
ผลการประเมินความพึงพอใจ 
สรุปผลสำรวจความประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการเทศบาลตำบลโคกกรวด 

สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป 
1. เพศชาย  จำนวน  60  คน เพศหญิง  จำนวน  106   คน
2. อายุ ต่ำกวา 20 ป  จำนวน -  คน   20 - 30 ป จำนวน   29 คน 31 –40 ป  จำนวน 46  คน

41 - 50 ปจำนวน 43  คน51 - 60 ปจำนวน 40  คนมากกวา 60 ปจำนวน  8 คน 
3. ภูมิลำเนา/ท่ีอยูอาศยั    หมูที่ 1 จำนวน 29   คน หมูท่ี 2 จำนวน  41 คน หมูที่ 3  จำนวน

36 คน หมูที่ 4 จำนวน 8  คน  หมูท่ี 6  จำนวน 36 คน หมูที่ 14  จำนวน  22คน 
4. ระดับการศกึษา  ประถมศกึษาจำนวน  17  คน มัธยมศึกษาหรือเทียบเทาจำนวน 49  คน
อนุปริญญาหรือเทียบเทา จำนวน 90  คนปริญญาตรี 10 คนสูงกวาปริญญาตรีจำนวน  -  คน 

อ่ืนๆ จำนวน  -  คน   
6. อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จำนวน  คน   ลูกจาง/พนักงานบริษัท จำนวน 35   คน

นักเรียน/นักศึกษา จำนวน   5 คน  ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ  จำนวน 1  คน   คาขายราย 
ยอย/อาชีพอิสระจำนวน  -  คน  รับจางท่ัวไป  จำนวน 72  คน     เกษียณ  จำนวน 7 คน   
เกษตรกรจำนวน  46  คน  อ่ืน ๆ  จำนวน  - คน 

7. รายไดสวนตัวเฉลี่ยตอเดือน  นอยกวา 5,000 บาท  จำนวน   51  คน5,000 – 10,000 บาท
จำนวน  95   คน  10,000 – 20,000 บาท จำนวน 20  คน  20,000 ขึ้นไป  จำนวน  -  คน 

8. ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 เปนตนมา ทานมารับบริการที่เทศบาลตำบลโคกกรวด บอยเพียงใด
ไมเคย  จำนวน  -  คน  เคย 1 – 2 ครั้ง จำนวน 139  คน  เคย 3 – 4 ครั้ง จำนวน 27   คน 
เคย 5 ครั้งข้ึนไปจำนวน  -  คน 

สวนที่ 2: เรื่องที่ขอรับบริการ 
การขอขอมูลขาวสารทางราชการ จำนวน  - คน  การบริการรับชำระคาน้ำประปาจำนวน 51 
คนการยื่นเรื่องรองทุกข/รองเรียน   จำนวน 63  คนการใหบริการ รถ 1669 จำนวน  19 คน 
การใชบริการ Internet ฟรี  จำนวน  14  คนการใหบริการรถดับเพลิง/รถน้ำจำนวน  10 คน
การบริการรับชำระภาษี  จำนวน 1  คน    การใหบริการกำจัดขยะมูลฝอย  จำนวน 8  คน 
การบริการรับชำระคาขยะมูลฝอย  จำนวน  - คน อื่นๆ  จำนวน  -  คน 

สวนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(คน) 

มาก 
(คน) 

ปานกลาง 
(คน) 

นอย 
(คน) 

ควรปรับปรงุ 
(คน) 

ดานที่ 1 เจาหนาที่ผูใหบริการ 19 138 14 - - 
ดานที่ 2 กระบวนการข้ันตอนการ
ใหบริการ 

15 145 13 - - 

ดานที่ 3 สิ่งอำนวยความสะดวก 18 145 11 - - 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
 ไมมีผูเสนอแนะดานตาง ๆ การใหบริการ ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลโคกกรวด 



