
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 วัตถุประสงค์    

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลโพธิท์อง  

ขอบเขตของการศึกษา   

                ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการเทศบาลตำบลโพธิ์ทองโดยกลุ่ม  

ตัวอย่างที่เลือกใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการเลือกแบบเจาะจง คือ ผู้มารับบริการเทศบาลตำบลโพธิท์อง                                              
ในช่วงระยะเวลาทีท่ำการสำรวจคือ  ตุลาคม  2563  ถึง  กันยายน  2564   

เครือ่งมอืท่ีใช้ในการศึกษา   

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอ่                                   
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทองซ่ึงมีแบบสอบถามน้ีมี 3 ตอน ดังน้ี                                                                                                                          
ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ ไดแ้ก่ เพศ และประเภท  

งานที่ผู้มารับบริการ    

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการ โดยสอบถามด้านความพึงพอใจด้านกระบวนขั้นตอนการให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ    มีลักษณะเป็นแบบมาตราวัดแบบ Likert  
5 ระดับ  โดยกำหนดน้ำหนักของคะแนน ดังน้ี   

คะแนน  5  หมายถึง  พอใจมากทีสุ่ด 

คะแนน  4  หมายถึง  พอใจมาก 

คะแนน  3  หมายถึง  พอใจปานกลาง 

คะแนน  2  หมายถึง  พอใจน้อย 

คะแนน  1  หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 

เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม กำหนดไว้ดังน้ี   

                      4.51 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก   

                      3.51 – 4.50  หมายถึง  ดี   

                      2.51 – 3.50  หมายถึง  พอใช้   

                      1.51 – 2.50  หมายถึง  ต้องปรับปรุง   

                      ต่ำกว่า 1.50  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน    

ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะ  

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล    

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง จำนวน 100  ฉบับ และนำแบบสอบถามที่ได้มาทั้งหมดไป
ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพวิเตอรโ์ดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป    

          การวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลทั่วไปของผู้รับบริการ วิเคราะห์โดยการหาค่าความถีแ่ละค่าร้อยละ ขอ้มูลความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละของ ค่าเฉลี่ย และนำค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการ
แปลความหมายของค่าคะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของ ผู้ตอบแบบสอบถามทีไ่ดก้ำหนดไว้ และขอ้มูลขอ้เสนอแนะอื่นๆ วิเคราะห์โดยการนำ
คำตอบมารวบรวมและสรุป ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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ผลการศึกษา    

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโพธิท์อง ในช่วงระยะเวลาทีท่ำการ
สำรวจ คือ  ตุลาคม  2563 ถึง กนัยายน 2564 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังน้ี โดยแบ่งเป็น   

ส่วนที่ 1 ข้อมลูท่ัวไปของผู้รับบรกิาร   

           เพศ พบว่า เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63                   
และเพศชายตอบแบบสอบถามจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37  ผู้ใช้บริการ พบวา่ ผู้มารับบริการสำนักปลัดเทศบาลตอบ

แบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51  ผู้มารับบริการกองคลัง ตอบแบบสอบถามจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27             
และผู้มารับบริการกองชา่ง ตอบแบบสอบถาม จำนวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ 22  

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจตอ่การให้บริการ  

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมในแต่ละสำนัก/กองท่ีให้บริการ 

สำนัก/กอง ความพึงใจต่อการให้บริการ 
ขันตอการ 
ให้บริการ 

ช่องทางการ 
ให้บริการ 

เจ้าหน้าที่ผู ้
ให้บริการ 

ภาพรวม 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
สำนักปลัดเทศบาล 90.90 4.61 92.08 4.72 92.28 4.47 92.10 4.58 
กองคลัง 92.06 4.33 91.94 4.20 91.86 4.72 92.35 4.57 
กองชา่ง 92.54 4.48 92.56 4.78 92.96 4.54 91.98 4.59 

 
  จากตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของเทศบาลตำบลโพธิท์อง                                              
อยู่ในระดับ ดีมาก  มีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 4.55  คิดเป็นร้อยละ 92.32  

