
ธกส.คือท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์) 

4) กรณีมีงบสนับสนุนหรือโครงการต่างๆช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ล่าช้าไม่ตรงกับช่วงลงทุน 
ทําการเกษตร บางโครงการได้มาไม่ตรงกับฤดูกาลของเกษตรกร 

5) กรมควรมีงบประมาณสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ให้กับสหกรณ์มากกว่าน้ี 
6) สนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต มาช่วยเหลือสหกรณ์ 
7) เงินทุนส่งปีต่อปีสมาชิกเอาไปประกอบอาชีพยังไม่มีรายได้มาพอจะส่งคืนได้ถ้าเป็นไปได้ขอ

เงินทุนระยะยาว 
8) กรมส่งเสริมควรมีส่วนร่วมและดูแลสหกรณ์ให้มากขึ้นกว่าเดิม 
9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรประสานงานกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการกําหนดค่าเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญให้เหมาะสมกับภาคการเกษตร 
10) การหาตลาดรองรับผลผลิตของสหกรณ์ที่ย่ังยืน 
11) ขอให้กรมฯ ควรส่งเสริมสหกรณ์จริงๆจังๆอย่างที่ปฎิบัติอยู่อย่างสมํ่าเสมอ 
12) โครงการต่างๆควรมีระยะเวลาให้ทางสหกรณ์ได้พิจารณาตัดสินใจและดําเนินการอย่าง

เหมาะสม หากเร่งรีบเกินไปอาจทําให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 
13) ดูแลสหกรณอ์ย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
14) ช่วยจัดโครงการอบรมให้กับคณะกรรมการของสหกรณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือบริหาร

จัดการสหกรณ์ 
15) ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลธุรกิจต่างๆให้ดําเนินการเร่งด่วน ทําให้สหกรณ์ ขาดการตรวจสอบ

ข้อมูล ความชัดเจนแบบสอบถามคลุมเครือ 
16) รับฟังความคิดเห็นสหกรณ์การเกษตร (สกก.) ที่มีปัญหาและแก้ไขแล้ว ขาดเงิน หาทาง

ช่วยเหลือ ดูแลอย่าผลักสหกรณ์การเกษตร (สกก.) ไปให้ธกส. (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์) อย่างเดียว 
กพส มีเงินทุนเยอะทําไมไม่ช่วยที่มีเงินทุนน้อย ซึ่งกพสเน้นให้กู้ลงทุนในทรัพย์สินสร้างอาคารอ่ืนๆ สหกรณ์
การเกษตรใหญ่กู้ได้เยอะ แต่สหกรณ์การเกษตรเล็กต้องการเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า ผลักไปธกส. กรมจัดสรรเงินทุน
ส่วนน้ีมาพัฒนาสกกเล็กๆ ต้ังใจทํางานมาสักก้อนคัดสรรแต่ละจังหวัดมาทําแผนฟ้ืนฟู สหกรณ์การเกษตรขอ
สมัครด้วย ได้เงินทุนดอกเบ้ียตํ่ามาดูแลสมาชิก จะได้ช่วยเหลือสกก. ที่ด้อยโอกาสมาช่วยเหลือสมาชิกต่อไป 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   หน้า 34 
 
 

เน้นเงินทุนดบตํ่า ขอฝากความคิดน้ีถึงกรมด้วย ขอให้มีข้าราชการท่ีมีอุดมการณ์สหกรณ์มีมาเยอะ กรมจะได้
เป็นที่พ่ึงของสหกรณ์ต่อไป 

17) ส่งเสริมเกษตรให้รวดเร็วกว่าน้ีเช่นเมล็ดพันธ์ุพืชต้องมาก่อเดือน พ.ค. – มิ.ย. เป็นช่วงทํานาปี
แล้วตัวอย่างปีน้ีเมล็ดพันธ์ุมาสนับสนุนเดือน ก.ค. ไม่ทันคะ 

18) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการตลาด ปัจจัยทางการผลิต 
19) สหกรณ์ในพ้ืนที่โครงการหลวง ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดเล็กควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากภาครัฐในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งให้ความรู้ ตลอดจนช่วยหาตลาดรองรับผลผลิตของสมาชิก
สหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ส่วนมากจะผลิตเก่งอยู่แล้ว แต่สหกรณ์ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตของสมาชิก 
นอกจากส่งให้มูลนิธิโครงการหลวงแล้วพอมีผลผลิตเพ่ิมไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอนเลยทําให้สมาชิกท้อไม่รู้จะไป
พ่ึงใคร 

20) สิ่งที่สหกรณ์ขาดไปคือความรู้ อยากให้หน่วยงานช่วยเหลือส่งเสริมความรู้เก่ียวกับสหกรณ์ 
ความรู้ต้องนําหน้า ปัจจัยสี่ หากวันน้ีไม่มีใครส่งเสริมความรู้ให้สหกรณ์จะไม่เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง โลกกําลัง
เข้าสู่ยุคคริปโตเคอเรนซี่ เราต้องก้าวให้ทันบางอย่างเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยน 

21) ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรของสหกรณ์ 
22) ให้ภาครัฐมีนโยบายที่ชัดเจน 
23) อยากให้กรมส่งเสริมช่วยเหลือสมาชิก เช่น ด้านหน้ีสินของสมาชิก 
24) อยากให้ส่งเสริมและแนะนําการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์อย่างแท้จริงให้เป็นรูปธรรม 

เน่ืองจากหลายปีที่ผ่านมา สหกรณ์ไม่ได้รับความดูแลเท่าที่ควรอย่างเช่นสหกรณ์อ่ืนๆในเขตพื้นที่ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

1)  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมไม่ค่อยตามงาน เช่น รู้งานตอนใกล้ถึงกําหนดส่ง 
2)  เจ้าหน้าที่สามารถตอบคําถามข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ชัดเจน 
3)  ประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาแนะนําเก่ียวกับงานสหกรณ์สัปดาห์ละ 1-2 วัน 
4)  เพ่ิมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
5)  ลงพ้ืนที่อย่างจริงจังและจริงใจแล้วคุณจะมองเห็นปัญหาที่แท้จริง 
6)  พัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ เข้าใจวิธีการขบวนการสหกรณ์ กฏหมายสหกรณ์ควรกระตุ้น

สหกรณ์ในประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนช่องทางสําเร็จ 
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1) ช่วงสถานะการณ์ไวรัส โควิด 19 จะได้รับหนังสือช้านิดหน่อยคะ 
2) บางครั้งเอกสารมีการตกหล่นแล้วสหกรณ์ต้องเร่งรีบในการดําเนินการซึ่งอาจทําให้สมาชิกไม่ได้

รับสิทธ์ิอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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4.4.5 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณน์ิคม 
       ผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณ์นิคมต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด และ

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า ความพึงพอใจของสหกรณ์นิคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2679 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.36 อยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 7 เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้รับบริการทั้งหมด และ 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.3889 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.78 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2167 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.33 อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1806 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 83.61 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 - 11 
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ตารางที่ 4-11     ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้รับบริการ - สหกรณน์ิคม 

ประเด็นการสํารวจ 
ผู้รับบริการ - สหกรณ์นิคม(N=36) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1389 82.78 พึงพอใจมาก 10 

 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 
 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 12 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 
รวม 4.1806 83.61 พึงพอใจมาก  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.4722 89.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.3611 87.22 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.2778 85.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.3889 87.78 พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     
 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.3056 86.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.1944 83.89 พึงพอใจมาก 9 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 11 

3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

รวม 4.2167 84.33 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 7) 4.2679 85.36 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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  จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสหกรณ์นิคม ประกอบด้วย1 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) สมาชิกต้องการเอกสารสิทธิในที่ดิน เป็นของตนเอง  
2) ทุนในการประกอบอาชีพ  
3) แหล่งรองรับวัตถุดิบของสมาชิก การประกันราคา  
4) การอบรมแนะนําส่งเสริม งบประมาณ : สรา้งงาน/รายได้ ฯลฯ 
5) ของบสนับสนุนที่ให้ฟรีแก่สหกรณ ์

ด้านการให้บรกิารของเจ้าหน้าที ่
1) พัฒนาข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เกิดความเช่ือมั่น และความศรัทธาจากกระบวนการ

สหกรณ์ เป็นที่พ่ึงพา ส่งเสริมสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า (ตัวช้ีวัด สหกรณ์มีความพึงพอใจมากขึ้นจากเดิม) 
2) อยากขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยปรับทัศนคติข้าราชการ 

ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอให้มองผู้บริหารสหกรณ์ (คณะกรรมการดําเนินการ ) และฝ่ายจัดการ ในด้าน
บวกบ้าง ไม่ใช่มองเหมือนเป็นผู้ต้องหา สหกรณ์ที่ดี ๆ ก็ยังมีอีกมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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4.4.6 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณป์ระมง 
       ผลการสํารวจความความพึงพอใจของสหกรณ์ประมงต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด

และสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 พบว่า ความพึงพอใจของสหกรณ์ประมง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3077 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.15 อยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 6 เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้รับบริการทั้งหมด และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.4308 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.61 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.2692 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.39 และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.2154 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.31 ตามลําดับ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดในทุกๆ ด้าน รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4 – 12 
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ตารางที่ 4-12 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้รับบริการ - สหกรณ์ประมง 

ประเด็นการสํารวจ 
ผู้รับบริการ - สหกรณ์ประมง(N=13) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 5 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2308 84.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 
รวม 4.2692 85.39 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5385 90.77 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.3846 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.5385 90.77 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.4308 88.61 พึงพอใจมากท่ีสุด  

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.2308 84.62 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

รวม 4.2154 84.31 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 6) 4.3077 86.15 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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  จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสหกรณ์ประมง ประกอบด้วย1 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

จากที่ผ่านมากรมส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โครงการที่นําเสนอให้สมาชิก
บางคร้ังเป็นเพียงแผนสํารวจอย่างเดียวไม่เคยได้รับการสนับสนุน หรือจะสนับสนุนแต่ก็ยกเลิกภายหลัง 
สหกรณ์ประเภทประมง แต่สมาชิกขาดแคลนนํ้าเลี้ยงปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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4.4.7 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
       ผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัด

และสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 พบว่า ความพึงพอใจของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4021 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.04 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 3 เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้รับบริการทั้งหมด และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.5364 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.73 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.3864 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.73 และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.2803 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.61 ตามลําดับ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดในทุกๆ ด้าน รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4 - 13 
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ตารางที่ 4-13     ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้รับบริการ - สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ประเด็นการสํารวจ 
ผู้รับบริการ - สหกรณ์ออมทรัพย์(N=132) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2576 85.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 11 

 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4545 89.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.3636 87.27 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4697 89.39 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 
รวม 4.3864 87.73 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5985 91.97 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.4697 89.39 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.5152 90.3 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.6667 93.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.4318 88.64 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.5364 90.73 พึงพอใจมากท่ีสุด  

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.3258 86.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.3258 86.52 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

4.2652 85.3 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.2045 84.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 12 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2803 85.61 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 
รวม 4.2803 85.61 พึงพอใจมากท่ีสุด  

รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 3) 4.4021 88.04 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบด้วย1 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) การให้ความรู้ในด้านกฎกระทรวง  
2) การให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
3) การให้ความรู้ในด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบบัญชี  
4) การจัดอบรมสัมมนาให้คณะกรรมการดําเนินการ และฝ่ายจัดการตามพรบ . สหกรณ์ 

โดยเฉพาะสหกรณ์ขนาดเล็ก 
5) ควรจัดอบรมทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิคให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ให้มีความรู้ที่หลากหลาย  

ทันเหตุการณ์ เช่น กฎหมาย สินเช่ือ ฝ่ายทะเบียน 
6) การบริหารทางการเงินอย่างมีระบบ 
7) กรมส่งเสริมเป็นที่ปรึกษา ที่ดีอยู่แล้ว ปรับความคล่องตัวตามบริบทที่เหมาะสม 
8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ผ่านมาทํางานเชิงต้ังรับเมื่อมีสหกรณ์เกิดขึ้นใหม่จะเข้าไปดูแลและให้

คําปรึกษา อยากเห็นกรมส่งเสริมทํางานในในเชิงรุกบ้าง เพราะมีสถานประกอบการ หรือชุมชนบางกลุ่ม หรือ
ประชาชนส่วนมากยังไม่เข้าใจถึงการจัดต้ังสหกรณ์ และการดําเนินการสหกรณ์ ขั้นตอนการดําเนินการจัดต้ัง 
การบริหารสหกรณ์ เป็นต้น 

9) การทํางานในเชิงรุกมากขึ้นจะทําให้งานของสหกรณ์ดําเนินได้รวดเร็วฉับไวยิ่งขึ้น 
10) เข้าใจสถานการณ์โควิด หากเข้าสู่ภาวะปกติ ควรจัดอบรมให้ความรู้ คณะกรรมการสหกรณ์

ขนาดเล็กเยอะๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
11) ควรเปิดรับฟังความเห็นจากฝ่ายอ่ืนบ้างที่ไม่ใช่เฉพาะ กรรมการดําเนินการ เช่น ฝ่ายจัดการ 

สมาชิก การกํากับถ้าเอ้ือต่อกรรมการมากไปก็ไม่เกิดประโยชน์ อย่างคุณสมบัติของกรรมการผู้มีคุณวุฒิ  
ควรเป็นผู้มีคุณวุฒิจริงๆ ไม่ใช่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร แล้วจะออกกฎมากํากับทําไม 

12) ควรมีการอธิบายผลการวิเคราะห์อัตราส่วนต่างๆ เช่น อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน, อัตราส่วนเงิน
ลงทุน, อัตราส่วนด้านสภาพคล่อง, อัตราส่วนเงินให้กู้ยืม เพ่ือเสนอแนะแนวทางป้องกัน แก้ไขและปรับปรุงการ
บริหารการเงินสหกรณ์ 

13) ระเบียบของสหกรณ์ อ่านแล้วอาจเข้าใจยาก เน่ืองจากใช้คําที่เป็นทางการแบบราชการ หากมี
การสรุปให้เป็นข้อปฏิบัติแบบง่าย ๆ ได้เลยจะช่วยให้การทํางานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น (ไม่ต้องตีความเอง หรือ 
ต้องโทรถาม จนท. สหกรณ์ ) 

14) ต้องการให้กรมปรับปรุง กฎ ระเบียบเก่ียวกับการช่วยเหลือสมาชิก ให้สอดคล้องภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

15)  ให้เข้าใจวิถีชีวิตที่เป็นจริงของสมาชิกที่ทําให้เขาอยู่รอดอยู่ได้จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
อย่าบริหารส่งเสริมโดยการออกกฎระเบียบจนละเลยการบริหารคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความสุข 
 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  

1) จริงใจใกล้ชิดมีจิตบริการ ในการ ส่งเสริมสหกรณ์  มีนักส่งเสริมสหกรณ์มืออาชีพที่มี 
จิตวิญญาณทางสหกรณ์ 

2) ต้องการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบุคลากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถ เป็นที่พ่ึงของขบวนการ
สหกรณ์ 
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3) อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้ทันระบบเทคโนโลยี 
4) อยากเห็นข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขจากเจ้าหน้าที่ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด ที่เข้าร่วม

ประชุมเมื่อเจอข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ในการดําเนินงานของสหกรณ์ ด้วยถ้อยคําที่เป็นเช่นคนในครอบครัว
เดียวกัน 
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1) การแจ้งหนังสือไปยังสหกรณ์เพ่ือให้การแนะนําบางคร้ังเกิดความซ้ําซ้อน 
2) พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิก  แบบ online 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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4.4.8 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยน 
       ผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณ์ยูเน่ียนต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและ

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า ความพึงพอใจของสหกรณ์ยูเน่ียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2574 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.15 อยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 8 เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้รับบริการท้ังหมด และเมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.3698 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 87.40 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.2312 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.63 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและ
สิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1660 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.32 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 - 14 
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ตารางที่ 4-14     ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้รับบริการ-สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ประเด็นการสํารวจ 
ผู้รับบริการ - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน(N=53) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.0566 81.13 พึงพอใจมาก 9 

 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3019 86.04 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.2453 84.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3208 86.42 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
รวม 4.2312 84.63 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.4906 89.81 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.3019 86.04 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.2830 85.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.4906 89.81 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.2830 85.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.3698 87.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.283 85.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.1698 83.40 พึงพอใจมาก 7 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

4.2075 84.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.0189 80.38 พึงพอใจมาก 10 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.1509 83.02 พึงพอใจมาก 8 
รวม 4.1660 83.32 พึงพอใจมาก  

รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 8) 4.2574 85.15 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ประกอบด้วย1  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) กรุณารับฟังความคิดเห็นสหกรณ์ขนาดเล็กให้มากขึ้นเพ่ือพัฒนาองค์กรและสมาชิกจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 

2) การจัดทําแผนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ควรให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของ
สหกรณ์ 

3) การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ในระดับพ้ืนที่ ตามหลักการสหกรณ์ ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ต่างสหกรณ์ต่างอยู่ ย่ิงช่วงน้ีมีวิกฤตเศรษฐกิจโลกและโควิด 2019 กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรส่งเสริม
สร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ในระดับพ้ืนที่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ กันและกัน  
เพ่ือประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ในระดับพ้ืนที่ครับ 

4) ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนดระเบียบเฉพาะสหกรณ์ขนาดใหญ่ ส่วนสหกรณ์ขนาดเล็ก 
ขอให้อย่าเคร่งครัดมาก 

5) อยากให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์ เพราะ
กรรมการเปลี่ยนไปตามวาระ 

6) การจัดอบรมต่างๆ ให้องค์กรเพ่ือนําไปใช้บริการสมาชิกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
7) อยากให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดอบรมในรูปแบบ video conference แทนให้เดินทาง 

ข้ามจังหวัด เพ่ือประหยัดรายจ่าย 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  

1) ให้เจ้าหน้าที่ออกพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์และให้ข้อมูล ข่าวสารแก่สมาชิกของ
สหกรณ์ให้มากขึ้น 

2) ให้เจ้าหน้าที่ไปน่ังทํางานเพ่ือให้สมาชิกได้รู้จักว่ามีส่วนราชการมาทํางาน แนะนําส่งเสริมจริงๆ 
เหมือนสหกรณ์อําเภอในอดีต อําเภอละ 1 คน 

3) ส่งเจ้าหน้าที่นําเสนอ สอนขั้นตอนการใช้เทคโนโลยี ให้ตอบสนองการทํางานให้ทันสมัย  
ลดขั้นตอนการทํางานที่ล้าสมัย สามารถตรวจสอบได้ ด้วยตัวสมาชิกเอง 
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1) หนังสือต่างๆ ที่ส่งให้สหกรณฯ์ ควรส่งรวดเร็วกว่าน้ี และให้เวลาสหกรณฯ์ ในการนําหนังสือ
ดังกล่าวเข้าที่ประชุมประจําเดือนก่อนจะดําเนินการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมได้ 

2) ใช้บัตรประชาชนของสมาชิกเช่ือมต่อฐานข้อมูลของมหาดไทยเหมือนไปติดต่อธนาคารหรือ
หน่วยงานอ่ืนโดยไม่ใช้สําเนาบัตรประชาชน 

 
 

 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   หน้า 48 
 
 

4.4.9 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณบ์รกิาร 
       ผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณ์บริการต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและ

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า ความพึงพอใจของสหกรณ์บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5854 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.71 อยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 1 เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้รับบริการทั้งหมด และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.7176 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.35 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.5589 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.18 และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและส่ิงอํานวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4745 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.49 ตามลําดับ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 -15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   หน้า 49 
 
 

ตารางที่ 4-15  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้รับบริการ - สหกรณ์บริการ 

ประเด็นการสํารวจ 
ผู้รับบริการ - สหกรณ์บริการ(N=51) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.4118 88.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 11 

 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.7451 94.9 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.3922 87.84 พึงพอใจมากท่ีสุด 12 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.6863 93.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 
รวม 4.5589 91.18 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.7647 95.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.7255 94.51 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.7451 94.9 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.7843 95.69 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.5686 91.37 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.7176 94.35 พึงพอใจมากท่ีสุด  

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.549 90.98 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.4706 89.41 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

4.4314 88.63 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.4118 88.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 11 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.5098 90.2 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

รวม 4.4745 89.49 พึงพอใจมากท่ีสุด  

รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 1) 4.5854 91.71 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุง
และพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสหกรณ์บริการ ประกอบด้วย1  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) อยากให้สหกรณ์อิสลามออกมาจากระบบสหกรณ์ทั่วไป 
2) อยากให้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ พัฒนาระบบบัญชีและจัดหาผู้ทําบัญชีให้กับสหกรณ์ที่ 

ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ และขาดความรู้ 
3) ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์คํานึงถึงประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ 
4) ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เป็นในปัจจุบัน หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับภาวะธุรกิจใน

ปัจจุบัน 
5) เรื่องเงินกู้ 

(1) เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า กู้ได้มากว่า 5 ล้านบาท  
(2) ระยะเวลาผ่อนชําระยาวขึ้นมากกว่า 5 ปี  
(3) ดอกเบ้ียเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 2 บาท/ปี  
(4) การอนุมัติเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า ต้องมีความรวดเร็วขึ้นเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์ เช่น 

สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  
หมายเหตุ เพ่ือสนับสนุนระบบสหกรณ์อย่างย่ังยืน ในสถานการณ์ปกติ และเพ่ือช่วยเหลือ
กลุ่มสหกรณ์ได้ทันทีในสถานการณ์สถานการณ์วิกฤติ  เช่น สถานการณ์โควิด - 19 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
1) ไม่ได้รับการแนะนําที่ดี 
2) เพ่ิมจํานวนบุคลากรที่มาช่วยแนะนําการบริหารงานของสหกรณ์ ให้เหมาะสมเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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4.4.10 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณ์รา้นคา้ 
         ผลการสํารวจความพึงพอใจของสหกรณ์ร้านค้าต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและ

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า ความพึงพอใจของสหกรณ์ร้านค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4907 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.81 อยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 2 เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้รับบริการทั้งหมด และ 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.5652 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.30 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.5217 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.43 และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.3913 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.83 ตามลําดับ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4 -16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   หน้า 52 
 
 

ตารางที่ 4-16  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้รับบริการ - สหกรณ์ร้านคา้ 

ประเด็นการสํารวจ 
ผู้รับบริการ - สหกรณ์ร้านค้า(N=23) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.5217 90.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4783 89.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.5652 91.30 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5217 90.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
รวม 4.5217 90.43 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     

 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5217 90.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.5652 91.3 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.6087 92.17 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.5217 90.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.6087 92.17 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.5652 91.30 พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     
 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.4783 89.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.3478 86.96 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

4.2609 85.22 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.4783 89.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3913 87.83 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 
รวม 4.3913 87.83 พึงพอใจมากท่ีสุด  

รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 2) 4.4907 89.81 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสหกรณ์ร้านค้า ประกอบด้วย1  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) จัดอบรมคณะกรรมการ เก่ียวกับข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
2) ให้ส่งเสริมหรือกํากับดูแลเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละสหกรณ์มากที่สุด 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
- ให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาดูแลช่วยเหลือสหกรณ์อย่างเต็มที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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4.4.11 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกร 
          ผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและ

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3847 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.69 อยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 4 เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้รับบริการทั้งหมด และเมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5211 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.42 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3728 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.46 และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและส่ิงอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.2579 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.16 ตามลําดับ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดในทุกๆ ด้าน รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4 - 17 
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ตารางที่ 4-17   ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้รับบริการ-กลุ่มเกษตรกร 

ประเด็นการสํารวจ 
ผู้รับบริการ - กลุ่มเกษตรกร(N=114) 

 ค่าเฉลี่ย 
(Mean)  ร้อยละ  ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3158 86.32 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 
 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4561 89.12 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 
 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.3070 86.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4123 88.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 
รวม 4.3728 87.46 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5526 91.05 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.4298 88.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.5351 90.70 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.6053 92.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.4825 89.65 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.5211 90.42 พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.2982 85.96 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.2719 85.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 12 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

4.2456 84.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 13 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.1842 83.68 พึงพอใจมาก 14 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2895 85.79 พึงพอใจมากท่ีสุด 11 
รวม 4.2579 85.16 พึงพอใจมากท่ีสุด  

รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 4) 4.3847 87.69 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย1  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) สมาชิกและกลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีคนรุ่นใหม่  
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการมีบัตรประจําตัว เพ่ือการรับรองในการแสดงตัว เช่น การ

ติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง , การทําธุรกรรม ด้านการเงิน การเข้าร่วมประชุมในที่ต่าง ๆ, การแสดงตัวตนเป็น
ผู้รับมอบอํานาจ เป็นต้น 

3) กระจายข่าวสารให้ทั่วถึง แนะนําการดําเนินงานของกลุ่ม สนับสนุนเงินทุน 
4) การจัดทําบัญชีควรเป็นระบบอิเล็คทรอนิคเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว แต่กรมตรวจบัญชียัง

บังคับให้กลุ่มเขียนด้วยมือไม่ยอมให้ใช้เทคโนโลยีจึงทําให้ขาดความแม่นยําเที่ยงตรงและรวดเร็ว 
5) ขยายระยะเวลาการชําระหน้ี เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่ค่อยดี 
6) ความรวดเร็ว ในการทํางานให้ทันกับความต้องการของเกษตรกร 
7) ดูแลกลุ่มทุกกลุ่มให้มีความเป็นธรรม 
8) ทางกลุ่มสมาชิกมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีความคิดเห็นว่าควรให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจให้กลุ่มเกษตรกร
ให้มีอาชีพมีรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

9)  ส่งเสริมด้านการเงิน จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มบริการ 
10)  ให้ความรู้ด้านบริหารจัดการกลุ่ม ให้มากๆ 
11)  ให้รวดเร็วกว่าเดิม และ ชัดเจนมากขึ้น 
12)  อยากให้มีการอบรมการทําบัญชีของกลุ่มเกษตรกร 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
1) การสื่อสารกับสมาชิกให้มากขึ้นกว่าน้ี 
2) อยากให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือจะได้นํามา

พัฒนากลุ่มเกษตรกร ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 
3) ควรพัฒนากลุ่มเกษตรกรควบคู่กับนักส่งเสริมสหกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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4.4.12 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย - ส่วนราชการ 
          ผลการสํารวจความพึงพอใจของส่วนราชการต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและ
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า ความพึงพอใจของส่วนราชการในพ้ืนที่ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2720 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.44 
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความ 
พึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3705 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.41 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2578 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.16 อยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากที่สุด และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.1848 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 83.70 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 -18 
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ตารางที่ 4-18  ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (ส่วนราชการ) 

ประเด็นการสํารวจ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-ส่วนราชการ(N=224) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1830 83.66 พึงพอใจมาก 11 
 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.2455 84.91 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.2545 85.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3482 86.96 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 
รวม 4.2578 85.16 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.4196 88.39 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.3393 86.79 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.3616 87.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.3973 87.95 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.3348 86.70 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.3705 87.41 พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     
 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.2589 85.18 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

4.1473 82.95 พึงพอใจมาก 13 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.1518 83.04 พึงพอใจมาก 12 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.1161 82.32 พึงพอใจมาก 14 
รวม 4.1848 83.70 พึงพอใจมาก  

รวมทุกด้าน 4.2720 85.44 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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4.4.13  สรปุผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจของหน่วยงานราชการต่อการให้บริการ 
                     ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

           ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของหน่วยงานราชการต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
พบว่าในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.2720 คิดเป็นร้อยละ 85.44 และเมื่อพิจารณารายหน่วยงานพบว่า สํานักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4240 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.48 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3929 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 87.86 สํานักงานประมงจังหวัด   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3466 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.93 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.2714 คิดเป็นร้อยละ 85.43  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2571 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 85.14 สํานักงานเกษตรจังหวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2500 คิดเป็นร้อยละ 85.00 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.1046 คิดเป็นร้อยละ 82.09 และสํานักงานพาณิชย์จังหวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0268 
คิดเป็นร้อยละ 80.54 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 - 19 
 
ตารางที่ 4-19   เปรียบเทียบความพึงพอใจของหน่วยงานราชการต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

หน่วยงานราชการ 

ความพึงพอใจในภาพรวมในแต่ละด้าน 

ลําดับ
ด้านกระบวนการ

ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์ 

ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ความพึงพอใจ 
ในภาพรวม 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ
สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจ์ังหวัด 

4.3990 87.98 4.5149 90.30 4.3532 87.06 4.4240 88.48 1 

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 4.3195 86.39 4.5445 90.89 4.3000 86.00 4.3929 87.86 2 

สํานักงานประมงจังหวัด 4.3333 86.67 4.4889 89.78 4.2148 84.30 4.3466 86.93 3 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 4.2722 85.44 4.2667 85.33 4.2756 85.51 4.2714 85.43 4 

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขต 

4.2000 84.00 4.2800 85.60 4.2800 85.60 4.2571 85.14 5 

สํานักงานเกษตรจังหวัด 4.2083 84.17 4.4600 89.20 4.0733 81.47 4.2500 85.00 6 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวดั 

4.1518 83.04 4.2286 84.57 3.9428 78.86 4.1046 82.09 7 

สํานักงานพาณชิย์จังหวัด 4.0209 80.42 4.0917 81.83 3.9667 79.33 4.0268 80.54 8 
รวม 4.2578 85.16 4.3705 87.41 4.1848 83.70 4.2720 85.44  
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4.4.14 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ 
          ผลการสํารวจความความพึงพอใจของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ต่อการให้บริการของ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ความพึงพอใจของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.2714 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.43 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 4 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและส่ิงอํานวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.2756 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.51  มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2722 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.44 และ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2667 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.33  ตามลําดับ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดในทุกๆ ด้าน 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 - 20 
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ตารางที่ 4-20  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย - สํานักงานตรวจบัญชสีหกรณ ์

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์(N=45) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 
 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.2444 84.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 
รวม 4.2722 85.44 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.3556 87.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

รวม 4.2667 85.33 พึงพอใจมากท่ีสุด  

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.3556 87.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

4.2444 84.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.1778 83.56 พึงพอใจมาก 7 

รวม 4.2756 85.51 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 4) 4.2714 85.43 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกอบด้วย1  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) ควรมีการพิจารณาศักยภาพของสหกรณ์หากไม่พร้อม ไม่มีศักยภาพ ควรมีการบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ หรือยุบเลิกเพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจกระทบต่อระบบสหกรณ์ - ควรมีการวิเคราะห์ถึงแนวทาง
ป้องกันและผลกระทบหากสหกรณ์ขนาดใหญ่เกิดความไม่แน่นอนในการดําเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งอาจทําให้ระบบ
สหกรณ์ล่มสลายได้ 

2) กรณีสหกรณ์ต้ังใหม่ ควรมีเจ้าหน้าที่บัญชีที่ปฏิบัติงานได้ 
3) การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เชิงรุก 
4) การจัดต้ังสหกรณ์และกลุ่ม ควรมีความพร้อมทุกเรื่องโดยเฉพาะพนักงานบัญชีที่มีความรู้

สามารถทําบัญชีได้ คณะกรรมการสหกรณ์ควรให้ความสําคัญในเรื่องบัญชีด้วยไม่ใช่เดินหน้าเรื่องธุรกิจอย่าง
เดียว 

5) ควรส่งเสริมสถาบันเกษตรกรอย่างจริงจัง ไม่รับผลตอบแทนจากการให้บริการ 
6) ความรวดเร็วและทันเวลา 
7) พัฒนาการดูแลสหกรณ์ อย่างเสมอภาค มีความโปร่งใส รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สิน 

แก่สหกรณ์ให้มากที่สุด 
8) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ระหว่างเสนอเลิก ควรเร่งดําเนินการพิจารณาให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ไม่ใช่ย้ือไปตามความต้องการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เช่น ไม่ดําเนินงาน ไม่ส่งงบการเงินต่อเน่ือง
หลายปี แต่ไม่ยอมเลิก 

9) สหกรณ์ควรมีพนักงานบัญชีครบทุกแห่งโดยที่ไม่มีการมอบหมายกรรมการช่วยจัดทํา 
10)  อยากให้มีมาตรการที่เด็ดขาด หากสหกรณ์ปฏิบัติผิดกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีแนวทาง

เหมือนกันทุกหน่วยส่งเสริม เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  

- การแต่งต้ังบุคลากรควรดูความรู้ความสามารถเป็นอันดับแรก เพราะบางคร้ังแต่งต้ังมาบางคร้ัง
ไม่มีศักยภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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4.4.15 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเกษตรจังหวัด 
           ผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเกษตรจังหวัดต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พบว่า ความพึงพอใจของสํานักงานเกษตรจังหวัดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
85.00 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 6 เมื่อเทียบกับส่วนราชการทั้งหมด 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.4600  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.20 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้ บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.2083 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.17 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และด้านช่องทาง
การติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0733 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.47 อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 - 21 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสํานักงานเกษตรจังหวัด ประกอบด้วย1  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) การประชาสัมพันธ์ในการให้บริการของหน่วยงานให้มีมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือ
เกษตรกรหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะได้รับทราบการให้บริการของหน่วยงานของท่านมากข้ึน 

2) งานที่ส่งเสริมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ ดิน 
ทํากินของเกษตรกร ข้อเสนอแนะคือเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ร่วมกันในการไปแนะนําส่งเสริมเวทีพร้อม ๆ กันการ
ประสานงานส่วนมากขาดเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสหกรณ์จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ตารางที่ 4-21  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย-สํานักงานเกษตรจังหวัด 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานเกษตรจังหวัด(N=30) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.0333 80.67 พึงพอใจมาก 8 
 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.2333 84.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 
 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.2333 84.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 
รวม 4.2083 84.17 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและ
น้ําเสียงท่ีสุภาพ 

4.5333 90.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือ
ชี้แจงให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมใน
การให้บริการ 

4.4333 88.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบ
แทน ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่
ตนเอง ญาติพ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.4667 89.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อม
ปรับปรุงแก้ไข 

4.3667 87.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

รวม 4.4600 89.20 พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     
 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือ
ในการให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.2333 84.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของ
ข้อมูล ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา 
เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.2333 84.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศให้ทราบเป็นประจํา 

3.9333 78.67 พึงพอใจมาก 11 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้
ข้อเสนอแนะต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.000 80.00 พึงพอใจมาก 9 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็น
ระยะๆ 

3.9667 79.33 พึงพอใจมาก 10 

รวม 4.0733 81.47 พึงพอใจมาก  
รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 6) 4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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4.4.16 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
          ผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดต่อการให้บริการของ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ความพึงพอใจของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.4240คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.48 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 1  
เมื่อเทียบกับส่วนราชการทั้งหมด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความ
พึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5149 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.30 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การให้ บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3990 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.98 และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและ 
สิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3532 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.06  ตามลําดับ อยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุดในทุก ๆ ด้าน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 - 22 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ประกอบด้วย1  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) ส่งเสริมธุรกิจรวบรวมและจําหน่ายผลผลิตการเกษตรให้มากขึ้น 
2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสถาบันเกษตรกร 
3) เพ่ิมการบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4) แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของกลุ่มสหกรณ์ 
5) การป้องกันการทุจริตในการดําเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร อย่างรวดเร็วร่วมกับ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
6) อยากเห็นการแลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ที่เข้มแข็งมากย่ิงขึ้น เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไปเข้าใจในการรวมกลุ่ม สหกรณ์ รวมถึงการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ตารางที่ 4-22  ผลสาํรวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย - สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด(N=47) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2979 85.96 พึงพอใจมากท่ีสุด 11 
 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4043 88.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.4043 88.09 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4894 89.79 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 
รวม 4.3990 87.98 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5745 91.49 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.4468 88.94 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.5106 90.21 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน  
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.5532 91.06 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.4894 89.79 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.5149 90.30 พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     
 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.3830 87.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.3617 87.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจํา 

4.3617 87.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.3404 86.81 พึงพอใจมากท่ีสุด 9 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็น
ระยะๆ 

4.3191 86.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 10 

รวม 4.3532 87.06 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 1) 4.4240 88.48 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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4.4.17 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
           ผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 พบว่า ความพึงพอใจของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3929 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
87.86 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 2 เมื่อเทียบกับส่วนราชการ
ทั้งหมด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.5445 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.89 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.3195 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.39 และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.00 ตามลําดับ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 - 23 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ประกอบด้วย1  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) การใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับทุกสหกรณ์ 
2) การนําเทคโนโลยีมาใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ตารางที่ 4-23  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย - สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด (N=18) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจ
ง่าย 

4.2778 85.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.2778 85.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 
 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
และได้รับความสะดวก 

4.2778 85.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 
รวม 4.3195 86.39 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและ
น้ําเสียงท่ีสุภาพ 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือ
ชี้แจงให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียม
ในการให้บริการ 

4.6111 92.22 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบ
แทน ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่
ตนเอง ญาติพ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อม
ปรับปรุงแก้ไข 

4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.5445 90.89 พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     
 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เคร่ืองมือในการให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้
หลากหลายช่องทาง 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของ
ข้อมูล ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา 
เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศให้ทราบเป็นประจํา 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้
ข้อเสนอแนะต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.2778 85.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
เป็นระยะๆ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

รวม 4.3000 86.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 2) 4.3929 87.86 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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4.4.18 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
          ผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานการปฏิรูปที่ ดินจังหวัดต่อการให้บริการของ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ความพึงพอใจของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1046 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.09 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 7 เมื่อเทียบกับ
ส่วนราชการทั้งหมด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความพึงพอใจ
สูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2286 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.57 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.1518 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.04 อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.9428 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
78.86 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-24 
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ตารางท่ี 4-24 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี - สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด(N=28) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 5 
 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 5 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 5 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.1786 83.57 พึงพอใจมาก 4 
รวม 4.1518 83.04 พึงพอใจมาก  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.2857 85.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.2500 85.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.2143 84.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.1786 83.57 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.2286 84.57 พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     
 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.0357 80.71 พึงพอใจมาก 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.0714 81.43 พึงพอใจมาก 6 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 9 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

3.8929 77.86 พึงพอใจมาก 8 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 9 
รวม 3.9428 78.86 พึงพอใจมาก  

รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 7) 4.1046 82.09 พึงพอใจมาก  
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   หน้า 71 
 
 

4.4.19 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานประมงจังหวัด 
          ผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานประจังหวัดต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 พบว่า ความพึงพอใจของสํานักงานประมงจังหวัด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.3466 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
86.93 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 3 เมื่อเทียบกับส่วนราชการทั้งหมด 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.4889 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.78 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.3333 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและส่ิงอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.2148 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.30 ตามลําดับ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดในทุกๆ ด้าน รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4 - 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   หน้า 72 
 
 

ตารางท่ี 4-25 ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย-สํานักงานประมงจังหวัด 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานประมงจังหวัด (N=27) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2963 85.93 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 
 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.2963 85.93 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 
 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4074 88.15 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 
รวม 4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.5556 91.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.4444 88.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.4815 89.63 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.4815 89.63 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.4815 89.63 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.4889 89.78 พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.2593 85.19 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.3333 86.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

4.2222 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.1481 82.96 พึงพอใจมาก 9 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็น
ระยะๆ 

4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 10 

รวม 4.2148 84.30 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 3) 4.3466 86.93 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสํานักงานประมงจังหวัด ประกอบด้วย1  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) การทําการเกษตรในทุกสาขา อยากให้มีการรวมกลุ่มกัน การส่งเสริมอาชีพ ผ่านกลุ่มเกษตรกร 
หรือสหกรณ์ จะทําให้การพัฒนาได้สะดวก และมีประสิทธิภาพ 

2) การบริการอย่างต่อเน่ือง และการรวมกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมจากกลุ่มธรรมชาติเป็น
กลุ่มที่เข้มแข็งย่ังยืนเพ่ิมมากขึ้น 

3) ต้องการให้ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ด้านประมงให้ได้มาตรฐานหรือผ่านเกณฑ์ของ
สหกรณ์ หลาย ๆ กลุ่มที่มีศักยภาพ 

4) เป็นองค์กรที่ดีอยู่แล้ว แต่สามารถดีขึ้นได้อีก 
5) ลดขั้นตอนเน้ือหาให้รวดเร็วขึ้น จดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์ เอกสารต่างๆ การจัดหา

และช่วยเหลือแหล่งเงินทุนที่ง่ายสะดวก ดอกเบ้ียตํ่า 
6) อยากให้กรมส่งเสริมสหกรณ์มีบทบาทกับเกษตรกรให้มากกว่าน้ี 
7) ก้าวไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
- การรวมกลุ่มมีความสําคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ดังน้ันบุคลากรของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ต้องมีความพร้อมในการให้บริการเชิงรุกกับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก 

- ใหม้ีบริการผา่นช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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4.4.20 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 
           ผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตต่อการให้บริการของ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ความพึงพอใจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2571 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.14 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 5 เมื่อเทียบ
กับส่วนราชการทั้งหมด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.2800 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 85.60 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.2000 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 84.00 ตามลําดับ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 - 26 
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ตารางท่ี  4-26  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต (N=5) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
รวม 4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.2800 85.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็น
ระยะๆ 

4.2000 84.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

รวม 4.2800 85.60 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 5) 4.2571 85.14 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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4.4.21 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
            สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสํานักงานพาณิชย์จังหวัดต่อการให้บริการของสํานักงาน
สหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า ความพึงพอใจของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.0268 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 80.54 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในลําดับที่ 8 ซึ่งเป็นลําดับสุดท้าย 
เมื่อเทียบกับส่วนราชการท้ังหมด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0917 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.83 รองลงมา คือด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.0209 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.42 และด้านช่องทาง
การติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9667 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.33  
ตามลําดับ อยู่ในระดับพึงพอใจมากในทุกๆ ด้าน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-27 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของสํานักงานพาณิชย์จังหวัด ประกอบด้วย1  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) การสร้างความเข้มแข็ง และการรวมกลุ่มของสหกรณ์ เป็นสิ่งที่ดีมาก และเป็นอีกแนวทางที่
จะสร้างความเข้มแข็ง และสิ่งที่สําคัญมาก ๆ คือ ความย่ังยืนให้กับกลุ่มเกษตรกร อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากได้ดีเป็นอย่างย่ิง 

2) การบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเชิงพ้ืนที่ 
3) จัดต้ังกรมน้ีมานาน แต่ทําไมกลุ่มจึงไม่เข้มแข็ง 
4) จัดต้ังแล้วควรดําเนินการอย่างจริงจัง และเป็นพ่ีเลี้ยง ถ้าปล่อยให้ดําเนินการเองเขาจะเดินไม่ถูก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 4-27  ผลสํารวจความพึงพอใจแยกประเภทผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย-สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 

ประเด็นการสํารวจ 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด(N=24) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ร้อยละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 3.9167 78.33 พึงพอใจมาก 7 

