
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เทศบาลต าบลท่าม่วง 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใช้อัตราส่วนค่าร้อยละและวิธีทางสถิติเบื้องต้น โดยก าหนดให้มี 5 ตัวเลือก ให้คะแนนเต็มเท่ากับ 5 
ค่าเฉลี่ยตัวกลาง เท่ากับ 2.60 และแบ่งเขตค าตอบของค่าเฉลี่ยตัวกลางเลขคณิต ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.20-5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.40-4.19 อยู่ในเกณฑ์ดี 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.60-3.39 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.80-2.59 อยู่ในเกณฑ์น้อย 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.79 อยู่ในเกณฑ์ความปรับปรุง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ท่านเป็นผู้ใด  

                     ประชาชนทั่วไป  จ านวน  56 คน 

              ข้าราชการ    จ านวน  4 คน 
 

เรื่องท่ีขอรับบริการ  

                     การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  จ านวน  15 คน 

                     การใช้ Internet ต าบล  

                     การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน  

              การช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  จ านวน  20 คน 

การช าระภาษีป้าย  

การช าระภาษีบ ารุงท้องที่   จ านวน  5 คน 

การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน  20 คน 

การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ  

การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  

การฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก  

การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

อ่ืนๆ:  



ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม 

มากที่สุด   จ านวน  27 คน 

มาก   จ านวน  33 คน 

ปานกลาง  

น้อย  

ต้องปรับปรุง  
2.เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจ 

มากที่สุด   จ านวน  20 คน 

มาก   จ านวน  35 คน 

ปานกลาง   จ านวน  5 คน 

น้อย  

ต้องปรับปรุง  
3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ 

มากที่สุด   จ านวน  23 คน 

มาก   จ านวน  30 คน 

ปานกลาง   จ านวน  7 คน 

น้อย  

ต้องปรับปรุง  
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

มากที่สุด   จ านวน  20 คน 

มาก   จ านวน  20 คน 

ปานกลาง   จ านวน  18 คน 

น้อย   จ านวน  2 คน 

ต้องปรับปรุง  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 

มากที่สุด   จ านวน  37 คน 

มาก   จ านวน  20 คน 

ปานกลาง   จ านวน   3 คน 

น้อย  

ต้องปรับปรุง  
 



2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 

มากที่สุด   จ านวน  22 คน 

มาก   จ านวน  36 คน 

ปานกลาง   จ านวน  2 คน 

น้อย  

ต้องปรับปรุง  
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 

มากที่สุด   จ านวน  40 คน 

มาก   จ านวน  15 คน 

ปานกลาง   จ านวน  5 คน 

น้อย  

ต้องปรับปรุง  
4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 

มากที่สุด   จ านวน  28 คน 

มาก   จ านวน  30 คน 

ปานกลาง   จ านวน  2 คน 

น้อย  

ต้องปรับปรุง  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
1. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ าดื่ม ฯลฯ 

มากที่สุด   จ านวน  41 คน 

มาก   จ านวน  10 คน 

ปานกลาง   จ านวน  9 คน 

น้อย  

ต้องปรับปรุง  
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 

มากที่สุด   จ านวน  45 คน 

มาก   จ านวน  15 คน 

ปานกลาง  

น้อย  

ต้องปรับปรุง  
 



3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

มากที่สุด   จ านวน  38 คน 

มาก   จ านวน  12 คน 

     ปานกลาง   จ านวน  10 คน 

น้อย  

ต้องปรับปรุง  
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 

มากที่สุด   จ านวน  40 คน 

มาก   จ านวน  20 คน 

ปานกลาง  

น้อย  

ต้องปรับปรุง  
ท่านคิดว่า เทศบาลต าบลท่าม่วง ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  จ านวน  5 คน 

ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน  จ านวน  3 คน 

ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร  จ านวน  2 คน 

ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน 

ด้านบริการการรับช าระภาษี  

อ่ืนๆ:  
ข้อเสนอแนะ  

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

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ 

ที ่ ประเด็นวัดความพึงพอใจ ค่าคะแนน คิดเป็นร้อยละ แปลผล 
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
 1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การ

วางตัวเรียบร้อย เหมาะสม 
4.72 94.33 ดีมาก 

 1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่ 4.73 94.67 ดีมาก 

 1.3 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้องน่าเชื่อ 

4.70 94.00 ดีมาก 

 1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 
 

4.73 94.67 ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.72 94.42 ดีมาก 
2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ   ดีมาก 

 2.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.80 96.00 ดีมาก 

 2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความ
ชัดเจน 

4.80 96.00 ดีมาก 

 2.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.73 94.67 ดีมาก 

 2.4 . มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
 

4.87 97.33 ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.8 96.47 ดีมาก 
3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

 
  ดีมาก 

 3.1 . การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่
จอดรถ น้ าดื่ม ฯลฯ 

4.72 94.33 ดีมาก 

 3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 4.73 94.67 ดีมาก 

 3.3 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน 
สะดวก เหมาะสม 

4.70 94.00 ดีมาก 

 3.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 4.73 94.67 ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.72 94.42 ดีมาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.74 96.0 ดีมาก 

     

    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของเทศบาลต าบลท่าม่วง อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.74 คิดเป็นร้อยละ 96 

 



 


