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รายงานผล 
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
ประจำปี พ.ศ.2564 

 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล   

วังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2564 มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 1.  กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชาชนผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ โดยการสุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบประเมินเพ่ือ

สรุปผล จำนวน 125 คน 
 2.  ระยะเวลาการดำเนินงาน 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป และ แบบประเมิน 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละประกอบการรายงานผลด้วยการพรรณนา
ความ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด 125 คน 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ     

- ชาย 87 69.60 

- หญิง 36 28.80 

2. อายุ   

- ต่ำกว่า 20 ปี 0 0 

- 21 - 30 ป ี 14 11.20 

- 31 - 40 ป ี 28 22.40 

- 41 - 50 ป ี 41 32.80 

- 50 ปี ขึ้นไป 42 33.60 
 
 สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 69.60 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 50 ปี 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.60  
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ตอนที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ จำนวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด 125 คน 
 

กิจกรรมและภารกิจ ร้อยละความพึงพอใจ 

กระบวนการ
และขั้นตอน
การให้บริการ 

เจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ 

สถานท่ี
บริการ 

สิ่งอำนวย
ความ
สะดวก 

รวม 

1. งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  92.40   91.25   91.20   95.00   92.46  

2. งานสวัสดิการเด็ก คนพิการ ผูป้่วยเอดส ์  85.55   89.00   91.20   95.00   90.19  

3. การอนุญาติสิ่งปลูกสร้าง  88.50   89.56   90.50   90.12   89.67  

4. การจดัเก็บขยะมูลฝอย  90.25   91.00   92.00   91.00   91.06  

5. การบริการดา้นงานจัดเก็บรายได้ (การเสียภาษี)  88.95   89.95   89.59   89.55   89.51  

6. การบริการจดัเก็บค่าน้ำ  75.56   65.55   90.00   85.66   79.19  

7. การบริการงานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  90.00   92.00   91.00   91.00   91.00  

8. การบริการงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ  87.45   91.00   90.10   90.56   89.78  

9. การบำรุงรักษาทางสาธารณะ  92.15   90.52   91.25   92.25   91.54  

10. การบริการงานด้านสาธารณสุข  90.50   88.95   90.50   92.00   90.49  

 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ มีรายละเอียดในแต่ละงาน ดังนี้ 
 1.  งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมที่
ระดับ 92.46 ประกอบด้วย 
  1.1  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่
ระดับ 92.40  
  1.2  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 91.25 
  1.3 สถานที่บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 91.20  
  1.4 สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 95.00 
 2.  งานสวัสดิการเด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมทีร่ะดับ 90.19 ประกอบด้วย 
  2.1  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่
ระดับ 85.55 
  2.2  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 89.00 
  2.3 สถานที่บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 91.20 
  2.4 สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 95.00 
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 3.  การอนุญาติสิ ่งปลูกสร้าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมที่ระดับ 
89.67 ประกอบด้วย 
  3.1  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่
ระดับ 88.50 
  3.2  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 89.56 
  3.3 สถานที่บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 90.50 
  3.4 สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 90.12 
 4.  การจัดเก็บขยะมูลฝอย พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมที่ระดับ 
91.06 ประกอบด้วย 
  4.1  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่
ระดับ 90.25 
  4.2  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 91.00 
  4.3 สถานที่บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 92.00 
  4.4 สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 91.00 
 5. การบริการด้านงานจัดเก็บรายได้ (การเสียภาษี) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในภาพรวมทีร่ะดับ 89.51 ประกอบด้วย 
  5.1  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่
ระดับ 88.95 
  5.2  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 89.95 
  5.3 สถานที่บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 89.59 
  5.4 สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 89.55 
 6. การบริการจัดเก็บค่าน้ำ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมที่ระดับ 
79.19 ประกอบด้วย 
  6.1  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่
ระดับ 75.56 
  6.2  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 65.55 
  6.3 สถานที่บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 90.00 
  6.4 สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 85.66 
 7. การบริการงานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมทีร่ะดับ 91.00 ประกอบด้วย 
  7.1  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่
ระดับ 90.00 
  7.2  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 92.00 
  7.3 สถานที่บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 91.00 
  7.4 สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 91.00 
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 8. การบริการงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมทีร่ะดับ 89.78 ประกอบด้วย 
  8.1  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่
ระดับ 87.45 
  8.2  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 91.00 
  8.3 สถานที่บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 90.10 
  8.4 สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 90.56
 9. การบำรุงรักษาทางสาธารณะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมที่ระดับ 
91.54 ประกอบด้วย 
  9.1  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่
ระดับ 92.15 
  9.2  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 90.52 
  9.3 สถานที่บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 91.25 
  9.4 สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 92.25  
 10. การบริการงานด้านสาธารณสุข พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมที่
ระดับ 90.49 ประกอบด้วย 
  10.1  กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่
ระดับ 90.50 
  10.2  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 88.95 
  10.3  สถานที่บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 90.50 
  10.4  สิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่ ระดับ 92.00 
 
 จากการสรุป ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จำนวน 10 ด้าน พบว่า  
 อันดับที่ 1 งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
บริการทีร่ะดับความพึงพอใจ ร้อยละ 92.46   
 อันดับที่ 2 การบำรุงรักษาทางสาธารณะ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
บริการที่ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 91.54  
 อันดับที่ 3 การจัดเก็บขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการที่
ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 91.06  
 อันดับที่ 4 การบริการงานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการบริการที่ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 91.00  
 อันดับที่ 5 การบริการงานด้านสาธารณสุข พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการ
บริการที่ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 90.49  
 อันดับที่ 6 งานสวัสดิการเด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อการบริการที่ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 90.19  
 อันดับที่ 7 การบริการงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการบริการที่ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 89.78 
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 อันดับที่ 8 การอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการที่
ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 89.67  
 อันดับที่ 9 การบริการด้านงานจัดเก็บรายได้ (การเสียภาษี) พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการบริการที่ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 89.51 
 อันดับที่ 10 การบริการจัดเก็บค่าน้ำ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการที่
ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 79.19  
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