
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีต่อ 

เจ้าหน้าที่/บคุลากรผู้ใหบ้ริการ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง 
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

 
 
 
 



 
 

ค าน า 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ว่ามีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และความคุ้มค่าของภารกิจ ว่าตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ 
ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาผลการประเมินและสั่งการในการที่จะน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินการ และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณประชาชน ที่ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี
ต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือน ามาซึ่งผลสรุปความพึงพอใจในครั้งนี้ 

 
 
 
กลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถาม 

  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและหญิง มีการก าหนดช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และเป็น
ประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง จ านวน 100 คน  
 ท าการจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ตั้งแต่เดือน  
 ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 
 
 
 แบบสอบถาม (เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจเป็นแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าการกรอกข้อมูลด้วย
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จ านวน 100 คน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.เพศ     ชาย  จ านวน 43 คน   หญิง  จ านวน  57  คน 
2.อาย ุ    1. ต่ ากว่า  15 ป ี จ านวน  5   คน    2.ระหว่าง 16-25 ปี จ านวน  21  คน 

   3. ระหว่าง 26-35 ปี จ านวน  18 คน   4.ระหว่าง 36-45 ปี จ านวน  34  คน 
   5. ระหว่าง 46-55 ปี จ านวน  14 คน   6. มากกว่า 55 ปี จ านวน  8    คน 
 

3.การศึกษา  1.ประถมศึกษา จ านวน  31  คน   2.มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน   15 คน 
  3.มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 30  คน   4.อนุปริญญา จ านวน    -   คน 
  5.ปริญญาตรี จ านวน  24  คน   6.สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  -     คน  
  7.อ่ืนๆ(ไม่มี) 
  
4.อาชีพ  1.นักเรียน/นักศึกษา   จ านวน  23 คน  2.ข้าราชการ จ านวน   6  คน 
  3.พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ จ านวน  10 คน  4. ธุรกิจส่วนตัว จ านวน   18 คน 
  5.เกษตรกร   จ านวน  43 คน  6. อ่ืนๆ (ไม่มี)  
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
 

 
 

เนื้อหา 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก 

(คน) 
(ร้อยละ) 

พอใจปานกลาง 
(คน) 

(ร้อยละ) 

พอใจน้อย 
(คน) 

(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

(ร้อยละ) 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัย
หาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

85 15 0 0 

เจ้าหน้ที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 93 7 0 0 
เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น
ในการให้บริการ 

91 9 0 0 

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
เรียบร้อย 

96 4 0 0 

เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการแต่งกาย 
บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

90 10 0 0 

เจ้าหน้าที่มีความซื้อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่นไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

93 7 0 0 

                        รวม (ร้อยละ) 91.33 8.67 0 0 
 
 



 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1   
 จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จะมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง                   
36-45 ปี  สว่นใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเป็นเกษตรกร 
ตอนที่ 2 
 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการอยู่ใน
ระดับพอใจมาก และระดับพอใจปานกลาง ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับพอใจน้อยและไม่พอใจ โดยรายการประเมิน             
ทั้ง 6 รายการ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ในระดับพอใจมาก เฉลี่ยร้อยละ 91.33 และในระดับพอใจปานกลาง                              
เฉลี่ยร้อยละ 8.67 
 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
 1.ประชาชนให้ความพึงพอใจในข้อเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 
พอใจมาก ร้อยละ  85    พอใจปานกลาง   ร้อยละ 15 
 2.ประชาชนให้ความพึงพอใจในข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 
พอใจมาก ร้อยละ  93    พอใจปานกลาง   ร้อยละ 7 
 3.ประชาชนให้ความพึงพอใจในข้อเจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ 
พอใจมาก ร้อยละ  91    พอใจปานกลาง   ร้อยละ 9 
 4.ประชาชนให้ความพึงพอใจในข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
เรียบร้อย 
พอใจมาก ร้อยละ  96   พอใจปานกลาง   ร้อยละ 4 
 5.ประชาชนให้ความพึงพอใจในข้อการเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
พอใจมาก ร้อยละ  90   พอใจปานกลาง   ร้อยละ 10 
 6.ประชาชนให้ความพึงพอใจในข้อเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นไม่รับสินบน ไม่หา
ผลประโยชน์ ในทางมิชอบ ฯลฯ 
พอใจมาก ร้อยละ 93 พอใจปานกลาง   ร้อยละ 7 
 
ตอนที่ 3  สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2562 โดยจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง                                                          
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 จ านวน 100 คน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการ ดังนี้ 
 จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จะมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง                   
36-45 ปี  สว่นใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเป็นเกษตรกร 
 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการอยู่ใน
ระดับพอใจมาก และระดับพอใจปานกลาง ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามในระดับพอใจน้อยและไม่พอใจ โดยรายการประเมิน             
ทั้ง 6 รายการ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ในระดับพอใจมาก เฉลี่ยร้อยละ 91.33 และในระดับพอใจปานกลาง                              
เฉลี่ยร้อยละ 8.67 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
 

 1.ประชาชนให้ความพึงพอใจในข้อเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 
พอใจมาก ร้อยละ  85    พอใจปานกลาง   ร้อยละ 15 
 2.ประชาชนให้ความพึงพอใจในข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 
พอใจมาก ร้อยละ  93    พอใจปานกลาง   ร้อยละ 7 
 3.ประชาชนให้ความพึงพอใจในข้อเจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ 
พอใจมาก ร้อยละ  91    พอใจปานกลาง   ร้อยละ 9 
 4.ประชาชนให้ความพึงพอใจในข้อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
เรียบร้อย 
พอใจมาก ร้อยละ  96   พอใจปานกลาง   ร้อยละ 4 
 5.ประชาชนให้ความพึงพอใจในข้อการเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
พอใจมาก ร้อยละ  90   พอใจปานกลาง   ร้อยละ 10 
 6.ประชาชนให้ความพึงพอใจในข้อเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นไม่รับสินบน ไม่หา
ผลประโยชน์ ในทางมิชอบ ฯลฯ 
พอใจมาก ร้อยละ 93 พอใจปานกลาง   รอ้ยละ 7 
 
ตอนที่ 3  สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.เพศ         ชาย       หญิง 
2.อายุ         ต่ ากว่า  15 ป ี       16-25  ป ี
        26  - 35  ป ี       36-45  ป ี
        46  - 55  ป ี       มากกว่า 55  ปี 
3.ระดับการศึกษา 
        ประถมศึกษา        มัธยมศึกษาตอนต้น 
        มัธยมศึกษาตอนปลาย       อนุปริญญา 
        ปริญญาตร ี        สูงกว่าปริญญาตรี 
         อ่ืนๆ (ระบุ)................... 
 
4. อาชีพ 
        นักเรียน/นักศึกษา         ข้าราชการ 
         พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ                 ธุรกิจสว่นตัว 
         เกษตรกร           อ่ืนๆ(ระบุ)....................... 
 
ตอนที่ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

 
เนื้อหา 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก 

 
พอใจปานกลาง 

 
พอใจน้อย 

 
ไม่พอใจ 

 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถาม
ปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

    

เจ้าหน้ที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย     
เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น
ในการให้บริการ 

    

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
เรียบร้อย 

    

เจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมในการแต่งกาย 
บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

    

เจ้าหน้าที่มีความซื้อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่นไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

    

ตอนที่ 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 