 
 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลโคกกรวด 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  จำนวน 106 คน คิดเปนรอยละ 63.9  
รองลงมาเปนเพศชาย มีจำนวน 60 คน คิดเปนรอนละ 36.10  สวนใหญมีอายุ 31 -40 ป  
มีจำนวน  46 คน คิดเปนรอยละ 27.7 รองลงมามีอายุ 41 – 50 ป มีจำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 25.9 
รองลงมา 51 – 60 ป มีจำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 24.10  รองลงมา 20 – 30 ป  คิดเปนรอยละ 
29.00 รองลงมา 60 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 4.80 สวนใหญจะมีภูมิลำเนาหรือที่อยู หมู 2 จำนวน 41 คน  
คิดเปนรอยละ 24.70  รองลงมา หมู 3 มีจำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 21.70 รองลงมา หมู 6  มีจำนวน 
30 คนคิดเปนรอยละ 18.10  รองลงมา หมู 1 มีจำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 17.50  รองลงมา หมู 14 
มีจำนวน 22 คนคิดเปนรอยละ  13.30  รองลงมา หมู 4 มีจำนวน 4.80  สวนใหญมีวุฒิการศึกษาสูงสุด 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา มีจำนวน 90 คน คิดเปนรอยละ 54.20  รองลงมา มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา มี
จำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 29.50รองลงมา ประถมศึกษา มีจำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 10.20 
รองลงมา ปริญญาตรี 10 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป มี
จำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 43.40 รองลงมา เกษตรกร มีจำนวน  46 คน คิดเปนรอยละ 27.70  
รองลงมาลูกจาง/พนักงานบริษัท มีจำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 21.10 รองลงมาวัยเกษียณ  มีจำนวน          
7 คน คิดเปนรอยละ 4.20 รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา มีจำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.00 สุดทาย
ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ  มีจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.60 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 
10,000 บาท มีจำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 57.20 รองลงมานอยกวา 5,000 บาท  มีจำนวน 51 คน     
คิดเปนรอยละ 30.70 รองลงมาสดุทาย 10,000 – 20,000 บาท มีจำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
12.00 ผูตอบแบบสอบถามที่เคยใชบริการสูงสุดเคย 1 -2 ครั้ง มีจำนวน 139 คน คิดเปนรอยละ 83.70 
รองลงมาเคย 3 – 4 ครั้ง มีจำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 16.30  

ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ 
  พบวาผูมาใชบริการ ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลโคกกรวดสวนใหญ การยื่นเรื่อง
รองทุกข/รองเรยีน มีจำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 38.00 รองลงมาการบริการรับชำระคาน้ำประปา 
มีจำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 30.70 รองลงมาการใหบริการ รถ 1669 มีจำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 
11.40 รองลงมาการใชบริการ internet ฟรี 14 คน คิดเปนรอยละ 8.40 รองลงมาการใหบริการ
รถดับเพลิง/รถน้ำ มีจำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.00 รองลงมาการใหบริการกำจัดขยะมูลฝอย มีจำนวน 
8 คน คิดเปนรอยละ 4.80 รองลงมาสุดทายการบริการรับชำระภาษี 1 คน คิดเปนรอยละ 0.60  

สวนที่ 3: แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการ 
  สวนรายการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลโคกกรวด 
ทั้ง 3 ดาน จำนวน 166 คน ดังน้ี 
  ดานท่ี 1 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการประชาชน ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลโคกกรวดในระดับ
พึงพอใจมาก มีจำนวน 138 คน คิดเปนรอยละ 83.10  รองลงมาระดับพึงพอใจมากที่สุด มีจำนวน 19 คน 
คิดเปนรอยละ 11.40  รองลงมาต่ำสุดระดับความพึงพอใจปลานกลาง มีจำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
8.40  
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  ดานท่ี 2 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการประชาชน ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลโคก
กรวดในระดับพึงพอใจมาก มีจำนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 87.30  รองลงมาระดับพึงพอใจมากที่สุด มี
จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 10.80  รองลงมาต่ำสุดระดับความพึงพอใจปลานกลาง มีจำนวน 13 คน คิด
เปนรอยละ 7.80  
 

ดานที่ 3 ดานสิ่งอำนวยความสะดวกประชาชน ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลโคกกรวดใน
ระดับพึงพอใจมาก มีจำนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 87.30  รองลงมาระดับพึงพอใจมากที่สุด มีจำนวน 
15 คน คิดเปนรอยละ 9.0  รองลงมาต่ำสุดระดับความพึงพอใจปลานกลาง มีจำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
6.0 

 
สรุปทั้ ง 3 ดานมีประชาชนตำบลโคกกรวด มีความพึงพอใจมากที่สุด ดานที่  2 ดาน

กระบวนการขั้นตอนการใหบริการและ ดานที่ 3ดานสิ่งอำนวยความสะดวกคิดเปนรอยละ 87.30 รองลงมา
ดานที่ 1 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการคิดเปนรอยละ 83.10  

สวนที่ 4 เสนอแนะ 
  ไมมีผูเสนอแนะดานตาง ๆ การใหบริการ ณ จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลโคกกรวด 
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