
 
 

รายงานความพึงพอใจของผูรับบริการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วัตถุประสงค   

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการในดานตาง ๆ จากเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง   

ขอบเขตของการศึกษา   

ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนผูมารับบริการเทศบาลตำบลโพธิ์ทองโดยกลุมตัวอยางที่เลือกใช    

ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการเลือกแบบเจาะจง คือ ผูมารับบริการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  ในชวงระยะเวลาท่ีทำ

การสำรวจคือ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา   

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอสำนักปลัดเทศบาลตำบล   

โพธิ์ทอง ซ่ึงมีแบบสอบถามนี้มี ๓ ตอน ดังนี้   

 ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ไดแก เพศ และประเภทงานที่ผู   

มารับบริการ   

  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยสอบถามดานความพึงพอใจดานกระบวนขั้นตอนการ

ใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ มีลักษณะ

เปนแบบมาตราวัดแบบ Likert  ๕ ระดับ โดยกำหนดน้ำหนักของคะแนน ดังนี้  

 คะแนน ๕ หมายถึง พอใจมากท่ีสุด 

 คะแนน ๔  หมายถึง พอใจมาก 

 คะแนน ๓  หมายถึง พอใจปานกลาง 

 คะแนน ๒  หมายถึง พอใจนอย 

 คะแนน ๑  หมายถึง พอใจนอยท่ีสุด 

เกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม กำหนดไวดังนี้   

  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง ดีมาก   

  ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ดี   

  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง พอใช   

  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง ตองปรับปรุง   

  ต่ำกวา ๑.๕๐  หมายถึง ตองปรับปรุงเรงดวน 

 



๒ 

การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล   

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามดวยตนเอง จำนวน ๑๐๐ ฉบับ และนำแบบสอบถามท่ี

ไดมาท้ังหมดไป ประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป   

 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ วิเคราะหโดยการหาคาความถี่และคารอยละขอมูล

ความพึงพอใจตอการ ใหบริการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ        

ของคาเฉลี่ย และนำคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการ แปลความหมายของคาคะแนนเฉลี ่ยความ         

พึงพอใจของ ผูตอบแบบสอบถามที่ไดกำหนดไว และขอมูลขอเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะหโดยการนำคำตอบมา

รวบรวมและสรุปใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

ผลการศึกษา   

จากการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในชวงระยะเวลาท่ี

ทำการ สำรวจ คือ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้ โดยแบงเปน 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ   

เพศ พบวา เพศหญิงตอบแบบสอบถามมากที ่ส ุด จำนวน ๖๓ คน คิดเปนร อยละ ๖๓ และเพศชาย             

ตอบแบบสอบถามจำนวน ๓๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๗ ของผูใชบริการ พบวาผูมารับบริการสำนักปลัดเทศบาล

ตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน ๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๑ ผูมารับบริการกองคลัง ตอบแบบสอบถาม

จำนวน ๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๗  และผู มารับบริการกองชาง ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๒๒ คน             

คิดเปนรอยละ ๒๒ 

สวนท่ี ๒ ความพึงพอใจตอการใหบริการ   

ตารางท่ี ๑ ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมในแตละสำนัก/กองท่ีใหบริการ 

สาํนกั/กอง  ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ข้ันตอนการใหบริการ ชองทางการใหบริการ เจาหนาท่ีผูใหบริการ ภาพรวมการใหบริการ 

ค่าเฉล่ีย  S.D.  ค่าเฉล่ีย  S.D.  ค่าเฉล่ีย  S.D.  ค่าเฉล่ีย  S.D. 

สาํนกัปลดัเทศบาล  90.90  4.61  92.08  4.72  92.28  4.47  92.10  4.58 

กองคลงั  92.06  4.33  91.94  4.20  91.86  4.72  92.35  4.57 

กองช่าง  92.54  4.48  92.56  4.78  92.96  4.54  91.98  4.59 

 

 



๓ 

 

จากตารางท่ี ๑ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในภาพรวมของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง   

อยูในระดับ ดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๕ คิดเปนรอยละ ๙๒.๓๒ ความพึงพอใจกองชาง มีคาเฉลี่ยมากที่สุด

เทากับ ๔.๕๙ คิดเปนรอยละ ๙๒.๖๘ รองลงมาความพ่ึงพอใจกองคลัง มีคาเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๕ คิดเปนรอยละ 

