
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 



 
 

 

แบบสรุปประเมินผลความพึงพอใจ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) มีผล
การประเมินดังนี ้ 

1. กลุ่มประชากรและตัวอย่าง  
ผู้รับบริการด้านต่างๆ โดยการสุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบประเมินเพ่ือสรุปผล 

จ านวน 60 คน  

2. ระยะเวลาดาเนินการ  
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  

อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิด มีข้อค าถามให้เลือกเป็นมาตราประมาณค่า 

(rating scale) 5 ระดับ โดยก าหนดระดับคะแนนความพึงพอใจดังนี้ 
คะแนน 5 = พึงพอใจมากที่สุด 

4 = พึงพอใจมาก 
3 = พึงพอใจปานกลาง 
2 = พึงพอใจน้อย 
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  

อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
  ชาย 22 36.67 
  หญิง 38 63.33 

รวม 60 100 
2. อายุ   
  ต่ ากว่า 20 ปี 1 1.67 
  21 – 40 ปี 26 43.33 
  41 – 60 ปี 18 30.00 
  60 ปีขึ้นไป 15 25.00 

รวม 60 100 
   



 
 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
 
3. การศึกษา 
  ประถมศึกษา 10 16.67 
  มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 32 53.33 
  ปริญญาตรี 17 28.33 
  สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.67 

รวม 60 100 
4. อาชีพ   
  เกษตรกร 25 41.67 
  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 15 25.00 
  รับราชการ 10 16.67 
  ลูกจ้าง 8 13.33 
  อ่ืนๆ  โปรดระบุ ……………………. 2 3.33 

รวม 60 100 

ตอนที่ 2  เรื่องที่ขอรับบริการ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
  การข้อมูลข่าวสารทางราชการ 5 8.33 
  การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ 13 21.67 
  การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 2 3.33 
  การใช้ Internet ต าบล 5 8.33 
  การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 6 10.00 
  ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 7 11.68 
  การขอจดทะเบียนพาณิชย์ 8 13.33 
  การช าระภาษี ต่างๆ 12 20.00 
  อ่ืน ๆ.................. 2 3.33 

รวม 60 100 

จากตารางพบว่า การขอรับบริการในภาพรวมงานบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  
การขอรับบริการมากที่สุด คือ การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.67 และการขอรับ
บริการที่น้อยที่สุด คือ อ่ืน ๆ.....(การขอใช้สถานที่) จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.33  

ตอนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ที ่ รายละเอียดการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
 

ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1 ขั้นตอนการให้บริการไมยุ่งยากซับซ้อน และมีความ 
คลองตัว 

4.27 85.33 มากที่สุด 

2 ความสะดวกรวดเร็วของการให้บริการ 4.15 83.00 มาก 
3 ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง 4.13 82.67 มาก 



 
 

 

ที ่ รายละเอียดการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
 

ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการ
ให้บริการด้วยสื่อต่างๆ 

4.38 87.67 มากที่สุด 

5 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น 
ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน 

4.23 84.67 มากที่สุด 

6 ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น การใหบ้ริการ
ตามล าดับคิว 

4.37 87.33 มากที่สุด 

7 ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้
บริการหรือการพูดจาด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงสุภาพ 

4.18 83.67 มาก 

8 ความเอาใจใส กระตือรือร้น และความพรอมในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ 

4.33 86.67 มากที่สุด 

9 เจ้าหน้าทีม่ีความรู ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า  

4.28 85.67 มากที่สุด 

10 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.45 89.00 มากที่สุด 
11 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไมขอสิ่งตอบ

แทน ไมรับสินบนไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 
4.63 92.67 มากที่สุด 

12 ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

4.20 84.00 มากที่สุด 

13 จุดการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก 4.43 88.67 มากที่สุด 
14 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับ

บริการ น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
4.28 85.67 มากที่สุด 

