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 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง เป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการสร้างระบบควบคุมตนเองให้มีการตรวจสอบ ติดตาม วัดผลการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีน าผล
การประเมินความพึงพอใจ ของประชาชน สามารถน าผลการประเมินไปบริหารงานราชการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล  

 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลท่ายาง ให้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนา งานบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการมากยิ่งขึ้น  
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รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง  

1 หลักการและเหตุผล 

 เทศบาลต าบลท่ายาง มีพันธกิจหน้าท่ีในการบริหารงานและให้บริการประชาชนผ่านแผนงาน
โครงการพัฒนาต่างๆมากมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภาสรกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการ
บริหารราชการ 
 ดังนั้นเทศบาลต าบลท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงจ าเป็นต้องด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง  ตามพระรากฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 หมวดท่ี 8 การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขึ้น  
2.วัตถุประสงค์   
 เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3.เป้าหมาย  
 ต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง 
จ านวน 3 ด้าน คือ  
 1 ด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการ 
 2. ด้านกระบวนและขั้นตอนการให้บริการ 
 3. ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับของการประเมิน 
 1. เทศบาลต าบลท่ายาง สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผล ไปปรับปรับปรุง
กระบวนการท างาน ของการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2. เทศบาลต าบลท่ายางสามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อน าไปใช้
ประกอบการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสม  

 3. เทศบาลต าบลท่ายางสามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา
เทศบาลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลต าบลท่ายาง 

 ส านักปลัดเทศบาลได้ส ารวจและเก็บข้อมูล ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลท่ายาง ซึ่งในการด าเนินงานในครั้งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบสอบถาม  และจัดเก็บแบบสอบถามความพึง
พอใจของการให้บริการเทศบาลต าบลท่ายาง ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถามจ านวน 150 ชัด ให้ผู้รับบริการ
และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80  และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผล
และการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผลการด าเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดขั้นตอนและผลการ
ประเมินดังต่อไปนี้  

ขั้นตอนการประเมินผล 

 ประเมินส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง มีจุดมุ่งหมาย 
เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลท่ายาง โดย
ได้ก าหนดแนวทางเนื้อหาการประเมิน ดังนี้ 

1. ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการประเมินส ารวจของประชาชน 
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง คือ  

 1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการประเมินผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบและด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และความต้องการที่ให้เทศบาลต าบลท่ายาง
ปรับปรุง ให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วน  ความคิดเห็นทั่วไป และข้อเสนอแนะในการให้บริการในครั้งต่อไป  

 1.2 ขอบเขตด้านประชากร สุ่มตัวอย่างโดยการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง  

 1.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ จัดเก็บข้อมูล ณ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ กองการศึกษา  เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.แหล่งข้อมูล 

 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก 2 แหล่ง คือ  

 2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
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 2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้
ด าเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง  

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เข้ารับบริการของเทศบาลต าบลท่ายาง และด าเนินการทอด
แบบสอบถามทั้งหมด 150 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้จ านวน 120 ชุด  

4. เครื่องมือในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่  

 -แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง  

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 5.1 ผู้ประเมินโดย  ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่ายาง  
 5.2 ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  เพ่ือประกอบการ
ประมวลผลและรายงานต่อไป  
6. การประมวลผลข้อมูล  

 การประมวลผลข้อมูลคือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านกระบวนการให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และความต้องการที่ให้เทศบาลต าบลท่ายาง ปรับปรุงให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วนความคิดเห็นทั่วไป
และข้อเสนอแนะในการให้บริการในครั้งนี้ ส าหรับค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ประมวลผลข้อมูลซ่ึงใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัว
แปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 
 ๗.๒ วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง โดยน าแบบสอบถาม มาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  ̅ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 ๗.๓ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการครั้งต่อไปซึ่ง
เป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถ่ี และเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย 

 หาค่าเฉลี่ย  ̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ โดยใช้เกณฑ์
สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 
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 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับความความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายางแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้ 