 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.0417 80.83 พึงพอใจมาก 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและ
ได้รับความสะดวก 

4.0417 80.83 พึงพอใจมาก 4 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 3 
รวม 4.0209 80.42 พึงพอใจมาก  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     

 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
ท่ีสุภาพ 

4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 3 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจง
ให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 3 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติ
พ่ีน้องหรือพวกพ้อง 

4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 2 

รวม 4.0917 81.83 พึงพอใจมาก  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน
การให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

3.9583 79.17 พึงพอใจมาก 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

3.9583 79.17 พึงพอใจมาก 6 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ให้ทราบเป็นประจํา 

3.9167 78.33 พึงพอใจมาก 7 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะ
ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 3 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 3.9167 78.33 พึงพอใจมาก 7 
รวม 3.9667 79.33 พึงพอใจมาก  

รวมทุกด้าน (ความพึงพอใจลําดับท่ี 8) 4.0268 80.54 พึงพอใจมาก  
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4.4.22  สรปุผลการสาํรวจความพึงพอใจภาพรวมของกลุ่มอาชีพ 
           ผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มอาชีพต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและ

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4202 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.40 อยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีคะแนนความพึงพอใจ
สูงสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5294 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.59 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4559 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.12 และด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและ 
สิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2823 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.65 ตามลําดับ อยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุดในทุกๆ ด้าน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 - 28 

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย1  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

1) ต้องการอบรมการทําบัญชีเพ่ิม 
2) แนะนําทางออนไลน์ 
3) เปิดให้พบกับลูกค้าที่สนใจจริง ๆ 
4) มุ่งเน้นอบรมให้ความรู้ 
5) ให้เข้ามาดูแลสนับสนุนกลุ่ม 
6) อยากให้หาพ้ืนที่จัดจําหน่ายในตลาดที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้กับกลุ่ม 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องเข้ามาสอดส่องดูแลในกลุ่มให้มากขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ตารางที่ 4-28 ผลสํารวจความพึงพอใจภาพรวมของกลุม่อาชีพ 

ประเด็นการสํารวจ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-กลุ่มอาชีพ (N=17) 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean)

ร้อย
ละ ความหมาย ลําดับ

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         
 1.1 ข้ันตอนกระบวนการทํางานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2941 85.88 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 1.2 การทํางานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4706 89.41 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.3 ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 

4.4706 89.41 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5882 91.76 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 
รวม 4.4559 89.12 พึงพอใจมากท่ีสุด  

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียงท่ี
สุภาพ 

4.5294 90.59 พึงพอใจมากท่ีสุด 3 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.4706 89.41 พึงพอใจมากท่ีสุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.4118 88.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 5 

 2.4 มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง
หรือพวกพ้อง 

4.5882 91.76 พึงพอใจมากท่ีสุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.6471 92.94 พึงพอใจมากท่ีสุด 1 

รวม 4.5294 90.59 พึงพอใจมากท่ีสุด  
3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก     

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการ
ให้บริการ ทําให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.3529 87.06 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คําแนะนํา เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.2353 84.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 8 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจํา 

4.3529 87.06 พึงพอใจมากท่ีสุด 6 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.2941 85.88 พึงพอใจมากท่ีสุด 7 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.1765 83.53 พึงพอใจมาก 9 

รวม 4.2823 85.65 พึงพอใจมากท่ีสุด  
รวมทุกด้าน 4.4202 88.40 พึงพอใจมากท่ีสุด  
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4.4.23  สรปุผลการสาํรวจความพึงพอใจรายจังหวัด 
          ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อพิจารณาแยกเป็นราย

จังหวัดพบว่า 3 จังหวัดที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือจังหวัดมหาสารคาม คิดเป็นร้อยละ 94.57 รองลงมาคือ
จังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นร้อยละ 93.75 และจังหวัดยโสธร คิดเป็นร้อยละ 93.71 ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด จํานวน 64 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 82.05 รองลงมาคือความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
จํานวน 14 จังหวัด หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 17.95 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 - 29 
ตารางท่ี 4-29 ผลสาํรวจความพึงพอใจภาพรวมของผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสยี-จําแนกรายจังหวัด 
เรยีงตามลาํดับคะแนน 

ท่ี เขตตรวจ
ราชการ จังหวัด จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (N)
คะแนนเฉลี่ย 

(Mean) ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

1 12 มหาสารคาม 5 4.7286 94.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2 17 อุตรดิตถ์ 8 4.6875 93.75 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3 14 ยโสธร 5 4.6857 93.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4 17 เพชรบูรณ์ 5 4.6857 93.71 พึงพอใจมากท่ีสุด 
5 15 แม่ฮ่องสอน 11 4.6689 93.38 พึงพอใจมากท่ีสุด 
6 8 ชลบุรี 13 4.6374 92.75 พึงพอใจมากท่ีสุด 
7 3 สุพรรณบุรี 17 4.6050 92.10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
8 9 จันทบุรี 11 4.5520 91.04 พึงพอใจมากท่ีสุด 
9 17 พิษณุโลก 18 4.5317 90.63 พึงพอใจมากท่ีสุด 
10 13 ชัยภูมิ 7 4.5306 90.61 พึงพอใจมากท่ีสุด 
11 2 ปทุมธานี 10 4.5143 90.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 
12 5 สงขลา 12 4.5119 90.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 
13 12 ร้อยเอ็ด 6 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
14 6 ภูเก็ต 6 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
15 17 ตาก 8 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
16 6 ระนอง 14 4.5000 90.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
17 14 ศรีสะเกษ 14 4.4949 89.90 พึงพอใจมากท่ีสุด 
18 15 ลําปาง 8 4.4911 89.82 พึงพอใจมากท่ีสุด 
19 15 ลําพูน 7 4.4898 89.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 
20 9 สระแก้ว 9 4.4841 89.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 
21 18 อุทัยธานี 17 4.4832 89.66 พึงพอใจมากท่ีสุด 
22 3 กาญจนบุรี 7 4.4796 89.59 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ท่ี เขตตรวจ
ราชการ จังหวัด จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (N)
คะแนนเฉลี่ย 

(Mean) ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

23 12 ขอนแก่น 14 4.4745 89.49 พึงพอใจมากท่ีสุด 
24 6 สตูล 15 4.4667 89.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 
25 18 พิจิตร 8 4.4554 89.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 
26 1 ลพบุรี 10 4.4500 89.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
27 9 ปราจีนบุรี 7 4.4490 88.98 พึงพอใจมากท่ีสุด 
28 7 ปัตตานี 5 4.4429 88.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 
29 14 อํานาจเจริญ 20 4.4393 88.79 พึงพอใจมากท่ีสุด 
30 10 เลย 13 4.4341 88.68 พึงพอใจมากท่ีสุด 
31 1 สิงห์บุรี 2 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 
32 ส่วนกลาง สสพ.1 20 4.4286 88.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 
33 3 ราชบุรี 7 4.4184 88.37 พึงพอใจมากท่ีสุด 
34 17 สุโขทัย 19 4.4098 88.20 พึงพอใจมากท่ีสุด 
35 2 นนทบุรี 9 4.4048 88.10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
36 6 ตรัง 8 4.4018 88.04 พึงพอใจมากท่ีสุด 
37 10 หนองบัวลําภู 26 4.3901 87.80 พึงพอใจมากท่ีสุด 
38 2 นครปฐม 9 4.3889 87.78 พึงพอใจมากท่ีสุด 
39 6 พังงา 12 4.3750 87.50 พึงพอใจมากท่ีสุด 
40 1 อ่างทอง 10 4.3643 87.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 
41 4 สมุทรสาคร 19 4.3647 87.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 
42 10 บึงกาฬ 5 4.3571 87.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 
43 10 หนองคาย 8 4.3482 86.96 พึงพอใจมากท่ีสุด 
44 12 กาฬสินธ์ุ 5 4.3429 86.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 
45 ส่วนกลาง สสพ.2 24 4.3363 86.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 
46 9 นครนายก 18 4.3214 86.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 
47 11 มุกดาหาร 26 4.3214 86.43 พึงพอใจมากท่ีสุด 
48 18 นครสวรรค์ 11 4.3117 86.23 พึงพอใจมากท่ีสุด 
49 11 สกลนคร 10 4.3071 86.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 
50 9 ตราด 8 4.2946 85.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 
51 8 ฉะเชิงเทรา 9 4.2778 85.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ท่ี เขตตรวจ
ราชการ จังหวัด จํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถาม (N)
คะแนนเฉลี่ย 

(Mean) ร้อยละ ระดับความ 
พึงพอใจ 

52 2 สมุทรปราการ 12 4.2738 85.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 
53 1 พระนครศรีอยุธยา 7 4.2653 85.31 พึงพอใจมากท่ีสุด 
54 11 นครพนม 10 4.2643 85.29 พึงพอใจมากท่ีสุด 
55 6 กระบี่ 9 4.2619 85.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 
56 7 ยะลา 3 4.2619 85.24 พึงพอใจมากท่ีสุด 
57 7 นราธิวาส 7 4.2551 85.10 พึงพอใจมากท่ีสุด 
58 13 สุรินทร์ 9 4.2460 84.92 พึงพอใจมากท่ีสุด 
59 5 พัทลุง 7 4.2449 84.90 พึงพอใจมากท่ีสุด 
60 5 สุราษฎร์ธานี 21 4.2415 84.83 พึงพอใจมากท่ีสุด 
61 5 ชุมพร 6 4.2381 84.76 พึงพอใจมากท่ีสุด 
62 4 ประจวบคีรีขันธ์ 12 4.2381 84.76 พึงพอใจมากท่ีสุด 
63 14 อุบลราชธานี 8 4.2232 84.46 พึงพอใจมากท่ีสุด 
64 8 ระยอง 20 4.2071 84.14 พึงพอใจมากท่ีสุด 
65 18 กําแพงเพชร 8 4.1964 83.93 พึงพอใจมาก 
66 1 สระบุรี 7 4.1939 83.88 พึงพอใจมาก 
67 5 นครศรีธรรมราช 9 4.1825 83.65 พึงพอใจมาก 
68 4 เพชรบุรี 11 4.1688 83.38 พึงพอใจมาก 
69 13 นครราชสีมา 13 4.1648 83.30 พึงพอใจมาก 
70 4 สมุทรสงคราม 13 4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 
71 13 บุรีรัมย์ 10 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 
72 16 น่าน 18 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 
73 15 เชียงใหม่ 25 4.1314 82.63 พึงพอใจมาก 
74 1 ชัยนาท 18 4.1032 82.06 พึงพอใจมาก 
75 16 แพร่ 11 4.0779 81.56 พึงพอใจมาก 
76 16 พะเยา 13 4.0549 81.10 พึงพอใจมาก 
77 16 เชียงราย 16 4.0313 80.63 พึงพอใจมาก 
78 10 อุดรธานี 9 4.0079 80.16 พึงพอใจมาก 
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4.4.24   การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ ์
                     ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564 
                    ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในปี พ.ศ. 2561 - 2564 
พบว่าในปี พ.ศ. 2564 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระดับความพึงพอใจท่ากับหรือใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 
2563 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 - 30 
 
ตารางที่ 4-30 การเปรียบเทยีบความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
                  ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564 

ปี พ.ศ. 

ความพึงพอใจ 

ภาพรวม ด้านกระบวนการ
ขั้นตอน 

ด้านบริการของ
เจ้าหน้าทีส่่งเสริม

สหกรณ ์

ด้านช่องทางการสื่อสาร
และด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวก 
2561 4.06 4.24 3.97 4.09 

2562 4.05 4.24 4.00 4.10 

2563 4.33 4.45 4.25 4.34 

2564 4.32 4.47 4.25 4.35 

 
 
 
 

4.06 4.05

4.33 4.32

4.24 4.24

4.45
4.47

3.97
4.00

4.25 4.25

4.09 4.10

4.34 4.35

3.90

4.00

4.10

4.20
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ร้อ
ยล

ะ

การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2564

ด้านกระบวนการ
ขั้นตอน

ด้านบริการของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์

ด้านช่องทางการ
สื่อสารและด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก

ภาพรวม
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4.5  สรุปผลการสาํรวจความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
การดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสํานักงาน

สหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีจํานวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 74 ราย ที่ไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการ ประกอบด้วย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จํานวน 67 ราย ส่วนราชการ 5 ราย และกลุ่มอาชีพ 2 ราย 
และเมื่อพิจารณาความถี่ของการไม่พึงพอใจ พบว่า สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไม่พึงพอใจด้านการให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่สูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ส่วนในด้านที่มีความไม่พึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก ส่วนราชการในพื้นที่ ไม่พึงพอใจด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก  กลุ่มอาชีพ ไม่พึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการสูงที่สุด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-31 
ตารางที่ 4-31  ผลสํารวจความไม่พึงพอใจภาพรวมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                    ในแต่ละประเด็น 

ที่ ประเด็นไม่พึงพอใจ 

จํานวนผู้รบับริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ (ราย) 

สหกรณ/์ 
กลุ่มเกษตรกร

ส่วน
ราชการ กลุ่มอาชีพ ภาพรวม ลําดับ 

1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

26 2 1 29 2 

2 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 31 2 1 34 1 

3 ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

10 1 0 11 3 

รวม 67 5 2 74  

 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับความไม่พึงพอใจจากการให้บริการ 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปได้ดังน้ี1 
          4.5.1 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น  

1) การขอข้อมูลของสหกรณ์ในเวลาจํากัด หากสหกรณ์มีข้อมูลอยู่แล้วสามารถส่งข้อมูล 
ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ในทันที แต่ในบางกรณีที่ต้องเก็บข้อมูลใหม่หรือเป็นข้อมูลที่ต้องเพ่ิมเติม  
การคํานึงถึงความเป็นจริงว่าสหกรณ์ไม่สามารถตอบสนองได้ทันกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
ดังน้ัน จึงขอให้เพ่ิมระยะเวลาในการดําเนินการ 

2) การให้คําปรึกษาแนะนําเรื่องข้อบังคับ ระเบียบ สหกรณ์ 
3) ความเสียสละของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4) คอยซ้ําเติมสหกรณ์ไม่ค่อยหาทางออกให้สหกรณ์จนคนทํางานท้อ ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมบ้างจะได้มีจิตเมตตาบ้าง 
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5) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจําสหกรณ์ ไม่สนใจและละเลยในหน้าที่ของตนเอง จนสหกรณ์ฯ 
ต้องของคําแนะนําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ท่านอ่ืนแทน ทางสหกรณ์ฯ มีความต้องการอยากเปล่ียนเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมใหม่ 

6) บางครั้งเราปรึกษาไป แต่คําตอบก็ให้เหมือนเดิมแต่ทางสหกรณ์อยากได้ทางแก้ปัญหาใหม่ 
7) เป็นข้าราชการมีหน้าที่บริการประชาชนไม่ใช่ทําตัวเป็นนายประชาชน เพราะเงินเดือนที่

ข้าราชการได้รับคือเงินภาษีของประชาชน 
8) มีการให้คําปรึกษาและตอบข้อหารือได้อย่างชัดเจนด้วยความเต็มใจ 
9) ไม่ค่อยจะออกพ้ืนที่ให้คําแนะนํากลุ่ม 
10)   ไม่มีการแนะนําในเรื่องที่สหกรณ์หารือและไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมประชุม และไม่แจ้งให้ทราบ 
11) เรื่องการแนะนําในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน

เป็นประจํา ทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
12) ส่งข้อมูลติดต่อยาก 
13) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ขาดองค์ความรู้และประสบการณ์  
14) เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้สึกของตัวเอง ไม่ใช้ความรู้ตามกฎหมาย 
15) มีเจ้าหน้าที่บางท่านต้องการแต่รายงาน มีแต่ส่งหนังสือตอบโต้ ให้รายงาน ขอให้มาขอ

ข้อมูลลงมารับฟังปัญหา ไม่ใช่ส่งแต่หนังสือให้รายงานข้อบกพร่องโดยไม่มาดูข้อเท็จจริง การส่ือสารผิดพลาด  
ไม่สนใจบริการสหกรณ์การเกษตร ไม่มีอุดมการณ์สหกรณ์ ทําตามหน้าที่พอให้ได้รายงานผ่านไป 

16) การลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคร้ังเร่งรีบเกินไป 
4.5.2 ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บรกิาร เช่น 

1) เรื่องการกําหนดและการแก้ไขระเบียบสหกรณ์โดยร่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อความ 
บางวรรคกําหนดเป็นข้อเท็จจริงของสหกรณ์ จะมีหนังสือตอบกลับมาภายใน 2 - 3 เดือน ให้เปลี่ยนข้อความ
น้ัน โดยไม่ระบุข้อความดังกล่าวให้สหกรณ์ การดําเนินการจะให้แก้ไขซ้ําๆ หรือแก้ไขใหม่  

2) ตอบคําแนะนําหรือข้อหารือเป็นหนังสือล่าช้า 
3) สหกรณ์มีหลายประเภทการเอาหลักเกณฑ์สหกรณ์ขนาดใหญ่มาใช้กับสหกรณ์ขนาดเล็ก

บางครั้งอาจไม่เหมาะสม 
4) การต้ังข้อสังเกตไม่ควรดูจากระเบียบย้อนหลังไปเป็นสิบปีหากระเบียบสหกรณ์ไม่ถูกต้อง 

ควรมีการตรวจสอบให้เร็วไม่ควรปล่อยให้ถือใช้แล้วมาตรวจสอบทีหลัง 
5) ควรมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าสหกรณ์  เกรด a b c ควรมี

หลักเกณฑ์แยกกันชัดเจนไม่เหมารวมเป็นก้อนเดียวกัน 
6) การย่ืนหรือเสนอเรื่องต่าง ๆ เช่น เงินกู้ต้องผ่านหลายข้ันตอน ทําให้เรื่องที่ย่ืนล่าช้าไม่ทัน

เหตุการณ์ 
7) ขั้นตอนมากทําให้งานล่าช้า แก้ปัญหาไมท่นั 
8) บางหน่วยงานให้ข้อมูลไม่ตรงกัน 
9) ไม่ประกาศกระบวนการ ขั้นตอนการติดต่องาน 
10) ไม่มีความช่วยเหลืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ 
11) ระบบราชการ ไม่ยืดหยุ่น มีขัน้ตอนมาก เจ้าหน้าที่รัฐ มักใช้อํานาจด้วยความเคยชิน 
12) ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลธุรกิจต่าง ๆ ให้ดําเนินการเร่งด่วน ทําให้สหกรณ์ ขาดการ

ตรวจสอบข้อมูล ความชัดเจนแบบสอบถามคลุมเครือ 
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13) รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ มีความต้องการที่เร่งด่วนควรจะมีเวลาในการจัดทํา 
14) กรมฯ ไม่มีเป้าหมายในการทํางาน ทําให้เกิดการทุจริต  

4.5.3 ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิง่อํานวยความสะดวก เช่น 
1) การจัดส่งเอกสารล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน 
2) การส่งรายงานเอกสารผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ในบางครั้งทางสหกรณ์ส่งเอกสาร

ไปแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์อาจจะไม่ได้รับทําให้ต้องจัดส่งให้ใหม่ในบางกรณี 
3) เพ่ิมช่องทางติดต่อทาง E-mail official ของสหกรณ์ โดยเฉพาะกรณีตอบแบบสอบถามที่มี

ข้อมูลเป็นตัวเลข หรือย้อนหลัง กรุณาแนบแบบสอบถามมาพร้อมกับจดหมายนํา เพ่ือจะได้หาคําตอบก่อนไป
ตอบในลิ้งค์ หรือ QR Code 

4) อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ระบบการสื่อสารติดต่อกับทางราชการไม่สะดวก 
5) เอกสารบางอย่างใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเอกสารทําให้ไม่สามารถเปิดได้ เพราะส่งไม่

ถูกต้อง และไม่สามารถจะสอบถามหรือได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนได้ และไม่สามารถสอบถามรายละเอียดได้ ไม่
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ง่ายในการส่ง แต่ยากต่อการปฏิบัติ 

 
หากจําแนกความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการให้บริการของ

สํานักงานสหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
พบว่า แต่ละประเภทมีความไม่พึงพอใจ ดังน้ี1 

1.  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ผู้รับบริการ/ด้าน ความไม่พึงพอใจ 

1.1 สหกรณ์การเกษตร  
 ด้านกระบวนการ/ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

- สหกรณ์มีหลายประเภทการเอาหลักเกณฑ์สหกรณ์ขนาดใหญ่มาใช้กับสหกรณ์
ขนาดเล็กบางคร้ังอาจไม่เหมาะสม  

- การต้ังข้อสังเกต ไม่ควรดูจากระเบียบย้อนหลังไปเป็นสิบปีหากระเบียบสหกรณ์ 
ไม่ถูกต้อง ควรมีการตรวจสอบให้เร็วไม่ควรปล่อยให้ถือใช้แล้วมาตรวจสอบทีหลัง 

- ควรมีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบแบ่งแยกให้ชัดเจนว่าสหกรณ์ เกรด a b c  
ควรมีหลักเกณฑ์แยกกันชัดเจนไม่เหมารวมเป็นก้อนเดียวกัน 

- การขอข้อมูลของสหกรณ์ในเวลาจํากัด หากสหกรณ์มขี้อมลูอยู่แล้วสามารถ 
ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้ในทนัที แต่ในบางกรณีที่ต้องเก็บข้อมูล
ใหม่หรือเป็นขอ้มูลที่ต้องเพ่ิมเติม การคํานึงถึงความเป็นจริงว่าสหกรณ์ไม่สามารถ
ตอบสนองได้ทันกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ดังน้ันจึงขอให้เพ่ิม
ระยะเวลาในการดําเนินการ 

