
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  
------------------------------------ 

   
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการการให้บริการประชาชนต่อไป    

ส าหรับการประมวลผลจากข้อมูลในแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ได้แก่ 

1. การแจกแจงความถี่  ประกอบด้วย ตัวแปร จ านวนและหาค่าร้อยละ 
2. การวัดแนวโน้มสู่ศูนย์กลาง ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย 
3. การวัดระดับความพึงพอใจ โดยน าค่าเฉลี่ย แบ่งออกเป็น 5 ช่วงระดับ  ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ซ่ึงเป้าหมายในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ คือ ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่มา
ติดต่อหรือรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  จึงไดท้ าการสุ่มเก็บตัวอย่าง เพ่ือตอบแบบสอบถาม  
จ านวน 100 คน   สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้      
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
 1.  เพศ  
  ชาย   จ านวน  42   คน  
  หญิง จ านวน  58   คน  
 

2. อายุ  
   น้อยกว่า  31  ปี  จ านวน    8   คน  

31 – 50  ป ี  จ านวน  33   คน  
  50 ปี ขึ้นไป   จ านวน  59   คน   
  

 3.  อาชีพหลัก 
  รับราชการ   จ านวน      4   คน  
  พนักงาน ลูกจ้าง   จ านวน      6   คน  

รับจ้างทั่วไป   จ านวน     30  คน  
  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน       9  คน  

 นักเรียน นักศึกษา  จ านวน       3  คน  
 เกษตรกร   จ านวน     36  คน  
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  จ านวน     12  คน  
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 4.  งานที่ขอรับบริการ 
  งานภาษี/ใบอนุญาต   จ านวน    10   คน  
  งานร้องทุกข์/ร้องเรียน   จ านวน      1   คน  
  งานสังคมสงเคราะห์/สวัสดิการสังคม จ านวน    57   คน  
  งานสาธารณสุข/อนามัย/ป้องกันโรค จ านวน      6   คน  
  งานการศึกษา    จ านวน      -    คน  

งานข้อมูลข่าวสาร/อินเตอร์เน็ต  จ านวน      3   คน  
  งานขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง  จ านวน      1    คน  
  งานไฟฟ้า/ประปา   จ านวน    19   คน  
  งานช่วยเหลือสาธารณภัย   จ านวน      3   คน  
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์    

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. มีป้ายบอกทิศทางในการ
เข้าถึงจุดบริการได้อย่างสะดวก 
ชัดเจน 

18 60 16 6 - 3.90 มาก 78.00 

2. ให้บริการตามล าดับก่อนหลัง 
มีความสะดวก รวดเร็ว 

48 27 20 5 - 4.18 มาก 83.60 

3. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพและให้
ค าแนะน าในการบริการ 

57 35 6 2 - 4.53 มากที่สุด 90.60 

4. เจ้าหน้าที่มีความเสมอภาค 
ซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

84 14 2 - - 4.82 มากที่สุด 96.40 

5. มีน้ าดื่ม เก้าอ้ี ห้องน้ า ที่จอด
รถบริการอย่างเพียงพอ 

15 45 34 6 - 3.69 มาก 73.80 

6. สถานที่บริการ สะอาด เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย แสงสว่าง
เพียงพอ  

14 32 46 8 - 3.52 มาก 70.40 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 4.07 มาก 82.13 
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ภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  82.13  ประชาชนมีความพึงพอใจตามล าดับ ดังนี้     

1. เจ้าหน้าที่มีความเสมอภาค ซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์   ร้อยละ 96.40 
2. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพและให้ค าแนะน าในการบริการ   ร้อยละ 90.60 

 3. ให้บริการตามล าดับก่อนหลัง มีความสะดวก รวดเร็ว   ร้อยละ 83.60 
 4. มีป้ายบอกทิศทางในการเข้าถึงจุดบริการได้อย่างสะดวก    ร้อยละ 78.00 
 5. มีน้ าดื่ม เก้าอ้ี ห้องน้ า ที่จอดรถบริการอย่างเพียงพอ    ร้อยละ 73.80 
 6. สถานที่บริการ สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย แสงสว่างเพียงพอ  ร้อยละ 70.40   
 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการให้บริการ 
 1. งานเบี้ยยังชีพ อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  เพราะมีความสะดวกมากกว่าไปรับเงินที่ธนาคาร 
 2. งานจัดเก็บภาษี ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์ ด าเนินการออกเก็บภาษีนอกพ้ืนที่ เพ่ือ
บริการประชาชนอย่างนี้ทุกๆ ปี   

3. ขอให้บริการเป็นแบบนี้ต่อๆ ไป   
 

........................................................ 


