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ผลสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

สรุปผลสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลสามเงา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูขอรับบริการ 

เพศของผูตอบแบบสอบถาม      เพศชาย  56 คน  เพศหญิง  74  คน 

อายุของผูตอบแบบสอบถาม      อายุต่ำกวา 20 ป   5 คน  อายุ 20 – 30 ป  17  คน อายุ 31 – 40 ป 46 คน 

                                         อายุ 41 – 50 ป 29 คน  อายุ 51 -60 ป  27 คน อายุ 60 ป ขึ้นไป 6 คน 

ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม   ประถมศึกษา 19 คน  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 46 คน 

                                                    อนุปริญญาหรือเทียบเทา 13 คน  ปรญิญาตรีหรือเทียบเทา 49 คน 

                                                    สูงกวาปริญญาตรี 3 คน 

อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม    รับราชการ 29 คน  ธุรกิจสวนตัว 19 คน  เกษตรกร 22 คน  คาขาย 24 คน 

                                          รับจาง 31 คน   นักเรียนนักศึกษา  5  คน  

 

สวนที่ 2 เรื่องที่ขอเขารับบริการ 

            การย่ืนเรื่องรองทุกข/รองเรียน     19  ครั้ง 

             การขอเขาดูขอมูลกลองวงจรปด   3 ครั้ง 

             สวัสดิการผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูปวยเอดส/เด็กแรกเกิด    41 ครั้ง 

             การขอขอมูลขาวสารทางราชการ   3  ครั้ง 

             การจดทะเบียนพานิชย   10   ครั้ง 

             งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 6 ครั้ง 

             การชำระภาษี    26 ครั้ง 

             งานทะเบียนราษฎร  22  ครั้ง 
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สวนท่ี 3 ความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลสามเงา 

 

            การวัดความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลสามเงา ในดานตางๆ จะวิธีการประเมินผลจาก 

ผูที่มาขอรับบริการเทศบาลตำบลสามเงา จำนวน 130 คน ที่ไดตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของ

เทศบาลตำบลสามเงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยใชการประเมินจากคาเฉล่ียของแตละขอคำถาม ดังน้ี 

            คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  

            คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดบัมาก  

            คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดบัปานกลาง  

            คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดบันอย  

            คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง 
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ผลสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

3.1 ผลสำรวจความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

              

           

           ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลสามเงาความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ 

ผูใหบริการ มีผลการประเมินอยูที่ระดับมีความพึงพอใจมาก  ซึ่งแยกเปนขอไดดังน้ี 

          - เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ  มีความพึงพอใจมาก 

          - เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส  มีความพึงพอใจปานกลาง 

          - เจาหนาที่ใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยางชัดเจน ถูกตอง   มีความพึงพอใจปานกลาง 

          - เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม   มีความพึงพอใจปานกลาง 

            ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีผลการประเมินอยูที่ระดับความพึงพอใจมาก

ที่ระดับเกณฑคะแนนการประเมินรอยละ 71.00 

 

          ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน  เจาหนาที ่ควรใหบริการดวยความรวดเร ็ว รวมถึงให คำแนะนำ  

ตอบขอซักถามตางๆ ดวยความชัดเจน  

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

จำนวน คาเฉลี่ย 
เกณฑการ
ประเมิน 5 4 3 2 1 

1 เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ 51 56 21 2 0 130 4.20 มาก 
2 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเรว็ และ

เอาใจใส 21 31 49 29 0 130 3.34 ปานกลาง 
3 เจาหนาที่ใหคำแนะนำ ตอบขอซักถามไดอยาง

ชัดเจน ถูกตอง 16 39 57 13 5 130 3.37 ปานกลาง 
4 เจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได

อยางเหมาะสม 18 24 71 14 3 130 3.31 ปานกลาง 
รวม 3.55 

(71.00)  

มาก 
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        3.2 ผลสำรวจความพึงพอใจในดานกระบวนขั้นตอนการใหบริการ 

ลำดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

จำนวน คาเฉลี่ย 
เกณฑการ
ประเมิน 5 4 3 2 1 

1 ข้ันตอนการใหบริการ มีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน  
มีความชัดเจน 

12 21 54 33 10 130 2.94 ปานกลาง 

2 ข้ันตอนการใหบริการแตละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

15 13 73 29 0 130 3.11 ปานกลาง 

3 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
ชัดเจน 

11 39 48 31 1 130 3.22 ปานกลาง 

รวม 3.09 
(62.00) 

ปานกลาง 

 

          ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลสามเงาความพึงพอใจในดานกระบวน

ขั้นตอนการใหบริการ มีผลการประเมินอยูที่ระดับมีความพึงพอใจปานกลาง  ซึ่งแยกเปนขอไดดังนี้ 

          - ขั้นตอนการใหบริการ มีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน  มีความพึงพอใจปานกลาง 

          - ขั้นตอนการใหบริการแตละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจปานกลาง 

          - มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการชัดเจน   มีความพึงพอใจปานกลาง 

            ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในดานกระบวนการใหบริการ มีผลการประเมินอยูที่ระดับความพึงพอใจ

ปานกลาง ที่ระดับเกณฑคะแนนการประเมินรอยละ 62.00 

 

            ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน  ควรจัดทำผังข้ันตอนการใหบริการใหมีความชัดเจน รวมถึง 

การใหบริการควรทำตามลำดับผังขั้นตอนใหชัดเจน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ผลสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

           3.3 ผลสำรวจความพึงพอใจในดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ลำดับ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

จำนวน คาเฉลี่ย 
เกณฑการ
ประเมิน 5 4 3 2 1 

1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่บริการ 
เชน ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ 

33 57 29 11 0 130 3.86 มาก 

2 มีเคร่ืองมือ/อุปกรณ/ระบบในการใหบริการ 42 64 16 8 0 130 4.08 มาก 

3 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 19 46 44 21 0 130 3.48 ปานกลาง 
รวม 3.81 

(76.00)  

มาก 

 

          ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลสามเงาความพึงพอใจในดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก มีผลการประเมินอยูท่ีระดับมีความพึงพอใจมาก  ซึ่งแยกเปนขอไดดังน้ี 

          - การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่บริการ เชน ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ   

มีความพึงพอใจมาก 

          - มีเครื่องมือ/อุปกรณ/ระบบในการใหบริการ มีความพึงพอใจมาก 

          - อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย  มีความพึงพอใจมาก 

            ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีผลการประเมินอยูที่ระดับความพึงพอใจ

มาก ที่ระดับเกณฑคะแนนการประเมินรอยละ 76.00 

 

            ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน  อาคารสถานท่ีควรมีความสะอาด ปลอดภัยมากกวาเดิม  

 

 

ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตำบลสามเงา ท้ัง 3 ดาน คือ 

    - ความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

    - ความพึงพอใจในดานกระบวนข้ันตอนการใหบริการ 

    - ความพึงพอใจในดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

      มีผลการประเมินอยูที่ระดับความพึงพอใจปานกลาง ที่ระดับเกณฑคะแนนการประเมินรอยละ 70.00 

 

 


