
 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่องานบริการ 

กองกฎหมาย  กรมประมง 
 

ค าชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย ✓ ลงใน  และเติมข้อควำมลงในช่องว่ำง เพ่ือน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงงำนบริกำรของหน่วยงำน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  1. ผู้รับบริกำร   2. ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
2. ประเภทของผู้รับบริกำร 
   1. ประชำชนทั่วไป   2. หน่วยงำนรำชกำร  3. รัฐวิสำหกิจ 
  4. ห้ำงหุ้นส่วน/บริษัทเอกชน  5. อื่นๆ (ระบุ)............ 
3. เพศ  1. ชำย  2. หญิง 
4. อำยุ  .....................ป ี
5. ระดับกำรศึกษำ 
  1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี   2. ปริญญำตรี  3. ปริญญำโท 
  4. ปริญญำเอก 
6. อำชีพ  
  1. ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  2. พนักงำน/ลูกจ้ำงเอกชน 
  3. ค้ำขำย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว    4. เกษตรกร 
  5. รับจ้ำงทั่วไป      6. นักเรียน/นักศึกษำ 
  7. แม่บ้ำน/ไม่ได้ประกอบอำชีพ    อ่ืนๆ (ระบุ)...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
ไม่พอใจ

มาก 
(1) 

ไม่พอใจ 
(2) 

พอใจน้อยจน
เกือบจะไม่
พอใจ (3) 

พอใจ 
(4) 

พอใจ
มาก 
(5) 

1. กระบวนการ/ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ      
1.1 มีขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ยุ่งยำกซักซ้อน      
1.2 มีกำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อน – หลัง ให้บริกำร 

ด้วยควำมเสมอภำคไม่เลือกปฏิบัติ 
  

   

1.3 มีควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร      

2. เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรทีใ่ห้บริการ/ติดต่อประสานงาน      

2.1 ควำมเหมำะสมในกำรแต่งกำยของผู้ให้บริกำร      

2.2 ควำมเต็มใจและควำมพร้อมในกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ      

2.3 ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร เช่น สำมำรถตอบ
ค ำถำม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ ช่วยแก้ปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง 
น่ำเชื่อถือ เป็นต้น 

  
   

2.4 ควำมซื่อสัตย์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน 
ไม่รับสินบน ไม่หำประโยชน์ในทำงมิชอบ เป็นต้น 

  
   

2.5 กำรให้บริกำรทุกรำยโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
3. อาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก      

3.1 ป้ำย/สัญลักษณ์/ประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำร      
3.2 จุด/ช่องกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมและเข้ำถึงได้

สะดวก 
  

   

3.3 ควำมพอเพียงของอุปกรณ์ส ำหรับผู้รับบริกำร เช่น 
ปำกกำ น้ ำยำลบค ำผิด เป็นต้น 

  
   

3.4 กำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น กล่อง
รับควำมคิดเห็น แบบสอบถำม เว็บบอร์ด เป็นต้น  

  
   

3.5 ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ห้องสุขำ 
น้ ำดื่ม ที่น่ังคอยรับบริกำร เป็นต้น 

  
   

3.6 ควำมสะอำดของสถำนท่ีให้บริกำรในภำพรวม      
4. คุณภาพของการให้บริการ      

4.1 กำรให้บริกำรได้ตรงกับควำมต้องกำร      
4.2 ควำมครบถ้วน ถูกต้อง ของกำรให้บริกำร      
4.3 ผลกำรบริกำรในภำพรวม      

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 การประเมินความเชื่อม่ันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
 

ประเด็นวัดความเชื่อมั่น 

ระดับความเชื่อมั่น 

ไม่เชื่อมั่น
มาก (1) 

ไม่เชื่อมั่น 
(2) 

เชื่อมั่น
น้อยจน
เกือบจะ
ไม่เชื่อมั่น 

(3) 

เชื่อมั่น 
(4) 

เชื่อมั่น
มาก 
(5) 

1. การเกิดประโยชน์สุขของประชาชน      

1.1 เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึงประโยชน์สุขของประชำชน      

1.2 เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติภำรกิจแย่งซื่อสัตย์ สุจริต      
1.3 เจ้ำหน้ำท่ีมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้      

1.4 หน่วยงำนมีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกบุคคล
ทั่วไปและหน่วยงำนภำยนอก 

  
   

1.5 ประชำชนได้รับค ำช้ีแจงหรือกำรแก้ไขปัญหำกรณีมีกำร
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีรับผิดชอบ   

   

2. การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ      

2.1 เจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรมีควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
เป็นอย่ำงดี 

  
   

2.2 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญเหมำะสมกับ
งำนท่ีรับผิดชอบ 

  
   

2.3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมมุ่งมั่น ยินดี เต็มใจในกำรให้บริกำร      

2.4 เจ้ำหน้ำที่มีกำรให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำที่สำมำรถน ำไป
ปฏิบัติได้ 

  
   

3. การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ      

3.1 หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนทรำบ      
3.2 หน่วยงำนมีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม 
  

   

3.3 หน่วยงำนมีกำรใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีทันสมัย      
3.4 หน่วยงำนมีกำรแจ้งให้ประชำชนทรำบถึงสิทธิต่ำงๆ ในกำรรับ

บริกำรจำกหน่วยงำน  
  

   

3.5 ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ง่ำยและสะดวก      
4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน      

4.1 หน่วยงำนมีขั้นตอนกำรให้บริกำรที่เหมำะสม      

4.2 หน่วยงำนมีกำรช้ีแจงหรือให้ข้อมูลหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริกำรให้ผู้รับบริกำรทรำบ 

  
   

4.3 หน่วยงำนมีระยะกำรให้บริกำรที่เหมำะสม      
5. ความเชื่อมั่นในการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน   

   

5.1 หน่วยงำนจดัให้มีกำรตอบค ำถำม/ให้ค ำแนะน ำแก่ประชำชน
เกี่ยวกับกำรให้บริกำร 

  
   



ประเด็นวัดความเชื่อมั่น 

ระดับความเชื่อมั่น 

ไม่เชื่อมั่น
มาก (1) 

ไม่เชื่อมั่น 
(2) 

เชื่อมั่น
น้อยจน
เกือบจะ
ไม่เชื่อมั่น 

(3) 

เชื่อมั่น 
(4) 

เชื่อมั่น
มาก 
(5) 

5.2 หน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
จำกประชำชน รวมทั้งแจ้งผลให้ทรำบด้วย 

  
   

5.3 หน่วยงำนมีกำรน ำเทคโนโลยมีำใช้ในกำรสื่อสำรและอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ประชำชน 

  
   

5.4 ประชำชนไดร้ับบริกำรที่มีคณุภำพ ถูกต้อง ครบถ้วน      
5.5 ประชำชนไดร้ับบริกำรที่สะดวกรวดเร็ว      

 
 
 
ส่วนที่ 4 การประเมินความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
 
ล าดับที่ ประเด็นที่ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงในประเด็นที่ไม่พึง

พอใจ 
1 ควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล  
2. ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล  
3. ควำมรับผิดชอบ กำรดูแลเอำใจใส่ ให้

ค ำแนะน ำและตอบข้อซักถำมอย่ำง
ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน 

 

4. กำรอ ำนวยควำมสะดวกและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก 

 

5. ระยะเวลำในกำรให้บริกำร  
 
 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการปรับปรุงการให้บริการ 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
.............................................................................................................................................................................. 
 


