
 

 

 

 

รายงานสรปุผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รบับริการ 

ทีม่ีตอ่การเขา้ใชส้ถานทีแ่ละบรกิารของ  

องคก์ารบริหารสว่นตำบลโนนยอ 

อำเภอชมุพวง  จงัหวัดนครราชสมีา 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

 
  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่ มี ต่อการเข้าใช้สถานที่ และบริการ               

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ในครั้งนี้  จัดทำข้ึนเพื่อเป็นการรายงานผลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แสดงผลการดำเนินงาน

ที่มีความเชื่อมโยงกัน อันเป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการภาครัฐที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ     

ได้ดำเนินการ  โดยมีการกำหนดทิศทางการทำงาน เป้าประสงค์ และผลการดำเนินการที่คาดหวังขององค์กร         

สู่ประชาชนให้เกิดการรับรู้และเข้าใจ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  จึงได้ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน            

โดยการสำรวจสอบถามความพึงพอใจ  ณ  จุดบริการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ตลอดจน

นำเสนอช่องทางที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารที่ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลโนนยอ และบุคคลทั่วไป สามารถ

เข้าถึงบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป  

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนำ 

๑.๑ ทีม่าและความสำคญั 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
กระจายอำนาจที่รัฐบาลมอบอำนาจในการบริหารงานตามภารกิจต่าง ๆ โดยหลักการกระจายอำนาจและให้
อิสระแก่ท้องถิ่นเพ่ือปกครองตนเอง แนวคิดในการจัดการปกครองท้องถิ่น เกิดขึ้นเพ่ือส่งเสริ มให้ท้องถิ่นได้มี
อิสระในการปกครองตนเอง มีส่วนร่วมในการบริหาร มีสิทธิมีเสียงดำเนินการปกครองกันเองอันเป็นรากฐาน
และวิธีทางของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำให้ประชาชนรู้สึกว่า ตนเองได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ทำให้เกิดความรับผิดชอบ เกิดความหวงแหนและ
ปกครองสิทธิผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาการเมืองระดับชาติต่อไป แต่ประโยชน์
ของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ก็คือเหตุผลที่ว่า ไม่มีผู้ใดจะรับรู้ถึงปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นได้ดีที่สุด  ซึ่งในการนี้จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้เรียนรู้
กระบวนการทางการเมือง  การปกครองและการบริหารท้องถิ่น  อันจะก่อให้เกิดผู้นำท้องถิ่นที่จะก้าวมาเป็น
ผู้นำระดับชาติต่อไป และยังเป็นการแบ่งภาระของรัฐบาลโดยสนับสนุนให้มีการปกครองตนเองและการ
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ        
มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จึงถูกคาดหวังจาก
หลายฝ่ายว่าจะสามารถพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการกับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง  โดยคำนึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เน้นการให้บริการประชาชนเป็นหัวใจสำคัญและสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชน ด้วยเหตุผลนี้  จึงได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับบริการโดยตรง ณ จุดบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของบุคลากร รวมถึงการ
แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานด้านการบริการประชาชนผู้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  ต่อไป 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  
อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒. เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

๓. เพ่ือนำผลการประเมินความพึงพอใจ ไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการบริการแก่ประชาชนให้มีความ
พึงพอใจสูงสุด และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 



๑.๓ ขอบเขตการประเมิน 
 ๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เป็นการสำรวจสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลโนนยอ และประชาชน
ทั่วไป ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ใน ๒ หัวข้อ
การประเมิน ได้แก่ 
  ๑. ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ ประกอบด้วย ๓ เรื่อง ดังนี้ 
   ๑.๑ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
   ๑.๒ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   ๑.๓ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ๒. ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ๓ เรื่อง ดังนี้ 
   ๒.๑ การเกิดประโยชน์ของผู้รับบริการ 
   ๒.๒ การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานรัฐ 
   ๒.๓ การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงานรัฐ 

 ๒. ขอบเขตด้านประชากร 
  การประเมินในครั้งนี้ เป็นการประเมินข้อมูลจากประชาชนที่รับบริการจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนยอ  ณ  จุดบริการในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๓. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการครั้งนี้  ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  ณ  จุดบริการในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 
 

