
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  

------------------------------------ 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
มุจลินท์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  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  46   คน คิดเป็นร้อยละ 46 
  หญิง จ านวน  54   คน คิดเป็นร้อยละ 54 
 

2. อายุ  
   ต่ ากว่า 25 ปี   จ านวน   8   คน คิดเป็นร้อยละ 8 

25 – 40 ป ี  จ านวน  38   คน คิดเป็นร้อยละ 38 
41 – 59 ป ี  จ านวน  29   คน คิดเป็นร้อยละ 29 

  60 ปี ขึ้นไป   จ านวน  25   คน คิดเป็นร้อยละ 25   
  

 3.  อาชีพหลัก 
  รับราชการ    จ านวน      4   คน คิดเป็นร้อยละ 4 

เกษตรกร    จ านวน    39   คน คิดเป็นร้อยละ 39  
  พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท จ านวน      9   คน คิดเป็นร้อยละ 9 
  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน    15   คน คิดเป็นร้อยละ 15 
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รับจ้างทั่วไป   จ านวน     28  คน คิดเป็นร้อยละ 28 
 นักเรียน นักศึกษา  จ านวน       2  คน คิดเป็นร้อยละ 2 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ  จ านวน       3  คน คิดเป็นร้อยละ 3  

 

 4.  งานที่ขอรับบริการ 
  งานภาษี/ใบอนุญาต   จ านวน    12   คน คิดเป็นร้อยละ 12
  งานร้องทุกข์/ร้องเรียน   จ านวน    18     คน คิดเป็นร้อยละ 18 
  งานสังคมสงเคราะห์/สวัสดิการสังคม จ านวน    42   คน คิดเป็นร้อยละ 42 
  งานสาธารณสุข/อนามัย/ป้องกันโรค จ านวน      9   คน คิดเป็นร้อยละ   9 
  งานการศึกษาปฐมวัย   จ านวน      2   คน คิดเป็นร้อยละ   2 
  งานก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  จ านวน      5   คน คิดเป็นร้อยละ   5 
  งานขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง  จ านวน      1    คน คิดเป็นร้อยละ   1 
  งานการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม  จ านวน      4   คน คิดเป็นร้อยละ   4 
  งานอินเตอร์เน็ตต าบล   จ านวน      2   คน คิดเป็นร้อยละ   2 
  งานบริการข้อมูลทั่วไป/หนังสือรับรอง จ านวน      5   คน คิดเป็นร้อยละ   5 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์    
1.  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.1 มีการประชาสัมพันธ์แผนผัง
แสดงขั้นตอน ระยะเวลาและ
ช่องทางการให้บริการ  

37 32 19 12 - 3.94 มาก 78.80 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการเป็น
ระบบ ไม่ยุ่งยาก  

42 36 17 5 - 4.15 มาก 83.00 

1.3 การให้บริการตามล าดับ
ก่อนหลัง มีความสะดวก รวดเร็ว 

40 35 16 9 - 4.06 มาก 81.20 

1.4 การให้บริการเหมาะสม  
ตรงวันเวลาที่ก าหนด    

38 31 23 8 - 3.99 มาก 79.80 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 4.03 มาก 81.15 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการในระดับ มาก               
มีค่าเฉลี่ย  4.03  คิดเป็นร้อยละ  81.15   
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 2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

2.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ และ
วางตัวเหมาะสม 

50 39 8 3 - 4.36  มาก 87.20 

2.2 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ บริการ 
ด้วยความเต็มใจ อัธยาศัยดี 

47 34 17 2 - 4.26 มาก 85.20 

2.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า  
ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน  

42 35 16 7 - 4.12 มาก 82.40 

2.4 เจ้าหน้าที่มีความเสมอภาค  
ซื่อสัตย์ในการบริการ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์   

49 41 10 - - 4.39 มาก 87.80 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 4.28 มาก 85.72 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการในระดับ มาก             
มีค่าเฉลี่ย  4.28  คิดเป็นร้อยละ  85.72  
 
 3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละ
ความพึง
พอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3.1 สถานที่บริการ สะอาด  
เป็นระเบียบ ปลอดภัย แสงสว่าง
เพียงพอ  

54 34 10 2 - 4.44 มาก 88.80 

3.2 มีสิ่งอ านวยความสะดวก  
น้ าดื่ม เก้าอ้ี ที่จอดรถ ห้องน้ า
แบบฟอร์มค าร้องอย่างเพียงพอ   

49 37 11 3 - 4.32 มาก 86.40 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 4.38 มาก 87.60 
 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการในระดับ มาก             
มีค่าเฉลี่ย  4.38  คิดเป็นร้อยละ 87.60   
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ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมุจลินท์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามล าดับ ดังนี้  
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.03 มาก 81.15 
2. ด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ 4.28 มาก 85.72 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.38 มาก 87.60 

ภาพรวมของความพึงพอใจ 4.23 มาก 84.82 
 
 

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