 ความพึงพอใจกองช่าง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเทา่กับ 4.59 คิดเป็นร้อยละ 92.68                                  
รองลงมาความพึ่งพอใจกองคลัง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คิดเป็นร้อยละ 92.37  และความพึงพอใจสำนักปลัดเทศบาล               
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เทา่กับ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 92.10   
ส่วนที่ 3 ผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโพธ์ิทอง  

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านขัน้ตอนการให้บริการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ ความ
พึงพอใจ 

ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 92.05 4.46 ดี 

1. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลขั้นตอนในการขอรับบริการ 91.24 3.48 พอใช ้

2. ความยุติธรรมในการให้บริการ 91.74 4.28 ดี 

3. การจัดลำดับกอ่น – หลัง ในการให้บริการ 91.60 4.20 ดี 

4. การจัดสถานที่ให้บริการประเภทต่าง ๆ 91.50 4.58 ดีมาก 

5. มีการติดตั้งป้ายแนะนำการเตรียมเอกสารเพือ่ขอรับบริการ 92.20 5.12 ดีมาก 

6. ความสะดวกทีไ่ด้รับจากการบริการแตล่ะขั้นตอน 92.80 4.73 ดีมาก 

7. การจัดให้มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องตา่ง ๆ 93.40 4.97 ดีมมาก 
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จากตารางที่  2  พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการจัดให้มีตัวอย่างการกรอก แบบฟอร์มหรือคำร้องต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 93.40  รองลงมาได้แก่ ความสะดวกทีไ่ด้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน  มีค่าเฉลี่ย 92.80  และมีการติดตั้งป้าย
แนะนำการเตรียมเอกสารเพือ่ขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 2.20 ตามลำดบั 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านชอ่งทางการให้บริการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ ความ
พึงพอใจ 

ความพึงพอใจด้านชอ่งทางการให้บริการ 92.11 4.52 ดีมาก 

1. การจัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว   
(One Stop Service) 

93.12 4.62 ดีมาก 

2. การติดต่อเพือ่ขอใช้บริการด้วยตนเอง 91.81 3.84 ดี 

3. การติดต่อเพือ่ขอใช้บริการทางโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต 91.66 4.22 ดี 

4. การจัดให้มีหน่วยบริการนอกสถานที ่ 92.50 5.00 ดีมาก 

5. การจัดให้มีช่องทางการให้บริการอื่น ๆ นอกจากติดต่อด้วยตนเอง เช่น 
ทางไปรษณีย์ ผ่านระบบธนาคาร เป็นต้น 

92.31 4.85 ดีมาก 

6. การจัดให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการให้บริการ เช่น การรับเรื่องราว ร้อง
ทุกข์ เป็นต้น 

92.54 5.00 ดีมาก 

7. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชอ่งทางการให้บริการ เช่น การบริการ นอก
สถานที่ ช าระภาษีทางไปรษณีย์ เป็นต้น 

91.79 4.57 ดีมาก 

8. การมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 91.42 4.49 ดี 

จากตารางที่  3  พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการจัดให้มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จณ  จุดเดียว  (One Stop Service) 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 93.12 รองลงมาไดแ้ก่ การจัดให้มีการใช้อินเทอรเ์น็ตในการให้บริการ เช่น การรับเรื่องราว ร้องทกุข์ เป็นต้นเ 
มีค่าเฉลี่ย 92.60   และการจัด ให้มีหน่วยบริการนอกสถานที่  การจัดให้มีช่องทางการให้บริการอื่น ๆ นอกจากติดตอ่ด้วยตนเอง 
เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านระบบธนาคาร เป็นต้น การจัดให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตในการให้บริการ เช่น การรับเรื่องราว ร้องทกุข์ เป็น
ต้น  มีค่าเฉลี่ย 92.50 ตามลำดับ 

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ ความพึง
พอใจ 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหนา้ท่ีผู้ให้บริการ 92.35 4.47 ดี 

1. ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 90.84 4.26 ดี 

2. ความพรอ้มของเจ้าหน้าท่ีเมือ่มีประชาชนมาขอรับบริการ 91.91 4.38 ดี 

3. ความสามารถในการตอบขอ้ซกัถามให้กับประชาชน 92.31 5.00 ดีมาก 

4. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ขอรับบริการ 92.50 4.79 ดีมาก 

5. ความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาของเจ้าหน้าท่ี 93.00 4.85 ดีมาก 

6. จำนวนของเจ้าหนา้ท่ีท่ีจัดไว้ให้บริการ 93.61 4.82  ดีมาก 
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (ต่อ) 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ ความพึง
พอใจ 

7. การใชว้าจาหรือค าพูดในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 93.21 4.91 ดีมาก 

8. ความเอาใจใส่กระตือรอืร้นมนการให้บริการ 93.61 4.81 ดีมาก 

9. การค้นหาขอ้มูลตามท่ีผู้ขอรับบริการร้องขอ 90.80 3.39 ดี 

10. การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีให้บริการ 92.30 4.46 ดี 

11. ความมีมนษุย์สัมพันธ์ของเจา้หน้าท่ีท่ีให้บริการ 91.80 3.86 ดี 

12. ความยตุิธรรม/ไม่เลอืกปฏิบตัิในการให้บริการของเจ้าหนา้ท่ี 91.90 4.19 ดี 

จากตารางที่  4  พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจำนวนของเจ้าหน้าทีท่ี่จัดไว้ ให้บริการ ความเอาใจใส่กระตือรือร้นใน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 93.61 รองลงมาไดแ้ก่ความสามารถ ในการให้คำแนะนำปรึกษาของเจ้าหน้าที่ การใชว้าจาหรือ
คำพูดในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 93.21   และความสามารถในการให้คำแนะนำปรึกษาของเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 
93.00 ตามลำดับ 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิง่อำนวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอนวยความสะดวก ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับ ความพึง
พอใจ 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 92.47 4.49 ดี 

1. ความกว้างขวางของพ้ืนท่ีในการให้บริการ 91.90 3.94 ดี 

2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ 92.50 4.35 ดี 

3. การติดป้ายแสดงจดุให้บริการต่าง ๆ 92.80 4.51 ดีมาก 

4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกีย่วกับการให้บริการด้านต่าง ๆ 93.10 4.65 ดีมาก 

5. ระบบแสงสว่างภายในอาคารสถานท่ี 92.60 4.85 ดีมาก 

6. การจัดให้มีอุปกรณแ์ละเครื่องมือท่ีทันสมัยในการให้บริการ 93.40 4.76 ดีมาก 

7. ระบบการรักษาความปลอดภัย 92.80 4.94 ดีมาก 

8. ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารสถานท่ี 92.70 4.89 ดีมาก 

9. การจัดพื้นท่ีสำหรับจอดรถของผู้มารับบริการ 92.70 4.46 ดี 

10. ความสะอาดและจำนวนห้องน้ำท่ีจัดไว้บริการ 92.80 4.51 ดีมาก 

11. การจัดให้มีสือ่ประชาสัมพันธ์หรือเอกสารท่ีเผยแพร่ให้  
ความรูแ้ก่ประชาชน 

92.10 4.78 ดีมาก 

12. การจัดให้มีจุดบริการอนิเทอร์เน็ต 91.60 3.95 ดี 

13. การจัดให้มีจุดบริการน้ำดื่มสำหรับผู้มาขอรับบริการ 91.20 3.83 ดี 

จากตารางที่  5  พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการจัดให้มีอุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่ ทันสมัยในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด 93.40  รองลงมาได้แกก่ารประชาสัมพันธข์้อมูลเกี่ยวกับการ ให้บริการด้านต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 93.10   และการติดป้าย
แสดงจุดให้บริการต่าง ๆ  ความสะอาดและจำนวน ห้องน้ำที่จัดไว้บริการ มีค่าเฉลี่ย 92.80 ตามลำดับ  

  

 