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ผลจากการประเมิน ทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ของแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒. ผลจากการประเมิน ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการ
ของแต่ละส่วนราชการขององ์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ต่อไป 
  ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ สามารถนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณา
กำหนดแนวทางการบริหารงานของตำบลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

สรปุผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้บับริการ   

ณ  จุดบรกิารขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 

อำเภอชมุพวง  จงัหวัดนครราชสมีา 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 
 

 



บทสรปุสำหรบัผู้บรหิาร 
รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจ 

จากแบบสอบถามความพงึพอใจ  ณ  จดุบริการ ของผูร้บับริการที่มตีอ่การให้บรกิาร 
ขององค์การบริหารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง  จงัหวดันครราชสมีา 

*************************** 
 

  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของส่วน
ราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  ณ  จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนยอ  และศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชน  โดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้รับบริการประกอบการสรุปผลการประเมิน  โดยในบทสรุปสำหรับผู้บริหาร จะสรุปผลการประเมิน 
ในตารางที่ ๒ ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ และตารางที่ ๓ ความ เชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการ  โดยมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลของแต่ละระดับความคิดเห็น โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละในการ
ประเมิน ดังนี้   
  ตารางที่ ๒  ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 
  ระดับความพึงพอใจ พอใจมาก 
  ระดับความพึงพอใจ  ค่อนข้างพอใจ  
  ระดับความพึงพอใจ ไม่ค่อยพอใจ 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่พอใจ   
  ตารางที่ ๓  ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
  ระดับความพึงพอใจ เชื่อมั่นมาก 
  ระดับความพึงพอใจ ค่อนข้างเชื่อม่ัน 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่ค่อยเชื่อมั่น 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เชื่อม่ัน 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้  

 ตารางที่ ๒ ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 
 ๑) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ 
ค่อนข้างพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
 ๒) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ พอใจมาก  คิดเป็น
ร้อยละ  ๘๔ 
 ๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ พอใจมาก  คิดเป็น
ร้อยละ  ๙๖ 
ประชาชนผูร้บับริการ  ณ  จดุบรกิารขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ ในเรือ่งความพึงพอใจตอ่หนว่ยงาน
ผูใ้ห้บรกิาร  รวม ๓ ดา้น  คดิเป็นรอ้ยละ ๘๗ (๘๖.๖๖) 



  
ตารางที่ ๓ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
 ๑) การเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบริการ  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  อยู่ในระดับ       
เชื่อมั่นมาก  คิดเป็นร้อยละ ๗๖ 
 ๒) การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานรัฐ  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอสูงสุด  อยู่ในระดับ  
เชื่อมั่นมาก  คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
 ๓) การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงานรัฐ  พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจสูงสุด  อยู่ในระดับ  เชื่อมั่นมาก  คิดเป็นร้อยละ ๙๖ 

ประชาชนผูร้บับรกิาร  ณ  จุดบรกิารขององคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนยอ ในเรื่องความพึงพอใจต่อหน่วยงาน
ผู้ให้บริการ  รวม ๓ ด้าน  คิดเป็นร้อยละ ๘๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลแบบประเมนิความพึงพอใจในของผูร้บับรกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 

อำเภอชมุพวง  จงัหวดันครราชสมีา  ประจำปงีบประมาณ 256๔ 
......................................................................................  

  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของ
หน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี
งบประมาณ 256๔    สำหรับนำผลการประเมินมาปรับปรุง มีผลการประเมินดังนี้ 

1. กลุ่มประชากรและตวัอยา่ง 

   ประชาชนผู้มารับบริการในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ผู้ประสานงานโดยการ
สุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบประเมิน เพ่ือสรุปผล  จำนวน 50 คน 

2.ระยะเวลาดำเนนิการ   

ประจำปีงบประมาณ 2563 

3.เครือ่งมอืที่ใชใ้นการประเมนิ 

   แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประจำปี
งบประมาณ 2๕6๔ 

4. การวเิคราะห์ขอ้มลู 

         สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คือ การใช้ค่าร้อยละ    

5. ผลการวเิคราะห์ขอ้มลู 

   แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประจำปี
งบประมาณ 2๕6๔ มีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที ่1   ขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ขอ้มลูดา้น จำนวน รอ้ยละ 
1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