- การย่ืนหรือเสนอเรื่องต่าง ๆ เช่นเงินกู้ต้องผ่านหลายขั้นตอน ทําให้เรื่องที่ย่ืนล่าช้า
ไม่ทันเหตุการณ์ 

- ขั้นตอนมาก ทาํให้งานล่าช้า แก้ปัญหาไมท่นั 
- เรื่องการกําหนดและการแก้ไขระเบียบสหกรณ์โดยร่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อความบางวรรคกําหนดเป็นข้อเท็จจริงของสหกรณ์ จะมีหนังสือตอบกลับมา
ภายใน 2 - 3 เดือน ให้เปลี่ยนข้อความน้ัน โดยไม่ระบุข้อความดังกล่าวให้สหกรณ ์
การดําเนินการจะให้แก้ไขซ้ํา ๆ หรือแก้ไขใหม่  
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ผู้รับบริการ/ด้าน ความไม่พึงพอใจ 
- ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลธุรกิจต่างๆให้ดําเนินการเร่งด่วน ทําให้สหกรณ ์ขาดการ

ตรวจสอบข้อมูล ความชัดเจนแบบสอบถามคลุมเคลือ 
- รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ มคีวามต้องการที่เร่งด่วนควรจะมีเวลาในการจัดทํา 
- ไม่มีความช่วยเหลืออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ 

 ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่  

- มีเจ้าหน้าที่บางท่านต้องการแต่รายงาน มีแต่ส่งหนังสือตอบโต้ ให้รายงาน ขอให้มา
ขอข้อมูลลงมารับฟังปัญหา ไม่ใช่ส่งแต่หนังสือให้รายงานข้อบกพร่องโดยไม่มาดู
ข้อเท็จจริง การสื่อสารผิดพลาด ไม่สนใจบริการสหกรณ์การเกษตรไม่มีอุดมการณ์
สหกรณ์ทําตามหน้าที่พอให้ได้รายผ่านไป 

- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจําสหกรณ์ ไม่สนใจและละเลยให้หน้าที่ของตนเอง จนสหกรณ์ฯ 
ต้องของคําแนะนําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ท่านอ่ืนแทน ทางสหกรณ์ฯ มีความต้องการ
อยากเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมใหม ่

 ด้านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

- การส่งรายงานเอกสารผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ในบางครั้งทางสหกรณ์
ส่งเอกสารไปแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาจจะไม่ได้รับทําให้ต้องจัดส่งให้
ใหม่ในบางกรณี 

- ส่งข้อมูลติดต่อยาก  
- ระบบสัญญานอินเตอร์เน็ตไม่ดี 

1.2 สหกรณ์นิคม  
 ด้านกระบวนการ/ 

ขั้นตอนการให้บริการ
- ไม่ประกาศกระบวนการ ขั้นตอนการติดต่องาน 

 ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ 

- เป็นข้าราชการมีหน้าที่บริการประชาชนไม่ใช่ทําตัวเป็นนายประชาชน เพราะ
  เงินเดือนที่ข้าราชการได้ได้รับคือเงินภาษีของประชาชน 

1.3 สหกรณ์ประมง  -ไม่มี - 
1.4 สหกรณ์ออมทรัพย์  
 ด้านกระบวนการ/ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

- ตอบคําแนะนําหรือข้อหารือเป็นหนังสือล่าช้า 
- มีความล่าช้าในบางเรื่อง/ขั้นตอนล่าช้า 
- บางหน่วยงานให้ข้อมูลไม่ตรงกัน 

 ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่  

- ระบบราชการ ไม่ยืดหยุ่น มีขัน้ตอนมากเจ้าหน้าที่รัฐ มักใช้อํานาจด้วยความเคยชิน 
- ไม่มีการแนะนําในเรื่องที่สหกรณ์หารือและไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมประชุมและไม่แจ้ง
ให้ทราบ 

 ด้านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

- การจัดส่งเอกสารล้าช้าไม่เป็นปัจจุบัน 
- เพ่ิมช่องทางติดต่อทาง E-mail official ของสหกรณ์ โดยเฉพาะกรณีตอบ
แบบสอบถามที่มีข้อมูลเป็นตัวเลข หรือย้อนหลัง กรุณาแนบแบบสอบถามมาพร้อม
กับจดหมายนํา เพ่ือจะได้หาคําตอบก่อนไปตอบในลิ้งค์ หรอื QR Code 

1.5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
 ด้านกระบวนการ/ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

- กรมฯ ไม่มีเป้าหมายในการทํางาน ทําให้เกิดการทุจริต  
- การให้คําปรึกษาแนะนําเรื่องข้อบังคับ ระเบียบ สหกรณ์ 
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ผู้รับบริการ/ด้าน ความไม่พึงพอใจ 
 ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่  

- บางคร้ังเราปรึกษาไปแต่คําตอบก็ให้เหมือนเดิมแต่ทางสหกรณ์อยากได้แนวทาง
แก้ปัญหา 

- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ขาดองค์ความรู้และประสบการณ์ 
- เจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้สึกของตัวเอง ไม่ใช้ความรู้ตาม กฎหมาย 

1.6 สหกรณ์บริการ  
 ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 
- ความเสียสละของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- คอยชํ้าเติมสหกรณ์ไม่ค่อยหาทางออกให้สหกรณ์จนคนทํางานท้อควรจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมบ้างจะได้มีจิตเมตตาบ้าง 

1.7 สหกรณ์ร้านค้า  
 ด้านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและ 
สิ่งอํานวยความสะดวก 

-  เอกสารบางอย่างใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเอกสารทําให้ไม่สามารถเปิดได้ เพราะส่ง
ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถจะสอบถามหรือข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนได้ และไม่สามารถ
สอบถามรายละเอียดได้ ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ง่ายในการส่ง แต่ยากต่อ
การปฏิบัติ 

1.8 กลุ่มเกษตรกร  
 ด้านกระบวนการ/ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

- ก็มีบางครั้งที่ไม่เข้าใจตรงกันแต่ก็แก้ปัญหาทางออกไห้ได้จุดประสงค์เดียวกันได้ 
- เรื่องการแนะนําในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรไม่มีเจ้าหน้าที่ 
   ที่จะต้องปฏิบัติงานเป็นประจํา ทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
- อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ระบบการสื่อสารติดต่อกับทางราชการไม่สะดวก 

 ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่  

- ไม่ค่อยจะออกให้คําแนะนํากลุ่ม 
- การลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละคร้ังเร่งรีบเกินไป 

2. ส่วนราชการ 
ส่วนราชการ/ด้าน ความไม่พึงพอใจ 

2.1 สํานักงานตรวจบัญชสีหกรณ์                                   -ไม่มี- 
2.2 สํานักงานเกษตรจังหวัด 
 ด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ 
- การประสานบริการเรื่องส่งข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ไม่ทันเวลา ทวงถามหลายคร้ัง 

2.3 สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด                            -ไม่มี- 
2.4 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด                                         - ไม่มี - 
2.5 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
 ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่  

- เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
 

2.6 สํานักงานประมงจังหวัด                                         - ไม่มี - 
2.7 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต                              - ไม่มี - 
2.8 สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
 ด้านกระบวนการ/ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

- ขอข้อมูลต้องมีหนังสือ ทําใหล้่าช้า 
- ด้วยแต่ละหน่วยงานอาจจะต้องบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในกลุ่มเกษตรกร 
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ส่วนราชการ/ด้าน ความไม่พึงพอใจ 
สหกรณ์ เป็นภาพรวม ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ร่วมกัน อาจจะมีปัญหา 
การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที่ แต่ละบุคคล แต่ละหน่วยงานที่อาจจะทําให้
การทํางานสะดุดบ้าง เช่น ไม่เข้าใจกัน 

 ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่  

- คําตอบไม่ชัดเจน 

 ด้านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารและสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

- การติดต่อควรมีหลากหลายและเข้าถึงง่าย 

3. กลุ่มอาชีพ 

ด้าน ความไม่พึงพอใจ 
 ด้านกระบวนการ/ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

- การให้ความช่วยเหลือจากสหกรณ์ 

 ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่  

- เจ้าหน้าที่นัดบางทีไม่ตรงต่อเวลานัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ผู้เขียนรายงานนําเสนอจากสิ่งท่ีผู้ตอบเขียนมาโดยมิได้ปรับภาษาท้ังนี้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้เขียนต้องการสื่อกับ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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4.6 สรุปผลสํารวจความความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
 ผลการสํารวจความคิดเห็นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรที่มีความต้องการและความคาดหวังต่อการ
ให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิและหน้าที่ สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.57  รองลงมาคือ สนับสนุนองค์ความรู้
เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี   
คิดเป็นร้อยละ 16.14 ส่วนด้านที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องการและคาดหวังน้อยที่สุด คือ สนับสนุนการ
เรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 1.81 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-32 
  
ตารางที่ 4-32    ความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร – จําแนกตามประเด็นความ 
                        ต้องการ 

ประเด็นความต้องการ จํานวนราย  
(ความถ่ี) 

ร้อยละ ลําดับที่

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ 
สิทธิและหน้าที่ 

392 16.57 1 

สนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี 

382 16.14 2 

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให้
สมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

347 14.67 3 

สนับสนุนองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และ
การควบคุมภายใน การบริหารองค์กรยุคใหม่ 

308 13.02 4 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์และระหว่าง
สหกรณ์กับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนด้านการผลิต การตลาด การเงิน 
รวมทั้งความรู้ที่เก่ียวข้อง 

301 12.72 5 

การสนับสนุนงบประมาณ หรอืเงินทุน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต 
ในการดําเนินธุรกิจให้เพียงพอ 

257 10.86 6 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก 

188 7.95 7 

สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการรวบรวมผลผลติ การแปรรูปผลผลิต และการ
ขยายช่องทางการตลาด 

148 6.26 8 

สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 43 1.81 9 

รวม 2,366 100  
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 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวังเพ่ือ
นําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้แสดงความ
คิดเห็น ดังน้ี 

1. การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ในการดําเนิน
ธุรกิจให้เพียงพอ เช่น 

1) การสนับสนุนงบประมาณสร้างโกดังเก็บผลผลิตทางการเกษตร (มันสําปะหลังแห้ง)  
เพ่ือชะลอการขาย ขนาด 5,000 ตัน โดยสหกรณ์สมทบไม่เกินร้อยละ 5 - 10  

2) การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือฟ้ืนฟูและต่อยอดธุรกิจการรวบรวมและแปรรูปผลผลิต
มันสําปะหลัง จากมันสําปะหลังสดเป็นมันสําปะหลังแห้ง 

3) ช่วยสหกรณ์ที่ต้องการเงินทุนให้ได้รับเงิน พร้อมช่วยสหกรณ์บริหารการเงินให้เกิดความ
เข้มแข็ง/สนันสนุนเงินทุนปลอดดอกเบ้ีย/เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า กู้ได้มากว่า 5 ล้าน ระยะเวลาผ่อนชําระยาวขึ้นมากกว่า  
5 ปี ดอกเบ้ียเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 2 บาท/ปี 

4) สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน / สนับสนุนอุปกรณ์การผลิตที่ยังมีไม่ครบหรือทดแทน
ชํารุด /ปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตรที่มีต้นทุนที่ตํ่า/ สนับสนุนจัดหาแหล่งนํ้าให้สมาชิกสหกรณ์/ ทุนในการ
สร้างโรงเรือน/สนับสนุนอุปกรณ์การตลาด/ การรวบรวมผลิตผล เช่น เครื่องอบลดความช้ืนข้าวโพด 
ข้าวเปลือก เป็นต้น 

5) สนับสนุนเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า /เงินกู้ปลอดดอกเบ้ีย /เงินลงทุนระยะยาวดอกเบ้ียตํ่า/เงินทุน
ดอกเบ้ียตํ่า มาฟ้ืนฟูสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันสหกรณ์ กู้ธกส ดอกเบี้ย ร้อยละ 7 /ดอกเบ้ีย ร้อยละ 3 ใช้
หลักทรัพย์ค้ําประกัน 

6) เงินทุนช่วยเหลือการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
7) เงินทุนดอกเบ้ียตํ่าให้กับสหกรณ์ขนาดเล็ก/เป็นทุนในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
8) จัดหาทุนให้กับสมาชิกโดยไม่มีดอกเบ้ียและจัดหาตลาดใหส้มาชิก 
9) ควรอุดหนุนงบประมาณกับกลุ่มสหกรณ์เล็กเพ่ือให้มีการจัดการบริหารที่ดีได้ 

10) ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มเกษตรกร 
11) เน่ืองจากปัจจุบัน สหกรณ์ประสบปัญหาโรคระบาด โควิด - 19 ทําให้สมาชิกไม่สามารถ

ชําระหน้ีได้ตามกําหนด อีกทั้งผลผลิตไม่เป็นไปตามท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้ เน่ืองจากประสบปัญหาภัยธรรมชาติ  
ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือนํ้าท่วม ดังน้ันสหกรณ์จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคแม่พันธ์ุ และโคขุนคุณภาพ
แบบครบวงจร เพ่ือให้สมาชิกเลี้ยงเพ่ือจําหน่ายให้กับสหกรณ์ ซึ่งจะสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวสมาชิกเอง 
อีกทั้งยังไม่ต้องวิตกกังวลเก่ียวกับภัยธรรมชาติอีกด้วย สิ่งที่สหกรณ์ต้องการเพ่ิมเติม ในอนาคตคือ การให้การ
สนับสนุนอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ในอัตราดอกเบ้ียตํ่าให้กับสหกรณ์
เพ่ือเป็นทุนให้สมาชิกกู้ หรือการสนับสนุนเคร่ืองจักร อุปกรณ์ ที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ต่อไป 

12) อยากให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณ ในการดําเนินการ ให้กับกลุ่มเกษตรกร
โดยตรงเพ่ือจะได้บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรจริงๆ 

13) สนันสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จําเป็นสําหรับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ขนาดเล็ก  
เพ่ือที่สหกรณ์จะได้มีช่องทางในการดําเนินธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น 
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2. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  เช่น 
1) การให้ความรู้ในเรื่องระเบียบปฏิบัติงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2) ให้ความรู้ทบทวนทุกปี เก่ียวบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ 
3) ให้ข้อมูลการใช้ปุ๋ยยาการอบรมเกี่ยวกับการใช้ยาต่างๆ อย่างปลอดภัย 
4) จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการเพ่ือให้มีคุณสมบัติถูกต้องตรงกับระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.

สหกรณ ์
5) อบรมเกี่ยวกับสหกรณ์ประเภทร้านค้ามากขึน้  
6) อบรมกรรมการรุ่นใหม่เรื่องอุดมการณ์สหกรณ์ 
7) การให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8) อบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปีละคร้ัง/การอบรมทําเว็บไซต์สหกรณ ์
9) ความรู้ทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ 
10) เข้าร่วมช้ีแจงให้ความรู้อบรมสมาชิกเข้าใหม ่ประชุมกลุ่ม ประชุมใหญ่ประจําปี เพ่ือให้

ความรู้กับสมาชิกสหกรณ์ใหท้ั่วถึง 
11) ให้ความรู้กับสมาชิกสหกรณ์ในด้านการประกอบอาชีพเพ่ือความอยู่รอด 
12) ให้เพ่ิมเติมความรู้ด้านกฎหมายสหกรณ์แบบละเอียดและภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่าย 

3. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์
และสมาชิก 

1) สร้างระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับสหกรณ์แต่ละประเภท ได้ใช้ระบบแบบเดียวกัน 
2) สร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินเพ่ือการควบคุมภายใน  
3) การจัดทํา application ของสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิกสามารถเข้าดูข้อมูลของตนเองได้ 
4) ขอเสนอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ วิเคราะห์สถานะข้อมูลทางการเงินจากข้อมูลที่กรอกส่ง

รายงานทุกเดือนว่าสหกรณ์ฯ ควรนํามาปรับปรุงด้านไหน เพ่ือใช้ในการวางแผนข้อมูลในอนาคต 
5) ความรู้ทางเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ 
6) บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ เช่น ใช้ระบบ E-Service 
7) อยากให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้าง

นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ทุกรายงาน เพราะการดําเนินการ
ของสหกรณ์มีความจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าว แต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาในด้านดังกล่าว 

8) ต้องการให้ติดต่อและส่งเอกสารผ่าน email โดยเฉพาะกรณีเร่งด่วน 
4. สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการขยายช่องทาง

การตลาด 
1) ส่งเสริมพัฒนาสินค้าด้านแปรรูปข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
2) ต้องการการให้ส่งเสริมเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สมาชิก 
3) ส่งเสริมการตลาด ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก ให้ได้ราคาที่สูงขึ้น 
4) ช่วยจัดหาเก่ียวกับตลาดสินค้าข้าว ที่เก่ียวกับการซื้อต่อ 

5. ความต้องการและความคาดหวังอ่ืนๆ  
    5.1 สนับสนุนในด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการส่งเสริมสหกรณ์ และอ่ืนๆ  

1) การบริการที่รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ 
2) การบริหารจัดการลูกหน้ีเงินกู้ที่ค้างชําระ 
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3) การวางแผนการดําเนินงาน 
4) ความช่วยเหลือและเอาใจใส่สหกรณ์ทุกด้าน 
5) ความเมตตาต่อการออกกฎหมายในการบังคับใช้ต่อสหกรณ์ขนาดเล็กและมีการ

บริหารงานอย่างโปร่งใส เช่น การต้ังค่าเผื้อหน้ีสงสัยจะสูญ ฯลฯ เป็นต้น 
6) ความช่วยเหลือด้านการติดตามสินเช่ือ สร้างรายได้สร้างอาชีพที่ย่ังยืนให้สมาชิก มี

รายได้มากขึ้นเพ่ิมมูลคา่สินค้าที่สหกรณ์รวบรวม 
7) ข้อแนะนําการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ เช่น หลักค้ําประกันการขายสินค้า

เช่ือกับเอกชนทั่วไป ซึ่งถ้ากําหนดก็ไม่มีคู่ค้ามาทําธุรกิจกับสหกรณ์ ควรแนะนําด้วยว่าควรทําอย่างไร 
8) ควรมีการแนะนํา กํากับดูแลสหกรณ์โดยเน้นที่สภาพความเป็นจริงของสหกรณ์ และ

ความเป็นไปได้ของการดําเนินธุรกิจ 
9) สมาชิกมีแต่สูงวัย (ส.ว.) อยากให้มีสื่อไปที่เยาวชน ให้เข้าใจและมีส่วนรว่ม 
10) ตรวจสอบกิจการ 
11) ช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหน้ีสินค้างนานของสหกรณ์กับองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

(อตก.) 
5.2 สนับสนุนด้านการส่งเสริมสหกรณ์ 

1) คอยให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาและแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ชัดเจน และรวมเร็ว 
2) คําแนะนําหรือข้อหารือที่สหกรณ์ทําหนังสือเพ่ือขอคําปรึกษา กรุณาให้ข้อมูลที่

ชัดเจนพร้อมปฏิบัติ 
3) การให้บริการที่เท่าเทียมกันทุกๆ สหกรณ์ 
4) เป็นพ่ีเลี้ยงช่วยเหลือสหกรณ์กรณีสหกรณ์มีปัญหา 
5) ขอให้ข้าราชการมีความจริงใจที่จะช่วยพัฒนางานสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า

เป็นที่พ่ึงของสมาชิกได้โดยแท้จริง ไม่ใช่ทํางานเพ่ือเอาใจนาย หรือทําเพ่ือให้ตนเองอยู่รอด 
6) ควรมีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํามากกว่าน้ี 
7) ต้องการให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ควรศึกษาหาความรู้ให้มากๆ ที่จะแนะนําส่งเสริม

สหกรณ์ 
8) ต้องการให้เจ้าหน้าที่คอยส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง 
9)  ต้องการนักส่งเสริมสหกรณ์ที่มีวิญญาณนักสหกรณ์ 

 
หากจําแนกความต้องการและความคาดหวังตามประเภทสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ต่อการ

ให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์  กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2  
กรมส่งเสริมสหกรณ์พบว่า สหกรณ์แต่ละประเภทมีความต้องการและความคาดหวัง ดังน้ี 

1) สหกรณ์การเกษตร มีความต้องการและความคาดหวัง สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให้สมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับความมั่นคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ทางการเงิน และระบบบัญชี สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.18 รองลงมา คือ การสนับสนุนงบประมาณ หรือ
เงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ในการดําเนินธุรกิจให้เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 13.97 ส่วนด้านที่
สหกรณ์การเกษตรต้องการและคาดหวังน้อยที่สุด คือ สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและ 
โลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 2.30  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-33 
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2) สหกรณ์นิคม มีความต้องการและความคาดหวัง สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพให้สมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สูงที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 17.88  รองลงมา คือ การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต 
ในการดําเนินธุรกิจให้เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 14.57  ส่วนด้านที่สหกรณ์นิคมต้องการและคาดหวังน้อยที่สุด 
คือ สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 1.98 รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 4-34 

3) สหกรณ์ประมง มีความต้องการและความคาดหวังการสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ในการดําเนินธุรกิจให้เพียงพอ สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.57 รองลงมา สนับสนุน
องค์ความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบ
บัญชี สนับสนุนการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์และระหว่างสหกรณ์กับองค์กรธุรกิจ
ภาคเอกชนด้านการผลิต การตลาด การเงิน รวมทั้งความรู้ที่เก่ียวข้อง สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการรวบรวม
ผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการขยายช่องทางการตลาด และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสร้างนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก คิดเป็นร้อยละ 13.04 ส่วนด้านที่สหกรณ์ประมง
ต้องการและคาดหวังน้อยที่สุด คือ สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ คิดเป็น 
ร้อยละ 2.18 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-35 

