
 
ผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2559 

มีจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จ านวน 50 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
********** 

 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ ชาย  จ านวน  23  คน หญิง  จ านวน  27  คน 
2. อาย ุ 1. ต  ากว่า 18 ปี จ านวน  4  คน 2. ระหว่าง 18 – 35 ปี จ านวน 13 คน 
 3. ระหว่าง 36 – 49 ปี จ านวน  23 คน 4. มากกว่า 50 ปี  จ านวน 10  คน 
3. การศึกษา 1. ประถมศึกษา จ านวน 27 คน 2. มัธยมศึกษา จ านวน 7 คน 
  3. ปวช./ปวส. จ านวน 6 คน 4. อนุปริญญา จ านวน 4 คน 
  5. ปริญญาตรี จ านวน 5 คน 6. สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน 
  7. อื นๆ (ไม่มี) 
4. อาชีพ 1.เกษตรกร จ านวน 23 คน 2. ลูกจ้าง จ านวน 6 คน 
  3. รับราชการ จ านวน 8 คน 4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 7 คน 
  5. อื นๆ นักเรียน/นักศึกษา  จ านวน  6  คน 
 

ข้อมูลเกี ยวกับความคิดเห็นของผู้บริการ 

ล าดับที  รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
1 มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้านแสดงสถานที เห็นได้ง่าย 28 22 0 0 
2 มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที  23 27 0 0 
3 ความสุภาพในการให้บริการ 20 30 0 0 
4 ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ 19 31 0 0 
5 การจัดสถานที รอให้บริการ 19 31 0 0 
6 ห้องน้ าสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ 26 24 0 0 
7 มีน้ าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ 26 24 0 0 
8 การจัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม 23 27 0 0 

 
 

 

 

 

 

 



 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. กลุ่มผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา  จะมีเพศหญิงมากกว่าเพศชายผู้รับบริการส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 36-49 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมีอาชีพเป็นเกษตรกร 

2. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี โดยมีผู้แบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับดีมากและระดับดี ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามใน
ระดับพอใช้และควรปรับปรุง โดยรายการประเมินทั้ง 8 รายการ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับดีมาก 
เฉลี ย 22.63 คน  และในระดับดี เฉลี ย 27.37 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามเรื องการมีป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายแสดงสถานที เห็นได้ง่าย อยู่ในระดับดีมาก จ านวนมากที สุด 28 คน  เนื องจากได้รับการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีที ผ่านมา รองลงมาคือมีห้องน้ าสะอาดและ
เพียงพอกับความต้องการและมีน้ าสะอาดบริการอย่างเพียงพอ มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมากใน
จ านวนที เท่ากัน คือ 26 คน ส าหรับป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที และการจัดล าดับการ
ให้บริการมีความยุติธรรมมีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมากในจ านวนที เท่ากัน คือ 23 คน และในประเด็น
เจ้าหน้าที มีความสุภาพในการให้บริการและให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีระดับความพึงพอใจในระดับ
พอๆ กัน และคะแนนความพึงพอใจในระดับดีมากที มีค่าคะแนนต  าสุด ได้แก่ ประเด็นการจัดสถานที รอ
ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้จัดมุมหนังสือพิมพ์เพื อให้สามารถรับบริการอย่างทั วถึงแต่อย่างไรก็ตาม
ในประเดน็นี้ผู้รับบริการก็ยังมีความพึงพอใจในระดับดี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
1. ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงที เห็นได้ง่าย ดี

มาก ร้อยละ 56  ดี ร้อยละ 44 
2. ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจด้านการมีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที  ดี

มาก ร้อยละ 46 ดี ร้อยละ 54 
3. ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสุภาพในการให้บริการ ดีมาก ร้อยละ 40 ดี ร้อย

ละ 60 
4. ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านความสะดวกและรวดเร็วให้บริการ ดีมาก ร้อยละ 40 

ดี ร้อยละ 60 
5. ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดสถานที รอให้บริการ ดีมาก ร้อยละ 38  ดี ร้อย

ละ 62 
6. ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านห้องน้ าที มีความสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ 

ดีมาก ร้อยละ 52 ดี ร้อยละ 48 
7. ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการมีน้ าดื มบริการอย่างเพียงพอ ดีมาก ร้อยละ 52 ดี 