เกณฑ์การประเมินผล 
        ค่าเฉลี่ย         ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ  
   ๔.๕๑ - ๕.๐0        หมายถึง                      ระดับมากที่สุด 
           ๓.๕๑ - ๔.๕๐        หมายถึง                      ระดับมาก 
   ๒.๕๑ - ๓.๕0        หมายถึง                      ระดับปานกลาง 
   ๑.๕๑ - ๒.๕๐        หมายถึง                      ระดับน้อย 
           ๑.๐๐ - ๑.๕๐        หมายถึง                      ระดับน้อยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง  

การประเมินแบบที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละ ด้านข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
56 
64 

 
46.70 
53.30 

รวม 120 100 
 

อภิปรายผล 
 จากตารางท่ี ๑ ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๖๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๓.๓๐ และเป็นเพศชายจ านวน ๕๖ คนคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๐ ตามล าดับ 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อายุ   
  น้อยกว่า 20 ปี 5 4.20 
20 – 24 ปี 21 17.50 
30 - 39 ปี 22 18.30 
40 – 49 ปี 34 28.30 
50 – 59 ปี 24 20.00 
60 ปีขึ้นไป  14 11.70 

รวม 120 100.00 
อภิปรายผล 

 จากตารางที่ ๒ ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุอายุ ๔0 - ๔๙ ปี จ านวน ๓๔ คน คิดเป็น ร้อย
ละ ๒๘.๓๐ รองลงมาระบุอายุ ๕- - ๕๙ ปี จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ระบุว่าอายุ ๓๐-๓๙ ปี จ านวน ๒๒ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๐ ระบุว่าอายุ ๒0 - ๒๔ ปี จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕0 ระบุว่าอายุ ๖0 ปีขึ้น
ไป จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓ และล าดับสุดท้ายระบุว่าอายุน้อยกว่า ๒0 ปี จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔.๒๐ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละ ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 14 11.70 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 18 15.00 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 31 25.80 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 47 39.20 
สูงกว่าปริญญาโท 10 08.30 

รวม 120 100.00 
 
อภิปรายผล 
 จากตารางที่ ๓ ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒0 รองลงมา ระบุระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๓๑คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘0  ระบุว่าระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ระบุว่าระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗0 และล าดับสุดท้ายระบุว่าระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาโท จ านวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๐ 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกสถานภาพการท างาน 
ในปัจจุบัน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ   
รับราชการ /ลูกจ้างราชการ 38 31.70 
รัฐวิสาหกิจ 5 4.20 
ลูกจ้างเอกชน 18 15.00 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 20 16.70 
รับจ้างทั่วไป 18 15.00 
นักเรียน/นักศึกษา 5 04.20 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 8 06.70 
เกษตรกร 3 02.50 
อ่ืนๆ...ระบุ 5 04.20 

รวม 120 100.00 
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อภิปรายผล 
 จากตารางที่ ๔  ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าอาชีพรับราชการ/ลูกจ้างราชการ จ านวน 
๓๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗- รองลงมาระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๐ 
ระบุอาชีพลูกจ้างเอกชนและอาชีพรับจ้างทั่วไปจ านวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐.ระบุอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน 
จ านวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ 0๖.๗๐ ระบุอาชีพรัฐวิสาหกิจและนักเรียน/นักศึกษาและอาชีพอ่ืนๆ จ านวน ๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ 0๔.๒๐ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและร้อยละ ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการติดต่อขอรับบริการ 
ส านัก/กอง 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ส านัก/กอง   
      ส านักปลัดเทศบาล 31 25.83 
      กองคลัง 28 23.30 
      กองช่าง 15 12.50 
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 12 10.00 
      กองสวัสดิการสังคม 26 21.67 
      กองการศึกษา 8 6.70 

รวม 120 100.00 
 
อภิปรายผล 
 จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าติดต่อขอรับบริการจากส านักปลัดเทศบาล 
จ านวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.83 รองลงมาระบุว่าติดต่อกับกองคลัง จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 
23.30 ระบุว่าติดต่อกองสวัสดิการสังคม จ านวน 26 รายคิดเป็นร้อยละ 21.67 ระบุว่าติดต่อกับกองช่าง 
จ านวน 15 รายคิดเป็นร้อยละ 12.50 ระบุว่า ติดต่อกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 12 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 ระบุว่าติดต่อกองการศึกษา จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.70 ตามล าดับ 
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การประเมินแบบที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลต าบลท่ายาง  
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลท่ายางในประเด็นต่อไปนี้  
ตารางท่ี 6 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง 
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 

