
 
รายงานผลแบบประเมนิความพึงพอใจในการให้บรกิารประชาชน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************** 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  2564 มีผลการประเมิน  ดังนี้ 

1. กลุ่มประชากรและตัวอย่าง 
ประชาชนผู้มารับบริการ ผู้ประสานงานโดยการสุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบประเมินเพื่อสรุป  

จ านวน 80 คน 

2. ระยะเวลาด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คือ การใช้ค่าร้อยละ 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบสอบถามความพึงพใขของผู้รับบริการท่ีมีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี ประจ าปีงบประมาณ 

     พ.ศ. 2564 มีผลกระทบประเมินดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

    สถานภาพ                                             จ านวน                                         ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย     25     31.25 
หญิง     55     68.75 
   รวม  80 

2. อายุ 
ต่ ากว่า 20 ปี    -     - 
21 – 40 ปี    9     11.25 
41 – 60 ปี    48     60 
มากกว่า 60 ปี    23     28.75 
   รวม  80 
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ท่ี 

 
รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใจ

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ      
 1. มีช่องทางการติดต่อให้บริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว 9/11.25% 65/81.25% 6/7.5%   

 2. ช่องในการให้บริการมีเพียงพอต่อประชาชน 6/7.5% 67/83.75% 7/8.75%   
 3. ช่องทางการให้บริการมีความเหมาะสมกับการ 

   บริการ 
10/12.5% 63/78.75% 7/8.75%   

 
จากตารางที่  2  สรุปร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 5 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  9.41 
 4 ระดับความพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  82.5 
 3 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  8.08 
 1 ระดับความพึงพอใจน้อย  คิดเป็นร้อยละ - 
 1 ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  - 

6.  สรุปปผลการประเมิน 

จากการปะะเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลอาอี  โดยภาพรวม
ประชาชนมความพึงพอใจในการให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ  82.5 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1  ควรเพิ่มอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานมากขึ้น 
 7.2  ควรพัฒนาทุกด้านยุทธศาสตร์โดยไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งเกินไป 
 7.3  ควรพัฒนาด้านการท่องเท่ียวให้ดียิ่งขึ้น 
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ท่ี 

 
รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใจ

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
 1. สถานท่ีต้ังของหน่วยงานสะดวกในการเดินทาง

มา  
    รับบริการ 

7/8.75% 66/82.5% 7/8.75%   

 2. ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก  
    เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โทรศัพท์สาธารณะ  
    ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

5/6.25% 70/83.5% 5/6.25%   

 3. ความสะอาดของสถานท่ให้บริการโดยรวม 
 

10/12.5% 67/83.75% 3/3.75%   

 4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการ 
    ให้บริการ 

10/12.5% 65/81.25% 5/6.25%   

 5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์ /  
    เครื่องมือ 

5/6.25% 66/82.5% 9/11.25%   

 6. การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ 
    สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

6/7.5% 65/81.25% 9/11.25%   

 7. มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ /ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
    มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย  

7/8.75% 65/81.25% 8/10%   

 8. ความพึงพอใจต่อส่ือประชาสัมพันธ์ / คู่มือและ 
    เอกสารให้ความรู้ 

4/6.25% 68/85% 7/8.75%   

 3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการข้ันตอนการ 
    ให้บริการ 

     

 1. การให้บริการเป็นระบบและมีข้ันตอนชัดเจน 9/11.25% 65/81.25% 6/7.5%   
 2. ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสมกับกิจกรรม / 

    สภาพงาน 
6/7.5% 67/83.75% 7/8.75%   

 3. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข้อมูลข่าวสารอย่าง 
    ท่ัวถึง 

10/12.5% 63/78.75% 7/8.75%   
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3. ระดับการศึกษา 
    ประถมศึกษา     15   18.75 
    มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช.   23   28.75 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  
    ปริญญาตรี     32   40 
    สูงกว่าปริญญาตร ี    10   12.5 
    รวม  80 
4. อาชีพ 
    เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร   25   31.25 
    ผู้ประกอบการ    10   12.5 
    ประชาชนผู้รับบริการ    36   45 
    องค์ชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน  7   8.75 
    อื่น ๆ ....................    2   2.5 
    รวม  80 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  โดยแสดงค่าร้อยละ 

 
ท่ี 

 
รายละเอียดการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใจ

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ      
 1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ 

    ให้บริการ (เป็นมิตร / มีรอยยิ้ม / อัธยาศัยดี) 
8/10% 67/84% 5/6.25%   

 2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ  
    ท่าทางของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ (แต่งกายสุภาพ 
    เรียบร้อย) 

10/12.5% 66/82.5% 4/5%   

 3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และ 
    ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

8/10% 65/81.25% 7/8.75%   

 4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ  
    เช่น การตอบข้อซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัยให้    
    ค าแนะน า ได้เป็นอย่างดี 

9/11.25% 66/82.5% 5/6.25%   

 5. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนทุกราย  
    โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4/5% 66/82.5% 10/12.5%   

 6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น  
   ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

9/11.25% 65/81.25% 6/7.5%   

 


