
สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์  
แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  
ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คำชี้แจง : แบบที่ 3/4 เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองโสน ณ จุดบริการ โดยเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มารับบริการ 
1.1 เพศ ชาย จำนวน 24 คน  หญิง จำนวน 83 คน รวม 107 คน 

1.2 อาย ุ ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 0 คน  21 – 30 ป ี จำนวน 3 คน  
31 – 40 ป ี จำนวน 15 คน  41 – 50 ป ี จำนวน 32 คน  
51 – 60 ป ี จำนวน 30 คน  60 ปี ขึ้นไป จำนวน 27 คน 

1.3 การศึกษา ประถมศึกษา จำนวน 58 คน มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 26 คน 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 16 คน ปริญญาตรี จำนวน 7 คน  
สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 0 คน อ่ืน ๆ …………… จำนวน 0 คน   

1.4 อาชีพ รับราชการ จำนวน 1 คน เอกชน / รัฐวิสาหกิจ จำนวน 0 คน 
ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 16 คน รับจ้าง   จำนวน 54 คน 
อ่ืน ๆ    จำนวน 36 คน 

3.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 
ระดับความพึงพอใจ 5 = พอใจมาก  4 = พอใจ  3 = ปานกลาง 

      2 = ไม่พอใจ  1 = ไม่พอใจมาก 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย  
(5 คะแนน) 

2.1 มีการติดประกาศหรือขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 3.75 
2.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ 3.71 
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง 3.78 
ตอนที่ 3  ความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ  
3.1 ความเหมาะสมด้านการแต่งกายของผู้ให้บริการ 3.93 
3.2 ความเต็มใจ ความสุภาพ ความพร้อมในการให้บริการ 3.85 
3.3 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.81 
3.4 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ 3.84 
ตอนที่ 4  ความพึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 3.83 
4.2 จุดให้บริการมีความเหมาะสม และเข้าถึงได้สะดวก 3.83 
4.3 ความพอเพียง ความสะอาดต่อสิ่งอำนวยความสะดวก  
     เช่น ห้องสุขา  ที่นั่งคอยรับบริการ ฯ 

3.83 

4.4 ความสะดวก ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม 3.87 
ตอนที่ 5  ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพของการให้บริการ  



5.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ 3.82 
5.2 ผลการให้บริการในภาพรวม 3.80 

3.3 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ ณ จุดบริการ 
   จากการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณะของประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองโสน สามารถวิเคราะห์และสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจระดับปาน
กลาง – พอใจ โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 3.75 
   2. ความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง – 
พอใจ โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 3.86 

3. ความพึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง – พอใจ  
โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 3.84 

4. ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพของการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจระดับปานกลาง – พอใจ 
โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย 3.81 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณะของประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองโสน ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองโสน อยู่ในระดับปานกลาง – พอใจ และมีผลการประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
โดยสามารถเรียงลำดับความพึงพอในในการรับบริการของประชาชน ดังนี่ 

๑. ความพึงพอใจ ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ 
๒. ความพึงพอใจ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
๓. ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
๔. ความพึงพอใจ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ  

 


