
 
 

แบบรายงานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

** ** ** **  
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
อุแท ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มารับบริการ จ านวน 100 คน โดยแบบสอบถามเป็นค าถามแบบ
ปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 เรื่องท่ีขอรับบริการ  
 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  
 ซึ่งวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
อุแท มีกรอบการประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการและ
ด้านการอ านวยความสะดวก เป็นค าถามแบบประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งเป็นการวัดประเภทช่วง ได้แก่ 
 คะแนน 1 = ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 คะแนน 2 = ระดับความพึงพอใจน้อย 

คะแนน 3 = ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนน 4 = ระดับความพึงพอใจมาก 
คะแนน 5 = ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ผลจากการด าเนินการแจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 ฉบับ ได้รับแบบสอบถาม

คืน จ านวน 100 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  เท่ากับ 5 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมาก  เท่ากับ 4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง เท่ากับ 3 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อย  เท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน 
เกณฑ์การคิดคะแนนเฉลี่ยมีดังนี้ 
 4.51 – 5.00  มีความหมายแปรผลค่าคะแนน มากที่สุด 
 3.51 -  4.50 มีความหมายแปรผลค่าคะแนน มาก 
 2.51 – 3.50 มีความหมายแปรผลค่าคะแนน ปานกลาง 
 1.51 – 2.50  มีความหมายแปรผลค่าคะแนน น้อย 
 0.00 – 1.50 มีความหมายแปรผลค่าคะแนน น้อยที่สุด  
ผลการประเมินความพึงพอใจของของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  
ประจ าปี 2562 มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบประเมิน   
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 33 33 
หญิง 67 67 
รวม 100 100.00 

 จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 67 
รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 33 
 

ตารางท่ี 2 แสดงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

อายุต่ ากว่า 20 ปี 1 1 
อายุ 20-30 ปี 8 8 
อายุ 31-40 ปี 21 21 
อายุ 41-50 ปี 35 35 
อายุ 51-60 ปี 31 31 
อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 4 4 

รวม 100 100.00 
  จากตารางที่ 2 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 35 ราย       คิด
เป็นร้อยละ 35 รองลงมาคืออายุ 51-60 ปี จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 31 และอายุระหว่าง 31-40 ปี 
จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 21 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 3 แสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 0 0 
ประถมศึกษา 24 24 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 33 33 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 14 14 
ปริญญาตรี 29 29 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 
อ่ืน ๆ 0 0 

รวม 100 100.00 
จากตารางที่ 3 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ รองลงมาระดับปริญญาตรี จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ  29 และ
ระดับประถมศึกษา จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 

 
 
 
 



 
 
 
ตารางท่ี 4 แสดงอาชีพของผู้ตอบแบบประเมิน 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
เกษตรกร 14 14 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 43 43 
รับราชการ 9 9 
ลูกจ้าง 26 26 
นักเรียน/นักศึกษา 2 2 
อ่ืน ๆ 4 4 

รวม 100 100.00 
  จากตารางที่ 4 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 43 ราย คิด
เป็นร้อยละ 43 รองลงมาคือลูกจ้าง จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 และประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 
14 ราย คิดเป็นร้อยละ 14  
 
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ 

เรื่องท่ีรับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. การขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 7 7 
2. การยื่นเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน 0 0 
3. การใช้อินเตอร์เน็ตต าบล 7 7 
4. ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 23 23 
5. การช าระภาษีต่าง ๆ 20 20 
6. การขอรับเบี้ยยังชีพต่าง ๆ 18 18 
7. การฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก 11 11 
8. การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8 8 
9. การขอจดทะเบียนพาณิชย์ 6 6 
10. อื่น ๆ 0 0 

รวม 100 100.00 
   

จากตารางที่ 5 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาขอรับบริการเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือช าระภาษีต่าง ๆ จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 และมา
ขอรับเบี้ยยังชีพต่าง ๆ จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ตารางท่ี 5 แสดงระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ  ร้อยละ
ของ

คะแนน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความ 
หมาย มาก

ที่สุด  
มาก 

ปาน
กลา
ง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศยัดี 
แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรยีบร้อย 

 
42 

 
54 

 
3 

 
1 

 
0 

87.4 4.37 0.60 มาก 

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็วและเอาใจใส ่

 
38 

 
54 

 
6 

 
2 

 
0 

85.6 4.28 0.67 มาก 

3. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเช่ือถือ 

 
56 

 
37 

 
6 

 
1 

 
0 

89.6 4.48 0.66 มาก 

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปญัหา 
อุปสรรค ที่เกดิขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

 
55 

 
38 

 
6 

 
1 

 
0 

89.4 4.47 0.66 มาก 

5. มีช่องทางการให้บริการที่
หลากหลาย 

 
59 

 
30 

 
7 

 
4 

 
0 

88.8 4.44 0.80 มาก 

6.  ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 

 
55 

 
37 

 
7 

 
0 

 
1 

89.0 4.45 0.72 มาก 

7.  มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน 

 
64 

 
30 

 
3 

 
3 

 
0 

91 4.55 0.70 มาก
ที่สุด 

8. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกใน
สถานท่ีให้บริการ เช่นที่จอดรถ น้ าดื่ม 
ห้องน้ า 

 
80 

 
18 

 
1 

 
1 

 
0 

95.4 4.77 0.51 มาก
ที่สุด 

รวม 56.13 37.25 4.88 1.63 0.13 89.53 4.48 0.66 มาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่าระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแทประจ า
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 89.53 อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนน
เฉลี่ยที่ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย มีระดับความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 87.40 อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.60 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่ มีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
85.60 อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.67 

3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีระดับความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 89.60 อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
0.66 

4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อย
ละ 89.40 อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.66 

5. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย มีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.80 อยู่ในระดับมาก 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.80 
 

 



 
 

6. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน มีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อย
ละ 89.00 อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.72 

7. มีผั งล าดับขั้ นตอนและระยะ เวลาการให้บริ การอย่ างชั ด เจน  มีระดับความพึงพอใจ                             
คิดเป็นร้อยละ 91.00 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.70 

8. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอดรถ น้ าดื่ม ห้องน้ า  มีระดับความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 89.53 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 0.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลแบบรายงานความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท  

อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
** ** ** ** ** ** ** ** 

   จากการ “ส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการให้บริการในการจัดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ ในปีถัดไป  
   ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มารับบริการ จ านวน 100 คน โดยแบบสอบถามเป็นค าถาม
แบบปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน   
   ผลการประเมินความพึงพอใจของของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
อุแท ประจ าปี 2562 มีดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 100 ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 67 ราย                  
คิดเป็นร้อยละ 67.00 มีอายุ ระหว่าง 41 -50 ปี จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.00 การศึกษา                         
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.00 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.00 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาขอรับบริการเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จ านวน 23 ราย คิด
เป็นร้อยละ 23.00 รองลงมาคือการช าระภาษีต่าง ๆ จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 และการขอรับ
เบี้ยยังชีพต่าง ๆ จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.00  

3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอุแท 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 89.53 อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.48 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.66 และพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏ ดังนี้ 
   3.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย มีระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 87.40 อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.60   
    3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่ มีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
85.60 อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.67 
    3.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 89.60 อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.66   
    3.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 89.40 อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.66 
             3.5 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย มีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 88.80 อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.80 
    3.6 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน มีระดับความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 89.00 อยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.45 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.72 
   3.7 มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  มีระดับความพึงพอใจ                             
คิดเป็นร้อยละ 91.00 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.70 
   3.8 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอดรถ น้ าดื่ม ห้องน้ า มีระดับความ
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 89.53 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
0.66 


