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สรปุแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 
ณ  จดุบริการ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมืองเพชรบรูณ์  จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

...................................................................................... 
 
  สรุปแบบประเมินความพงึพอใจในการให้บรกิารประชาชน ณ จุดบรกิาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์  ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – 
กนัยายน 2563) มผีลการประเมนิดงันี้ 
 

1. กลุ่มประชากรและตวัอย่าง 
  ประชาชนผูม้ารบับรกิาร และผูต้ดิต่อประสานงานด้านต่างๆ โดยการสุ่มตวัอย่าง และเกบ็แบบ
ประเมนิเพื่อสรุปผล  จ านวน 50 คน 
 

2.ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เดอืนตุลาคม2562 – กนัยายน 2563) 
 

3.เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
  แบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอ่การใหบ้รกิาร ณ  จุดบรกิาร  ขององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 

4. การวิเคราะหข้์อมูล 
   สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ความพงึพอใจ งานการให้บริการ ณ จุดบริการ คอื การใชค้่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   แบ่งผลคะแนนทัง้หมดเป็น 5 ช่วง โดยใชห้ลกัการทางสถติ ิได ้
พสิยั/จ านวนชัน้ = (คะแนน สูงสุด - คะแนนต ่าสุด) /5 การแปลผลคะแนนมดีงันี้ 
  คะแนน  4.20 – 5.00  = มากทีสุ่ด 
  คะแนน  3.40 – 4.19  = มาก 
  คะแนน  2.60 – 3.39  = ปานกลาง 
  คะแนน  1.80 – 2.59  = น้อย 
  คะแนน  1.00 – 1.79 = น้อยทีสุ่ด 
  
 

5. ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
  แบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอ่การใหบ้รกิาร ณ  จุดบรกิาร  ขององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลบา้นโตก  อ าเภอเมอืงเพชรบูรณ์  จงัหวดัเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
มผีลการประเมนิดงัตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1   ข้อมูลทัว่ไปของผูร้บับริการ 
สถานภาพ                       จ านวน                   ร้อยละ 

 เพศ 
   ชาย 
   หญงิ 

รวม 
การศึกษา 

1. ไม่ไดเ้รยีนหนงัสอื  
2. ประถมศกึษา 

 3. มธัยมศกึษาตอนตน้    
          4. มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.   

5. อนุปรญิญา / ปวส.  
6. ปรญิญาตร ี   
7. สูงกวา่ปรญิญาตร ี  
8. อื่นๆ................. 

รวม 
 

     
เรื่องท่ีมาขอรบับริการ 
1. เบีย้ยงัชพี    
2. จดัเกบ็ภาษ/ีรายได ้
3. รอ้งเรยีน รอ้งทุกข ์   
4. ขอขอ้มูลขา่วสาร   
5. ไฟฟ้า ถนน    
6. ควบคุมการก่อสรา้ง   
7. น ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภค 
8. อื่นๆ (โปรดระบุ).......................... 
 

                                  
รวม 

 
25 
25 
50 
 
1 
21 
9 
9 
3 
7 
- 
- 
50 

 
 
 
21 
4 
0 
5 
2 
- 
8 
10 

 
 
50 

 
(50.00) 
(50.00) 
(100.00) 

 
(2.00) 
 (42.00) 
(18.00) 
(18.00) 
(6.00) 
(14.00) 
(0.00) 

 
(100.00) 

 
 
 

(42.00) 
(8.00) 
(0.00) 
(10.00) 
(4.00) 

- 
(16.00) 
(20.00) 

 
 

( 100.00 ) 
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ตารางท่ี 2   ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร โดยแสดงคา่รอ้ยละ 
 

