
แบบสรุปและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ใหญ่ 

คร้ังที่ 2  ต้ังแต่เดือน เมษายน – เดือนกันยายน 2559 
 
� การสรุปและการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนท่ีมาขอรับการบริการจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ใหญ่ เป็นการสรุปและรายงานผลการประเมินในครั้งท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 (ต้ังแต่เดือน เมษายน – เดือนกันยายน 2559) สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจได้ ดังน้ี 

๑. วัตถุประสงค์ของการประเมินความพึงพอใจ 
 ๑.๑ เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนผู้ท่ีมาขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิใหญ่ 
 ๑.๒ เพื่อนําผลการประเมินความพึงพอใจไปเป็นแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา 
ขยายหรือยุติการดําเนินการ ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธ์ิใหญ่ ต่อไป 

๒. กลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ทําการประเมินความพึงพอใจ 
 - ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทําการประเมินความพึงพอใจเป็นประชาชนผู้ที่มาติดต่อหรือขอรับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 - โดยในการประเมินความพึงพอใจในครั้งที่ 2  ต้ังแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2559 ได้ทําการสุ่ม
ตัวอย่างและจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ จากประชาชนผู้ท่ีมาติดต่อหรือขอรับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพธิ์ใหญ่ จํานวน ๕๐ คน  

๓. ระยะเวลาดําเนินการในการประเมินผลความพึงพอใจ 
 - สําหรับระยะเวลาในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ท่ีมาติดต่อหรือขอรับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพธิ์ใหญ่ ในครั้งท่ี 2 ดําเนินการในช่วงระหว่าง เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2559 

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ท่ีมาติดต่อหรือขอรับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพธิ์ใหญ่ ในครั้งท่ี 2 ใช้แบบสอบถามจํานวน ๕ ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําการกรอก
แบบสอบถามด้วยตนเอง 
 - แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนผู้ท่ีมาติดต่อหรือขอรับบริการ แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 
๔ ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และควรปรับปรุง 

๕. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
 - สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่มาติดต่อหรือขอรับบริการใช้ค่าสถิติ โดยการนํา
ค่าร้อยละ มาเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 

๖. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
 - ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ใหญ่ ประจําปี
งบประมาณ 255๙ ในครั้งท่ี 2  ต้ังแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2559 ปรากฏผลการประเมินตามตาราง 
ดังต่อไปน้ี 

 
// ข้อมูล... 
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� ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ ๑  :  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 15 30.๐๐ 
หญิง 35 70.๐๐ 
รวม ๕๐ ๑๐๐.๐๐ 

 จากตารางที่ ๑  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยแยกเป็น เพศชาย 
จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.๐๐ และเพศหญิง จํานวน ๓5 คน คิดเป็นร้อยละ 70.๐๐ 

 ตารางที่ ๒  :  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 20 ป ี 2 4.00 

อายุ 20 - 40 ป ี ๓0 60.00 
อายุ 41 - 60 ป ี ๑8 36.000 
มากกว่า 60 ปี 0 0.00 

รวม ๕๐ ๑๐๐.๐๐ 
 จากตารางท่ี ๒  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.๐๐ รองลงมามีอายุระหว่าง ๔๑ – ๖๐ ปี จํานวน ๑8 คน คิดเป็นร้อยละ ๓6.๐๐ และมีอายุตํ่ากว่า         
๒๐ ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.๐๐  สําหรับอายุมากกว่า 6๐ ปี ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตารางที่ ๓  :  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 40 ๘0.๐๐ 
มัธยมศึกษา 6 ๑2.๐๐ 
ปวช./ปวส. 4 8.๐๐ 
อนุปริญญา ๐ ๐ 
ปริญญาตรี 0 ๐ 

สูงกว่าปริญญาตรี ๐ ๐ 
อื่น ๆ ๐ ๐ 
รวม ๕๐ ๑๐๐.๐๐ 

 จากตารางท่ี ๓  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จํานวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.๐๐ รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12.๐๐ และมี
การศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.๐๐  สําหรับการศึกษาในระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และอ่ืน ๆ  ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ตารางที่ ๔  :  แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

การประกอบอาชีพ จํานวน ร้อยละ 
เกษตรกร 28 56.๐๐ 

ธุรกิจส่วนตัว 12 24.๐๐ 
รับราชการ ๐ ๐ 

รับจ้าง 0 ๐ 
ค้าขาย 10 2๐.๐๐ 

นักเรียน/นักศึกษา ๐ ๐ 
อื่น ๆ ๐ ๐ 
รวม ๕๐ ๑๐๐.๐๐ 

 จากตารางท่ี ๔  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.๐๐ รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ ๒4.๐๐ และประกอบอาชีพค้าขาย 
จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2๐.๐๐ สําหรับอาชีพรับราชการ รับจ้าง นักเรียน/นักศึกษา และอาชีพอื่น ๆ ไม่มี
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

� ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

 ตารางที่ ๕  :  แสดงจํานวนและค่าร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่มาติดต่อหรือขอรับบริการจาก     
     องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ใหญ่ 

รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ควร 

ปรับปรุง 
ร้อยละ 

1. ความสุภาพ อ่อนน้อม 
ในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

7 14.00 43 86.00 ๐ ๐ ๐ ๐ 

2. ความสะดวกและ
รวดเร็วในการให้บริการ 

9 18.00 ๔1 82.00 ๐ ๐ ๐ ๐ 

3. การจัดลําดับการ
ให้บริการมีความยุติธรรม 

3 6.00 ๔7 94.00 ๐ ๐ ๐ ๐ 

4. มีป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายแสดงสถานท่ีเห็น
ได้ง่าย 

๑0 20.00 40 80.00 ๐ ๐ ๐ ๐ 

5. การจัดสถานท่ีในการ
ให้บริการ 

๑0 20.00 40 80.00 ๐ ๐ ๐ ๐ 

ภาพรวม (เฉล่ีย) 8 ๑5.60 42 ๘4.4๐ ๐ ๐  ๐ 
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 จากตารางท่ี ๕  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโพธิ์ใหญ่อยูในระดับ “ดี” โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการให้บริการในด้าน การจัดลําดับการ
ให้บริการมีความยุติธรรม มากท่ีสุด จํานวน ๔7 คน คิดเป็นร้อยละ ๙4.๐๐ รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการ
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จํานวน ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ 86.๐๐   
ความพึงพอใจในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ จํานวน ๔1 คน คิดเป็นร้อยละ ๘2.๐๐ และความ
พึงพอใจในด้านการมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย และด้านการจัดสถานที่ในการให้บริการ 
มีจํานวนเท่ากัน คือ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80.๐๐ ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 ๑. ประชาชนผู้ท่ีมาติดต่อหรือขอรับบริการ มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านความสุภาพ       
อ่อนน้อม ในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับดีมาก จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ   
๑4.๐๐ และในระดับดี จํานวน ๔3 คน คิดเป็นร้อยละ 86.๐๐ 
 ๒. ประชาชนผู้ท่ีมาติดต่อหรือขอรับบริการ มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านความสะดวกและ
รวดเร็วในการให้บริการ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับดีมาก จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 1๘.๐๐ และใน
ระดับดี จํานวน ๔1 คน คิดเป็นร้อยละ 8๒.๐๐ 
 ๓. ประชาชนผู้ท่ีมาติดต่อหรือขอรับบริการ มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการจัดลําดับการ
ให้บริการมีความยุติธรรม โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับดีมาก จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.๐๐ และใน
ระดับดี จํานวน ๔7 คน คิดเป็นร้อยละ 94.๐๐ 
 ๔. ประชาชนผู้ท่ีมาติดต่อหรือขอรับบริการ มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการมีป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีเห็นได้ง่าย โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับดีมาก จํานวน ๑0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.๐๐ และในระดับดี จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80.๐๐ 
 ๕. ประชาชนผู้ที่มาติดต่อหรือขอรับบริการ มีระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้านการจัดสถานที่ในการ
ให้บริการ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับดีมาก จํานวน ๑0 คน คิดเป็นร้อยละ 20.๐๐ และในระดับดี จํานวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 80.๐๐ 

๗. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
 1. จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบล 
โพธ์ิใหญ่ ในครั้งท่ี 2 (ครึ่งปีหลัง) ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2559  สรุปได้ว่า “ประชาชนผู้ท่ีมา
ติดต่อหรือขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ใหญ่ จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 20 – 40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเป็นเกษตรกร  
 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์ใหญ่    
ในภาพรวม อยู่ในระดับ “ ดี ” คิดเป็นร้อยละ ๘4.4๐ 

๘. ข้อเสนอแนะ 
 - ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
โพธ์ิใหญ่ ในเรื่อง การจัดให้มีน้ําด่ืมและโทรทัศน์ สําหรับประชาชนผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการ  
 
   จ.อ.   ผดุงศักด์ิ  ตลาศาสตร์ ผู้รายงาน 

(ผดุงศักด์ิ  ตลาศาสตร์) 
หัวหน้าสํานักปลัด 