ประเด็นความเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย 4.55 0.56 91.00 มากที่สุด 
2.เจ้าหน้าที่บริการเป็นไปตามขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4.43 0.64 88.60 มาก 

3.เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ได้ชัดเจน 4.43 0.64 88.60 มาก 
4.เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

4.40 0.70 88.0 มาก 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม 
และเท่าเทียมกับผู้ท่ีมาติดต่อท่านอื่น 

4.55 0.60 91.00 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  4.57 0.52 91.40 มากที่สุด 
7. ความเชื่อม่ันเจ้าหน้าที่ให้บริการ 4.54 0.50 90.80 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้ 4.56 0.49 91.20 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.58 90.07 มากที่สุด 
 
อภิปรายผล   
 จากตาราง ที่ 6 จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
ท่ายาง ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ที่ตอบแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
 ๑. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ค่าเฉลี่ย ๔.๕๗ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 6. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ๓. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ แต่งกายสุภาพ และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย ความเป็นธรรม ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕ อยู่ 
     ใน ระดับมากท่ีสุด 
 4. ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ๕. เจ้าหน้าที่บริการเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดและ เจ้าหน้าที่ให้ ค าแนะน า ตอบข้อชัก
 ถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ อยู่ในระดับมาก 
 ๖. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นไต้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ๔.๔0 อยู่ในระดับมาก 
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ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

ประเด็นความเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
9. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และบอกจุดที่
ให้บริการ ได้ชัดเจน 

4.40 0.59 88.00 มาก 

10 .  มี ช่ อ งก า รติ ดต่ อ  แล ะรั บบริ ก า ร ไ ด้
หลากหลาย 

4.25 0.62 85.00 มาก 

11. มีช่องทางการให้บริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ 

4.26 0.64 85.20 มาก 

12. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งอยาก  4.25 0.67 85.00 มาก 
13. ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว 4.29 0.66 85.40 มาก 
14. มีแบบฟอร์มที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน 4.37 0.68 87.40 มาก 
15. มีผังแสดงล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน  

4.33 0.60 86.60 มาก 

16.ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว
ตรงตามที่ก าหนด  

4.33 0.73 86.60 มาก 

17.ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.40 0.57 88.00 มาก 

18.ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ 

4.36 0.56 87.20 มาก 

รวม 4.32 0.63 86.48 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางท่ี ๗ จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล 
ชะมาย ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการที่ตอบแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ในภาพรวม 
ค าเฉลี่ย ๔.๓๒ อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
 ๑. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และป้ายบอกจุดที่ให้บริการในแต่ละภารกิจไว้ ค่าเฉลี่ย ๔.๔0อยู่ในระดับ 
     มาก 
 ๒. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องต่าง ๆ ชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย ๔.๓๗ อยู่ในระดับมาก 
 ๓. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖อยู่ในระดับมาก 
 ๔. มีผังแสดงล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนและระยะเวลาในการปฏิบัติหรือ 
              ให้บริการเรื่องต่าง ๆ มีความรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย ๔.๓๓ อยู่ในระดับมาก 
 ๕.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย ๔.๒๙ อยู่ในระดับมาก 
 ๖.ช่องทางการให้บริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ ค าเฉลี่ย ๔.๒๖ อยู่ใน 
    ระดับมาก 
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 7. มีช่องทางการบริการที่หลากหลายและขั้นตอนการบริการที่ไม่ซับซ้อนมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.25 
อยู่ในระดับมาก  
ตารางท่ี 8 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลต าบลท่ายาง  
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ประเด็นความเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
19. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการ ด้านที่จอดรถ 

4.32 0.60 86.00 มาก 

20. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการด้านทางลาดคนพิการ 

4.19 0.72 83.80 มาก 

21. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการด้านที่บริการน้ าดื่ม 

4.26 0.63 85.20 มาก 

22. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่
บริการ ด้านที่นั่งรอ  

4.26 0.63 85.20 มาก 

23. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการด้านห้องน้ าที่ เพียงพอ สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

