
 
 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต�อการให บริการประชาชน 

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

  ด�วยสํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ ได�ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจประเมิน
ความพึงพอใจต�อการให�บริการประชาชน ขององค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ เพ่ือให�ทราบถึงระดับ           
ความพึงพอใจต�อการให�บริการประชาชนในแต�ละด�านในระหว�าง เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดังนี้  
  1. ความพึงพอใจต�อเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ 
  2. ความพึงพอใจต�อข้ันตอนการให�บริการ 
  3. ความพึงพอใจต�อช�องทางการให�บริการ 
  4. ความพึงพอใจต�อสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกในการให�บริการ 

  บัดนี้ การดําเนินการสํารวจประเมินความพึงพอใจต�อการให�บริการประชาชน ระหว�างเดือน 
เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร�อยแล�ว จึงประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต�อการ
ให�บริการประชาชนได�ทราบอย�างท่ัวถึง ต�อไป (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมาพร�อมนี้) 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 
 
 

 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. ผลการวิเคราะห�ประเมินความพึงพอใจ   
 ผลการวิเคราะห�ประเมินความพึงพอใจต�อการให�บริการขององค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
ระหว�างเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลป;จจัยส�วนบุคคล 
2. ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลระดับความพึงพอใจ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห�ข อมูลป(จจัยส�วนบุคคล 
ตารางท่ี 1  จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามข�อมูลป;จจัยส�วนบุคคล 
 

ข อมูลท่ัวไป  จํานวน (คน) 
1. เพศ 
     ชาย 

 
36 

     หญิง 53 
รวม 89 

2. อายุ 
     ตํ่ากว�า 12 ป?  

 
- 

     13 – 18 ป? 3 
     19 – 25 ป? 9 
     26 – 32 ป?  16 
     33 – 40 ป?  27 
     มากกว�า 40 ป?   34 

จากตารางท่ี 1 จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข�อมูลท่ัวไป พบว�า ผู�ตอบ
แบบสอบถาม    ส�วนใหญ� เปCนเพศชาย จํานวน 36 คน เปCนเพศหญิง จํานวน 53 คน รวมท้ังหมด 89 คน   

 

 

 

 

 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต�อการให บริการประชาชน 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ 
อําเภอสว�างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 



ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข อมูลระดับความพึงพอใจ 
ตารางท่ี 2 แสดงค�าเฉล่ีย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ต�อเจ าหน าท่ีผู ให บริการ 
 

ประเด็นการประเมิน ค�าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
เจ�าหน�าท่ีมีความรู�ความสามารถชี้แจงในเรื่องงานท่ีให�บริการได�เปCนอย�างดี 4.08 1.08 81.57 
เจ�าหน�าท่ีมีความกระตือรือร�นเต็มใจให�บริการ 4.21 1.24 84.27 
เจ�าหน�าท่ีมีความยิ้มแย�มแจ�มใสบริการน�าประทับใจ 4.39 0.51 87.87 

รวม 4.23 0.39 84.57 

ตารางท่ี 3 แสดงค�าเฉล่ีย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ต�อข้ันตอนการให บริการ 
 

ประเด็นการประเมิน ค�าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
การให�บริการมีความถูกต�องครบถ�วน 4.18 0.80 83.60 
การให�บริการมีข้ันตอนท่ีไม�ยุ�งยากซับซ�อน 4.16 0.61 83.15 
การให�บริการตามลําดับ ก�อน-หลัง ไม�เลือกปฏิบัติ 4.09 0.78 81.80 

รวม 4.14 0.11 82.85 

ตารางท่ี 4 แสดงค�าเฉล่ีย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ต�อช�องทางการให บริการ 
 

ประเด็นการประเมิน ค�าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ความสะดวกในการติดต�อผ�านทางโทรศัพท�หรือสายด�วน 4.29 0.67 85.84 
การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข�ามาใช�ในหน�วยงาน 4.28 0.62 85.62 
หน�วยประชาสัมพันธ�เคลื่อนท่ีหรือระบบเสียงตามสาย  4.35 0.48 86.97 

รวม 4.31 0.1 86.14 

ตารางท่ี 5 แสดงค�าเฉล่ีย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ต�อสถานท่ีและส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการให บริการ 
 

ประเด็นการประเมิน ค�าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 
สถานท่ีให�บริการมีความสะอาด สวยงาม เอ้ือต�อการให�บริการ 4.22 0.63 84.49 
สถานท่ีให�บริการมีท่ีนั่งให�ผู�มาใช�บริการอย�างเพียงพอ 4.27 0.57 85.39 
สถานท่ีให�บริการมีเครื่องหมาย/สัญลักษณ�/ปLาย บอกรายละเอียด
ชัดเจน  4.37 0.48 87.42 

รวม 4.29 0.08 85.77 

 

 

 



สรปุผลการวิเคราะห�ข อมูลระดับความพึงพอใจต�อการให บริการ 
ขององค�การบริหารส�วนตําบลบงเหนือ  

ระหว�างเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นการประเมิน ค�าเฉล่ีย 

 
คิดเป=นร อยละ ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจต�อเจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ 4.23 84.57 ระดับมากท่ีสุด 
ความพึงพอใจต�อข้ันตอนการให�บริการ 4.14 82.85 ระดับมาก 
ความพึงพอใจต�อช�องทางการให�บริการ 4.31 86.14 ระดับมากท่ีสุด 
ความพึงพอใจต�อสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการให�บริการ 

4.29 85.77 ระดับมากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.24 85.83 ระดับมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 การประเมินผล ในครั้งนี้ ผู�ประเมินได�ใช�หลักเกณฑ�การวัดระดับแบบมาตรส�วนประเมินค�า (rating 
scale) แบ�งออกเปCน 5 ระดับ ดังนี้  

1. พึงพอใจน�อยท่ี  ให�  1 คะแนน 
2. พึงพอใจน�อย  ให�  2 คะแนน 
3. พึงพอใจปานกลาง ให�  3 คะแนน 
4. พึงพอใจมาก  ให�  4 คะแนน 
5. พึงพอใจมากท่ีสุด  ให�  5 คะแนน  

สําหรับเกณฑ�การแปรผลค�าเฉล่ียแต�ละคะแนน ใช สูตร ดังนี้  

     ค�าคะแนนสูงสุด – ค�าคะแนนตํ่าสุด  
  สูตร   =   จํานวนตัวเลือก 

  แทนค�า   =  5 – 1  = 0.80 
        5 
 ค�าคะแนนเฉลี่ยในช�วง  1.00 – 1.80 คะแนน  หมายถึง    อยู�ในเกณฑ�ระดับน�อยท่ีสุด  
 ค�าคะแนนเฉลี่ยในช�วง  1.81 – 2.60 คะแนน  หมายถึง  อยู�ในเกณฑ�ระดับน�อย 
 ค�าคะแนนเฉลี่ยในช�วง  2.61 – 3.40 คะแนน  หมายถึง  อยู�ในเกณฑ�ระดับปานกลาง 
 ค�าคะแนนเฉลี่ยในช�วง  3.41 – 4.20 คะแนน  หมายถึง  อยู�ในเกณฑ�ระดับมาก 
 ค�าคะแนนเฉลี่ยในช�วง  4.21 – 5.00 คะแนน  หมายถึง  อยู�ในเกณฑ�ระดับมากท่ีสุด  
 
 
 

 

 

เกณฑ�การแปรผลความพึงพอใจ 