๙๒.๓๗ และความพึงพอใจสำนักปลัดเทศบาล  มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด เทากับ ๔.๕๒ คิดเปนรอยละ ๙๒.๑๐ 

 

สวนที่ ๓ ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง 

ตารางท่ี ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจดานข้ันตอนการใหบริการ 

 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ค่าเฉล่ีย  S.D.  ระดับ ความ  
พงึพอใจ 

ความพึงพอใจในขั้นตอนการใหบริการ 92.25 4.46 ดี 

1. การติดปายประกาศหรือแจงขอมูลข้ันตอนในการขอรับบริการ  91.24  3.48  พอใช 

2. ความยุติธรรมในการใหบริการ  91.74  4.28  ดี 

3. การจัดลำดับกอน – หลัง ในการใหบริการ  91.60  4.20  ดี 

4. การจัดสถานท่ีใหบริการประเภทตาง ๆ  91.50  4.58  ดีมาก 

5. มีการติดตั้งปายแนะนำการเตรยีมเอกสารเพ่ือขอรับบริการ  92.20  5.12  ดีมาก 

6. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน  92.80  4.73  ดีมาก 

7. การจัดใหมีตัวอยางการกรอกแบบฟอรมหรือคำรองตาง ๆ  93.40  4.97  ดีมมาก 

 

จากตารางท่ี ๒ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการจัดใหมีตัวอยางการกรอก แบบฟอรมหรือคำรอง

ตาง ๆ มีคาเฉลี ่ย มากที ่สุด ๙๓.๔๐ รองลงมาไดแก ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน            

มีคาเฉลี ่ย ๙๒.๘๐ และมีการติดตั ้งปาย แนะนำการเตรียมเอกสารเพื ่อขอรับบริการ มีคาเฉลี ่ย ๒.๒๐ 

ตามลำดับ  

 

 

 



๓ 

 

ตารางท่ี ๓ ผลการประเมินความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการ  คาเฉลี่ย  S.D.  ระดับ 

ความ  

พึงพอใจ 

ความพึงพอใจในขั้นตอนการใหบริการ 92.11 4.52 ดีมาก 

๑. การจดัใหมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  

(One Stop Service) 

93.12  4.62  ดีมาก 

๒. การตดิตอเพ่ือขอใชบริการดวยตนเอง  91.81  3.84  ดี 

๓. การตดิตอเพ่ือขอใชบริการทางโทรศัพท/อินเทอรเน็ต  91.66  4.22  ดี 

๔ การจดัใหมีหนวยบริการนอกสถานท่ี  92.50  5.00  ดีมาก 

๕. การจัดใหมีชองทางการใหบริการอื ่น ๆ นอกจากติดตอดวยตนเอง เชน         

ทางไปรษณีย ผานระบบธนาคาร เปนตน 

92.31  4.85  ดีมาก 

๖. การจดัใหมีการใชอินเทอรเน็ตในการใหบริการ เชน การรับรองเรยีน รองทุกข 

เปนตน 

92.54  5.00  ดีมาก 

๗. การประชาสมัพันธเก่ียวกับชองทางการใหบริการ เชน การบริการนอกสถานท่ี

ชำระภาษี เปนตน 

91.79  4.57  ดีมาก 

๘. การมีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย  91.42  4.49  ดี 

 

จากตารางที่ ๓ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการจัดใหมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จณ จุดเดียว 

(One Stop Service)  มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ๙๓.๑๒ รองลงมาไดแก การจัดใหมีการใชอินเทอรเน็ตในการ

ใหบริการ เชน การรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนตน  มีคาเฉลี่ย ๙๒.๖๐ และการจัด ใหมีหนวยบริการนอก

สถานที่ การจัดใหมีชองทางการใหบริการอื่น ๆ นอกจากติดตอดวยตนเอง  เชน ผานระบบธนาคาร เปนตน 

การจัดใหมีการใชอินเทอรเน็ตในการใหบริการ เชน การรับเรื่องราว รองทุกข เปน ตน มีคาเฉลี่ย ๙๒.๕๐ 

ตามลำดับ 

 

 



๔ 

 

ตารางท่ี ๔ ผลการประเมินความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  คาเฉลี่ย  S.D.  ระดับ ความพึง พอใจ 

ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 92.35 4.47 ดี 

๑. ความรวดเร็วในการใหบริการของเจาหนาท่ี  90.84  4.26  ดี 

๒. ความพรอมของเจาหนาท่ีเมื่อมปีระชาชนมาขอรับบริการ  91.91  4.38  ดี 

๓. ความสามารถในการตอบขอซกัถามใหกับประชาชน  92.31  5.00  ดีมาก 

๔ ความสามารถในการแกไขปญหาใหกับผูขอรับบริการ  92.50  4.79  ดีมาก 

๕. ความสามารถในการใหคำแนะนำปรึกษาของเจาหนาท่ี  93.00  4.85  ดีมาก 

๖ จำนวนของเจาหนาท่ีท่ีจัดไวใหบริการ  93.61  4.82  ดีมาก 

๗. การใชวาจาหรือค าพูดในการใหบริการของเจาหนาท่ี  93.21  4.91  ดีมาก 

๘. ความเอาใจใสกระตือรือรนมนการใหบริการ  93.61  4.81  ดีมาก 

๙. การคนหาขอมูลตามท่ีผูขอรับบริการรองขอ  90.80  3.39  ดี 

๑๐. การแตงกายของเจาหนาท่ีใหบริการ  92.30  4.46  ดี 

๑๑. ความมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ  91.80  3.86  ดี 

๑๒. ความยุติธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการของเจาหนาท่ี  91.90  4.19  ดี 

 

จากตารางที่ ๔ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจจำนวนของเจาหนาที่ที ่จัดไว ใหบริการ   

ความเอาใจใสกระตือรือรนใน การใหบริการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 93.61 รองลงมาไดแกความสามารถ 

ในการใหคำแนะนำปรึกษาของเจาหนาที ่ การใชวาจาหรือ คำพูดในการใหบริการของเจาหนาท่ี         

มีคาเฉลี ่ย 93.21 และความสามารถในการใหคำแนะนำปรึกษาของเจาหนาท่ีมีคาเฉลี ่ย 93.00 

ตามลำดับ 



๕ 

 

ตารางท่ี ๕ ผลการประเมินความพึงพอใจดานส่ิงอำนวยความสะดวก 

 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  คาเฉลี่ย  S.D.  ระดับ ความพึง 

พอใจ 

ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 92.47 4.49 ดี 

๑. ความกวางขวางของพ้ืนท่ีในการใหบริการ  91.90  3.94  ดี 

๒. การจดัสิ่งอำนวยความสะดวกไวบริการ เชน โตะ เกาอ้ี  92.50  4.35  ดี 

๓. การตดิปายแสดงจุดใหบริการตาง ๆ  92.80  4.51  ดีมาก 

๔. การประชาสมัพันธขอมูลเก่ียวกับการใหบริการดานตาง ๆ  93.10  4.65  ดีมาก 

๕. ระบบแสงสวางภายในอาคารสถานท่ี  92.60  4.85  ดีมาก 

๖. การจดัใหมีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ  93.40  4.76  ดีมาก 

๗. ระบบการรักษาความปลอดภัย  92.80  4.94  ดีมาก 

๘. ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยภายในอาคารสถานท่ี  92.70  4.89  ดีมาก 

๙. การจดัพ้ืนท่ีสำหรับจอดรถของผูมารบับริการ  92.70  4.46  ดี 

๑๐. ความสะอาดและจำนวนหองน้ำท่ีจัดไวบริการ  92.80  4.51  ดีมาก 

๑๑. การจัดใหมสีื่อประชาสัมพันธหรือเอกสารท่ีเผยแพรให                   

ความรูแกประชาชน 

92.10  4.78  ดีมาก 

๑๒. การจัดใหมจีุดบริการอินเทอรเน็ต  91.60  3.95  ดี 

๑๓. การจัดใหมจีุดบริการน้ำดื่มสำหรับผูมาขอรับบริการ  91.20  3.83  ดี 

 

 

 



๖ 

 

จากตารางที ่ ๕ พบวาผู ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการจัดใหมีอุปกรณและเครื ่องมือท่ีทันสมัย            

ในการใหบริการมีคาเฉลี่ย มากที่สุด ๙๓.๔๐ รองลงมาไดแกการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการ ใหบริการ

ดานตาง ๆ มีคาเฉลี่ย ๙๓.๑๐ และการติดปาย แสดงจุดใหบริการตาง ๆ ความสะอาดและจำนวน หองน้ำท่ี    

จัดไวบริการ มีคาเฉลี่ย ๙๒.๘๐ ตามลำดับ 

 

______________________________ 

 

 

 


