
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในช่องทางการสื่อสาร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

----------------------------------------------------------------------- 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 

อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2563  (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

มีผลการประเมินดังน้ี 

1. กลุ่มประชากรและตัวอย่าง 

ประชาชนที่มาขอรับบริการ และประสานงานด้านต่าง ๆ โดยการสุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบประเมิน เพื่อสรุปผล 
จ านวน 136 คน 

2. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

แบบประเมินความพึงพอใจในช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง จังหวัด
ลพบุรี 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจในช่องทางการสื่อสาร คือ การใช้ค่าร้อยละ 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบประเมินความพึงพอใจในช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง 
จังหวัดลพบุรี งบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) มีผลการประเมินดังตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 136 คน 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

1. เพศ 

     ชาย 

 

64 

 

47.06 

 

     หญิง 72 52.94  

2. อายุ 

     ต่ ากว่า 20 ป ี

 

20 

 

14.71 

 

     21 – 40 ปี  91 66.92  

     41 – 60 ป ี 23 16.91  

     60 ปีขึ้นไป 2 1.46  



ตารางท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 136 คน 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

     ประถมศึกษา 

 

20 

 

14.71 

 

     มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. 50 36.76  

     อนุปริญญาตรี/ปวส. 20 14.71  

     ปริญญาตรี 46 33.82  

     สูงกว่าปริญญาตรี - -  

 

 
     
 
 
ตอนท่ี  2  สรุปความพึงพอใจในช่องทางการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมโดยแสดงค่าร้อย
ละ 
 

ท่ี รายละเอียดการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก ร้อยละ ปานกลาง ร้อยละ น้อย ร้อยละ 
1. ท่านพึงพอใจการใช้ท่องทาง 

Line/Facebook ในการติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 
คร้ังนี้เพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 1.1 การตอบกลับรวดเร็วเพียงใด 65 47.80 42 30.88 29 21.32 
  นาที  ช่ัวโมง  วัน  
 1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดง

มะรุม ได้ตอบกลับมายังท่านภายใน
ระยะเวลา 

62 
 

45.58 54 
 

39.71 20 
 

14.71 

  มาก  ปานกลาง  น้อย  
 1.3 การติดต่อกับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลดงมะรุม ทาง 
Line/Facebook มีความสะดวก
เพียงใด 

73 

 
53.68 

45 

 
33.09 

18 

 
13.24 

 1.4 ข้อมูลที่ส่งทาง 
Line/Facebook มีความถูกต้อง
และทันสมัยเพียงใด 

58 43.65 50 36.77 28 20.59 

 1.5 ผู้ตอบ Line/Facebook มี
ความสุภาพแต่ไหน 

65 47.80 42 30.89 29 21.33 



 
 
 
 

2. สิ่งท่ีอยากให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะรุม ปรับปรุงช่องทาง 
Line/Facebook มากท่ีสุด 

      

  คน ร้อยละ     
 - ความรวดเร็วในการตอบกลับ 22 14.17     
 - ปริมาณของข้อมูลที่ลงใน 

Line/Facebook 
34 25     

 - ความถูกต้องและทันสมัยของ
ข้อมูลข่าวสาร 

47 34.55     

 - ความสุภาพในการตอบ 
Line/Facebook 

18 13.23     

 - ข้อมูลข่าวสารไม่ตรงกับความ
ต้องการ 

15 11.03     

3. ข่าวสารใดที่ท่านตรงการรับทาง 
Line/Facebook ? 

      

  คน      
 - โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ท่าน 
33 24.26     

 - ข่าวการออกแจกเบี้ยผู้สูงอายุ/คน
พิการ 

49 36.03     

 - บริการใหม่ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะรุม 

35 25.74     

 - อื่นๆ  19 13.97     
 
 
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ  

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ  1 - 35 %  หมายความว่า  น้อย 

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ  >36-65 %  หมายความว่า  ปานกลาง  

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ  >66-100 %  หมายความว่า  มาก  

 

1.1 ท่านพึงพอใจการใช้ท่องทาง Line/Facebook ในการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม คร้ังนี้
เพียงใด 
 1.1 การตอบกลับรวดเร็วเพียงใด 

คะแนนเฉลี่ย (N)  =  3(65) + 2(42) + 1(29)   =  2.27 
       136 



 

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ย  =  2.27X 100   =  75.67 % 
                    3 
 

ผลการประเมิน แสดงให้เห็นว่า การตอบกลับรวดเร็วเพียงใด อยู่ในเกณฑ์ นาที 
 
 

1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม ได้ตอบกลับมายังท่านภายในระยะเวลา 
คะแนนเฉลี่ย (N)  =  3(65) + 2(42) + 1(29)   =  2.27 

    136 
 

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ย  =   2.27X 100   =  75.67 % 
                     3 
 

ผลการประเมิน แสดงให้เห็นว่า การตอบกลับรวดเร็วเพียงใด อยู่ในเกณฑ์ มาก 
 

1.3 การติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม ทาง Line/Facebook มีความสะดวกเพียงใด 
คะแนนเฉลี่ย (N)  =  3(73) + 2(45) + 1(18)   =  2.41 