4) สหกรณ์ออมทรัพย์ มีความต้องการและความคาดหวัง สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิและหน้าที่ สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.59 รองลงมา คือ สนับสนุนองค์ความรู้
เก่ียวกับความมั่นคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี และ
สนับสนุนองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน การบริหารองค์กร
ยุคใหม่ คิดเป็นร้อยละ 18.50  ส่วนด้านที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องการและคาดหวังน้อยที่สุด คือ สนับสนุนการ
เรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 0.22 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-36 

5) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีความต้องการและความคาดหวัง การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิและหน้าที่ สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 21.03 รองลงมา คือ สนับสนุนองค์
ความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี  
คิดเป็นร้อยละ 18.46  ส่วนด้านที่สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนต้องการและคาดหวังน้อยที่สุด คือ สนับสนุนการเรียนรู้
และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 1.54 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-37 

6) สหกรณ์บริการ มีความต้องการและความคาดหวัง การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิและหน้าที่ สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.25 รองลงมา คือ สนับสนุนองค์ความรู้
เก่ียวกับความมั่นคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี  
คิดเป็นร้อยละ 17.72  ส่วนด้านที่สหกรณ์บริการต้องการและคาดหวังน้อยที่สุด คือ สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการ
รวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการขยายช่องทางการตลาด  และสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการ
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 2.53 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-38 

7) สหกรณ์ร้านค้า มีความต้องการและความคาดหวัง การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิและหน้าที่ สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.86 รองลงมาคือ สนับสนุนองค์ความรู้
เก่ียวกับความมั่นคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี และ
สนับสนุนองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมภายใน การบริหารองค์กร
ยุคใหม่ คิดเป็นร้อยละ 15.48 ส่วนด้านที่สหกรณ์ร้านค้าต้องการและคาดหวังน้อยที่สุด คือ สนับสนุนการเรียนรู้
และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 3.57 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-39 
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8) กลุ่มเกษตรกร มีความต้องการและความคาดหวังการสนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับความมั่นคง
ทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
17.52 รองลงมา คือ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให้สมาชิก การวางแผน
การผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 16.55 ส่วนด้านที่กลุ่มเกษตรกร
ต้องการและคาดหวังน้อยที่สุด คือ สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ คิดเป็นร้อยละ 
1.95 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-40 

 
ตารางที่ 4-33     ความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์การเกษตร-จําแนกตามความต้องการ 
                      มากที่สุด 

ประเด็นความต้องการ จํานวนราย 
ความถ่ี ร้อยละ ลําดับที่

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให้
สมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

123 14.18 1 

สนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี 

123 14.18 1 

การสนับสนุนงบประมาณ หรอืเงินทุน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการ
ผลิต ในการดําเนินธุรกิจให้เพียงพอ 

121 13.97 2 

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ 
สิทธิและหน้าที่ 

120 13.84 3 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์และระหว่าง
สหกรณ์กับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนด้านการผลิต การตลาด การเงิน 
รวมทั้งความรู้ที่เก่ียวข้อง 

118 13.61 4 

สนับสนุนองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
และการควบคมุภายใน การบริหารองค์กรยุคใหม ่

91 10.50 5 

สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการรวบรวมผลผลติ การแปรรูปผลผลิต และ
การขยายช่องทางการตลาด 

86 9.92 6 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก 

65 7.50 7 

สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 20 2.30 8 
รวม 867 100  

 จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวัง
เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์การเกษตร ได้แสดงความคิดเห็น
ดังน้ี 

1. การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ในการดําเนิน
ธุรกิจให้เพียงพอ เช่น 

1) การส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ ให้เพียงพอต่อความต้องการของสหกรณ์ภาคการเกษตร 
2) ช่วยเหลือด้านเงินทุน / เป็นแหล่งเงินทุนให้กับสหกรณ์ขนาดเล็ก/ เงินทุนระยะยาวให้สมาชิก 
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3) งบประมาณในการส่งเสริมอุปกรณ์การเกษตรและปุ๋ย 
4) งบประมาณอุดหนุนเพ่ิมเติม  
5) เงินลงทุนดอกเบ้ียตํ่าระยะยาว / เงินทุนปลอดดอกเบ้ีย 
6) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ด้านต่าง ๆในรูปแบบราคาถูก ตามภาวะเศรษฐกิจ 
7) ให้การสนับสนุน อุปกรณ์พ้ืนฐานในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอ/ได้รับ

อุปกรณ์ทางการตลาด 
2. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  

1) ให้การอบรมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกตามทฤษฎีเกษตร
แนวใหม่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  

2) ให้เพ่ิมเติมความรู้ด้านกฎหมายสหกรณ์แบบละเอียดและภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่าย 
3. สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิต และการขยายช่องทาง

การตลาด 
1) จัดหาตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรของสมาชิก / ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
2) สนับสนุนสหกรณ์ด้านการรวบรวมผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูป 

4. ความต้องการและความคาดหวังด้านอ่ืนๆ  
    4.1 สนับสนุนในด้านการบริหารจัดการองค์กร  

1)  ขั้นตอนการปฎิบัติงานที่ชัดเจนและกระชับ/ลดขั้นตอนการทํางานเพ่ือประสิทธิภาพ
การทํางานที่สูงสุด 

2) การบริการที่รวดเร็ว ทันสมัย 
3) ไม่คาดหวังไปกว่าน้ีเพราะจะเกือบ 100 ปี ที่มีกรมส่งเสริมสหกรณ์มาก็ยังเหมือนเดิม 
4) การตอบข้อหารือได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
5) จัดกลุ่มสหกรณ์ที่มีขนาดใกล้เคียงมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการคล้ายกันอยู่ในกลุ่ม

เดียวกันเพ่ือที่จะได้กําหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกัน / ให้บริการตามประเภทสหกรณ์ 
6) การผ่อนผันการชําระหน้ี (กรมส่งเสริมสหกรณ์ฟ้องร้องสหกรณ์) 
7) ช่วยเหลือสหกรณ์การเกษตร (สกก.) ที่ขาดทุนและขาดเงินทุน ให้เวลาแก้ไขและดูแล

สมาชิกได้ต่อไป เลิกซ้ําเติมสิ่งที่ผ่านมา สหกรณ์การเกษตร (สกก.) แก้ไขข้อบกพร่องแล้ว และมีภาระต้องดูแล
สมาชิกต่อไป อย่าคิดว่าขาดทุนจากโดนทุจริตแล้ว เป็นสกก. ที่ไม่ดี สกกยังคงเป็นที่พ่ึงของสมาชิกได้ โปรดให้
โอกาส คนทุจริตติดคุกแล้วคนที่อยู่ต้องรับชะตากรรมที่คนอ่ืนทํา ขอให้กรมโปรดมองให้ลึกถึงการดูแลสมาชิก 
สมาชิกต้องการ คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ยังคงต้ังใจทํางานด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ  
เพ่ือองค์กรอยู่ตลอด กรมต้องดูแล สกก. ที่อ่อนแอด้วย 

4.2 ด้านการสง่เสริมสหกรณ ์
1) ให้ความสําคัญในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ใกล้ชิดกับสหกรณ์มากขึ้น เพ่ือร่วมกันแก้ไข

ปัญหาของสหกรณ์ และสมาชิกเกษตรกร 
2) อยากให้รักษาคุณภาพของการให้บริการที่เข้าถึงสหกรณ์ขนาดเล็ก แม้จะอยู่ห่างไกล

และพัฒนายิ่งขึ้นต่อไป (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งเข้าประชุมกับคณะกรรมการสหกรณ์) 
3) บุคลากรต้องรู้จริงชัดเจนสามารถแนะนําสหกรณ์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
4) เป็นที่ปรึกษาในทุกๆด้าน / ประจําและต่อเน่ือง 
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ตารางที่ 4-34     ความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์นคิม-จําแนกตามความต้องการมากท่ีสุด                    
ประเด็นความต้องการ ความถ่ี ร้อยละ ลําดับที่

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให้สมาชิก 
การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

27 17.88 1 

การสนับสนุนงบประมาณ หรอืเงินทุน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ใน
การดําเนินธุรกิจให้เพียงพอ 

22 14.57 2 

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิ
และหน้าที ่

20 13.25 3 

สนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี 

20 13.25 3 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์และระหว่าง
สหกรณ์กับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนด้านการผลิต การตลาด การเงิน รวมทั้ง
ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

20 13.25 3 

สนับสนุนองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการ
ควบคุมภายใน การบริหารองค์กรยุคใหม ่

19 12.58 4 

สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการรวบรวมผลผลติ การแปรรูปผลผลิต และการ
ขยายช่องทางการตลาด 

11 7.28 5 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสหกรณ์และสมาชิก 

9 5.96 6 

สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 3 1.98 7 
รวม 151 100  

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวัง
เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์นิคม ได้แสดงความเห็น ดังน้ี 

1) ความช่วยเหลือและเอาใจใสส่หกรณ์ทุกด้าน 
2) การเช่ือมโยงเครือข่ายงานตลาด 
3) ข้อแนะนําการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ เช่น หลักค้ําประกันการขายสินค้าเช่ือ 

กับเอกชนทั่วไป ซึ่งถ้ากําหนดก็ไม่มีคู่ค้ามาทําธุรกิจกับสหกรณ์ ควรแนะนําด้วยว่าควรทําอย่างไร 
4) ความช่วยเหลือด้านการติดตามสินเช่ือ สร้างรายได้สร้างอาชีพที่ย่ังยืนให้สมาชิก มรีายได้มาก

ขึ้นเพ่ิมมูลค่าสนิค้าที่สหกรณร์วบรวม 
5) ต้องการงบประมาณการปรับปรุงเคร่ืองจักรและกระบวนการผลิตโรงงานพระราชดําริ / 

งบประมาณเงินอุดหนุน /งบประมาณแหลง่เงินทุนและปัจจัยการผลิตตลอดจนวัสดุการเกษตรที่มีต้นทุนที่ตํ่า 
6) ต้องการอบรมทําเว็บไซต์สหกรณ์ 
7) ต้องการเงินกู้ปลอดดอกเบ้ีย หรือดอกเบ้ียตํ่า / เงินทุนด้านการดําเนินธุรกิจต่างๆ/ เงินทุน

และอุปกรณ์ด้านการเกษตร / งบสนับสนุนอุกรณ์การตลาด 
8)  ต้องการให้งดคิดดอกเบ้ียและค่าปรับเงินกู้ 
9) เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 สมาชิกไม่สามารถชําระเงินกู้ได้ส่งเสริมอาชีพที่ได้ผลและ

รวดเร็วให้กับสมาชิกสามารถชําระเงินกู้ได้ 
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10)  พัฒนาสหกรณ์ให้เข็มแข็ง 
11)  ขอให้ข้าราชการมีความจริงใจท่ีจะช่วยพัฒนางานสหกรณ์ให้มีความเจรญิก้าวหน้าเป็นที่พ่ึง

ของสมาชิกได้โดยแท้จริง ไมใ่ช่ทํางานเพ่ือเอาใจนาย หรือทาํเพ่ือให้ตนเองอยู่รอด 
12)  เป็นที่ปรึกษางานใหม่ๆ มีความจริงใจกับสหกรณ์ ไมใ่ช่ว่าทําเพ่ือตําแหน่งของตน สหกรณ์จะ

เจริญเติบโตได้หรือไม่ ไม่สนใจ เอาตัวรอดเพียงอย่างเดียว 
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ตารางที่ 4-35     ความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ประมง-จําแนกตามความต้องการมากที่สุด 
ประเด็นความต้องการ ความถ่ี ร้อยละ ลําดับที ่

การสนับสนุนงบประมาณ หรอืเงินทุน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต 
ในการดําเนินธุรกิจให้เพียงพอ 

9 19.57 1 

สนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี 

6 13.04 2 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์และระหว่าง
สหกรณ์กับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนด้านการผลิต การตลาด การเงิน รวมทั้ง
ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

6 13.04 2 

สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการรวบรวมผลผลติ การแปรรูปผลผลิต และการ
ขยายช่องทางการตลาด 

6 13.04 2 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก 

6 13.04 2 

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ  
สิทธิและหน้าที่ 

5 10.87 3 

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให้
สมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 10.87 3 

สนับสนุนองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และ
การควบคุมภายใน การบริหารองค์กรยุคใหม่ 

2 4.35 4 

สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 1 2.18 5 
รวม 46 100  

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวัง
เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์ประมงได้แสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

1) ต้องการงบประมาณ  
2) ต้องการส่งเสริมการตลาด 
3) ต้องการให้เจ้าหน้าที่คอยส่งเสริมอย่างต่อเน่ือง 
4) ขอให้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจสอบดูแลความถูกต้องในการทํางานของสหกรณ์ 
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ตารางที่ 4-36    ความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ออมทรพัย์-จําแนกตามความต้องการ 
                     มากที่สุด 

ประเด็นความต้องการ ความถ่ี ร้อยละ ลําดับที ่
สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิ
และหน้าที ่

98 21.59 1 

สนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี 

84 18.5 2 

สนับสนุนองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการ
ควบคุมภายใน การบริหารองค์กรยุคใหม ่

84 18.5 2 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์และระหว่าง
สหกรณ์กับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนด้านการผลิต การตลาด การเงิน รวมทั้ง
ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

63 13.88 3 

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให้สมาชิก 
การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

58 12.78 4 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก 

49 10.79 5 

การสนับสนุนงบประมาณ หรอืเงินทุน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต 
ในการดําเนินธุรกิจให้เพียงพอ 

15 3.3 6 

สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการรวบรวมผลผลติ การแปรรูปผลผลิต และการ
ขยายช่องทางการตลาด 

2 0.44 7 

สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 1 0.22 8 
รวม 454 100  

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวัง
เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แสดงความคิดเห็น
ดังน้ี 

1. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  
1) การให้ความรู้ทบทวนทุกปี เก่ียวบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/ 

ฝ่ายจัดการ/ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
2) การให้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) การอบรมสัมนาเก่ียวกับกฎหมายสหกรณ์ 
4) จัดการฝึกอบรมให้กับกรรมการ, เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่าง

เป็นประจําและต่อเน่ืองทุกปี 
5) จัดหลักสูตรการอบรม ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ ออมทรัพย์ เช่น การแก้ไขปัญหาหน้ี 

ให้กับสมาชิก 
6) จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการเพ่ือให้มีคุณสมบัติถูกต้องตรงกับระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.

สหกรณ์ 
7) จัดอบรมในด้านการบริหารลงทุน บริหารความเสี่ยง 
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8) ต้องการความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมเก่ียวกับ พรบ. สหกรณ์ กฏกระทรวง ระเบียบ และ 
ข้อบังคับ ที่ใช้ในปัจจุบัน 

9) ต้องการด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับสหกรณ์และสมาชิก อย่างทั่วถึงและทันต่อการ 
ที่จะต้องมาปฏิบัติ 

10) อบรม ความรู้เก่ียวกับการดําเนินการของสหกรณ์เป็นระยะ เพ่ือสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน ที่ไม่ขัดกับระเบียบของสหกรณ์ หรือ สรุปเป็นการดําเนินการแบบสั้น ๆ เข้าใจง่าย สําหรับสหกรณ์ที่
เปิดทําการใหม่ 

2. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์
และสมาชิก 

1)  การจัดทํา application ของสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิกสามารถเข้าดูข้อมูลของตนเองได้ 
2)  บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
3)  โปรแกรมการใช้งานด้านบัญชี 
4)  ช่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

สหกรณ์และสมาชิก เพราะการดําเนินการของสหกรณ์มีความจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าว แต่ไม่มี
งบประมาณเพียงพอในการพัฒนาในด้านดังกล่าว 

5)  ระบบ e - service ต่างๆ การพัฒนาอบรมกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/สมาชิก 
6)  อยากให้มีเทคโนโลยี สารสนเทศ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ 

3. ความต้องการและความคาดหวังอ่ืนๆ  
    3.1 สนับสนุนในด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการส่งเสริมสหกรณ์ และอ่ืน ๆ  

1) การแก้ไขกฎหมายควรมีการประกาศและกําหนดเง่ือนระยะเวลาท่ีจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามกฎหมายน้ันได้ 

2) ขอเสนอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ วิเคราะห์สถานะข้อมูลทางการเงินจากข้อมูลที่กรอก 
ส่งรายงานทุกเดือนว่าสหกรณ์ฯ ควรนํามาปรับปรุงด้านไหน เพ่ือใช้ในการวางแผนข้อมูลในอนาคต 

3) ควรมีการประชุมระดมความเห็นก่อนออกระเบียบบังคับ 
4) คาดหวังการให้บริการจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการดูแลสหกรณ์ที่มีขนาดเล็กให้

เติบโตไปในอนาคต ให้เป็นที่พ่ึงของสมาชิก และเพ่ือความม่ันคงในด้านความเป็นอยู่ของสมาชิก เช่นน้ีตลอดไป 
5) คําแนะนําหรือข้อหารือที่สหกรณ์ทําหนังสือเพ่ือขอคําปรึกษา กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน 

ถูกต้อง แม่นยํา พร้อมปฏิบัติได้ 
6) ดูแลช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบปัญหา พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตนั้น ให้ผ่านไปได้ 
7) ได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนเป็นอย่างดี 
8) ตรวจสอบกิจการ 
9) ทนายปรึกษาเรื่องบังคับคดี 
10) ทันต่อสถานการณ์ 
11) แนะนําข้อมูลการลงทุนของสหกรณ์ และการแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับ 
12) มีมาตรฐานเดียวกัน 
13) รวดเร็ว ถูกต้อง และพัฒนาสหกรณ์อย่างเข้าใจ/ รวดเร็ว เป็นกันเอง เข้าใจถึงบริบท

ในแต่ละสหกรณ์ 
14) ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์อย่างแท้จริง 
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15) สร้างความตระหนักในหลักการสหกรณ์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจาก
ปัจจุบันขบวนการสหกรณ์และสมาชิกมุ่งเน้นที่กําไรสุทธิ มากกว่าประโยชน์จากสวัสดิการ หรือดอกเบ้ียเงินกู้
ตํ่าๆ หรือดอกเบ้ียเงินฝากสูงๆ  

16) เห็นควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานะทางการเงินสหกรณ์ เพ่ือนํามาประเมินความเสี่ยง 
17) ให้วางแผนการกําหนดยุทธศาสตร์ให้ความรู้กับสหกรณ์อย่างทั่วถึง 
18) นําผลการศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ ในอนาคตระยะยาว เช่น การเปล่ียนผ่านสู่สกุลเงิน

ดิจิตอล เพ่ือให้ขบวนการสหกรณ์ปรับตัวได้ทันเวลาทัดเทียมธนาคารพาณิชย์ 
3.2 ด้านการส่งเสริมสหกรณ ์

1) ควรมีเจ้าหน้าที่ ช้ีแนะ เก่ียวกับเรื่องธรรมาภิบาล 
2) ควรมีเจ้าหน้าที่ ใหค้ําแนะนําจํานวนมากกว่าน้ี 
3) สร้างความเข้าใจและให้การสนับสนุนระบบสหกรณ์ ไม่บ่ันทอนสหกรณ ์
4) คอยให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหาและแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
5) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ยังคงให้คําแนะนํา ส่งเสริม สหกรณ์ เต็มรูปแบบในทุกๆ ด้าน 
6) ต้องการให้ข้าราชการท่ีบรรจุใหม่ ควรศกึษาหาความรูใ้ห้มากๆ ทีจ่ะแนะนําส่งเสรมิ

สหกรณ ์
7) นักส่งเสริมสหกรณ์ที่มีวิญญาณนักสหกรณ ์
8) เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่ออกใหม่ ควรให้คําแนะนําหรือแก้ไขระเบียบ/

ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
9) เป็นที่ปรึกษาได้ ให้ข้อมลูชัดเจน รวดเร็ว 
10) ต้องการให้ส่งเอกสารผ่าน email กรณีเร่งด่วน  
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ตารางที่ 4-37     ความต้องการและความคาดหวังสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน-จําแนกตามความต้องการ 
                      มากที่สุด 

ประเด็นความต้องการ ความถ่ี ร้อยละ ลําดับ 
ที่ 

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิ
และหน้าที ่

41 21.03 1 

สนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี 

36 18.46 2 

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให้สมาชิก 
การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

32 16.41 3 

สนับสนุนองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการ
ควบคุมภายใน การบริหารองค์กรยุคใหม ่

29 14.87 4 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์และระหว่าง
สหกรณ์กับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนด้านการผลิต การตลาด การเงิน รวมทั้ง
ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

18 9.23 5 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก 

18 9.23 5 

การสนับสนุนงบประมาณ หรอืเงินทุน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ใน
การดําเนินธุรกิจให้เพียงพอ 

13 6.67 6 

สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการรวบรวมผลผลติ การแปรรูปผลผลิต และการ
ขยายช่องทางการตลาด 

5 2.56 7 

สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 3 1.54 8 
รวม 195 100  

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวัง
เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ได้แสดงความ
คิดเห็น ดังน้ี  

1. การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ในการดําเนิน
ธุรกิจให้เพียงพอ เช่น 

1) เงินทุนช่วยเหลือการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก 
2) ต้องการเงินทุน สนับสนุนสหกรณ์ 

2. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  
1) การให้ความรู้ในเรื่องระเบียบปฏิบัติงานผ่านสื่ออิเล็คโทรนิค 
2) ขอให้จัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ แก่สหกรณ์ฯ และกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ 
3) ส่งเสริมการให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
4) สอนการให้ความรู้และการใช้งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
5) ออกพ้ืนที่จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่ 
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3. สนบัสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เปน็ประโยชน์ต่อสหกรณ์
และสมาชิก 

- สร้างระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับสหกรณ์แต่ละประเภท ได้ใช้ระบบแบบเดียวกัน 
4. ความต้องการและความคาดหวังด้านอ่ืน ๆ  
    4.1 สนับสนุนในด้านการบริหารจัดการองค์กร  

1) การจัดทําแผนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ควรให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวัง
ของสหกรณ ์

2) การบริการที่รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ 
3) การส่งเสริมสร้างความร่วมมือกันของสหกรณ์ในระดับพ้ืนที่ให้มีความร่วมมือกันมากกว่าน้ี 
4) แก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์  
5) ความเมตตาต่อการออกกฎหมายในการบังคับใช้ต่อสหกรณ์ขนาดเล็กและมีการ

บริหารงานอย่างโปร่งใส เช่นการต้ังค่าเผื้อหน้ีสงสัยจะสูญ ฯลฯ เป็นต้น 
6) ความรู้ด้านการบริหารการเงิน การลงทุน การแข่งขัน ขององค์กรด้านการเงินที่มี

ประสิทธิภาพ 
7) คําแนะนําที่เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ฯ 
8) จะต้องตระหนักถึงสหกรณ์ขนาดเล็กให้มากกว่าสหกรณ์ใหญใ่นการบังคบัใช้หรือออก

กฎหมาย 
9) ช่วยพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้น 
10) ช่วยเหลือสหกรณ์กรณีสหกรณ์มีปัญหา 
11) ไม่นําระบบธนาคารใช้กับระบบสหกรณ์ 
12) รวดเร็ว ชัดเจน ถูกต้อง 
13) ส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ ในทุก ๆ ด้าน และให้การช่วยเหลืออย่างจริงจังกับสหกรณ์

ที่มีปัญหา 
14) สร้างคณะกรรมการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง 
15) ห่วงใยความห่วงใยกํากับดูแลในด้านปฏิบัติงาน การดําเนินงานของแต่ละสหกรณ์

เป็นไปตามหลักการ ถูกวิธี 
16) อบรมวางแผนการใช้จ่ายและการต่อยอดรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ เพ่ือการ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบมั่งคง 
4.2 ด้านการสง่เสริมสหกรณ ์
1) มีเจ้าหน้าที่ไปน่ังทํางานที่สํานักงานเดือนละคร้ัง จํานวน 1 วัน 
2) สร้าง จนท.ใหม้ีองค์ความรู้ในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ 
3) ติดต่อได้สะดวกขั้นตอนไม่เยอะ 
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ตารางที่ 4-38     ความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์บริการ-จําแนกตามความต้องการ 
                      มากที่สุด 

ประเด็นความต้องการ ความถ่ี ร้อยละ ลําดับ 
ที่ 

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิ
และหน้าที ่

32 20.25 1 

สนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี 

28 17.72 2 

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให้สมาชิก 
การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

23 14.56 3 

สนับสนุนองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และการ
ควบคุมภายใน การบริหารองค์กรยุคใหม ่

23 14.56 3 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์และระหว่าง
สหกรณ์กับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนด้านการผลิต การตลาด การเงิน รวมทั้ง
ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

20 12.66 4 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก 

13 8.23 5 

การสนับสนุนงบประมาณ หรอืเงินทุน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ใน
การดําเนินธุรกิจให้เพียงพอ 

11 6.96 6 

สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 4 2.53 7 
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการรวบรวมผลผลติ การแปรรูปผลผลิต และการ
ขยายช่องทางการตลาด 

4 2.53 7 

รวม 158 100  
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวัง

เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์บริการ ได้แสดงความคิดเห็นดังน้ี 
1. การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงนิทนุ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ในการดําเนนิ

ธุรกิจใหเ้พียงพอ เชน่ 
1) เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า กู้ได้มากว่า 5 ล้านบาท  
2) ระยะเวลาผอ่นชําระยาวขึ้นมากกว่า 5 ปี  
3) ดอกเบ้ียเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 2 บาท/ปี 
4) งบสนับสนุน 

2. สนบัสนุนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  
1) การอบรมกรรมการรุ่นใหม่เรือ่งอุดมการณ์สหกรณ ์
2) ต้องการให้สนับสนุนเก่ียวกับการอบรมให้กับและกรรมการและสมาชิกเรื่องกฎระเบียบต่างๆ 
3) ให้ความรู้กับสมาขิกสหกรณใ์นด้านการประกอบอาขีพเพ่ือความอยู่รอด 
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3. สนบัสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เปน็ประโยชน์ต่อสหกรณ์
และสมาชิก 

- ระบบบัญชีของสหกรณ์แยกออกจากระบบบัญชีทั่วไป 
4. สนบัสนุนในด้านการบรหิารจัดการองค์กร ด้านการส่งเสริมสหกรณ์ และอ่ืน ๆ 

1) การบริหารจัดการลูกหน้ีเงินกู้ที่ค้างชําระ 
2) การพัฒนาด้านต่าง ๆ ในองค์กรให้ดีย่ิงขี้น 
3) ความเมตตาแนะนําแก้ไข 
4) คําแนะนําในการแก้ปัญหาระบบสหกรณ์ 
5) ช่วยเหลือในการ ไกล่เกลี่ยหน้ีสินค้างนานของ สหกรณ์กับ อตก 
6) ช่วยเหลือให้คําแนะนํากับสหกรณ์โดยไม่มีผลประโยขน์แอบแฝง 
7) ได้รับการสนับสนุนและได้รับการดูแลส่งเสริมให้สหกรณ์มคีวามเจริญก้าวหน้า 
8) ต้องการให้ความช่วยด้านการจัดทําบัญชีอยู่เสมอ 
9) ติดต่อง่าย ไม่เป็นเจ้านาย ฝ่ายบริหารส่งเสริมสหกรณม์าร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับ    

  กลุม่สหกรณบ้์าง ทํางานผ่านAI ได้สะดวกบริการรวดเร็ว 
10) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 
11) อยากให้อยู่ช่วยให้คําแนะนําในการดูแล เรือ่งต่างๆ อยู่เสมอ 
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ตารางที่ 4-39   ความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ร้านคา้-จําแนกตามความต้องการมากที่สุด                 
ประเด็นความต้องการ ความถ่ี ร้อยละ ลําดับที่

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ สิทธิ
และหน้าที ่

15 17.86 1 

สนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี 

13 15.48 2 

สนับสนุนองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และ
การควบคุมภายใน การบริหารองค์กรยุคใหม่ 

13 15.48 2 

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให้
สมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

11 13.1 3 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์และระหว่าง
สหกรณ์กับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนด้านการผลิต การตลาด การเงิน รวมทั้ง
ความรู้ที่เก่ียวข้อง 

10 11.9 4 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก 

10 11.9 4 

การสนับสนุนงบประมาณ หรอืเงินทุน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต 
ในการดําเนินธุรกิจให้เพียงพอ 

5 5.95 5 

สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการรวบรวมผลผลติ การแปรรูปผลผลิต และการ
ขยายช่องทางการตลาด 

4 4.76 6 

สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 3 3.57 7 
รวม 84 100  

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวัง
เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์ร้านค้า ได้แสดงความคิดเห็น 
ดังน้ี 

1) กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาดูแลช่วยเหลือสหกรณ์อย่างเต็มที ่
2) การกระจายสินค้าเกษตร และโลจิสติกส ์
3) ควรมีการแนะนํา กํากับดูแลสหกรณ์โดยเน้นที่สภาพความเป็นจริงของสหกรณ์ และความ

เป็นไปได้ของการดําเนินธุรกิจ 
4) เป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ร้านค้าต่อไป 
5) เป็นที่ปรึกษาเรื่องบัญชี 
6) มีความชัดเจนในการทํางาน ตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น แก้ปัญหาถูกจุด ไม่ใช่

แก้ปัญหาแบบเหว่ียงแห 
7) สนับสนุนซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตรจากผู้ผลิตสูผู่้บรโิภค 
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ตารางที่ 4-40   ความต้องการและความคาดหวังของกลุม่เกษตรกร-จําแนกตามความต้องการมากท่ีสุด 
ประเด็นความต้องการ ความถ่ี ร้อยละ ลําดับ

ที่ 
สนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน การบริหารเงินทุน  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี 

72 17.52 1 

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให้
สมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

68 16.55 2 

สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาท อํานาจ 
สิทธิและหน้าที่ 

61 14.84 3 

การสนับสนุนงบประมาณ หรอืเงินทุน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการ
ผลิต ในการดําเนินธุรกิจให้เพียงพอ 

61 14.84 3 

สนับสนุนองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และ
การควบคุมภายใน การบริหารองค์กรยุคใหม่ 

47 11.44 4 

สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์และระหว่าง
สหกรณ์กับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนด้านการผลิต การตลาด การเงิน 
รวมทั้งความรู้ที่เก่ียวข้อง 

46 11.19 5 

สนับสนุนการเรียนรู้ด้านการรวบรวมผลผลติ การแปรรูปผลผลิต และการ
ขยายช่องทางการตลาด 

30 7.3 6 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก 

18 4.38 7 

สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 8 1.95 8 
รวม 411 100  

จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้คําถามปลายเปิดเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวัง
เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกลุ่มเกษตรกร แสดงความคิดเห็น ดังน้ี 

1. การสนับสนุนงบประมาณ หรือเงินทุน รวมท้ังวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต ในการดําเนิน
ธุรกิจให้เพียงพอ เช่น 

1) คาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุน เงินทุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทุกๆ ปีตลอดไป 
2) ต้องการเงินทุนปลอดดอกเบ้ียเพ่ือเป็นทุนในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร 
3) ต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
4) ต้องการงบประมาณเงินอุดหนุนจ่ายขาด 
5) ต้องการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
6) มีโครงการสนับสนุนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ โดยให้กลุ่มสมทบ 10% ของต้นทุน 

กลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กจะได้มีความเข้มแข็งขึ้น 
7) ส่งเสริมทุนให้กับกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กไปบ้างเพ่ือขยับขยายกิจการ 
8) สนับสนุนปัจจัยด้านการผลิต 
9) แหล่งเงินทุนให้เพ่ิมขี้น 
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10) อยากได้เงินกู้ไม่มีดอกเบ้ีย 
11) อยากได้เงินทุนดอกเบ้ียตํ่าหรือไม่มีดอกเบ้ีย ช่วยเหลือ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
12) อยากให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณ ในการดําเนินการ ให้กับกลุ่มเกษตรกร

โดยตรง เพ่ือจะได้บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรจริงๆ 
2. สนับสนุนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  

1) ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดทําบัญชี 
2) ต้องการเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือระบบบัญชี เน่ืองจากเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มไม่มีศักยภาพ

ในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ 
3. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์

และสมาชิก 
  - เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

4. ด้านอ่ืน ๆ 
1) ขอให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทกุท่านจงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสกับ 

ทุกหน่วยงานสืบไป 
2) บริการที่ ประทับใจ รวดเร็ว มีขั้นตอนที่ชัดเจน ติดต่อประสานงานได้ง่าย 
3) ให้บุคลากรในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตลอดไป 
4) อยากให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมระดับอําเภอแบบใกล้ชิด (สหกรณ์อําเภอแบบเดิม) 
5) อยากให้เจ้าหน้าที่ลงมาร่วมปฏิบัติงานกับกลุ่มเกษตรกรมากกว่าในปัจจุบัน 
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4.7 ผลสํารวจการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิก บริหารงานสหกรณ์  
การจัดการองค์กร เพื่อให้เกิดคุณภาพของการควบคุมภายใน และป้องกันไม่ให้เกิดข้อทุจริตภายใน
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ผลจากการสํารวจการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพฯ ของผู้รับบริการ พบว่า 
- สหกรณ์ มีการใช้เทคโนโลยี จํานวน 264 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 53.77 ไมม่ีการใช้เทคโนโลยีฯ จํานวน 

227 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.23  
          - กลุ่มเกษตรกร มีการใช้เทคโนโลยีฯ จํานวน 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.36 ไม่มีการใช้เทคโนโลยีฯ 
จํานวน 117 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 69.64 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4-41 

 
ตารางที่ 4-41  ผลสํารวจการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการให้บริการสมาชิก  
                    บริหารงานสหกรณ์ การจัดการองค์กร เพื่อใหเ้กิดคณุภาพของการควบคุมภายใน 
                    และป้องกันไม่ให้เกิดข้อทุจริตภายในสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ผู้รับบริการ จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 
สหกรณ ์ มี 264 53.77 

ไม่มี 227 46.23 
กลุ่มเกษตรกร มี 51 30.36 

ไม่มี 117 69.64 

รวม 659  
โดยมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิก บริหารงานสหกรณ์  

การจัดการองค์กร เพ่ือให้เกิดคุณภาพของการควบคุมภายใน และป้องกันไม่ให้เกิดข้อทุจริตภายในสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ดังน้ี  

- สหกรณ์  
1) โปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงินการบัญชี ทะเบียนสมาชิกและหุ้น เงินรับฝากและธุรกิจต่าง ๆ 

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
2) การใช้โปรแกรมบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีมาใช้ในการบริหารธุรกิจของ

สหกรณ์ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วต่อการให้บริการกับสมาชิกและสะดวกต่อการตรวจสอบข้อมูล 
3) การรวบรวมเพ่ือประมูล ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการกําหนดราคาขั้นตํ่าให้กับสมาชิก 
4) ระบบการอนุมัติต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับการรับจ่ายเงิน เช่น ระบบการบันทึกบัญชี  ระบบการ

อนุมัติสินเช่ือ   
5) Line@ /กลุ่ม line เช่น เมื่อสมาชิกโอนชําระหน้ีสหกรณ์แล้วสามารถส่งรายการโอนผ่าน

แอปธนาคารต่าง ๆ แล้วสหกรณ์จะออกใบเสร็จ พร้อมถ่ายภาพส่ง 
6) Website สหกรณ์ 
7) Facebook สหกรณ์ เช่น ใช้เผยแพร่ข่าวสาร 
8) Sms/ Email / โทรศัพท์/จดหมาย 
9) การเข้ารหัสผ่านการทําธุรกรรมการเงิน ด้วยอุปกรณ์โทเคน 
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10) การชําระหน้ีหรือฝากเงินออมทรัพย์ มีการทําผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ มีQR CODE เพ่ือยืนยัน
ตัวตนผู้ทํารายการ 

11) การรับชําระหน้ีผ่าน internet Banking การเบิกถอนเงินฝาก ผ่านตู้เอทเีอ็ม 
12) การรับซื้อผลผลิต/การขายสินค้า ด้วยระบบสแกนบาร์โคด๊ 
13) กําหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลสมาชิก/การเข้าโปรแกรมปฏิบัติการต่าง ๆ  
14) นโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15) ระบบการควบคุมภายใน 
16) มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในสํานักงาน  
17) มีการประสานงาน/ประชุม/สั่งซื้อสินค้า/ติดต่อสอบถาม ผา่นระบบ Line , Line OA 

,Facebook , ZOOM , google Meet การเก็บข้อมูลไว้ในระบบ Cloud  
18) มีการใช้โปรแกรมในการจํากัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามตําแหน่งที่ปฏิบัติ และมีการ

รายงานการใช้งานประจําวันของแต่ละโปรแกรม 
- สมาชิก 

1) การใช้โปรแกรมปฏิบัติการให้สมาชิกสามารถดูข้อมูลของตนเองได้เช่นการกู้เงิน การฝาก 
ยอดเงินคงเหลือ หุ้นคงเหลือ ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก (web member) และ แอพพลิเคช่ัน 

2) Application ต่าง ๆ เช่น application coop app Smart 4 M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(Smart member Smart Manage) การใช้แอพพลิเคช่ันในการตรวจเช็ค ยอดเงินกู้ เงินฝาก และรายช่ือคนค้ํา
ประกัน 
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  บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการให้บริการของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดและสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 - 2 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยตนเอง แทนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกดําเนินการ เพ่ือให้กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกและสามารถนําไปวางแผนปรับปรุง รวมทั้งออกแบบรูปแบบการให้บริการที่
เหมาะสมและตอบสนองได้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 1) สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกแห่ง เฉพาะที่มีสถานะดําเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
จํานวน 6,568 แห่ง และ 3,777 แห่ง ตามลําดับ 2) กลุ่มอาชีพ เฉพาะที่มีสถานะดําเนินการและเคยได้รับเงิน
อุดหนุนจากกรมฯ จํานวน 702 แห่ง และ 3) หน่วยงานราชการในภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานพาณิชย์จังหวัด สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระดับเขต จํานวน 544 
แห่ง รวม 11,591 แห่ง  โดยสุ่มตัวอย่างกระจายทุกจังหวัดรวมทั้งสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 
1 และ 2 จํานวน 4,056 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35 ตอบกลับมา จํานวน 926 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.83 แบ่งเป็น
ผู้รับบริการ 659 แห่ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 267 แห่ง 

ผลการสํารวจความคิดเห็น ทั้งในด้านความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง
และข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม สรุปได้ดังน้ี 

1. ประเด็นความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ 
                 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จํานวน 651 แห่ง  มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ เป็นลําดับที่ 1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ลําดับที่ 2 และลําดับที่ 3 ด้าน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก  ยกเว้น สหกรณ์นิคม มีความพึงพอใจแตกต่างกับสหกรณ์
ประเภทอื่น โดยในลําดับที่ 2 มีความพึงพอใจด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอํานวยความสะดวก และลําดับ
ที่ 3 พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ซึ่งค่าคะแนนทีไ่ด้ของปีงบประมาณ  2563 และ 2564 มีค่า
เท่ากัน โดยส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในลําดับต้นๆ คือ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่ใช้อํานาจที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้องหรือพวกพ้อง  การแต่งกาย
เหมาะสม  การให้บริการด้วยถ้อยคําและน้ําเสียงสุภาพ และมีความรู้ ความสามารถในการตอบคําถาม ตอบข้อ
หารือหรือช้ีแจงให้คําแนะนําได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ ตามลําดับ    

2. ประเด็นความไม่พึงพอใจของผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ  
                มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จํานวน 67 ราย ไม่พึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่สูงที่สุด  
เป็นลําดับแรก ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ลําดับที่ 2 และลําดับที่ 3  ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
และสิ่งอํานวยความสะดวก พบว่าสวนทางกับความพึงพอใจ  
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3. ประเด็น การสํารวจความต้องการและความคาดหวังต่อการให้บริการ   
                สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาท 
อํานาจ สิทธิและหน้าที่สูงที่สุด เป็นอันดับแรก และให้การสนับสนุนองค์ความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางการเงิน 
การบริหารเงินทุน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และระบบบัญชี เป็นลําดับที่ 2 และสนับสนุนองค์
ความรู้ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก การวางแผนการผลิต การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นลําดับที่ 3 ส่วนด้านที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้องการและคาดหวังน้อย
ที่สุด คือ สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ การสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการ
รวบรวมผลผลิต การแปรรูปผลผลิตและการขยายช่องทางการตลาด และการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก ตามลําดับ  
 
ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ 
- ควรมีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ เป็นมืออาชีพทุก ๆ ด้าน เพ่ือการ
วางแผนและตัดสินใจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและสามารถให้คําแนะนําที่ถูกต้อง แก้ไขปัญหา 
ของสหกรณ์ได้ทันท่วงที  
- ควรมีจิตสํานึกในการให้บริการ ให้คําปรึกษาและตอบข้อหารือได้อย่างชัดเจนด้วยความเต็มใจ  
ไม่ละเลยให้หน้าที่ของตนเอง มีความเสียสละ 
- ควรลงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และติดตามผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 
ต่อเน่ือง และไม่เร่งรีบเกินไป 
- ควรมีช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่หลายๆ ช่องทาง 

2. ด้านการกํากับ  
- ควรมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์คอยตรวจสอบดูแลความถูกต้องในการทํางานของสหกรณ์อย่าง
ใกล้ชิด/สม่ําเสมอ/ทํางานเชิงรุก  เพ่ือให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด  
- ควรเปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายในการออกระเบียบ ข้อบังคับต่อสหกรณ์  
- ควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบแบ่งแยกสหกรณ์ให้ชัดเจน และควรแยกหลักเกณฑ์กัน
ให้ชัดเจน 
- ควรกํากับดูแลการดําเนินงานของแต่ละสหกรณ์ให้เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับกฎหมาย
สหกรณ์รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- แบบฟอร์มระเบียบ ข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ ควรมีการแจ้งเตือนให้แก่สหกรณ์ทราบผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให้สหกรณ์ทราบและปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

3. ด้านการส่งเสริมการผลิต การดําเนนิธรุกิจ การตลาด การเชื่อมโยงเครือข่าย 
- ส่งเสริมในการทําธุรกิจของสหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณอุดหนุน แหล่งเงินทุน เงินทุน   

   หมุนเวียน เงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า /เงินกู้ปลอดดอกเบ้ีย /เงินลงทุนระยะยาวดอกเบ้ียตํ่า/เงินทุน   
   ดอกเบ้ียตํ่า/ระยะเวลาผ่อนชําระยาวขึ้น 