รวม 
2. อาย ุ
  ต่ำกว่า  20  ปี  
  21 – 40    ปี  
  41 – 60   ป ี
 มากกว่า  60  ปี 

รวม 
 

 
18 
32 
50 

                  
3 

                   28 
                   16 
                    3 
                   50 
 

 
36 

       64 
100 

 
1.7 

25.4 
47.5 
25.4 
100 

 



 
3. ตอบแบบสอบถามนีใ้นนามของ 
   ประชาชนทั่วไป  
   ชุมชน  
   องค์กรเอกชน 
   หน่วยงานภาครัฐ 
    

รวม     
4. การเข้าใชส้ถานที่ของหนว่ยงานนีเ้พือ่ 
   จัดฝึกอบรม 
   จัดประชุม/สัมมนา 
   เข้าศึกษาดูงาน 
   อ่ืน ๆ ระบุ ขอข้อมูลต่าง ๆ, ติดต่องานทั่วไป 

                                 รวม 

  
 

46 
2 
0 
2 
0 

                   50 
 

0 
0 
0 

50 
                  50                  
 

 
 

92 
4 
0 
4 
0 

100 
 

0 
0 
0 

100 
100 

 

  จากตารางที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็น
เพศหญิง มากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36 ข้อมูลด้านอายุ 
ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 21 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมา อยู่ในช่วงอายุ 41 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
32 ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นประชาชนทั่วไป ร้อยละ 92 ในนามชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 
4 ด้านการเข้าใช้สถานที่ของหน่วยงาน ประชาชนเข้าใช้ในเรื่องการติดต่อขอข้อมูล และติดต่องานทั่วไป        
คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่2   ความพึงพอใจตอ่หนว่ยงานผูใ้หบ้ริการ 

ความพงึพอใจในดา้นตา่ง ๆ ตอ่หนว่ยงานผูใ้หบ้ริการ 

ระดบัความพงึพอใจ (รอ้ยละ) 

จำ
นว

น 

พอใจ
มาก 

จำ
นว

น 

คอ่นขา้
งพอใจ 

จำ
นว

น 

ไม่
คอย
พอใจ จำ

นว
น 

ไม่
พอใจ 

ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร 
1. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการ
ให้บริการ 

12 24 38 76 0 0 0 0 

2. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก 10 20 38 76 2 4 0 0 
3. มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา 9 18 40 80 1 2 0 0 
4. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง 20 40 30 60 0 0 0 0 
ด้านเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 
5. ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง 42 84 8 16 0 0 0 0 
6. แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ 40 80 10 20 0 0 0 0 
7. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ   20 40 28 56 2 4 0 0 
8. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรง
ประเด็นให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม 

28 56 21 42 1 2 0 0 

9. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน 38 76 12 24 0 0 0 0 
ด้านสิง่อำนวยความสะดวก 

10. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับ
บริการ 

48 96 2 4 0 0 0 0 

11. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องจัดกิจกรรมที่
พัก  ห้องน้ำ ที่จอดรถ โรงอาหาร 

45 96 2 4 0 0 0 0 

12. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ 40 80 8 16 2 4 0 0 
13. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน 32 64 12 24 6 12 0 0 
14. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม 48 96 2 4 0 0 0 0 
15. ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม เช่น แสงสว่าง มีทาง
สำหรับ ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ เป็นต้น   

46 92 4 8 0 0 0 0 

16. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 45 90 4 8 1 2 0 0 
17. ได้รับการบริการที่คุ้มค่า 40 80 8 16 2 4 0 0 
18. ผลการให้บริการในภาพรวม 38 76 10 20 2 4 0 0 

 

 

 

 

 



