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รวบรวมโดย 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

อำเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



คำนำ 

รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เป็นกระบวนการวัดผลการ
บริหารและปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ว่ามีผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพของบริการ 
และความคุ้มค่าของภารกิจ ว่าตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะ
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินการเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงาน เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาผล
การประเมินและสั่งการในการที่จะนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยาย หรือยุติการดำเนินการ และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  ท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ที ่ให้
ความร่วมมือในการเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพ่ือนำมาซึ่งผลสรุปความพึงพอใจในครั้งนี้ 

 

 

 

 

คณะผู้จัดทำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเป็นมาของการประเมินความพึงพอใจ 

 เนื ่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีการติดต่อ
ประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา ทั้งการขอรับบริการ การร้องทุกข์ การชำระภาษี และเรื่องอ่ืน ๆ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาใต้ มีความประสงค์ที่จะทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก
และการให้บริการ จึงใช้แบบสอบถามนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล 

วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
• นำผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือ

ยุติการดำเนินการ ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใตต้่อไป 

กลุ่มประชากรที่ได้รับการสำรวจ 

 กลุ่มประชากรตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิง มีการกำหนดช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
เป็นประชาชนผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทำ
การจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และดำเนินการประเมินโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

แบบสอบถาม (เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจเป็นแบบสอบถาม 3 ตอน 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 4 ข้อ 

ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ  จำนวน 8 ข้อ 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง  

 

 

 

 

 



แบบสอบถาม 

แสดงความคิดเห็นของประชาชนตำบลนาใต้ในการรับบริการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ    ชาย    หญิง   

2.อายุ          ต่ำกว่า 18 ปี  ระหว่าง 18 - 35 ป ี ระหว่าง 36 - 50 ป ี มากกว่า 50 ปี             

3.การศึกษา   ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา            ปวช./ปวส.              
อนุปริญญา               

                  ปริญญาตรี         สูงกว่าปริญญาตรี     อ่ืน ๆ (ไม่มี) 

4.อาชีพ        เกษตรกร         ลูกจ้าง                 รับราชการ           

                  ประกอบธุรกิจส่วนตัว                                อ่ืน ๆ นักเรียน / นักศึกษา   

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

วันที่...........เดือน..................................พ.ศ............ 

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือ 

รายการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
1. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานทีเ่ห็นได้ง่าย

2. มีป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหนา้ที่

3. ความสุภาพในการให้บริการ

4. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ

5. การจัดสถานทีร่อให้บริการ

6. ห้องน้้าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ

7. มีน้้าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ

8. การจัดล้าดับการให้บริการมีความยุติธรรม



โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ ได้รวบรวมและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาใต้ในการรับบริการ 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

มีจำนวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จำนวน 50 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

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

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ   ชาย  จำนวน  20  คน             หญิง  จำนวน  30  คน 

2.อายุ  1. ต่ำกว่า 18 ป ี  จำนวน   5 คน 2. ระหว่าง 18 - 35 ป ี จำนวน  15  คน  

              3. ระหว่าง 36 - 50 ปี  จำนวน 20 คน 4. มากกว่า 50 ปี          จำนวน  10  คน 

3.การศึกษา  1.ประถมศึกษา          จำนวน 25 คน 2. มัธยมศึกษา              จำนวน    5  คน                                               
3.ปวช./ปวส.            จำนวน 10 คน 4. อนุปริญญา              จำนวน   4  คน                                               
5.ปริญญาตรี            จำนวน   5 คน 6. สูงกว่าปริญญาตรี       จำนวน   1  คน                                
7.อ่ืน ๆ (ไม่มี) 

4.อาชีพ         1.เกษตรกร              จำนวน 23 คน  2.ลูกจ้าง                จำนวน   9  คน         
3.รับราชการ           จำนวน   3 คน  4.ประกอบธุรกิจส่วนตัว    จำนวน   5  คน   
6.อ่ืนๆ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 10 คน    

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดีมาก(คน) ดี(คน) พอใช้(คน) ควรปรับปรุง(คน)
1 มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีเห็นได้ง่าย 6 22 22 0

2 มีป้ายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ี 7 22 21 0

3 ความสุภาพในการให้บริการ 14 35 1 0

4 ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 15 27 8 0

5 การจัดสถานท่ีรอให้บริการ 5 28 17 0

6 ห้องน้้าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ 2 21 27 0

7 มีน้้าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ 19 30 1 0

8 การจัดล้าดับการให้บริการมีความยุติธรรม 14 35 1 0

ล าดับท่ี
ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. กลุ่มผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ พบว่าเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผู้มารับ
บริการส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 36 – 50 ปี การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเป็นเกษตรกร 

2. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ในภาพรวม อยู่
ในระดับดี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ระดับดี และระดับพอใช้ ไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามในระดับควรปรับปรุง โดยรายการประเมินทั้ง 8 รายการ มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามใน    
ระดับดีมาก เฉลี่ย 20.50 คน ในระดับดี เฉลี่ย 55 คน  ในระดับพอใช้ เฉลี่ย 24.50 คน  โดยสรุป 

ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีคะแนนสูงสุดที่อยู่ในระดับดีมากเรื่องมีน้ำสะอาดบริการอย่าง
เพียงพอ จำนวนมากที่สุด 19 คน เนื่องจากได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาใต้ในที่ผ่านมา  

ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีคะแนนสูงสุดที่อยู่ในระดับดี สำหรับความสุภาพในการให้บริการ
และการจัดลำดับการให้บริการมีความยุติธรรม ในจำนวนที่เท่ากัน คือ 35 คน และความพึงพอใจในระดับ
พอใช้ที่มีคะแนนสูงสุดในเรี่องการมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่ายที่มีจำนวนมากที่สุด 
22 คน  

ผู้ตอบแบบสอบถามคะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากที่มีค่าคะแนนต่ำสุด ได้แก่ ห้องน้ำสะอาดและ
มีเพียงพอกับความต้องการ ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้ปรับปรุงห้องน้ำให้มีความสะอาดและเพียงพอต่อความ
ต้องการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ได้ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

1. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงที่เห็นได้ง่าย  
ดีมากร้อยละ  12   ดีร้อยละ  44 ควรปรับปรุงร้อยละ 44 

2. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจด้านการมีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่  
ดีมากร้อยละ  14   ดีร้อยละ  44 ควรปรับปรุงร้อยละ 42 

3. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสุภาพในการให้บริการ  
ดีมากร้อยละ  28   ดีร้อยละ  70 ควรปรับปรุงร้อยละ 2 

4. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  
ดีมากร้อยละ  30   ดีร้อยละ  54 ควรปรับปรุงร้อยละ 16 

5. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดสถานที่รอให้บริการ  
ดีมากร้อยละ  10   ดีร้อยละ  56 ควรปรับปรุงร้อยละ 34 



6. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านห้องน้ำที่มีความสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ        
ดีมากร้อยละ  4   ดีร้อยละ  42 ควรปรับปรุงร้อยละ 54 

7. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีน้ำดื่มบริการอย่างเพียงพอ  
ดีมากร้อยละ  38   ดีร้อยละ  60 ควรปรับปรุงร้อยละ 2 

8. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดลำดับการให้บริการมีความยุติธรรม 
ดีมากร้อยละ  28   ดีร้อยละ  70 ควรปรับปรุงร้อยละ 2 

 3. ข้อเสนอแนะ ผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้เสนอแนะว่าหากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาใต ้จะพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการบริการให้ดียิ่งขึ้นควรควรปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาดและ
มีเพียงพอกับความต้องการกับประชาชนที่เข้ามารบับริการ 

 

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