- สนับสนุนอุปกรณ์การตลาด การสร้างโรงเรือน  



รายงานการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564   หน้า 114 
 

- สนับสนุนอุปกรณ์การผลิตที่ยังมีไม่ครบหรือทดแทนชํารุด /ปัจจัยการผลิต/วัสดุการเกษตรที่มี   
    ต้นทุนที่ตํ่า/ สนับสนุนจัดหาแหล่งนํ้าให้สมาชิกสหกรณ์/ งบสนันสนุนจากภาครัฐด้านรวบรวม 
    ผลิตผล  

- สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ส่งเสริมอาชีพ 
     ให้กลุ่มเกษตรกร 

- ส่งเสริมพัฒนาสินค้า  การแปรรูปผลผลิต จัดหาช่องทางการตลาด การกระจายสินค้า           
                และโลจิสติกส ์ 

4. ด้านกระบวนการ 
- ปรับปรุงระยะเวลา/ลดขั้นตอน ในการพิจารณาเรื่องการเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต ให้เร็วขึ้น 
- ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติการต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้  

                และรวดเร็ว 
- โครงการต่างๆ ควรมีระยะเวลาให้ทางสหกรณ์ได้พิจารณาตัดสินใจและดําเนินการอย่าง 

      เหมาะสม  
- กรมฯ ควรวิเคราะห์สถานะข้อมูลทางการเงินจากรายงานของสหกรณ์ที่จัดส่งทุกเดือน  

  ว่าสหกรณ์ควรปรับปรุงด้านไหนและใช้ในการวางแผนในอนาคต 
- หนังสือ/ข้อสั่งการต่างๆ ที่แจ้งให้สหกรณ์ดําเนินการ ควรส่งรวดเร็ว และให้เวลาในการนําเรื่อง 

  ดังกล่าวเข้าที่ประชุมประจําเดือนของสหกรณ์ก่อนจะดําเนินการตามความเหมาะสม 
- การขอข้อมูล/รายงาน/ข้อมูลต่างๆ จากสหกรณ์เร่งด่วนเกินไป ทําให้สหกรณ์ขาดการตรวจสอบ  

5. ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร ระบบ e-service และการติดต่อสื่อสาร 
 ด้านเทคโนโลยี 

 - ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและแม่นยํา และสามารถ 
                       ลิงค์กันได้ทุกระบบงาน  

 - ควรมีโปรแกรมที่สามารถที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและสามารถควบคุมภายใน  
                       ในการบรกิารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป 

 - ควรการจัดทํา application ของสหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิกสามารถเข้าดูข้อมูลของตนเองได้ 
 ด้านสารสนเทศและข้อมูลขา่วสาร 

- ปรับปรุงข้อมูลที่สําคัญให้เป็นปัจจุบัน   
- ควรสร้างระบบฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือสืบค้น ในการตรวจสอบป้องกันการเป็น 

                         สมาชิกซ้ําซ้อน 
- ข้อมูลการลงทนุของสหกรณ์ และการแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับ 
- ข้อมูลสนับสนุนการเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์และระหว่างสหกรณ์กับ

องค์กรธุรกิจภาคเอกชนด้านการผลิต การตลาด การเงิน  รวมทั้งความรู้ที่เก่ียวข้อง 
- ข้อมูลความรู้ด้านวิชาการต่างๆ 

 การติดต่อสื่อสาร 
- เพ่ิมช่องทางในการรับส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
- เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร  
- สามารถติดต่อได้ง่าย สะดวก รวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ 
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 การบริการผ่านระบบ e-service (ระบบบริการผา่นระบบ online)  
- การจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเอกสาร คําแนะนํา หนังสือราชการ  
- ตัวอย่างการถามตอบที่แก้ปัญหาต่างๆของสหกรณ์ ในคลังออนไลน์ไว้ให้  

                         สหกรณไ์ด้ศึกษาข้อมูลเอง  
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบฟอร์มสัญญาที่เก่ียวข้อง  
- การฝึกอบรมให้ความรู้ที่เก่ียวข้องผ่านระบบออนไลน์  
- การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ  
- การลงทะเบียนทําสัญญาเงินกู้ ระบบออนไลน์ 
- คลังข้อมูลด้านวิชาการต่างๆ ออนไลน์ เพ่ือพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ 

6. ด้านการให้องค์ความรู้ การฝึกอบรม  
 ด้านการให้องค์ความรู้  

- การให้ความรู้ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง เช่น การจัดทําระบบบัญชี ความรู้ด้านการตลาด การผลิต 
การตลาดออนไลน์ กฏหมาย กฏกระทรวง ระเบียบต่างๆ การพัฒนาอาชีพ การควบคุมภายใน การบริหาร
จัดการสหกรณ์ ความรู้เก่ียวกับสหกรณ์ประเภทต่าง ๆการจัดทําเว็บไซต์ของสหกรณ์ เป็นต้น 

 ด้านการฝึกอบรม 
- ควรพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้ฝ่ายบริหารคณะกรรมการของสหกรณ์ บุคลากรของ   

  สหกรณ์และบรรดาสมาชิก  
- อบรมความรู้ใหม่ ๆ เก่ียวกับ กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
- ควรจัดให้มีการอบรม ใหค้วามรู้ กับคณะกรรมการของสหกรณ์ใหม ่ในเรือ่งที่สําคัญ เช่น 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารลงทุน บริหารความเสี่ยง การส่งเสริมการประกอบอาชีพ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
ต่อการให้บรกิารของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ 1 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
ต่อการให้บริการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คําชี้แจง  
1. แบบสอบถามน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวัง 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ (สํานักงานสหกรณ์จังหวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1- 2 เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากขึ้น 
2. แบบสอบถามน้ี มี 5 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สํานักงานสหกรณ์จังหวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  
   พ้ืนที ่1 – 2 ) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ส่วนที่ 4 ความต้องการและความคาดหวังจากการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3. เลือกคําตอบ และเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ ์(ตอบข้อมูลให้ครบทุกส่วนเท่าทีส่ามารถตอบได้ 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ2 
 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 
 
     
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ3 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ4 
 

 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหนว่ยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์(ต่อ) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ5 
 

 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหนว่ยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์(ต่อ) 

 
 

ส่วนที่ 3  ความไม่พึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

 
 
ส่วนที่ 4  ความถูกต้องและความคาดหวังจากการให้บรกิาร กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 

 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ6 
 

  
ส่วนที่ 4  ความถูกต้องและความคาดหวังจากการให้บรกิาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) 
 

 

 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ7 
 

ส่วนที่ 4  ความถูกต้องและความคาดหวังจากการให้บรกิาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ) 

 
 
 
ส่วนที่ 5  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการบรกิารของ 
 กรมเสริมสหกรณ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ8 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของส่วนราชการต่อการให้บริการ 
ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คําชี้แจง  
1. แบบสอบถามน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวัง 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของส่วนราชการต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(สํานักงานสหกรณ์จังหวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1- 2 เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของส่วนราชการ
มากขึ้น 
2. แบบสอบถามน้ี มี 5 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สํานักงานสหกรณ์จังหวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  
   พ้ืนที ่1 – 2 ) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ส่วนที่ 4 ความต้องการและความคาดหวังจากการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3. เลือกคําตอบ และเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ ์(ตอบข้อมูลให้ครบทุกส่วนเท่าทีส่ามารถตอบได้ 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ9 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ10 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหนว่ยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์(ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ11 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหนว่ยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์(ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ12 
 

ส่วนที่ 3  ความไม่พึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

 
 

ส่วนที่ 4  ความถูกต้องและความคาดหวังจากการให้บรกิาร กรมส่งเสริมสหกรณ ์

 
 
ส่วนที่ 5  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการบรกิารของ 
 กรมเสริมสหกรณ ์
 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ13 
 

แบบสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของกลุ่มอาชีพต่อการให้บริการ 
ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

คําชี้แจง  
1. แบบสอบถามน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวัง 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของกลุ่มอาชีพต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(สํานักงานสหกรณ์จังหวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1- 2 เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของส่วนราชการ
มากขึ้น 
2. แบบสอบถามน้ี มี 5 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ 

   กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สํานักงานสหกรณ์จังหวัด/สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  
   พ้ืนที ่1 – 2 ) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ส่วนที่ 4 ความต้องการและความคาดหวังจากการให้บริการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

3. เลือกคําตอบ และเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ ์(ตอบข้อมูลให้ครบทุกส่วนเท่าทีส่ามารถตอบได้ 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ14 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหนว่ยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์(ต่อ) 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ16 
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหนว่ยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ์(ต่อ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ17 
 

ส่วนที่ 3  ความไม่พึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมสหกรณ ์
 

 
ส่วนที่ 4  ความถูกต้องและความคาดหวังจากการให้บรกิาร กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 

 
ส่วนที่ 5  ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการบรกิารของ 
 กรมเสริมสหกรณ ์
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ผลสาํรวจความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของ 
สํานักงานสหกรณ์จังหวดั 

และสาํนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ท่ี 1 – 2 (รายจังหวัด) 
 



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 18 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สสพ.1 
เขตตรวจราชการที่ ส่วนกลาง 

ประเด็นการสำรวจ 
สสพ.1(N=20) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 
4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 

4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 
รวม 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด   

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.5500 91.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.4500 89.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.5400 90.80 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก 
        

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 
4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 

รวม 4.3600 87.20 พึงพอใจมากที่สุด   
รวมทุกด้าน 4.4286  88.57 พึงพอใจมากที่สุด   

  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 19 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สสพ.2 
เขตตรวจราชการที่ ส่วนกลาง 

ประเด็นการสำรวจ 
สสพ.2(N=24) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4583 89.17 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4167 88.33 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.3438 86.88 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.4583 89.17 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.4583 89.17 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5417 90.83 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.2917 85.83 พึงพอใจมากที่สุด 5 

รวม 4.4500 89.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสาร
แบบฟอร์ม ฯลฯ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.2083 84.17 พึงพอใจมากที่สุด 7 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 8 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2083 84.17 พึงพอใจมากที่สุด 7 
รวม 4.2167 84.33 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.3363 86.73 พึงพอใจมากที่สุด   



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 20 
 

  

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ชัยนาท 
เขตตรวจราชการที่ 1 

ประเด็นการสำรวจ 
ชัยนาท(N=18) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 5 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.2361 84.72 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.0556 81.11 พึงพอใจมาก 6 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.0556 81.11 พึงพอใจมาก 6 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.2778 85.56 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.1889 83.78 พึงพอใจมาก   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 3.8889 77.78 พึงพอใจมาก 9 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 7 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 3.8333 76.67 พึงพอใจมาก 10 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 3.8889 77.78 พึงพอใจมาก 9 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 3.9444 78.89 พึงพอใจมาก 8 
รวม 3.9111 78.22 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.1032 82.06 พึงพอใจมาก   



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 21 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
เขตตรวจราชการที่ 1 

ประเด็นการสำรวจ 
พระนครศรีอยุธยา(N=7) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.3572 87.14 พึงพอใจมากที่สุด  
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่     
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.5428 90.86 พึงพอใจมากที่สุด  

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก     

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 5 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 5 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 5 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 
รวม 3.9143 78.28 พึงพอใจมาก  

รวมทุกด้าน 4.2653 85.31 พึงพอใจมากที่สุด  
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ลพบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 1 

ประเด็นการสำรวจ 
ลพบุรี(N=10) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 
4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 

4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 

 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.3500 87.00 พึงพอใจมากที่สุด   

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 

4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.5800 91.60 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก 
        

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 

4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 

4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 

4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 

4.1000 82.00 พึงพอใจมาก 7 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 
4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด   
รวมทุกด้าน 4.4500 89.00 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 1 

ประเด็นการสำรวจ 
สระบุรี(N=7) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 1 

รวม 4.1786 83.57 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.3714 87.43 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 5 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 3 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 5 
รวม 4.0286 80.57 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.1939 83.88 พึงพอใจมาก   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี 
เขตตรวจราชการที่ 1 

ประเด็นการสำรวจ 
สิงห์บุรี(N=2) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 5.0000 100.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

รวม 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 5.0000 100.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 5.0000 100.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 5.0000 100.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง 
เขตตรวจราชการที่ 1 

ประเด็นการสำรวจ 
อ่างทอง(N=10) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.7000 94.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.4800 89.60 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.1000 82.00 พึงพอใจมาก 6 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 
รวม 4.2200 84.40 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.3643 87.29 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด นนทบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 2 

ประเด็นการสำรวจ 
นนทบุรี(N=9) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 6 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 6 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.3056 86.11 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.4889 89.78 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 5 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4048 88.10 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปทุมธานี 
เขตตรวจราชการที่ 2 

ประเด็นการสำรวจ 
ปทุมธานี(N=10) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.4500 89.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.7000 94.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.7000 94.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.7000 94.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.6600 93.20 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 
รวม 4.4200 88.40 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.5143 90.29 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครปฐม 
เขตตรวจราชการที่ 2 

ประเด็นการสำรวจ 
นครปฐม(N=9) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.3056 86.11 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.5111 90.22 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 5 
รวม 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.3889 87.78 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สมุทรปราการ 
เขตตรวจราชการที่ 2 

ประเด็นการสำรวจ 
สมุทรปราการ(N=12) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 7 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.2917 85.84 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4167 88.33 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5833 91.67 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.4667 89.33 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 7 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 6 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 7 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 3.9167 78.33 พึงพอใจมาก 8 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.0833 81.67 พึงพอใจมาก 7 
รวม 4.0667 81.33 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.2738 85.48 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด กาญจนบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 3 

ประเด็นการสำรวจ 
กาญจนบุรี(N=7) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 1 

รวม 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.5428 90.86 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 1 
รวม 4.4571 89.14 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4796 89.59 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 31 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ราชบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 3 

ประเด็นการสำรวจ 
ราชบุรี(N=7) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.4643 89.29 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 5 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 
รวม 4.2286 84.57 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4184 88.37 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สุพรรณบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 3 

ประเด็นการสำรวจ 
สุพรรณบุรี(N=17) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2941 85.88 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.7059 94.12 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.5294 90.59 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5294 90.59 พึงพอใจมากที่สุด 5 

รวม 4.5147 90.30 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.7647 95.29 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5882 91.76 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5882 91.76 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.7647 95.29 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.5294 90.59 พึงพอใจมากที่สุด 5 

รวม 4.6470 92.94 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.5294 90.59 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.7059 94.12 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.5882 91.76 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.5294 90.59 พึงพอใจมากที่สุด 5 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.8235 96.47 พึงพอใจมากที่สุด 1 
รวม 4.6353 92.71 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.6050 92.10 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
เขตตรวจราชการที่ 4 

ประเด็นการสำรวจ 
ประจวบคีรีขันธ์(N=12) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 4 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.2833 85.67 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 3.9167 78.33 พึงพอใจมาก 5 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 4 
รวม 4.1834 83.66 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.2381 84.76 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพชรบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 4 

ประเด็นการสำรวจ  

เพชรบุรี(N=11) 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อย
ละ 

ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 3.9091 78.18 พึงพอใจมาก 7 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 5 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 4 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2727 85.45 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.1136 82.27 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.3636 87.27 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 4 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 5 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5455 90.91 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.2727 85.46 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.2727 85.45 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 5 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 4 
รวม 4.1091 82.18 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.1688 83.38 พึงพอใจมาก   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สมุทรสงคราม 
เขตตรวจราชการที่ 4 

ประเด็นการสำรวจ 
สมุทรสงคราม(N=13) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3077 86.15 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 4 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.1346 82.69 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.3077 86.15 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 5 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3077 86.15 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.4615 89.23 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.2308 84.62 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.2769 85.54 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 5 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 
รวม 4.0461 80.92 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.1538 83.08 พึงพอใจมาก   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สมุทรสาคร 
เขตตรวจราชการที่ 4 

ประเด็นการสำรวจ 
สมุทรสาคร(N=19) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1579 83.16 พึงพอใจมาก 9 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4737 89.47 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2632 85.26 พึงพอใจมากที่สุด 7 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4737 89.47 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.3421 86.84 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5263 90.53 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.2632 85.26 พึงพอใจมากที่สุด 7 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3684 87.37 พึงพอใจมากที่สุด 5 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6842 93.68 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.4211 88.42 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.4526 89.05 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.3684 87.37 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.2105 84.21 พึงพอใจมากที่สุด 8 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.2632 85.26 พึงพอใจมากที่สุด 7 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.3158 86.32 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3158 86.32 พึงพอใจมากที่สุด 6 
รวม 4.2947 85.90 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.3647 87.29 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ชุมพร 
เขตตรวจราชการที่ 5 

ประเด็นการสำรวจ 
ชุมพร(N=6) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 4 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

    2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 
รวม 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.2381 84.76 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 38 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครศรีธรรมราช 
เขตตรวจราชการที่ 5 

ประเด็นการสำรวจ 
นครศรีธรรมราช(N=9) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 6 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 7 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 6 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 7 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 7 

รวม 4.2444 84.89 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 7 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 7 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 3.7778 75.56 พึงพอใจมาก 8 
รวม 4.0667 81.33 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.1825 83.65 พึงพอใจมาก   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พัทลุง 
เขตตรวจราชการที่ 5 

ประเด็นการสำรวจ 
พัทลุง(N=7) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 4 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 6 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.1072 82.14 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุง
แก้ไข 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล 
ข่าวสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม 
ฯลฯ 4.4129 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อ
กรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 
รวม 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.2449 84.90 พึงพอใจมากที่สุด   



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 40 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สุราษฎร์ธานี 
เขตตรวจราชการที่ 5 

ประเด็นการสำรวจ 
สุราษฎร์ธานี(N=21) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1905 83.81 พึงพอใจมาก 7 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.0476 80.95 พึงพอใจมาก 10 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 5 

รวม 4.2381 84.76 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.4762 89.52 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.2381 84.76 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3810 87.62 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.2381 84.76 พึงพอใจมากที่สุด 6 
รวม 4.3810 87.62 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.1905 83.81 พึงพอใจมาก 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 8 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0952 81.90 พึงพอใจมาก 9 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 3.9048 78.10 พึงพอใจมาก 11 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.1905 83.81 พึงพอใจมาก 7 
รวม 4.1048 82.10 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.2415 84.83 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 41 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สงขลา 
เขตตรวจราชการที่ 5 

ประเด็นการสำรวจ 
สงขลา(N=12) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4167 88.33 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 6 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5833 91.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5833 91.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5833 91.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.5833 91.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.5833 91.67 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.5833 91.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.5833 91.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.5833 91.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.5500 91.00 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.5119 90.24 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 42 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด กระบี่ 
เขตตรวจราชการที่ 6 

ประเด็นการสำรวจ 
กระบี่(N=9) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 4 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.3555 87.11 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก 
        

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.2444 84.89 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.2619 85.24 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 43 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตรัง 
เขตตรวจราชการที่ 6 

ประเด็นการสำรวจ 
ตรัง(N=8) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด 1 

รวม 4.4688 89.38 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.4250 88.50 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.3250 86.50 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4018 88.04 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พังงา 
เขตตรวจราชการที่ 6 

ประเด็นการสำรวจ 
พังงา(N=12) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 5 

รวม 4.2917 85.84 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5833 91.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4167 88.33 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.4167 88.33 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.5167 90.33 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.4167 88.33 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 
รวม 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ภูเก็ต 
เขตตรวจราชการที่ 6 

ประเด็นการสำรวจ 
ภูเก็ต(N=6) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 1 

รวม 4.5417 90.83 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.4667 89.33 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ระนอง 
เขตตรวจราชการที่ 6 

ประเด็นการสำรวจ 
ระนอง(N=14) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.6429 92.86 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.5536 91.07 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6429 92.86 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3571 87.14 พึงพอใจมากที่สุด 5 
รวม 4.3857 87.71 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 47 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สตูล 

เขตตรวจราชการที่ 6 

ประเด็นการสำรวจ 
สตูล(N=15) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4667 89.33 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.4667 89.33 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.4834 89.67 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.7333 94.67 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5333 90.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.4667 89.33 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.4667 89.33 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.5333 90.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.5467 90.93 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 7 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.5333 90.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.3733 87.47 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4667 89.33 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 48 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด นราธิวาส 
เขตตรวจราชการที่ 7 

ประเด็นการสำรวจ 
นราธิวาส(N=7) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.5143 90.29 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 6 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 3.8571 77.14 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 4 
รวม 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.2551 85.10 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 49 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปัตตานี 
เขตตรวจราชการที่ 7 

ประเด็นการสำรวจ 
ปัตตานี(N=5) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.4500 89.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.2800 85.60 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4429 88.86 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 50 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ยะลา 
เขตตรวจราชการที่ 7 

ประเด็นการสำรวจ 
ยะลา(N=3) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.1667 83.34 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 3 
รวม 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.2619 85.24 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 51 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
เขตตรวจราชการที่ 8 

ประเด็นการสำรวจ 
ฉะเชิงเทรา(N=9) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 5 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.1389 82.78 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.3555 87.11 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.3111 86.22 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.2778 85.55 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 52 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ชลบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 8 

ประเด็นการสำรวจ 
ชลบุรี(N=13) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.5385 90.77 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.6154 92.31 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.6154 92.31 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.7692 95.38 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.6346 92.69 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.9231 98.46 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5385 90.77 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.7692 95.38 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.8462 96.92 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.6923 93.85 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.7539 95.08 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.5385 90.77 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.6154 92.31 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.4615 89.23 พึงพอใจมากที่สุด 7 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.4615 89.23 พึงพอใจมากที่สุด 7 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.5385 90.77 พึงพอใจมากที่สุด 6 
รวม 4.5231 90.46 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.6374 92.75 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 53 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ระยอง 
เขตตรวจราชการที่ 8 

