
ผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ชำระบริการการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
          
1. วิธีดำเนินการประเมินความพึงพอใจ 

1.1  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
               ในการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการรับชำระค่าน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์เก้าต้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ  จำนวน 3 ข้อ 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ เป็นคำถามลักษณะแบบให้เลือกตอบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จำนวน 4 ด้าน (15 ข้อ
คำถาม) โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ จำนวน 5 ข้อ 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จำนวน 5 ข้อ 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 2 ข้อ 
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม จำนวน 3 ข้อ 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
    1.2 เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถาม 
          เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นคำถามชนิดประเมินค่า (Rating scale) ประเมิน
ค่า 5 ระดบั เกณฑ์การตอบมี 5 ระดับ ดังนี้ 

5   หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
4   หมายถึง พึงพอใจมาก 
3   หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
2   หมายถึง พึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
เกณฑ์การให้คะแนนวัดระดับความพึงพอใจ (แปลผล) จากการคำนวณอัตรภาคชั้น โดยใช้สูตร 

                           
                              คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
                                      จำนวนระดับ 
                               

= 5-1 
                                          5 
                                     = 0.80 



 
ได้เกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 

พึงพอใจมากที่สุด     ค่าเฉลี่ย   4.21 – 5.00 
พึงพอใจมาก          ค่าเฉลี่ย   3.41 – 4.20 
พึงพอใจปานกลาง   ค่าเฉลี่ย   2.61 – 3.40 
พึงพอใจน้อย         ค่าเฉลี่ย   1.81 -2.60 
พึงพอใจน้อยที่สุด   ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.80 

 
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 มีประชาชนผู้มาใช้บริการตอบแบบประเมิน จำนวน 110 คน 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 2.1 แบบประเมิน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผู้มาใช้บริการความพึงพอใจในการให้บริการ โดยใช้สถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 สัญลักษณ์ทางสถิติ 
 การวิจัยนี้ใช้สัญลักษณ์แทนคำอธิบายความหมาย ดังนี้ 
 N   จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 
 X   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
 SD ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้มารับบริการ 

1. เพศ    
1) ชาย  51 คน (46.4%) 
2) หญิง  49 คน (53.6%) 

2. อายุ 
1) ต่ำกว่า 20 ปี   14 คน (12.7%) 
2) 21-30 ป ี             26 คน (23.6%) 
3) 31-40 ป ี           31 คน (28.2%) 
4) 41-60 ป ี           28 คน (25.5%) 
5) สูงกว่า 60 ปีขึ้นไป 11 คน  (10%)  

3. ระดับการศึกษา 
1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 46 คน (41.8%) 
2. ปริญญาตรี  57 คน (51.8%) 
3. สูงกว่าปริญญาตรี 7 คน (6.4%) 

 



 
จากการสำรวจพบว่า ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 110 คน ประกอบด้วย 

เพศ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เพศชาย ร้อยละ 53.6 และเพศหญิง ร้อยละ 46.4 

 
อายุ ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปี ร้อยละ 28.2  รองลงมาคืออายุ41 -

60 ปี ร้อยละ 25.5  อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 23.6 อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 12.7 และอายุสูงกว่า 60 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 10 ตามลำดับ 

 
ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 51.8 ต่ำกว่าระดับ

ปริญญาตรี ร้อยละ 41.8 และ สูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 6.4 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ 
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

                                                                                                                                  
 N = 110 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x % sd. เกณฑ์การประเมิน 

1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย 4.78 95.64 0.41 มากที่สุด 

2.การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว 4.51 90.18 0.54 มากที่สุด 

3.ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสมกับ
สภาพงาน 

4.71 94.18 0.47 มากที่สุด 

4.ความชัดเจนในการอธิบาย/ชี้แจง 4.68 93.64 0.48 มากที่สุด 

5.การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง 
อย่างยุติธรรม 

4.75 95.09 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.69 93.75 0.49 มากที่สุด 

จากการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการในระดับ
มากที่สุด  โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย  
 

2. ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 



             N = 110 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x % sd. เกณฑ์การประเมิน 

1.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร 4.69 93.82 0.46 มากที่สุด 

2.เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ
ให้บริการ 

4.55 91.09 0.51 มากที่สุด 

3.เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถาม
ได้เป็นอย่างดี 

4.60 92.00 0.54 มากที่สุด 

4.เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับ
สินบน 

4.55 90.91 0.55 มากที่สุด 

5.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง ไม่
เลือกปฏิบัติ 

4.75 95.09 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.63 92.58 0.51 มากที่สุด 

 
จากการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจสูงสุดคือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ 

 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

                                                                                                                                  
N = 110 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x % sd. เกณฑ์การประเมิน 

1.มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการพอเพียง 4.64 92.73 0.55 มากที่สุด 

2.สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ 4.56 91.27 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.60 92.00 0.53 มากที่สุด 



จากการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีความพึงพอใจสูงสุด คือ สถานที่มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการพอเพียง 
 

4. ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ด้านคุณภาพการให้บริการ 

                                                                                               N = 110 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x % sd. เกณฑ์การประเมิน 

1.ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.74 94.73 0.46 มากที่สุด 

2.ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง 4.65 92.91 0.50 มากที่สุด 

3.การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/
ขั้นตอนที่กำหนด 

4.70 94.00 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.69 93.88 0.49 มากที่สุด 

 
จากการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในระดับมากที่สุด 
โดยมีความพึงพอใจสูงสุด คือการได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

-  ไม่มี  - 