จากตารางที่ ๒ ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ พบว่า ดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องซอง มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา สูงสุด อยู่ในระดับ 
ค่อนข้างพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ รองลงมาเป็นเรื่อง มีความชัดจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนการ
ให้บริการ และชั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ค่อนช้างพอใจ คิด
เป็นร้อยละ 76 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนให้ระดับความจึงพอใจสูงสุด ในเรื่อง ให้บริการด้วยความสุภาพ 
และเป็นกันเอง อยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๔ รองลงมาคือเรื่อง การแต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและ
ลักษณะท่าทางที่สุภาพ คิดเป็นร้อยละ ๘0 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนให้ระดับความพึงพอใจสูงสุด 2 
เรื่อง คือ เรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ และความสะอาดของสถานที่
โดยรวม อยู่ในระดับ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖ รองลงมาคือ  เรื่องความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม เช่น     
แสงสว่าง มีทางสำหรับผู้พิการ, ผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 92  ดา้นคุณภาพการให้บรกิาร ประชาชนให้ความพึงพอใจ
สูงสุดเรื่องได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ อยู่ในระตับ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมา คือ เรื่องได้รับ
การบริการที่คุ้มค่า อยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

ตอนที่ 3 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

ความพงึพอใจในดา้นตา่ง ๆ ตอ่หนว่ยงานผูใ้หบ้ริการ 

ระดบัความพงึพอใจ (รอ้ยละ) 
จำ

นว
น 

พอใจ
มาก 

จำ
นว

น 

คอ่นขา้ง
พอใจ 

จำ
นว

น 

ไม่
คอย
พอใจ จำ

นว
น 

ไม่
พอใจ 

การเกดิประโยชนส์ขุของผูร้บับริการ 

1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ
อย่างเหมาะสม 

38 76 10 0 2 4 0 0 

2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส 28 56 20 0 2 4 0 0 

3. หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ 22 44 27 0.01 1 2 0 0 

การเกดิผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิของหนว่ยงานรฐั 

4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็น
อย่างดี 

30 60 20 0 0 0 0 0 

5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเหมาะสมกับ
งานที่รับผิดชอบ 

45 90 4 0 1 2 0 0 

6. เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น ยินดี และเต็มใจให้บริการ 32 64 18 0 0 0 0 0 

การมีประสทิธภิาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชงิภารกจิของหนว่ยงานรฐั 

7. หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

25 50 25 0.01 0 0 0 0 

8. สถานที่ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับกิจกรรมของ
ผู้รับบริการ 

48 96 2 0 0 0 0 0 



 

จากตารางที่ ๓ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ประชาชนได้ให้ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบริการ สูงสุด ในเรื่อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนองตอบความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับ เชื่อมั่นมาก คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมา คือ เรื่อง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสอยู่ในระดับ เชื่อมั่นมาก คิดเป็นร้อยละ ๕6 ด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของหน่วยงานรัฐ ประชาชนให้ความพึงพอใจสูงสุด ในเรื่อง เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับ เชื่อมั่นมาก คิดเป็นร้อยละ 9o รองลงมา คือเรื่อง เจ้าหน้าที่มีความ
มุ่งมั่น ยินดี และเต็มใจให้บริการ อยู่ในระดับ เชื่อมั่นมาก คิดเป็นร้อยละ  6๔ ด้านการมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงานรัฐ ประชาชนให้ความพึงพอใจสูงสุดเรื่อง สถานที่ของหน่วยงานมีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ เชื่อมั่นมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๖ รองลงมา คือเรื่อง หน่วยงานมี
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผูร้ับบรกิาร 

ที่มตีอ่การเขา้ใชส้ถานที่และบรกิาร  ณ  จดุบรกิาร  

ของ องคก์ารบริหารส่วนตำบลโนนยอ 

อำเภอชมุพวง  จงัหวดันครราชสมีา 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยอ  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 
ข้อช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมายในขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงและในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

1.  เพศ      1)  ชาย        2)  หญิง 
2.  อายุ      1)  ต ่ากว่า 20 ปี    2)  21 - 40 ปี        4)  41 – 60 ปี        6)  60 ปีขึ้นไป 
3.  อาชีพของผู้มารับบริการ 

     1)  ประชาชนผูรั้บบริการ            2)  องคก์รชุมชน  
     3)  องคก์รเอกชน      4)  หน่วยงานภาครัฐ 
     5) หน่วยงานภาคเอกชน    
4.  การเขา้ใชส้ถานท่ีของหน่วยงานเพื่อ 
     1)  จดัฝึกอบรม            2)  จดัประชุม/สัมมนา  
     3)  เขา้ศึกษาดูงาน      4)  อื่น ๆ .............................................................. 
 
