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สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 

ประจําปงบประมาณ 2562  
 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ  

  (ไมแสดงรายละเอียดในการสรุปผล) 

 

สวนท่ี 2  เรื่องท่ีขอรับบริการ 

งานบริการท่ีผูขอรับบริการ ณ จุดบริการ องคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ ผลการสํารวจ

ผูรับบริการ ณ จุดบริการองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ จํานวน  143 คน ท่ีตอบแบบสอบถามความพึง

พอใจ  

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนผูขอรับบริการในแตละเรื่อง 

 

เรื่องขอรับบริการ จํานวน (คน) 

การขอขอมูลขาวสารทางราชการ 5 

การยื่นเรื่องรองทุกข/รองเรียน 20 

การใช Internet ตําบล - 

การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 6 

การขอแบบบานเพ่ือประชาชน - 

การออกแบบอาคาร - 

การชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 9 

การชําระภาษีบํารุงทองท่ี 32 

การขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 33 

การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 7 

การขอรับเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส - 

การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 9 

การฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก 9 

การขอจัดตั้งสถานจําหนายอาหารและสะสมอาหาร - 

การขอประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ - 

อ่ืนๆ…………… 

- การขอใชรถกระเชา 
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สวนท่ี 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการ ณ จุดบริการ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ ในภาพรวม

และรายดาน 

 

ตารางท่ี 2 แสดงรอยละและคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

 

คุณภาพการใหบริการ รอยละความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 90.3 3.4 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 81.5 3.1 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 83.6 3.2 

ภาพรวม 85.1 3.2 

 

จากตารางท่ี 2 พบวาความพึงพอใจของผูรับบริการ ณ จุดรับบริการขององคการบริหารสวนตําบล             

หนองไมไผในการใหบริการท้ัง 3 ดาน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจรอยละ 85.1 เม่ือพิจารณาในรายดานของการ

ใหบริการ พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ 

มีความพึงพอใจรอยละ 90.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจรอยละ 83.6 และดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการมีความพึงพอใจรอยละ 81.5 

  

การสรุปผลความพึงพอใจรายดาน  

 ซ่ึงจะประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานเจาหนาท่ี, ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ และดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก  

1. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน พบวา มีความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีสามารถแกปญหา 

อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม, เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส และ เจาหนาท่ี

พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัว เรียบรอย เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน 

ถูกตอง            นาเชื่อ ตามลําดับ 

1.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัว เรียบรอย  

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ 

การวางตัว เรียบรอย 

 ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย ควร

ปรับปรุง 

จํานวน (คน) 79 55 9 - - 

รอยละ 55.25 38.46 6.29 - - 
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จากตารางท่ี 3 ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหนวยงานตางๆ                  

ในองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ สวนใหญรอยละ 55.25 มีความพึงพอใจมากท่ีสุดตอเจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ 

อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัว เรียบรอย รอยละ 38.46 มีความพึงพอใจมาก และรอยละ 6.29                   

มีความพึงพอใจปานกลาง ตามลําดับ 

1.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวนความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และ

เอาใจใส 

 ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย ควร

ปรับปรุง 

จํานวน (คน) 117 19 7 - - 

รอยละ 81.81 13.29 4.89 - - 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ สวนใหญรอยละ 81.81 มีความพึงพอใจมากท่ีสุดตอเจาหนาท่ี

ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส รอยละ 13.29  มีความพึงพอใจมาก และรอยละ 4.89 มีความพึง

พอใจปานกลาง ตามลําดับ 

 

1.3 เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง นาเช่ือ 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยาง

ชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อ 

 ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย ควร

ปรับปรุง 

จํานวน (คน) 113 26 4 - - 

รอยละ 79.02 18.18 2.80 - - 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ สวนใหญรอยละ 79.02 มีความพึงพอใจมากท่ีสุดตอเจาหนาท่ีให

คําแนะนํา ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อ รอยละ 18.18 มีความพึงพอใจมาก และรอยละ 2.80 มี

ความพึงพอใจปานกลาง ตามลําดับ 
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1.4 เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีสามารถแกปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนได

อยางเหมาะสม 

 ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย ควร

ปรับปรุง 

จํานวน (คน) 111 16 16 - - 

รอยละ 77.62 11.19 11.19 - - 

 

จากตารางท่ี 6 ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ สวนใหญรอยละ 77.62 มีความพึงพอใจมากท่ีสุดตอเจาหนาท่ี

สามารถแกปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม รอยละ 11.19 มีความพึงพอใจมาก เทากับรอยละ 11.19 

มีความพึงพอใจปานกลาง  

 

2. ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน พบวา มีความพึงพอใจตอดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน, ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมี

ความสะดวกรวดเร็ว, มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจนและมีชองทางการใหบริการท่ี

หลากหลาย ตามลําดับ 

 

2.1 มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอมีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 

 ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย ควร

ปรับปรุง 

จํานวน (คน) 8 89 26 20 - 

รอยละ 5.59 62.24 18.18 13.99 - 

 

จากตารางท่ี 7 ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ สวนใหญรอยละ 62.24  มีความพึงพอใจมากตอชองทางการ

ใหบริการท่ีหลากหลาย รอยละ 18.18 มีความพึงพอใจปานกลาง รอยละ 13.99 มีความพึงพอใจนอย และรอยละ 