รายละเอียดการให้บริการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสดุ 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
1. ข ัน้ตอนการใหบ้รกิารมคีวามรดักมุ 26.00 58.00 16.00 0.00 0.00 
2. การใหบ้รกิารรวดเรว็ ทนัเวลา 20.00 64.00 16.00 0.00 0.00 
3. การใหบ้รกิารตามล าดบับตัรควิ 30.00 60.00 8.00 2.00 0.00 
ด้านช่องทางการให้บริการ      
4. ชอ่งทางการตดิต่อขอรบับรกิารมคีวามสะดวก 34.00 58.00 8.00 0.00 0.00 
5. มกีารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัรายละเอยีดของการ
ใหบ้รกิาร 26.00 66.00 6.00 2.00 0.00 
6. วนัเวลาการใหบ้รกิารมคีวามสะดวก 32.00 60.00 6.00 2.00 0.00 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ      
7. เจา้หน้าทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 30.00 62.00 8.00 0.00 0.00 
8. เจา้หน้าทีต่อบค าถามและใหค้ าแนะน าทีเ่ป็น
ประโยชน์ 34.00 58.00 6.00 2.00 0.00 
9. เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ 32.00 62.00 6.00 0.00 0.00 
10. เจา้หน้าทีม่จี านวนเพยีงพอในการบรกิาร 30.00 64.00 4.00 0.00 0.00 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก      
11. อุปกรณ์ในการใหบ้รกิาร 36.00 56.00 2.00 0.00 0.00 
12. วสัดุอุปกรณ์มจี านวนเพยีงพอ 30.00 62.00 6.00 2.00 0.00 
13. สถานทีใ่นการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม 30.00 64.00 4.00 2.00 0.00 
 

 จากตารางที ่2 พบวา่ความพงึพอใจมากทีสุ่ด คอื มกีารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัรายละเอยีดของ
การใหบ้รกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 66.00 ล าดบัทีส่อง คอื การใหบ้รกิารรวดเรว็ ทนัเวลา เจา้หน้าทีม่จี านวน
เพยีงพอในการบรกิาร สถานทีใ่นการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 64.00 และล าดบัทีส่าม 
คอื เจา้หน้าทีม่คีวามรู ้ความสามารถ  เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ วสัดุอุปกรณ์มจี านวน
เพยีงพอคดิเป็นรอ้ยละ 62.00  
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ตารางท่ี 3   ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร โดยแสดงคา่  และค่า SD 
 

รายละเอียดการให้บริการ 
   

ระดบัความ 
พงึพอใจ  SD 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ    
1. ขัน้ตอนการใหบ้รกิารมคีวามรดักมุ 4.10 0.64 มาก 
2. การใหบ้รกิารรวดเรว็ ทนัเวลา 4.04 0.60 มาก 

3. การใหบ้รกิารตามล าดบับตัรควิ 4.18 0.65 มาก 

รวมเฉล่ีย 4.11 0.63 มาก 

ด้านช่องทางการให้บริการ    
4. ชอ่งทางการตดิต่อขอรบับรกิารมคีวามสะดวก 4.26 0.59 มากทีส่ดุ 
5. มกีารประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัรายละเอยีดของการใหบ้รกิาร 4.16 0.61 มาก 
6. วนัเวลาการใหบ้รกิารมคีวามสะดวก 4.22 0.64 มากทีส่ดุ 

รวมเฉล่ีย 4.21 0.61 มากทีส่ดุ 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ    
7. เจา้หน้าทีม่คีวามรู ้ความสามารถ 4.22 0.58 มากทีส่ดุ 
8. เจา้หน้าทีต่อบค าถามและใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ 4.24 0.65 มากทีส่ดุ 
9. เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ 4.26 0.56 มากทีส่ดุ 
10. เจา้หน้าทีม่จี านวนเพยีงพอในการบรกิาร 4.27 0.53 มากทีส่ดุ 

รวมเฉล่ีย 4.25 0.58 มากทีส่ดุ 
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    
11. อุปกรณ์ในการใหบ้รกิาร 4.36 0.52 มากทีส่ดุ 
12. วสัดุอุปกรณ์มจี านวนเพยีงพอ 4.20 0.63 มาก 
13. สถานทีใ่นการใหบ้รกิารมคีวามเหมาะสม 4.22 0.61 มากทีส่ดุ 

รวมเฉล่ีย 4.26 0.59 มากทีส่ดุ 
รวมเฉล่ียทุกด้าน 4.21 0.60 มากทีส่ดุ 

 
 

 จากตารางที ่3 พบวา่ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื   = 4.29  และเมื่อวเิคราะห์ราย
ดา้นพบวา่ อุปกรณ์ในการใหบ้รกิาร อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื    = 4.36  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
อยู่ที ่0.60 
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6. สรปุผลการประเมิน 
  จากการประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารประชาชน ณ จุดบรกิาร โดยการสุ่มตวัอย่างของ
ผูร้บับรกิารจ านวน 50 ราย ภาพรวมประชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 84.20 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
   7.1 ควรมกีารใหบ้รกิารทีท่นัเวลา รวดเรว็ขึน้ 
 7.2 ควรบรกิารตามล าดบับตัรควิ 
 7.3 ควรปรบัปรุงข ัน้ตอนการใหบ้รกิารทีร่ดักุม 
 
                                         


