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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
มวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ในภาพรวม และเพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับ บริการที่มีต่ อการให้บริการขององค์การบริห ารส่ วนตาบลมวกเหล็ ก
จาแนกตามงานที่มาขอรับบริการ โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับบริการ จานวน 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการสารวจ พบว่า
1. ประชาชนผู้รั บบริ การมีความพึงพอใจต่ อการให้ บริการขององค์การบริห ารส่ วนตาบล
มวกเหล็ก ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ
97.20 ระดับคะแนน 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงตามลาดับร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ได้ดังนี้
1.1 ด้า นช่ องทางการให้ บริ การ ประชาชนผู้ รั บบริก ารมี ความพึง พอใจอยู่ ในระดั บ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ระดับคะแนน 10 คะแนน
1.2 ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 ระดับคะแนน 10 คะแนน
1.3 ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ประชาชนผู้ รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ระดับคะแนน 10 คะแนน
1.4 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ระดับคะแนน 10 คะแนน
2. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้ง 4 งานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลมวกเหล็ก จาแนกตามงานที่มาขอรับบริการ เรียงตามลาดับดังนี้
2.1 งานด้ า นป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ตามความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คิดเป็นร้อยละ 98.00 ระดับ
คะแนน 10 คะแนน
2.2 งานด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชนและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม ตามความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ระดับ
คะแนน 10 คะแนน
2.3 งานด้านการรักษาความสะอาดในที่ส าธารณะ ตามความคิดเห็ นของประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ระดับ
คะแนน 10 คะแนน
2.4 งานด้านการศึกษา ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80 ระดับคะแนน 10 คะแนน
ขอรับรองผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม
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