 

ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก ค่อนข้าง
พอใจ 

ไม่ค่อย
พอใจ 

ไม่
พอใจ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
1. มีความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนการให้บริการ     
2. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตวัและไม่ยุง่ยาก     
3. มีความสะดวกรวดเร็ว ทนัตามก าหนดเวลา     
4. ให้บริการดว้ยความเสมอภาคตามล าดบัก่อน-หลงั     
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
5. ให้บริการดว้ยความสุภาพ และเป็นกนัเอง     
6. แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลกัษณะท่าทางท่ีสุภาพ     
7. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมท่ีจะให้บริการ       
8. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบขอ้สงสัยไดต้รงประเด็นให้ค าแนะน าและช่วย
แกปั้ญหาไดเ้หมาะสม 

    

9. มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น ไม่ขอส่ิงตอบแทน     
ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
10. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ     
11. ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ห้องจดักิจกรรมท่ีพกั  ห้องน ้า ท่ีจอดรถ โรงอาหาร     

12. คุณภาพและความทนัสมยัของอปุกรณ์/เคร่ืองมือ     
13. ป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพนัธ์ มีความชดัเจน     

  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2  ความพงึพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 



 

ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก ค่อนข้าง
พอใจ 

ไม่ค่อย
พอใจ 

ไม่
พอใจ 

14. ความสะอาดของสถานท่ีโดยรวม     
15. ความปลอดภยัของสถานท่ีโดยรวม เช่น แสงสว่าง มีทางส าหรับ ผูพ้ิการ, ผูสู้งอาย ุเป็นตน้       
16. ไดรั้บบริการท่ีตรงตามความตอ้งการ     
17. ไดรั้บการบริการท่ีคุม้ค่า     
18. ผลการให้บริการในภาพรวม     

 

 

ความเช่ือมั่นในคุณภาพการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

เช่ือมั่น
มาก 

ค่อนข้าง
เช่ือมั่น 

ไม่ค่อย
เช่ือมั่น 

ไม่
เช่ือมั่น 

การเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบริการ 
1. เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานสนองตอบความตอ้งการของผูรั้บบริการอยา่งเหมาะสม     
2. เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และโปร่งใส     

3. หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการ     
การเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของหน่วยงานรัฐ 
4. เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอยา่งดี     
5. เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความช านาญเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ     
6. เจา้หนา้ท่ีมีความมุ่งมัน่ ยินดี และเตม็ใจให้บริการ     
การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงานรัฐ     
7. หน่วยงานมีการใชเ้ทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีทนัสมยัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ     
8. สถานท่ีของหน่วยงานมีความเหมาะสมกบักิจกรรมของผูรั้บบริการ     

ขอ้เสนอแนะ   
......................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือท่ีท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการในคร้ังนี้ 
 

 

 

 

 

 

  ตอนที่ 3  ความเช่ือม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 



 

 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 
เรือ่ง  สรปุผลการสำรวจความพึงพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ตีอ่การเขา้ใชส้ถานทีแ่ละบรกิาร 

ขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา  
-------------------- 

    

  ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ จึงได้สำรวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ใน ๒ หัวข้อการประเมิน ได้แก่ 
1. ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ ประกอบด้วย ๓ เรื่อง ดังนี้ 
   ๑.๑ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
   ๑.๒ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   ๑.๓ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
2. ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย ๓ เรื่อง ดังนี้ 
   ๒.๑ การเกิดประโยชน์ของผู้รับบริการ 
   ๒.๒ การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิของหน่วยงานรัฐ 
   ๒.๓ การมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของหน่วยงานรัฐ 
  และได้สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ     
โดยในภาพรวมความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ ๘๗  จึงขอประกาศผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔ ตุลาคม  พ.ศ. 256๔ 
 
 

(นางเพ็ญศรี  จ้อยนุแสง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ 
 

 


