
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ  

ขององคการบริหารสวนตำบลหวยสำราญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของการใหบริการของผู ใช บริการองคการบริหารสวนตำบล 

หวยสำราญ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน 

ตอการใช บริการใน 4 ดาน คือ ดานกระบวนการและขั ้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ  

ดานสถานที่และ สิ ่งอำนวยความสะดวกตางๆ และดานคุณภาพการใหบริการ เพื ่อนำขอมูลที ่ไดมาใช

ประกอบการพิจารณาใน การพัฒนาและปรับปรุงการบริการใหตรงตามความตองการของประชาชนมากท่ีสุด  

                           ผลการสำรวจจากประชาชน 100 คน สรุปไดดังนี้ 

ท่ี ประเด็นท่ีวัดความพึงพอใจ  
 

ระดับความพ่ึงพอใจ 

1 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ    พอใจมาก 
2 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พอใจมาก พอใจมาก 
3 ดานสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ  พอใจมาก 
4 ดานคุณภาพการใหบริการ  พอใจมาก 

 

สรุปความพึงพอใจของผูตอบแบบสำรวจ   

  ภาพรวมของผูตอบแบบสำรวจมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการรอยละเฉลี่ยของทั้ง 4 ดาน 

ดวยคะแนนเฉลี ่ย 4.35 คิดเปนร อยละ 87 ซึ ่งมีความพอใจอยู ในระดับมาก โดยดานกระบวนการ 

และขั ้นตอนการ ใหบริการมีความพึงพอใจมากที ่สุด คิดเปนรอยละ 90.2 รองลงมาคือดานเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ ดานคุณภาพ การใหบริการ คิดเปนรอยละ 86 และดานสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ 

คิดเปนรอยละ 85.60 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินความพ่ึงพอใจการใหบริการ 

ขององคการบริหารสวนตำบลหวยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ผูประเมิน จำนวน 100 คน    

2. การวิเคราะหขอมูล ความหมายคำเฉลี่ย (Mean) ดังนี้ 

       คาเฉลี่ยของคะแนน      4.51- 500      หมายถึง   พอใจมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ยของคะแนน 3.51 - 4.50  หมายถึง    พอใจมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ยของคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง    พอใจปานกลาง 

  คาเฉลี่ยของคะแนน  1.51 – 2.50  หมายถึง    พอใจนอย 

  คาเฉลี่ยของคะแนน        1.00 – 1.50   หมายถึง    พอใจนอยท่ีสุด      

3. สถิติการวิเคราะหขอมูล 

  1. รอยละ 

  2. คาเฉลี่ย 

  3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.ลักษณะท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

                              X�  แทนคาเฉลี่ย (Mean) 

  S.D แทน คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Debiation) 

5.ผลการวิเคราะหขอมูล 

ท่ี ประเด็นท่ีวัดความพ่ึงพอใจ X� S.D ระดับความพ่ึง
พอใจ 

1 ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ    4.51 0.46 พอใจมากท่ีสุด 
2 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พอใจมาก 4.30 0.74 พอใจมาก 
3 ดานสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกตางๆ 4.28 0.71 พอใจมาก 
4 ดานคุณภาพการใหบริการ 4.30 0.71 พอใจมาก 
 รวม 4.35 0.65 พอใจมาก 
 

 

 

 

 



6. ผลการวิเคราะหความพ่ึงพอใจสำหรับผูเขารวมโครงการ 

     ตารางชุดท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเขารวมโครงการ เก่ียวกับความพึงพอใจ 

                      ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 

ประเด็นท่ีวัดความพ่ึงพอใจ X� S.D ระดับความพ่ึงพอใจ 
1. การติดประกาศหรือแจงขอมูลเก่ียวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการ 

4.75 0.44 พอใจมากท่ีสุด 

2.ข้ันตอนการใหบริการเปนไปตามประกาศหรือแจงไว 
 

4.60 0.67 พอใจมาก 

3. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน มีความคลองตัว 
 

4.30 0.90 พอใจมาก 

การใหบริการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 4.40 0.74 พอใจมาก 
รวม 4.51 0.46 พอใจมาก 

 

    ตารางชุดที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเขารวมโครงการ เกี่ยวกับความพ่ึงพอใจ        

                    ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ประเด็นท่ีวัดความพ่ึงพอใจ X� S.D ระดับความพ่ึงพอใจ 
1. การใหบริการสะดวกรวดเร็ว 4.30 0.90 พอใจมากท่ีสุด 
2.กริยามารยาทและการพูดจาสุภาพเรียบรอย 4.40 0.74 พอใจมาก 
3. ความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบ
คำถาม ชี้แจงขอสงสยั 

4.20 0.82 พอใจมาก 

โดยภาพรวมทานมีความพ่ึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.30 0.90 พอใจมาก 
รวม 4.30 0.74 พอใจมาก 

 

ตารางชุดท่ี 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเขารวมโครงการ เก่ียวกับความพึงพอใจ       

        ดานกระบวนสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ 

ประเด็นท่ีวัดความพ่ึงพอใจ X� S.D ระดับความพ่ึงพอใจ 
1. ดานสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ 4.20 0.82 พอใจมากท่ีสุด 
2.การเปดรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน กลองรับ
ความคิดเห็น แบบสำรวจตางๆ 

4.30 0.90 พอใจมาก 

3. สิงอำนวยความสะดวกตางๆ มีความเพียงพอและเหมาะสม  4.40 0.74 พอใจมาก 
4.โดยภาพรวมทานมีความพ่ึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

4.20 0.82 พอใจมาก 

รวม 4.28 0.71 พอใจมาก 

 



ตารางชุดที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูเขารวมโครงการ เกี่ยวกับความพ่ึงพอใจ 

            ดานคุณภาพการใหบริการ 

ประเด็นท่ีวัดความพ่ึงพอใจ X� S.D ระดับความพ่ึงพอใจ 
1. การใหบริการท่ีไดรับตรงตามความตองการ 4.20 0.82 พอใจมากท่ีสุด 
2.ความครบถวน ถูกตอง ของการใหบริการ 4.40 0.74 พอใจมาก 
3ภาพรวมท่ีทานพ่ึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ 4.30 0.90 พอใจมาก 

รวม 4.30 0.71 พอใจมาก 

 

 

 