15 ความสะอาดของสถานทีใ่ห้บริการโดยรวม 4.23 84.67 มากที่สุด 
16 ความเพียงพอของอุปกรณ/์เครื่องมือในการให้บริการ  4.30 86.09 มากที่สุด 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.30 86.09 มากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประกอบด้วยส่วน
ราชการ 5 กอง คือ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และจากตาราง พบว่าความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบนไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.63 
คิดเป็นร้อยละ 92.67 ล าดับที่สอง คือ การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีระดับคะแนนเฉลี่ย  
4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00 และล าดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ให้บริการด้วยความครบถ้วนถูกต้อง มีระดับ
คะแนนที ่4.13  คิดเป็นร้อยละ 82.67 โดยที่มีระดับคะแนนเต็มเท่ากับ 5.00 ร้อยละ 100 

 

 

 

 



 
 

 

6. สรุปผลการประเมิน  
จากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 
2564) มีระดับคะแนน 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.07  

7. ข้อเสนอแนะ  
จากการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) พบว่า
พบว่า ให้บริการด้วยความครบถ้วนถูกต้อง มีล าดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ดังนั้น จึงเสนอแนะให้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในสายงานอาชีพตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
และใหม้ีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

2. จัดท าทบทวน คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานการ (Work Manual) ให้ครบถ้วน เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่สร้างความเข้าใจตรงกัน เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่ศึกษาด้วยตนเอง ใช้เป็นเครื่องมือประกันคุณภาพ 
ท าให้การท างานเป็นระบบ และใช้ในการบริหารจัดการ/การวิเคราะห์ระบบงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

มากที่สุด  4.21 – 5.00 
มาก   3.41 – 4.20 
ปานกลาง  2.61 – 3.40 
น้อย   1.81 – 2.60 
น้อยที่สุด  1.00 – 1.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจคุณภาพในการให้บริการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่านเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ 
 มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
1. เพศ   
   ชาย             หญิง   
2. อายุ   
   ต่ ากว่า 20 ปี   21 – 40 ป ี   
   41 – 60 ปี    60 ปีขึ้นไป   
3. การศึกษา   
   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา/เทียบเท่า   
   ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี   
4. อาชีพ   
   เกษตรกร        ประกอบธุรกิจส่วนตัว   
   รับราชการ   
   ลูกจ้าง   
   อ่ืนๆ  โปรดระบุ ……………… 
 

ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ 
   การข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
   การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ  
   การยื่นเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน  
   การใช้ Internet ต าบล  
   การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  
   การขอจดทะเบียนพาณิชย์  
   การช าระภาษี ต่างๆ  
   อ่ืน ๆ..................   

ตอนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ที ่ รายละเอียดการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
1.1 ขั้นตอนการให้บริการไมยุ่งยากซับซ้อน และมีความ 

คลองตัว 
     

1.2 ความสะดวกรวดเร็วของการให้บริการ      
1.3 ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง      



 
 

 

ที ่ รายละเอียดการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนใน
การให้บริการด้วยสื่อต่างๆ 

     

1.5 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น 
ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน 

     

1.6 ความเสมอภาคในการให้บริการ เช่น การใหบ้ริการ
ตามล าดับคิว 

     

2. ความพึงพอใจต่อเจาหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ      
2.1 ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการหรือการพูดจาด้วยถ้อยค าและน้ าเสียงสุภาพ 
     

2.2 ความเอาใจใส กระตือรือร้น และความพรอมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

     

2.3 เจ้าหน้าทีม่ีความรู ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า  

     

2.4 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ      
2.5 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไมขอสิ่ง

ตอบแทน ไมรับสินบนไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก      
3.1 ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ

ชัดเจน และเข้าใจง่าย 
     

3.2 จุดการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
3.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอรับ

บริการ น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
     

3.4 ความสะอาดของสถานทีใ่ห้บริการโดยรวม      
3.5 ความเพียงพอของอุปกรณ/์เครื่องมือในการให้บริการ       
 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม  
ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  