3.88 0.97 77.60 มาก 

24. มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ระบบในการบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ 

4.23 0.68 84.60 มาก 

25. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคาร
ไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม 

4.29 0.59 85.80 มาก 

26. อาคารสถานที่มีความสะอาดปลอดภัย 4.27 0.60 85.40 มาก 
27. ความเชื่อม่ันต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 4.19 0.57 83.80 มาก 
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

4.26 0.55 85.20 มาก 

รวม 4.21 0.65 84.26 มาก 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ ๘ จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ที่ตอบแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย  ๔.๒๑ อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
 ๑.การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่จอดรถ ค่าเฉลี่ย ๔.๓๒ อยู่ในระดับมาก 
 2. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ๔.๒๙ อยู่ในระดับ 
     มาก 
 3. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย ค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ อยู่ในระดับมาก 
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 4. ภาพรวมความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย ๔.๒๖ อยู่ในระดับมาก 
 ๕.มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย ๔.๒๓ อยู่ในระดับมาก 
 ๖.การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทางลาดคนพิการและความเชื่อมั่นต่อสิ่งอ านวย 
    ความสะดวก ค่าเฉลี่ย ๔.๑๙ อยู่ในระดับมาก 
 ๗.การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านห้องน้ าท่ีเพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 
   เรียบร้อย ค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ อยู่ในระดับมาก 
 

ตารางท่ี ๙ สรุปความผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง 
ทั้ง ๓ ด้าน 

ประเด็นความเห็น  ̅ S.D. ร้อยละ ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านที่ 1. ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 4.51 0.58 90.07 มาก 
ด้านที่ 2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.32 0.63 86.48 มาก 
ด้านที่ 3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.21 0.65 84.26 มาก 

รวม 4.35 0.62 86.94 มาก 
 

 อภิปรายผล 
 จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง ทั้ง 3 ด้าน มี
ความคิดเห็นในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้  
 1. ด้านที่ 1 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 2. ด้านที่ 2  ด้านกระบวนการขั้นตอการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก 
 3. ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก  
 

ตอนที่ 3 ความต้องการที่ให้เทศบาลต าบลท่ายาง ปรับปรุงให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วน ความคิดเห็นทั่วไป และ
ข้อเสนอแนะในการให้บริการในครั้งต่อไป  
ระดับความต้องการเร่งด่วน ความต้องการที่ให้เทศบาลต าบลท่ายางปรับปรุงการให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วน 

1 ปรับปรุงห้องน้ า หรือซ่อมแซมห้องน้ า เพ่ือเพียงพอต่อการใช้งาน  
 
 

 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่การให้บริการของเทศบาลต าบลทา่ยาง 
คิดเป็นร้อยละ 86.94 อยู่ในระดับมาก 
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ภาคผนวก



แบบประเมิน 
เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง 

**************************** 
 ค ำชี้แจง แบบสอบถามฉบบันีจ้ัดท าขึน้เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใหบ้ริการของเทศบาล

ต าบลทา่ยาง  อ าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยขอ้มลูที่ไดร้บัจากแบบสอบถามฉบบันี ้เทศบาลต าบลท่ายางจะน า

ผลไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาแผนงานดา้นบรกิารใหม้ีประสทิธิภาพและตรงกบัความตอ้งการของผูร้บับริการให้มากที่สดุ 

จึงใครข่อความรว่มมือจากทา่นในการตอบแบบสอบถามฉบับนีท้กุขอ้ความตามความเป็นจริง ซึ่งขอ้มลูที่ไดร้บัจากท่านจะถกู

เก็บรกัษาเป็นความลบัโดยจะน าเสนอผลการประเมินในภาพรวมเท่านัน้ และขอขอบคณุทกุท่านที่ใหค้วามรว่มมือในการตอบ

แบบสอบถามครัง้นี ้

 

ค าชี้แจง  ๑. กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน  ⃝  ที่ตรงกับความเป็นจริงของตัวท่านให้มากที่สุด 

  2. ผู้ประเมินต้องการประเมินความพึงพอใจของท่าน 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