     136 
 

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ย  =    2.41X 100   =  80.34 % 
         3 

ผลการประเมิน แสดงให้เห็นว่า การตอบกลับรวดเร็วเพียงใด อยู่ในเกณฑ์ มาก 
 

1.4 ข้อมูลที่ส่งทาง Line/Facebook มีความถูกต้องและทันสมัยเพียงใด 
คะแนนเฉลี่ย (N)  =  3(58) + 2(50) + 1(28)   =  2.23 

   136 
 

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ย  =    2.23X 100   =  74.44 % 
             3 

ผลการประเมิน แสดงให้เห็นว่า การตอบกลับรวดเร็วเพียงใด อยู่ในเกณฑ์ มาก 
 

 
1.5 ผู้ตอบ Line/Facebook มีความสุภาพแต่ไหน 

 
คะแนนเฉลี่ย (N)  =  3(65) + 2(42) + 1(29)   =  2.23 

   136 
 

เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉลี่ย  =    2.27X 100   =  75.67 % 
             3 

ผลการประเมิน แสดงให้เห็นว่า การตอบกลับรวดเร็วเพียงใด อยู่ในเกณฑ์ มาก 
 
 



ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเด็นความพึงพอใจของผู้รับบริการในคร้ังน้ี
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบส ารวจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เป็นดังน้ี 

1. ท่านพึงพอใจการใช้ท่องทาง Line/Facebook ในการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม คร้ัง
น้ีเพียงใด 

 1.1 การตอบกลับรวดเร็วเพียงใด  อยู่ในระดับมาก    คิดเป็นร้อยละ   47.80 
1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมได้ตอบกลับมายังท่านภายในระยะเวลา 

อยู่ในระดับมาก (นาที)  คิดเป็นร้อยละ 53.68 
1.3 การติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมทาง Line/Facebook มีความสะดวก

เพียงใด      อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 53.68 
1.4 ข้อมูลที่ส่งทาง Line/Facebook มีความถูกต้องและทันสมัยเพียงใด 

อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 43.65 
1.5 ผู้ตอบ Line/Facebook มีความสุภาพแต่ไหน อยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 47.80 

2. สิ่งที่อยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม ปรับปรุงช่องทาง Line/Facebook มากที่สุด 
- ความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร  คิดเป็นร้อยละ 34.55 

3. ข่าวสารใดที่ท่านตรงการรับทาง Line/Facebook ? 
- ข่าวการออกแจกเบี้ยผู้สูงอายุ/คนพิการ   คิดเป็นร้อยละ 36.03 

 
สรุปผล 
 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงความพึงพอใจในช่องทางการสื่อสารของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะรุมคร้ังน้ีเป็น 53.68 อยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามประเด็นความพึงพอใจในช่องทางการสื่อสาร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

----------------------------------------------------------------------- 

แบบประเมินความพึงพอใจในการอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะรุม  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  ประจ าปี พ.ศ. 2563  มีผลการประเมินดังน้ี 

 
ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลท่ัวไปผู้ขอรับบริการ 
เพศ     ชาย    หญิง 
อายุ    ไม่เกิน 20 ปี   21-40 ปี    41-60 ปี 
    60 ปีข้ึนไป 
 
ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
    อนุปริญญา/ปวส.  

  ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญญาตรี 
    อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามประเดน็ความพึงพอใจในชอ่งทางการสื่อสาร 

ส่วนที่ 2 : ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณภาพการสื่อสารของ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม เพื่อน าไป

ปรับปรุงต่อไป 

1. ท่านพึงพอใจการใช้ช่องทาง Line/Facebook ในการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม คร้ังน้ีเพียงใด 

 1.1 การตอบกลับรวดเร็วเพียงใด 

    มาก 

    พอใช้ได้ 

    น้อย 

 1.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม ได้ตอบกลับมายังท่านภายในระยะเวลา 

          

                                                                   นาที 

          ชั่วโมง 

                    วัน 

 

 1.3 การติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม ทาง Line/Facebook มีความสะดวกพียงใด 

     มาก 

     พอใช้ได้ 

     น้อย 

 1.4 ข้อมูลที่ส่งทาง Line/Facebook มีความถูกต้องและทันสมัยเพียงใด 

     มาก 

     พอใช้ได้ 

     น้อย 

 1.5 ผู้ตอบ Line มีความสุภาพแค่ไหน 

     มาก 

     พอใช้ได้ 

     น้อย 

2. สิ่งที่ท่านอยากให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม ปรับปรุงช่องทาง Line/Facebook มากที่สุด 

   ความรวดเร็วในการตอบกลับ 

    ปริมาณของข้อมูลที่ลงใน Line/Facebook 

นาที 

ชั่วโมง 

วนั 



   ความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูลข่าวสาร 

   ความสุภาพในการตอบ Line/Facebook 

   ข้อมูลข่าวสารไม่ตรงกับความต้องการ 

3. ข่าวสารใดที่ท่านตรงการรับทาง Line/Facebook ?  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับท่าน 

   ข่าวการออกแจกเบี้ยผู้สูงอายุ/คนพิการ 

   บริการใหม่ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 

   อื่นๆ (โปรดระบุ) 

4. ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 