ประเด็นการสำรวจ 
ระยอง(N=20) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.0500 81.00 พึงพอใจมาก 7 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3500 87.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 

รวม 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.3500 87.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 
รวม 4.3400 86.80 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 8 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0500 81.00 พึงพอใจมาก 7 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.0500 81.00 พึงพอใจมาก 7 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 8 
รวม 4.0800 81.60 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.2071 84.14 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 54 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด จันทบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 9 

ประเด็นการสำรวจ 
จันทบุรี(N=11) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3636 87.27 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5455 90.91 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.4545 89.09 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5455 90.91 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.4773 89.55 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6364 92.73 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4545 89.09 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.6364 92.73 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.7273 94.55 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.5455 90.91 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.6364 92.73 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.5455 90.91 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.5455 90.91 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.5455 90.91 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.5455 90.91 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.5637 91.27 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.5520 91.04 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 55 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตราด 
เขตตรวจราชการที่ 9 

ประเด็นการสำรวจ 
ตราด(N=8) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 4 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.2813 85.63 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
รวม 4.4250 88.50 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 4 
รวม 4.1750 83.50 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.2946 85.89 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 56 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครนายก 
เขตตรวจราชการที่ 9 

ประเด็นการสำรวจ 
นครนายก(N=18) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 9 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3889 87.78 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 7 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.3195 86.39 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6111 92.22 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.3889 87.78 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 5 
รวม 4.4667 89.33 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 7 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 9 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.2778 85.56 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 9 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.1667 83.33 พึงพอใจมาก 8 
รวม 4.1778 83.55 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.3214 86.43 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 57 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปราจีนบุรี 
เขตตรวจราชการที่ 9 

ประเด็นการสำรวจ 
ปราจีนบุรี(N=7) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.5357 90.72 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.4857 89.71 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.3429 86.85 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4490 88.98 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 58 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระแก้ว 
เขตตรวจราชการที่ 9 

ประเด็นการสำรวจ 
สระแก้ว(N=9) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่        
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.5111 90.22 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก        

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.4889 89.78 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4841 89.68 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 59 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด บึงกาฬ 
เขตตรวจราชการที่ 10 

ประเด็นการสำรวจ 
บึงกาฬ(N=5) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

รวม 4.3500 87.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
รวม 4.3200 86.40 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
รวม 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.3571 87.14 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 60 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เลย 
เขตตรวจราชการที่ 10 

ประเด็นการสำรวจ 
เลย(N=13) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3077 86.15 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3846 87.69 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.3077 86.15 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3846 87.69 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.3462 86.92 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6923 93.85 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5385 90.77 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3846 87.69 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.4615 89.23 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.5385 90.77 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.5231 90.46 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4615 89.23 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.4615 89.23 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.4615 89.23 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.3846 87.69 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3077 86.15 พึงพอใจมากที่สุด 5 
รวม 4.4154 88.31 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4341 88.68 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 61 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด หนองคาย 
เขตตรวจราชการที่ 10 

ประเด็นการสำรวจ 
หนองคาย(N=8) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.5500 91.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 3.8750 77.50 พึงพอใจมาก 6 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 
รวม 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.3482 86.96 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 62 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด หนองบัวลำภู 
เขตตรวจราชการที่ 10 

ประเด็นการสำรวจ 
หนองบัวลำภู(N=26) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.4615 89.23 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3462 86.92 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2692 85.38 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3462 86.92 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.3558 87.11 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6923 93.85 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5385 90.77 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5385 90.77 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5385 90.77 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.4615 89.23 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.5539 91.08 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.2692 85.38 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.2692 85.38 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.3077 86.15 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.1154 82.31 พึงพอใจมาก 7 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3077 86.15 พึงพอใจมากที่สุด 5 
รวม 4.2538 85.07 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.3901 87.80 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อุดรธานี 
เขตตรวจราชการที่ 10 

ประเด็นการสำรวจ 
อุดรธานี(N=9) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 3.7778 75.56 พึงพอใจมาก 7 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 3.8889 77.78 พึงพอใจมาก 6 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

รวม 3.9167 78.34 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 4 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 4 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 3.8889 77.78 พึงพอใจมาก 6 
รวม 4.1778 83.56 พึงพอใจมาก   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 3.8889 77.78 พึงพอใจมาก 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 3.6667 73.33 พึงพอใจมาก 8 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 3.7778 75.56 พึงพอใจมาก 7 
รวม 3.9111 78.22 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.0079 80.16 พึงพอใจมาก   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 64 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครพนม 
เขตตรวจราชการที่ 11 

ประเด็นการสำรวจ 
นครพนม(N=10) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.1000 82.00 พึงพอใจมาก 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.1750 83.50 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.3800 87.60 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.1000 82.00 พึงพอใจมาก 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.2200 84.40 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.2643 85.29 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด มุกดาหาร 
เขตตรวจราชการที่ 11 

ประเด็นการสำรวจ 
มุกดาหาร(N=26) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2308 84.62 พึงพอใจมากที่สุด 7 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2308 84.62 พึงพอใจมากที่สุด 7 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3846 87.69 พึงพอใจมากที่สุด 5 

รวม 4.3366 86.73 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5769 91.54 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4231 88.46 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5769 91.54 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6538 93.08 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.3462 86.92 พึงพอใจมากที่สุด 6 
รวม 4.5154 90.31 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 11 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.1154 82.31 พึงพอใจมาก 10 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 9 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.0385 80.77 พึงพอใจมาก 12 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.1923 83.85 พึงพอใจมาก 8 
รวม 4.1154 82.31 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.3214 86.43 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สกลนคร 
เขตตรวจราชการที่ 11 

ประเด็นการสำรวจ 
สกลนคร(N=10) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.3500 87.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.4200 88.40 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.1000 82.00 พึงพอใจมาก 5 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.1000 82.00 พึงพอใจมาก 5 
รวม 4.1600 83.20 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.3071 86.14 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด กาฬสินธุ์ 
เขตตรวจราชการที่ 12 

ประเด็นการสำรวจ 
กาฬสินธ์ุ(N=5) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.5200 90.40 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.2400 84.80 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.3429 86.86 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ขอนแก่น 
เขตตรวจราชการที่ 12 

ประเด็นการสำรวจ 
ขอนแก่น(N=14) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อย
ละ 

ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก 9 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 6 

รวม 4.3929 87.86 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.7857 95.71 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.6429 92.86 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.6571 93.14 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 8 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.3571 87.14 พึงพอใจมากที่สุด 7 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.3571 87.14 พึงพอใจมากที่สุด 7 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3571 87.14 พึงพอใจมากที่สุด 7 
รวม 4.3571 87.14 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4745 89.49 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 69 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด มหาสารคาม 
เขตตรวจราชการที่ 12 

ประเด็นการสำรวจ 
มหาสารคาม(N=5) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.6500 93.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 5.0000 100.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.8400 96.80 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.6800 93.60 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.7286 94.57 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 70 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ร้อยเอ็ด 
เขตตรวจราชการที่ 12 

ประเด็นการสำรวจ 
ร้อยเอ็ด(N=6) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.8333 96.67 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 71 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ชัยภูมิ 
เขตตรวจราชการที่ 13 

ประเด็นการสำรวจ 
ชัยภูมิ(N=7) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 1 

รวม 4.4643 89.29 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.6286 92.57 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.4857 89.71 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.5306 90.61 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 72 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครราชสีมา 
เขตตรวจราชการที่ 13 

ประเด็นการสำรวจ 
นครราชสีมา(N=13) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 3.9231 78.46 พึงพอใจมาก 7 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2308 84.62 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3077 86.15 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.1154 82.31 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.2308 84.62 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.2308 84.62 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3077 86.15 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.3846 87.69 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.3846 87.69 พึงพอใจมากที่สุด 1 
รวม 4.3077 86.15 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 5 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 5 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 
รวม 4.0615 81.23 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.1648 83.30 พึงพอใจมาก   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 73 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด บุรีรัมย์ 
เขตตรวจราชการที่ 13 

ประเด็นการสำรวจ 
บุรีรัมย์(N=10) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1000 82.00 พึงพอใจมาก 5 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.1000 82.00 พึงพอใจมาก 5 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.1000 82.00 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.1000 82.00 พึงพอใจมาก 5 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 3.9000 78.00 พึงพอใจมาก 7 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 3.8000 76.00 พึงพอใจมาก 8 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 3.8000 76.00 พึงพอใจมาก 8 
รวม 4.0200 80.40 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สุรินทร์ 
เขตตรวจราชการที่ 13 

ประเด็นการสำรวจ 
สุรินทร์(N=9) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 4 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 3.8889 77.78 พึงพอใจมาก 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 4 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.5556 91.11 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.3778 87.55 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.2460 84.92 พึงพอใจมากที่สุด   
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ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ยโสธร 
เขตตรวจราชการที่ 14 

ประเด็นการสำรวจ 
ยโสธร(N=5) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

รวม 4.7000 94.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
รวม 4.7200 94.40 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.6400 92.80 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.6857 93.71 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 76 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ศรีสะเกษ 
เขตตรวจราชการที่ 14 

ประเด็นการสำรวจ 
ศรีสะเกษ(N=14) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3571 87.14 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.6429 92.86 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 7 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.4643 89.29 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.8571 97.14 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.5714 91.43 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.6571 93.14 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.3571 87.14 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.3571 87.14 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 7 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 5 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3571 87.14 พึงพอใจมากที่สุด 6 
รวม 4.3571 87.14 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4949 89.90 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 77 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อำนาจเจริญ 
เขตตรวจราชการที่ 14 

ประเด็นการสำรวจ 
อำนาจเจริญ(N=20) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.3500 87.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.4125 88.25 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.4500 89.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.5300 90.60 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.3500 87.00 พึงพอใจมากที่สุด 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.4500 89.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.4500 89.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.3700 87.40 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4393 88.79 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 78 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อุบลราชธานี 
เขตตรวจราชการที่ 14 

ประเด็นการสำรวจ 
อุบลราชธานี(N=8) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 4 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.1563 83.13 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 4 
รวม 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.2232 84.46 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 79 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เชียงใหม ่
เขตตรวจราชการที่ 15 

ประเด็นการสำรวจ 
เชียงใหม่(N=25) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.0800 81.60 พึงพอใจมาก 6 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.1600 83.20 พึงพอใจมาก 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.1600 83.20 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.1500 83.00 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.2800 85.60 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.2400 84.80 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.2800 85.60 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.4800 89.60 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.2400 84.80 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.3040 86.08 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 3.9200 78.40 พึงพอใจมาก 9 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 7 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 3.9200 78.40 พึงพอใจมาก 9 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 3.9600 79.20 พึงพอใจมาก 8 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 3.9200 78.40 พึงพอใจมาก 9 
รวม 3.9440 78.88 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.1314 82.63 พึงพอใจมาก   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 80 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด แม่ฮ่องสอน 
เขตตรวจราชการที่ 15 

ประเด็นการสำรวจ 
แม่ฮ่องสอน(N=11) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.6364 92.73 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.7273 94.55 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.6364 92.73 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.8182 96.36 พึงพอใจมากที่สุด 1 

รวม 4.7046 94.09 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.8182 96.36 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.7273 94.55 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.7273 94.55 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.8182 96.36 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.7273 94.55 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.7637 95.27 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.6364 92.73 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.4545 89.09 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.4545 89.09 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.5455 90.91 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.6364 92.73 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.5455 90.91 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.6689 93.38 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 81 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ลำปาง 
เขตตรวจราชการที่ 15 

ประเด็นการสำรวจ 
ลำปาง(N=8) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.4688 89.38 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.7500 95.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.5750 91.50 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.4250 88.50 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4911 89.82 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 82 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ลำพูน 
เขตตรวจราชการที่ 15 

ประเด็นการสำรวจ 
  

ลำพูน(N=7) 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.2857 85.71 พึงพอใจมากที่สุด 3 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด 1 
รวม 4.7143 94.29 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.4286 88.57 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4898 89.80 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 83 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เชียงราย 
เขตตรวจราชการที่ 16 

ประเด็นการสำรวจ 
เชียงราย(N=16) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 3.8125 76.25 พึงพอใจมาก 6 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.0625 81.25 พึงพอใจมาก 5 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.0625 81.25 พึงพอใจมาก 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.1875 83.75 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.0313 80.63 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.1875 83.75 พึงพอใจมาก 4 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.1875 83.75 พึงพอใจมาก 4 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.3125 86.25 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.4375 88.75 พึงพอใจมากที่สุด 1 
รวม 4.2750 85.50 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.0625 81.25 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 3.6875 73.75 พึงพอใจมาก 8 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 3.7500 75.00 พึงพอใจมาก 7 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 3.6875 73.75 พึงพอใจมาก 8 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 3.7500 75.00 พึงพอใจมาก 7 
รวม 3.7875 75.75 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.0313 80.63 พึงพอใจมาก   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 84 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด น่าน 
เขตตรวจราชการที่ 16 

ประเด็นการสำรวจ 
น่าน(N=18) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.0556 81.11 พึงพอใจมาก 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.0556 81.11 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.0556 81.11 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.2444 84.89 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.2222 84.44 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0556 81.11 พึงพอใจมาก 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.0556 81.11 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก 3 
รวม 4.1111 82.22 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.1429 82.86 พึงพอใจมาก   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 85 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พะเยา 
เขตตรวจราชการที่ 16 

ประเด็นการสำรวจ 
พะเยา(N=13) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 3 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

รวม 4.0385 80.77 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.3846 87.69 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.1538 83.08 พึงพอใจมาก 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 3 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 3.8462 76.92 พึงพอใจมาก 5 
รวม 4.1231 82.46 พึงพอใจมาก   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 3.8462 76.92 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 3 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.0769 81.54 พึงพอใจมาก 3 
รวม 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

รวมทุกด้าน 4.0549 81.10 พึงพอใจมาก   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 86 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด แพร่ 
เขตตรวจราชการที่ 16 

ประเด็นการสำรวจ 
แพร่(N=11) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 4 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.1818 83.64 พึงพอใจมาก 3 

รวม 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.4545 89.09 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 4 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.3636 87.27 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 4 
รวม 4.2000 84.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 3.9091 78.18 พึงพอใจมาก 6 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 3.9091 78.18 พึงพอใจมาก 6 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 3.8182 76.36 พึงพอใจมาก 7 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 4 
รวม 3.9455 78.91 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.0779 81.56 พึงพอใจมาก   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 87 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตาก 
เขตตรวจราชการที่ 17 

ประเด็นการสำรวจ 
ตาก(N=8) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 5 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 5 

รวม 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.7500 95.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.7500 95.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.7500 95.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.6750 93.50 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 5 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.4250 88.50 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 88 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พิษณุโลก 
เขตตรวจราชการที่ 17 

ประเด็นการสำรวจ 
พิษณุโลก(N=18) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.5139 90.28 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.7222 94.44 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.6111 92.22 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.6667 93.33 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4444 88.89 พึงพอใจมากที่สุด 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2778 85.56 พึงพอใจมากที่สุด 7 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3333 86.67 พึงพอใจมากที่สุด 6 
รวม 4.4111 88.22 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.5317 90.63 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 89 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สุโขทัย 
เขตตรวจราชการที่ 17 

ประเด็นการสำรวจ 
สุโขทัย(N=19) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3158 86.32 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.3158 86.32 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.3684 87.37 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3684 87.37 พึงพอใจมากที่สุด 5 

รวม 4.3421 86.85 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.3684 87.37 พึงพอใจมากที่สุด 5 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4737 89.47 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5263 90.53 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6316 92.63 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.4737 89.47 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.4947 89.89 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.5789 91.58 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.3684 87.37 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.2632 85.26 พึงพอใจมากที่สุด 7 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.3158 86.32 พึงพอใจมากที่สุด 6 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3684 87.37 พึงพอใจมากที่สุด 5 
รวม 4.3789 87.58 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4098 88.20 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 90 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพชรบูรณ์ 
เขตตรวจราชการที่ 17 

ประเด็นการสำรวจ 
เพชรบูรณ์(N=5) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.7000 94.00 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 5.0000 100.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.7600 95.20 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.8000 96.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.4000 88.00 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.6000 92.00 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.6857 93.71 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 91 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อุตรดิตถ์ 
เขตตรวจราชการที่ 17 

ประเด็นการสำรวจ 
อุตรดิตถ์(N=8) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อยละ ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.7500 95.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.7500 95.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

รวม 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.7500 95.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.7500 95.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.7500 95.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.7000 94.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.6250 92.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.7500 95.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.7500 95.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.7500 95.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.7500 95.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
รวม 4.7250 94.50 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.6875 93.75 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 92 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด กำแพงเพชร 
เขตตรวจราชการที่ 18 

ประเด็นการสำรวจ 
กำแพงเพชร(N=8) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อย
ละ 

ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.2188 84.38 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 1 
รวม 4.3000 86.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.1250 82.50 พึงพอใจมาก 3 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 4 
รวม 4.0750 81.50 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.1964 83.93 พึงพอใจมาก   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 93 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด พิจิตร 
เขตตรวจราชการที่ 18 

ประเด็นการสำรวจ 
พิจิตร(N=8) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อย
ละ 

ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.4375 88.75 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
รวม 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.5000 90.00 พึงพอใจมากที่สุด 1 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2500 85.00 พึงพอใจมากที่สุด 3 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.3750 87.50 พึงพอใจมากที่สุด 2 
รวม 4.4250 88.50 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4554 89.11 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 94 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด นครสวรรค์ 
เขตตรวจราชการที่ 18 

ประเด็นการสำรวจ 
นครสวรรค์(N=11) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อย
ละ 

ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.3636 87.27 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4545 89.09 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.3636 87.27 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.3636 87.27 พึงพอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.3863 87.73 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.4545 89.09 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.4545 89.09 พึงพอใจมากที่สุด 2 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.5455 90.91 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.4545 89.09 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.3636 87.27 พึงพอใจมากที่สุด 3 
รวม 4.4545 89.09 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 5 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 5 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.0909 81.82 พึงพอใจมาก 5 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.0000 80.00 พึงพอใจมาก 6 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.2727 85.45 พึงพอใจมากที่สุด 4 
รวม 4.1091 82.18 พึงพอใจมาก   

รวมทุกด้าน 4.3117 86.23 พึงพอใจมากที่สุด   
  



รายงานการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ผ 95 
 

ผลความพึงพอใจภาพรวมต่อการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด อุทัยธานี 
เขตตรวจราชการที่ 18 

ประเด็นการสำรวจ 
อุทัยธานี(N=17) 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ร้อย
ละ 

ความหมาย ลำดับ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ         

 1.1 ขั้นตอนกระบวนการทำงานชัดเจน เป็นระบบ เข้าใจง่าย 4.4118 88.24 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 1.2 การทำงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 4.4706 89.41 พึงพอใจมากที่สุด 4 
 1.3 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมและได้รับ
ความสะดวก 4.3529 87.06 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 1.4 เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 4.5882 91.76 พึงพอใจมากที่สุด 2 

รวม 4.4559 89.12 พึงพอใจมากที่สุด   
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่         
 2.1 การแต่งกายเหมาะสม และให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่
สุภาพ 4.5882 91.76 พึงพอใจมากที่สุด 2 

 2.2 มีความรู้ความสามารถในการตอบคำถาม ตอบข้อหารือชี้แจงให้
คำแนะนำได้อย่างชัดเจนและช่วยแก้ปัญหาได้ 4.5294 90.59 พึงพอใจมากที่สุด 3 
 2.3 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น เสมอภาคและเท่าเทียมในการ
ให้บริการ 4.6471 92.94 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้องหรือ
พวกพ้อง 4.6471 92.94 พึงพอใจมากที่สุด 1 

 2.5 แสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาดพร้อมปรับปรุงแก้ไข 4.6471 92.94 พึงพอใจมากที่สุด 1 
รวม 4.6118 92.23 พึงพอใจมากที่สุด   

3. ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวก         

 3.1 มีความเพียงพอและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ ทำให้สามารถรับบริการได้หลากหลายช่องทาง 4.4706 89.41 พึงพอใจมากที่สุด 4 

 3.2 มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีความครบถ้วนของข้อมูล ข่าวสาร
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น คู่มือ คำแนะนำ เอกสารแบบฟอร์ม ฯลฯ 4.4118 88.24 พึงพอใจมากที่สุด 5 
 3.3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศให้
ทราบเป็นประจำ 4.3529 87.06 พึงพอใจมากที่สุด 6 
 3.4 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะต่อกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเพียงพอ 4.2353 84.71 พึงพอใจมากที่สุด 7 

 3.5 มีการชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเป็นระยะๆ 4.4118 88.24 พึงพอใจมากที่สุด 5 
รวม 4.3765 87.53 พึงพอใจมากที่สุด   

รวมทุกด้าน 4.4832 89.66 พึงพอใจมากที่สุด   
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รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกรมสงเสริมสหกรณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564     ผ 96 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ผลการสํารวจความพึงพอใจไม่พึงพอใจของผูร้บับริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ 97 
 

รายช่ือคณะผู้จัดทํา 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

1.  นางสาวพักตร์พิมล  สุวรรณโณ ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
2.  นางสาวอรนุช จ้อยเจือ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
3.  นายรณชัย  นิลสม  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
4.   นางสาวเจนนิสา  หอมขาว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
5.   นางสาวชลิตา  หนูย้ิมซา้ย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
6.  นางสาวคนึงนิตย์ ปักนอก    นักวิชาการสหกรณ์ 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.  นายอาทิตย์  สุกเหลือ  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.  นางสาววราลักษณ์ มะลซิ้อน ผู้อํานวยการกลุ่มฐานข้อมลูสารสนเทศ 
3.  นายสุกฤษฏ์ิ กลั่นบุศย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
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