๑. เพศ 

         ⃝  ... ชาย                                        ⃝ ..หญิง 
๒. อาย ุ 

         ⃝.. น้อยกว่า ๒๐ ปี                     ⃝ ..๒๐-๒๙ ปี                      ⃝..๓o-๓๙ ปี 
         ⃝ ..๔๐ ๔๙ ปี                             ⃝.. ๕๐-๕๙ ปี       ⃝..มากกว่า 60 ปี 

๔. การศึกษา 
         ⃝..ประถมศึกษาต่่ากว่า                ⃝.. มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า        ⃝..อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

         ⃝..ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า           ⃝..สูงกว่าปริญญาตรี 
5. อาชีพ   

    ⃝..รับราชการ/ลูกจ้างราชการ               ⃝..รัฐวิสาหกิจ   ⃝..ลูกจ้างเอกชน 

         ⃝..ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว        ⃝..รับจ้างทั่วไป    ⃝..นักเรียน/นักศึกษา 

    ⃝  พ่อบ้าน/แม่บ้าน              ⃝..เกษตรกร   ⃝ ..อ่ืนๆ 
6. ท่านมาติดต่อขอรับบริการส านัก/กองใด  

 ⃝..ส่านักปลัด   ⃝..กองคลัง  ⃝..กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ⃝..กองการศึกษา  ⃝..กองช่าง  ⃝..กองสวัสดิการสังคม        

 



ตอนที่ ๒ ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลท่ายาง 

ค าขี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย √ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด 
  5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  4  หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมาก 
  3   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อย 
  1   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ประเด็นพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ของเทศบาลต าบลท่ายาง 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 ค่าแนะน่า 

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ       
  1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย       
  2. เจ้าหน้าที่บริการเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก่าหนด       
  3. เจ้าหน้าที่ให้ค่าแนะน่า ได้ชัดเจน       
  4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม       
  5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกับผู้ที่มาติดต่อท่านอ่ืน       
  6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต       
  7. ความเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ให้บริการ       
  8. ความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้       
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ       
  9.  มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และบอกจุดที่ให้บริการ ได้ชัดเจน       
  10.  มีช่องการติดต่อ และรับบริการได้หลากหลาย       
  11.  มีช่องทางการให้บริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์       
  12. ขัน้ตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งอยาก       
  13. ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว       
  14. มีแบบฟอร์มที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน       
  15. มีผังแสดงล่าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน       
  16. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วตรงตามที่ก่าหนด       
  17. ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ       
  18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ       
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก       
 19. การจัดสิ่งอ่านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ ด้านที่จอดรถ       
 20. การจัดสิ่งอ่านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทางลาดคนพิการ       
 21. การจัดสิ่งอ่านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่บริการน้่าดื่ม       
 22. การจัดสิ่งอ่านวยความสะดวกในสถานที่บริการ ด้านที่นั่งรอ       



ประเด็นพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
ของเทศบาลต าบลท่ายาง 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 ค่าแนะน่า 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก (ต่อ)       
 23.การจัดสิ่งอ่านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านห้องน้่าที่เพียงพอ 
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 

      

 24. มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ       
 25. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม       
 26. อาคารสถานที่มีความสะอาดปลอดภัย       
 27. ความเชื่อมั่นต่อสิ่งอ่านวยความสะดวก       
 28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ่านวยความสะดวก       

 
ตอนที่ 3  ความต้องการที่ให้เทศบาลต าบลท่ายางปรับปรุงการให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วน ความคิดเห็นทั่วไป
และข้อเสนอแนะ  
1. ความต้องการที่ให้เทศบาลต่าบลท่ายางปรับปรุงให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วน  
ระดับความต้องการ ความต้องการที่ให้เทศบาลต าบลท่ายางปรับปรุงการให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วน 

1  
2  
3  

ในช่วง1  ปีทีผ่่านมา ท่านคิดว่าการให้บริการด้านใดของเทศบาลต่าบลท่ายาง ที่มีการพัฒนาอย่างชัดเจน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
3. ท่านมีความต้องการให้เทศบาลต่าบลท่ายางปรับปรุงการให้บริการ ในเรื่องใดมากท่ีสุด  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
4.ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ 
....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... .......................................... 
 
     
 

   **** ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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