ร้อยละ 48 
8. ผู้มารับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดล าดับการให้บริการมีความยุติธรรม ดีมาก ร้อย

ละ 46  ดี  ร้อยละ 54 

 



 
 

3. ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา
เสนอแนะว่าหากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา จะพัฒนาให้มีศักยภาพเพื อรองรับการบริการให้ดี
ยิ งขึ้นควรพัฒนาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1. ควรจัดให้มีมุมอ่านหนังสือ 
2. ควรจัดมุมเครื องดื มระหว่างรอรับบริการ 
3. ควรเพิ มวัสดุอุปกรณ์ที จ าเป็นต่อการให้บริการให้เพียงพอ 
4. ควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินนี้แก่ประชาชนทราบอย่างทั วถึง 

การตรวจประเมินผลการปฏิบัตริาชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา 
โดยพิจารณาตามตัวชี้วัด ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
2. คุณภาพการบริการ 
3. ความคุ้มค่าของภารกิจ 
4. ความพึงพอใจของประชาชน 

จากผลการประเมินของ CORE TEAM ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คณะกรรมการฯได้
วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าคา ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ได้ด าเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักปลัดฯ จากการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ ซึ งการด าเนินการถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที เกี ยวข้อง แต่จ านวนโครงการที บรรจุในแผนพัฒนา
และแผนยุทธศาสตร์ จะมีมากเกินศักยภาพที จะด าเนินการได้หมด ท าให้แผนพัฒนาไม่บรรลุจุดประสงค์หรือ
เป้าหมายที วางไว้ ควรที จะก าหนดโครงการที เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงตามศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ประเด็นการปรับปรุงกระบวนการบริหารให้เอื้อต่อการท างาน ได้ด าเนินการตรวจประเมินผล
การปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการโดยรวม ปรากฏว่าจะมีปัญหาในประเด็นของการมอบอ านาจ ซึ งด าเนินการ
ไม่ชัดเจน และงานที มอบอ านาจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นงานทีปฏิบัติในหน้าที อยู่แล้ว อีกทั้งในเรื องการมอบหมาย
งานให้สามารถท างานแทนกันได้นั้น ยังไม่สามารถปฏิบัติแทนกันได้อย่างจริงจัง เห็นควรต้องพิจารณาจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมหรือจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ทักษะในงานบริการทุกด้านของหน่วยงานแก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเพื อให้สามารถท างานแทนกันได้ 

2. คุณภาพการบริการ  ได้ด าเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานฯของทุกส่วนราชการโดยรวม การให้
ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน ปรากฏว่าสภาพแวดล้อมและบรรยากาศอยู่ใน
เกณฑ์ดี จะมีบางเรื องที อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น ช่องทางการให้บริการพิเศษส าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือ
หญิงตั้งครรภ์ ควรจัดให้เป็นการเฉพาะ เป็นต้น และเพื อให้การบริหารเป็นที ประทับใจยิ งขึ้นควรก าชับให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความพร้อมที จะต้อนรับและให้บริการตลอดเวลา 

 

 



 

 

3. ความคุ้มค่าของภารกิจ  ได้ด าเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ของทุกส่วนราชการโดยรวม 
ปรากฏว่ามีการน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาทักษะและความรู้
เกี ยวกับสื อสารสนเทศใหม่ๆ มีการน าระบบโปรแกรมช่วยงานเข้ามาเสริมศักยภาพในการท างาน เห็นควรก าชับ
เจ้าหน้าที ผู้รับผิดชอบควรด าเนินการตรวจสอบปรับปรุงหรือรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ การจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร แต่ควรจะเน้นการฝึกอบรมเอง เพื อให้เกิดองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้ภายใน
หน่วยงาน  ซึ งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับหน่วยงานมากยิ งขึ้น และควรที จะต้องให้ความส าคัญกับการ
ฝึกอบรมในด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วย 

4. ความพึงพอใจของประชาชน ได้ด าเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ของทุกส่วนราชการโดยรวม
ปรากฏว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับดี ประชาชนมีความรู้สึกดีต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน จะมีในบางประเด็นที ได้จากการสุ่มสอบถามประชาชน จะมีในเรื องประชาสัมพันธ์ผลงานหรือการ
ด าเนินงานที ผ่านมายังมีน้อย ดังนั้นควรที จะเสริมศักยภาพในการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