5.59 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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2.2 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน            

มีความชัดเจน 

 ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย ควร

ปรับปรุง 

จํานวน (คน) 60 44 31 8 - 

รอยละ 41.96 30.77 21.68 5.59 - 

 

จากตารางท่ี 8 ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ สวนใหญรอยละ 41.96 มีความพึงพอใจมากท่ีสุดตอข้ันตอนการ

ใหบริการมีระบบไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน รอยละ 30.77 มีความพึงพอใจมาก รอยละ 21.68 มีความพึง

พอใจปานกลาง และรอยละ 5.59  มีความพึงพอใจมากนอย 

 

2.3 ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 

ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนมีความสะดวก 

รวดเร็ว 

 ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย ควร

ปรับปรุง 

จํานวน (คน) 55 68 20 - - 

รอยละ 38.46 47.55 13.99 - - 

 

จากตารางท่ี 9 ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ สวนใหญรอยละ 38.46 มีความพึงพอใจมากตอข้ันตอนการ

ใหบริการแตละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว รอยละ 47.55 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รอยละ 13.99 มีความพึง

พอใจปานกลาง 

 

2.4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน 

ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอการจัดใหมีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน 
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 ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย ควร

ปรับปรุง 

จํานวน (คน) 26 101 16 - - 

รอยละ 18.18 70.63 11.19 - - 

 

จากตารางท่ี 10 ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ สวนใหญรอยละ 70.63 มีความพึงพอใจมากตอการจัดใหมีผังลําดับ

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจนรอยละ 18.18 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด รอยละ 11.19 มีความ           

พึงพอใจปานกลาง 

 

3. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน พบวา มีความพึงพอใจตอดานสิ่งอํานวยความสะดวก การจัด 

สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีใหบริการ เชน ท่ีจอดรถ น้ําดื่ม, อาคารสถานท่ีมีความสะอาด, มีเครื่องมือ/

อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ และมีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจน

สะดวก เหมาะสม ตามลําดับ 

 

3.1 การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานท่ีใหบริการ เชน ท่ีจอดรถ น้ําดื่ม 

ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ี

ใหบริการ เชน ท่ีจอดรถ น้ําดื่ม 

 ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย ควร

ปรับปรุง 

จํานวน (คน) 48 41 48 6 - 

รอยละ 33.57 28.67 33.57 4.19 - 

 

จากตารางท่ี 11 ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ สวนใหญรอยละ 33.57 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด และปานกลาง          

ตอการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีใหบริการ เชน ท่ีจอดรถ น้ําดื่ม รอยละ 28.67 มีความพึงพอใจมาก 

และรอยละ 4.19 มีความพึงพอใจนอย  

 

3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ 

ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอการมีเครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ

ขอมูลสารสนเทศ 
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 ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย ควร

ปรับปรุง 

จํานวน (คน) 34 89 20 - - 

รอยละ 23.78 62.24 13.98 - - 

 

จากตารางท่ี 12 ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ สวนใหญรอยละ 62.24 มีความพึงพอใจมากตอการมีเครื่องมือ/

อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ รอยละ 23.78 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด และรอยละ 13.98 มี

ความพึงพอใจปานกลาง 

 

3.3 มีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจนสะดวก เหมาะสม 

ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตอการมีการจัดผังการใหบริการและการใชอาคารไว

อยางชัดเจนสะดวก เหมาะสม 

 ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย ควร

ปรับปรุง 

จํานวน (คน) 16 87 40 - - 

รอยละ 11.19 60.84 27.97 - - 

 

จากตารางท่ี 13 ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ สวนใหญรอยละ 60.84 มีความพึงพอใจมากตอการมีการจัดผังการ

ใหบริการและการใชอาคารไวอยางชัดเจนสะดวก เหมาะสม รอยละ 27.97 มีความพึงพอใจปานกลาง และรอยละ 

11.19 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

3.4 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 

ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจตออาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 

 

 ระดับความพึงพอใจ 

 มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย ควร

ปรับปรุง 

จํานวน (คน) 42 83 18 - - 

รอยละ 29.37 58.04 12.58 - - 
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จากตารางท่ี 14 ผลการสํารวจผูรับบริการ จํานวน 143 คน ท่ีมาขอรับบริการตามหนวยงาน

ตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผ สวนใหญรอยละ 58.04 มีความพึงพอใจมาก รอยละ 29.37 มีความ         

พึงพอใจมากท่ีสุด และรอยละ 12.58 มีความพึงพอใจปานกลาง 

 

สวนท่ี 4 : ทานคิดวาองคการบริหารสวนตําบลหนองไมไผควรปรับปรุงดานได (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

ดานสถานท่ีในการบริการขอมูลขาวสาร     จํานวน  6  คน 

ดานขอมูลขาวสารท่ีใหบริการแกประชาชน  จํานวน  2  คน 

ดานบริการการรับชําระภาษี   จํานวน  2  คน 

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ีในหนวยงาน จํานวน  1  คน 

ดานอ่ืนๆ (ระบุ)................. 

บริการน้ําดื่ม   จํานวน  1  คน 

สถานท่ีจอดรถ   จํานวน  5  คน 

การประชาสัมพันธ   จํานวน  1  คน 

 

 

 


