
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ 

การให้บริการของส านักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

  การส ารวจความพึงพอใจเป็นการสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของส านกังานประกนัสังคม

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  มีผูต้อบแบบสอบถาม 50  ราย สรุปผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

  ส่วนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

  ส่วนที่ 2 สถานภาพการท างานในปัจจุบนั ประเมิน 5 หัวขอ้ ดงัน้ี 

  -ความพึงพอใจในความสะอาดของสถานที ่

  -ความพึงพอใจต่อระบบบตัรคิว 

  -ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น ้าด่ืม ทีวี หนงัสือพิมพ ์

  -ความพึงพอใจในการให้บริการของเจา้หนา้ที่ 

  -ความพึงพอใจโดยภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

ตวัแปร จ านวนคน ร้อยละ 
1. เพศ 50 100 
1.1  ชาย 21 42 
1.2  หญิง 29 58 
2. อายุ 50 100 
2.1  15-19 ปี 0 0 
2.2  20-29 ปี 16 32 
2.3  30-39 ปี 14 28 
2.4  40-49 ปี 8 16 
2.5  50-59 ปี 9 18 
2.6  60 ปีขึ้นไป 3 6 
3. สถานภาพการท างาน 50 100 
3.1  ขา้ราชการ/เจา้หนา้ที่ของรัฐ/
พนกังานของรัฐ 2 4 
3.2  พนกังาน/ลูกจา้ง/ผูป้ระกนันตน 21 42 
3.3  นายจา้ง/ผูป้ระกอบการ 2 4 
3.4  ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ/มาตรา40 13 26 
3.5  ประชาชนผูม้าติดต่อทัว่ไป 11 22 
3.6  อื่นๆ 1 2 

 

จากตารางข้างต้นพบว่า 

1. เพศ ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีจ านวน 

29 คน เพศชาย จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 58 และ ร้อยละ 42 ตามล าดบั 



2. อายุ ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 20-29 ปี มีจ านวน 16 คน  อายรุะหว่าง 

30-39 ปี มีจ านวน 14 คน  อายุระหว่าง 50-59 ปี มีจ านวน 9 คน  อายุระหว่าง 40-49 ปี มีจ านวน 8 
คน และอาย ุ60 ปีขึ้นไปมีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ร้อยละ 28 ร้อยละ 18 ร้อยละ 16 และ ร้อย

ละ 6 ตามล าดบั 

3. สถานภาพการท างาน  ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/

ผูป้ระกนันตน จ านวน 21 คน  ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ/มาตรา40 จ านวน 13 คน  ประชาชนผูม้าติดต่อ

ทั่วไป จ านวน 11 คน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานของรัฐ จ านวน 2 คน นายจ้า ง/
ผูป้ระกอบการ จ านวน 2 คน และ อื่นๆ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  42 ,ร้อยละ 26, ร้อยละ 22 , 

ร้อยละ 4 , ร้อยละ 4 และร้อยละ 2 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย

ความพึง
พอใจ 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ความพึงพอใจในความสะอาดของ
สถานที ่

30 19 1 0 0 4.58 มากที่สุด 91.60 

ความพึงพอใจต่อระบบบตัรคิว 27 21 2 0 0 4.50 มาก 90.00 
ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความ
สะดวก เช่น น ้าด่ืม ทีวี หนงัสือพิมพ ์

31 15 4 0 0 4.54 มากที่สุด 90.80 

ความพึงพอใจในการให้บริการของ
เจา้หนา้ที่ 

31 17 2 0 0 4.58 มากที่สุด 91.60 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 34 12 4 0 0 4.60 มากที่สุด 92.00 
 

*หมายเหตุ     

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
คะแนน 4.51-5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  มากที่สุด 

คะแนน 3.51-4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  มาก 
คะแนน 2.51-3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  ปานกลาง 

คะแนน 1.51-2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  น้อย 

คะแนน 1.00-1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  น้อยที่สุด 



จากตารางความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

  สอบถามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 5 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 1)ความพึงพอใจในความสะอาดของสถานที่ 

, 2)ความพึงพอใจต่อระบบบตัรคิว , 3)ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น ้าด่ืม ทีวี หนงัสือพิมพ์

4)ความพึงพอใจในการให้บริการของเจา้หนา้ที่ และ 5)ความพึงพอใจโดยภาพรวม  โดยผลประเมิน หัวขอ้ที่ 

1 ความพึงพอใจในความสะอาดของสถานที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.58 อยู่ในระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 91.60  , หัวขอ้ที่ 2 ความพึงพอใจต่อระบบบตัรคิว มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.50 อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น

ร้อยละ 90.00  ,หัวขอ้ที่ 3 ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น ้ าด่ืม ทีวี หนังสือพิมพ ์มีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ 4.54 อยู่ในระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.80 , หัวขอ้ที่ 4 ความพึงพอใจในการให้บริการ

ของเจา้หนา้ที่ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.58 อยูใ่นระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.60 และหัวขอ้ที่ 5 ความ

พึงพอใจโดยภาพรวม  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.60 อยูใ่นระดบัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00   
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ความพงึพอใจการใหบ้รกิารของส านกังานประกนัสงัคมจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี


