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ส่วนราชการ ส ำนักปลัด / โทร. ๐๔๔ ๑00701 

ที ่ชย ๗๙๐๐๑/-                                             วันที ่  26  เดือน  ตุลำคม  ๒๕๖4 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหวำย 

                   ตำมที่ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหวำย ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหวำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทั้งในระบบอิเล็กทรอนิกส์
และแบบสอบถำม และได้สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร ไปแล้วนั้น 

                   ในกำรนี้ ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหวำยจึงขอรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจกำรให้บริกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหวำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่แนบมำด้วยนี้ 

                   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
       (นำงณัฏฐพัชร์  ศุภซื่อสงวน) 

                         หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
ควำมเห็น/ข้อสั่งกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่งวนต ำบลยำงหวำย 

- ทรำบ 
- เห็นควรด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับทรำบ 

 
                                               
 
                                                (นำยปฏิพัทธ์   โคตรภูเขียว) 
                                รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รักษำรำชกำรแทน 
                                ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหวำย ปฏิบัติหน้ำที่ 
                                       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงหวำย 
   
 
  
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
อ าเภอคอนสวรรค ์ จังหวัดชัยภูม ิ

 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย อ าเออคอนสวรรค์ จงงหวงชชงยอมมิ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
*********************** 

  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลยางหวาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนผู้มาใช้บริการ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาภารกิจกระบวนงานของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนชาวต าบลยางหวายที่มาใช้บริการ จ านวน 100 คน 
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจความพึงพอใจ
เป็นแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามท าการกรองข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง ซึ่งการประเมินจ าแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
   ด้านที่ 1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ  จ านวน 5 ข้อ 
   ด้านที่ 2 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ   จ านวน 5 ข้อ 
   ด้านที่ 3 สิ่งอ านวยความสะดวก   จ านวน 8 ข้อ 
   ด้านที่ 4 ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ จ านวน 3 ข้อ 
  ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
  ค่าระดับความพึงพอใจ แปลความหมายได้ ดังนี้ 
   ระดับ 1  หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 
   ระดับ 2  หมายถึง  พอใจ 
   ระดับ 3  หมายถึง  พอใจปานกลาง 
   ระดับ 4  หมายถึง  พอใจมาก 
   ระดับ 5  หมายถึง  พอใจมากที่สุด 
 
1. ข้อมมลทง่วไปของผม้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมมลทง่วไปของผม้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมมล จ านวน(คน) ร้อยละ 
เพศ 
       ชาย 
       หญิง 
                                รวม 

 
41 
59 

100 

 
41.00 
59.00 

100.00 

 

 



 
ข้อมมล จ านวน(คน) ร้อยละ 

อาย ุ
       ต่ ากว่า 20 ปี 
       20 – 40 ปี 
       41 – 60 ปี 
       60 ปี ขึ้นไป 
                                รวม 

 
5 

30 
45 
20 

100 

 
5.00 

30.00 
45.00 
20.00 

100.00 

ระชงบการศึกษา 
       ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
       มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 
       อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
       ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
       สูงกว่าปริญญาตรี 
                                รวม 

 
35 
40 
10 
15 
0 

100 

 
35.00 
40.00 
10.00 
15.00 
0.00 

100.00 

อาชีพ 
       นักศึกษา 
       ข้าราชการ 
       พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
       เกษตรกร 
       ธุรกิจส่วนตัว 
       อ่ืนๆ 
                                รวม 

 
10 
15 
6 

40 
9 
0 

100 

 
10.00 
15.00 
6.00 

40.00 
9.00 
0.00 

100.00 

 
 
  จากตอนที่ 1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จ านวน 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 59.00 อายุระหว่าง 41 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.00 ระดับการศึกษาสูงสุดคือ
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 40.00 ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือประเภทข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 15.00 
 
 
 
 
 



2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ประเช็น/ช้าน 
ระชงบความพึงพอใจ 

มากที่สุช 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใจน้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุช 
(1) 

1. ช้านกระบวนการและขง้นตอนการให้บริการ 
1.1 ขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความ
คล่องตัว 

22 60 20 0 0 

1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ 25 55 25 0 0 
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าข้ันตอน
ในการให้บริการ 

30 48 22 0 0 

1.4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 
(เรียงตามล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

26 47 26 0 0 

1.5 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

29 61 10 0 0 

รวม 132 271 98 1 0 
ร้อยละ 26.4 54.20 19.60 0.20 0.00 

2. ช้านเจ้าหน้าที่ผม้ให้บริการ 
2.1 ความสุภาพ กริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(เป็นมิตร/มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี) 

24 60 16 0 0 

2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพ ลักษณะ
ท่าทางของเจ้ าหน้าที่ ผู้ ให้บริการ  (แต่ งกายสุภาพ
เรียบร้อย) 

22 56 22 0 0 

2.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อวักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างด ี

27 58 15 0 0 

2.4 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับเหมาเหมือนกันทุกราย 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

28 55 17 0 0 

2.5 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

17 62 21 0 0 

รวม 118 291 91 0 0 
ร้อยละ 23.60 58.20 18320 0.00 0.00 

3. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการมารับบริการ 

25 56 18 1 0 

3.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอด
รถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ 

35 50 12 3 0 



ประเช็น/ช้าน 
ระชงบความพึงพอใจ 

มากที่สุช 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

พอใจน้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุช 
(1) 

3.3 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 22 46 18 14 0 
3.4 ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 21 66 12 1 0 
3.5 คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ์ เครื่องมือ 22 49 29 0 0 
3.6 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบสะดวก
ต่อการติดต่อใช้บริการ 

19 49 22 10 0 

3.7 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย 

36 44 18 2 0 

3.8 ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือและเอกสารให้
ความรู้ 

27 40 21 12 0 

รวม 207 400 150 43 0 
ร้อยละ 25.88 50.00 18.75 5.37 0.00 

4. ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 

47 53 0 0 0 

4.2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 33 60 7 0 0 
4.3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการ
ของหน่วยงาน 

30 53 15 2 0 

รวม 110 166 22 2 0 
ร้อยละ 36.67 55.33 7.33 0.67 0.00 

ความพึงพอใจโชยอาพรวม ร้อยละ 28.14 54.43 15.97 1.56 0.00 
 

  จากตอนที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของบุคลากรองค์การ
บริหารส่าวนต าบลยางหวาย ในภาพรวมรายด้าน มีดังนี้ 
  ช้านที่ 1 ช้านกระบวนการและขง้นตอนการให้บริการ 
  - พึงพอใจมาท่ีสุด  ร้อยละ 26.40 
  - พึงพอใจมาก   ร้อยละ 54.20 
  - พึงพอใจปานกลาง  ร้อยละ 19.60 
  - พึงพอใจ   ร้อยละ 0.20 
  - พึงพอใจน้อยที่สุด  ร้อยละ 0.00 

  ช้านที่ 2 ช้านเจ้าหน้าที่ผม้ให้บริการ 
  - พึงพอใจมาท่ีสุด  ร้อยละ 23.60 
  - พึงพอใจมาก   ร้อยละ 58.20 
  - พึงพอใจปานกลาง  ร้อยละ 18.20 
  - พึงพอใจ   ร้อยละ 0.00 
  - พึงพอใจน้อยที่สุด  ร้อยละ 0.00 



  ช้านที่ 3 ช้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะชวก 
  - พึงพอใจมาท่ีสุด  ร้อยละ 38.88 
  - พึงพอใจมาก   ร้อยละ 50.00 
  - พึงพอใจปานกลาง  ร้อยละ 18.75 
  - พึงพอใจ   ร้อยละ 5.37 
  - พึงพอใจน้อยที่สุด  ร้อยละ 0.00 

  ช้านที่ 4 ช้านความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ 
  - พึงพอใจมาท่ีสุด  ร้อยละ 36.67 
  - พึงพอใจมาก   ร้อยละ 55.33 
  - พึงพอใจปานกลาง  ร้อยละ 7.33 
  - พึงพอใจ   ร้อยละ 0.67 
  - พึงพอใจน้อยที่สุด  ร้อยละ 0.00 
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
  จากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบล       
ยางหวายโดยภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ ดังนี้ 
  - มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในระดับ พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 28.14,พึงพอใจมาก 
ร้อยละ 54.43, พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 15.97, พึงพอใจ ร้อยละ 1.56 และพึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ 
0.00 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ระดับ 4 (พึงพอใจมากร้อยละ 54.43) 
 
  จุชเช่นของการให้บริการ 

1. ความเหมาะสมในการแต่งการ บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย) 

2. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 
3. ความรวดเร็วในการให้บริการ 
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายไม่เลือกปฏิบัติ 

 
  ข้อเสนอแนะ 

1. สถานที่ให้บริการคับแคบ 
2. เอกสารคู่มือควรเพิ่มรายละเอียดมากกว่านี้ 
3. ควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินนี้แก่ประชาชนทราบ อย่างทั่วถึง 

 

 
 


