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สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 
องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 

ประจำปงบประมาณ 2563 
 

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ  
  (ไมแสดงรายละเอียดในการสรุปผล) 
 
สวนที่ 2  เรื่องท่ีขอรับบริการ 

งานบริการที่ผูขอรับบริการ ณ จุดบริการ องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว ผลการสำรวจ
ผูรับบริการ ณ จุดบริการองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว จำนวน  21 คน ที่ตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจ  

 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนผูขอรับบริการในแตละเรื่อง 
 

เรื่องขอรับบริการ จำนวน (คน) 
การใช Internet ตำบล 7 
การขอขอมูลขาวสารทางราชการ 6 
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 6 
การชำระภาษีบำรุงทองที่ 4 
การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 3 
การขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3 
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 2 
การยื่นเรื่องรองทุกข/รองเรียน 1 
การชำระภาษีปาย 1 
การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก 1 
การขอจัดตั้งสถานจำหนายอาหารและสะสมอาหาร 1 
อ่ืนๆ…………… 

-การขอใชรถกระเชา 
 
1 

การขอแบบบานเพื่อประชาชน - 
การออกแบบอาคาร - 
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ - 
การขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส - 
การขอประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ - 
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สวนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ณ จุดบริการ ขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว ในภาพรวม
และรายดาน 

 
ตารางที่ 2 แสดงรอยละและคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

 
คุณภาพการใหบริการ รอยละความพึงพอใจ คาเฉลี่ย 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 90.3 3.4 
ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 81.5 3.1 
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 83.6 3.2 

ภาพรวม 85.1 3.2 
 
จากตารางที่ 2 พบวาความพึงพอใจของผูรับบริการ ณ จุดรับบริการขององคการบริหารสวนตำบล             

เกาะมะนาวในการใหบริการทั้ง 3 ดาน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจรอยละ 85.1 เมื่อพิจารณาในรายดานของการ
ใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว 
มีความพึงพอใจรอยละ 90.3 ดานสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจรอยละ 83.6 และดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการมีความพึงพอใจรอยละ 81.5 
  
การสรุปผลความพึงพอใจรายดาน  

 ซึ่งจะประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานเจาหนาที่, ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ และดานสิ่งอำนวย
ความสะดวก  
1. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน พบวา มีความพึงพอใจตอเจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม, เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส และ เจาหนาที่พูดจาสุภาพ 
อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัว เรียบรอย เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง            
นาเชื่อ ตามลำดับ 

1.1 เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัว เรียบรอย  
ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอเจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ 
การวางตัว เรียบรอย 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 9 10 2 - - 
รอยละ 42.9 47.6 9.5 - - 

 
จากตารางที่  3 ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน ที่มาขอรับบริการตามหนวยงานตางๆ                  

ในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว สวนใหญรอยละ 42.9 มีความพึงพอใจมากท่ีสุดตอเจาหนาที่พูดจาสุภาพ 
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อัธยาศัยดี  แต งกายสุภาพ การวางตัว เรียบรอย รอยละ 47.6 มีความพึงพอใจมาก และรอยละ 9.5                   
มีความพึงพอใจปานกลาง ตามลำดับ 

1.2 เจาหนาที่ใหบริการดวนความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอเจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และ
เอาใจใส 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 10 8 3 - - 
รอยละ 47.6 38.1 14.3 - - 

 
จากตารางท่ี 4 ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน ที่มาขอรับบริการตามหนวยงานตางๆ 

ในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว สวนใหญรอยละ 47.6 มีความพึงพอใจมากที่สุดตอเจาหนาที่ใหบริการ
ดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส รอยละ 38.1 มีความพึงพอใจมาก และรอยละ 14.3 มีความพึงพอใจปาน
กลาง ตามลำดับ 

 
1.3 เจาหนาที่ใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อ 

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอเจาหนาที่ใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยาง
ชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อ 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 9 8 4 - - 
รอยละ 42.9 38.1 19.0 - - 

 
จากตารางที่ 5 ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน ที่มาขอรับบริการตามหนวยงานตางๆ 

ในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว สวนใหญรอยละ 42.9 มีความพึงพอใจมากท่ีสุดตอเจาหนาที่ให
คำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อ รอยละ 38.1 มีความพึงพอใจมาก และรอยละ 19.0 มี
ความ           พึงพอใจปานกลาง ตามลำดับ 

 
1.4 เจาหนาที่สามารถแกปญหา อปุสรรค ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอเจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนได
อยางเหมาะสม 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 11 5 5 - - 
รอยละ 52.4 23.8 23.8 - - 
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จากตารางที่ 6 ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน ที่มาขอรับบริการตามหนวยงานตางๆ 
ในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว สวนใหญรอยละ 52.4 มีความพึงพอใจมากที่สุดตอเจาหนาที่สามารถ
แกปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม รอยละ 23.8 มีความพึงพอใจมาก และรอยละ 23.8 มีความ                    
พึงพอใจปานกลาง ตามลำดับ 

 
2. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 

ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน พบวา มีความพึงพอใจตอดานกระบวนการข้ันตอนการ
ใหบริการ ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน, ขั้นตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมี
ความสะดวกรวดเร็ว, มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจนและมีชองทางการใหบริการที่
หลากหลาย ตามลำดับ 

 
2.1 มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย 

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอมีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 3 9 5 4 - 
รอยละ 14.3 42.9 23.8 19.0 - 

 
จากตารางที่ 7 ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน ที่มาขอรับบริการตามหนวยงานตางๆ 

ในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว สวนใหญรอยละ 42.9 มีความพึงพอใจมากตอชองทางการใหบริการที่
หลากหลาย รอยละ 23.8 มีความพึงพอใจปานกลาง รอยละ 19.0 มีความพึงพอใจนอย และรอยละ 14.3 มีความ
พึงพอใจมากที่สุด 

 
2.2 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน 

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน            
มีความชัดเจน 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 8 7 5 1 - 
รอยละ 38.1 33.3 23.8 4.8 - 

 
จากตารางที่ 8 ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน ที่มาขอรับบริการตามหนวยงานตางๆ 

ในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว สวนใหญรอยละ 38.1 มีความพึงพอใจมากที่สุดตอขั้นตอนการใหบริการ
มีระบบไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน รอยละ 33.3 มีความพึงพอใจมาก รอยละ 23.8 มีความพึงพอใจปาน
กลาง และรอยละ 4.7 มีความพึงพอใจมากนอย 
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2.3 ขั้นตอนการใหบริการแตละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 
ตารางที่ 9 แสดงจำนวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการแตละขั้นตอนมีความสะดวก 
รวดเร็ว 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 7 8 5 - - 
รอยละ 33.3 38.1 23.8 - - 

 
จากตารางที่ 9 ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน ที่มาขอรับบริการตามหนวยงานตางๆ 

ในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว สวนใหญรอยละ 38.1 มีความพึงพอใจมากตอขั้นตอนการใหบริการแต
ละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว รอยละ 33.3 มีความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 23.8 มีความพึงพอใจปานกลาง 

 
2.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 

ตารางที่ 10 แสดงจำนวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอการจัดใหมีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการอยางชัดเจน 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 6 10 5 - - 
รอยละ 28.6 47.6 23.8 - - 

 
จากตารางที่ 10 ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน ที่มาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว สวนใหญรอยละ 47.6 มีความพึงพอใจมากตอการจัดใหมีผังลำดับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจนรอยละ 28.6 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รอยละ 23.8 มีความ           
พึงพอใจปานกลาง 
 
3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน พบวา มีความพึงพอใจตอดานสิ่งอำนวยความสะดวก การจัด 
สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ใหบริการ เชน ที่จอดรถ น้ำดื่ม, อาคารสถานที่มีความสะอาด, มีเครื่องมือ/
อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ และมีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจน
สะดวก เหมาะสม ตามลำดับ 
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3.1 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวกในสถานที่ใหบริการ เชน ที่จอดรถ น้ำดื่ม 
ตารางท่ี 11 แสดงจำนวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่
ใหบริการ เชน ที่จอดรถ น้ำดื่ม 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 7 6 7 1 - 
รอยละ 33.3 28.6 33.3 4.8 - 

 
จากตารางท่ี 11 ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน ที่มาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว สวนใหญรอยละ 33.3 มีความพึงพอใจมากที่สุด และปานกลาง          
ตอการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ใหบริการ เชน ที่จอดรถ น้ำดื่ม รอยละ 28.6 มีความพึงพอใจมาก และ
รอยละ 4.8 มีความพึงพอใจนอย  

 
3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ 

ตารางที่ 12 แสดงจำนวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอการมีเครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ
ขอมูลสารสนเทศ 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 5 13 3 - - 
รอยละ 23.8 61.9 14.3 - - 

 
จากตารางท่ี 12 ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน ที่มาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว สวนใหญรอยละ 61.9 มีความพึงพอใจมากตอการมีเครื่องมือ/
อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ รอยละ 23.8 มีความพึงพอใจมากที่สุด และรอยละ 14.3 มีความ
พึงพอใจปานกลาง 

 
3.3 มีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจนสะดวก เหมาะสม 

ตารางท่ี 13 แสดงจำนวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอการมีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไว
อยางชัดเจนสะดวก เหมาะสม 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 2 13 6 - - 
รอยละ 9.5 61.1 28.6 - - 
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จากตารางท่ี 13 ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน ที่มาขอรับบริการตามหนวยงาน
ตางๆ ในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว สวนใหญรอยละ 61.1 มีความพึงพอใจมากตอการมีการจัดผังการ
ใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจนสะดวก เหมาะสม รอยละ 28.6 มีความพึงพอใจปานกลาง และรอยละ 
9.5 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 
3.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 

ตารางที ่14 แสดงจำนวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตออาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 
 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย ควร

ปรับปรุง 
จำนวน (คน) 6 12 3 - - 
รอยละ 28.6 57.1 14.3 - - 

 
จากตารางท่ี 14 ผลการสำรวจผูรับบริการ จำนวน 21 คน ที่มาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาว สวนใหญรอยละ 57.1 มีความพึงพอใจมาก รอยละ 28.6 มีความ         
พึงพอใจมากที่สุด และรอยละ 14.3 มีความพึงพอใจปานกลาง 

 
สวนที่ 4 : ทานคิดวาองคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวควรปรับปรุงดานได (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ดานสถานที่ในการบริการขอมูลขาวสาร     จำนวน  6  คน 
ดานขอมูลขาวสารท่ีใหบริการแกประชาชน  จำนวน  2  คน 
ดานบริการการรับชำระภาษี   จำนวน  2  คน 
ดานการใหบริการของเจาหนาที่ในหนวยงาน จำนวน  1  คน 
ดานอ่ืนๆ (ระบุ)................. 
บริการน้ำดื่ม   จำนวน  1  คน 
สถานที่จอดรถ   จำนวน  1  คน 
การประชาสัมพันธ   จำนวน  1  คน 

 
 
 


