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รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
1 หลักการและเหตุผล
เทศบาลตาบลท่ายาง มีพันธกิจหน้าที่ในการบริหารงานและให้บริการประชาชนผ่านแผนงาน
โครงการพัฒนาต่างๆมากมาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภาสรกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการ
บริหารราชการ
ดังนั้นเทศบาลตาบลท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงจาเป็นต้องดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง ตามพระรากฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขึ้น
2.วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.เป้าหมาย
ต้องการทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
จานวน 3 ด้าน คือ
1 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
2. ด้านกระบวนและขั้นตอนการให้บริการ
3. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน
1. เทศบาลตาบลท่ายาง สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล ไปปรับปรับปรุง
กระบวนการทางาน ของการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เทศบาลตาบลท่ายางสามารถนาผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อนาไปใช้
ประกอบการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม
3. เทศบาลตาบลท่ายางสามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา
เทศบาลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตาบลท่ายาง
สานักปลัดเทศบาลได้สารวจและเก็บข้อมูล ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลท่ายาง ซึ่งในการดาเนินงานในครั้งนี้ ได้ดาเนินการออกแบบสอบถาม และจัดเก็บแบบสอบถามความพึง
พอใจของการให้บริการเทศบาลตาบลท่ายาง ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถามจานวน 150 ชัด ให้ผู้รับบริการ
และสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80 และได้ดาเนินการกาหนดขั้นตอนการประเมินผล
และการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผลการดาเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดขั้นตอนและผลการ
ประเมินดังต่อไปนี้
ขั้นตอนการประเมินผล
ประเมินสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง มีจุดมุ่งหมาย
เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารของเทศบาลต าบลท่ า ยาง อ าเภอทุ่ ง ใหญ่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการประชาชนของเทศบาลตาบลท่ายาง โดย
ได้กาหนดแนวทางเนื้อหาการประเมิน ดังนี้
1. ขอบเขตการประเมิน
การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการประเมินสารวจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง คือ
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการประเมินผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบและด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และความต้องการที่ให้เทศบาลตาบลท่ายาง
ปรับปรุง ให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วน ความคิดเห็นทั่วไป และข้อเสนอแนะในการให้บริการในครั้งต่อไป
1.2 ขอบเขตด้านประชากร สุ่มตัวอย่างโดยการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
1.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ จัดเก็บข้อมูล ณ สานักปลั ดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการ กองการศึกษา เทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ได้ทาการศึกษามาจาก 2 แหล่ง คือ
2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ทาการศึกษาจากเอกสารได้แก่ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งได้
ดาเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ มตัว อย่ างประชาชนที่เข้ารั บบริการของเทศบาลตาบลท่ายาง และดาเนินการทอด
แบบสอบถามทั้งหมด 150 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้จานวน 120 ชุด
4. เครื่องมือในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่
-แบบสอบถามการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.1 ผู้ประเมินโดย ฝ่ายอานวยการ สานักปลัดเทศบาลตาบลท่ายาง
5.2 ดาเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อประกอบการ
ประมวลผลและรายงานต่อไป
6. การประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลคือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านกระบวนการให้บริการด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก และความต้องการที่ให้เทศบาลตาบลท่ายาง ปรับปรุงให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วนความคิดเห็นทั่วไป
และข้ อเสนอแนะในการให้ บ ริ ก ารในครั้ ง นี้ ส าหรับ คาถามปลายปิด ใช้ เ ครื่ องมือ ไมโครคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อการ
ประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัว
แปร แล้วคานวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนต่อไปนี้
๗.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ
๗.๒ วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง โดยนาแบบสอบถาม มาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย ̅ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย
๗.๓ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการครั้งต่อไปซึ่ง
เป็นคาถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่ และเรียงลาดับจากมากไปหา
น้อย
หาค่าเฉลี่ย ̅ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ โดยใช้ เกณฑ์
สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้
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แบบสอบถามประเมิน ข้อ มูล จากความคิดเห็ นเกี่ย วกับความความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายางแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนมีเกณฑ์การให้
คะแนนดังนี้

ค่าเฉลี่ย
๔.๕๑ - ๕.๐0
๓.๕๑ - ๔.๕๐
๒.๕๑ - ๓.๕0
๑.๕๑ - ๒.๕๐
๑.๐๐ - ๑.๕๐

เกณฑ์การประเมินผล
ระดับผลการดาเนินงาน/ความพึงพอใจ
หมายถึง
ระดับมากที่สุด
หมายถึง
ระดับมาก
หมายถึง
ระดับปานกลาง
หมายถึง
ระดับน้อย
หมายถึง
ระดับน้อยที่สุด
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
การประเมินแบบที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละ ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
56
46.70
หญิง
64
53.30
รวม
120
100
อภิปรายผล
จากตารางที่ ๑ ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน ๖๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๓.๓๐ และเป็นเพศชายจานวน ๕๖ คนคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๐ ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
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 จานวน ๓๔ คน คิดเป็น ร้อย
ละ ๒๘.๓๐ รองลงมาระบุอายุ ๕- - ๕๙ ปี จานวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ระบุว่าอายุ ๓๐-๓๙ ปี จานวน ๒๒
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๐ ระบุว่าอายุ ๒0 - ๒๔ ปี จานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕0 ระบุว่าอายุ ๖0 ปีขึ้น
ไป จานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓ และลาดับสุดท้ายระบุว่าอายุน้อยกว่า ๒0 ปี จานวน ๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๔.๒๐ ตามลาดับ

6

ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละ ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

รวม

14
18
31
47
10
120

11.70
15.00
25.80
39.20
08.30
100.00

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาโท

อภิปรายผล
จากตารางที่ ๓ ผู้ ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่ว นใหญ่ระบุระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จานวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๒0 รองลงมา ระบุระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จานวน ๓๑คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘0
ระบุว่าระดับ มัธยมศึกษา จานวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ ระบุว่าระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า จานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗0 และลาดับสุดท้ายระบุว่าระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาโท จานวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๐
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกสถานภาพการทางาน
ในปัจจุบัน
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
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
อื่นๆ...ระบุ
5
04.20
รวม
120
100.00
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อภิปรายผล
จากตารางที่ ๔ ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุว่าอาชีพรับราชการ/ลูกจ้างราชการ จานวน
๓๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗- รองลงมาระบุอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๐
ระบุอาชีพลูกจ้างเอกชนและอาชีพรับจ้างทั่วไปจานวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐.ระบุอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน
จานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ 0๖.๗๐ ระบุอาชีพรัฐวิสาหกิจและนักเรียน/นักศึกษาและอาชีพอื่นๆ จานวน ๕ คน
คิดเป็นร้อยละ 0๔.๒๐ ตามลาดับ
ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละ ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามการติดต่อขอรับบริการ
สานัก/กอง
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
ร้อยละ
สานัก/กอง
สานักปลัดเทศบาล
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 ส่วนใหญ่ระบุว่าติดต่อขอรับบริการจากสานักปลัดเทศบาล
จานวน 31 ราย คิดเป็น ร้อยละ 25.83 รองลงมาระบุว่าติดต่อกับกองคลัง จานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ
23.30 ระบุ ว่าติดต่อ กองสวัส ดิการสังคม จานวน 26 รายคิดเป็นร้อยละ 21.67 ระบุว่าติดต่อกับกองช่าง
จานวน 15 รายคิดเป็นร้อยละ 12.50 ระบุว่า ติดต่อกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 12 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 ระบุว่าติดต่อกองการศึกษา จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.70 ตามลาดับ

8

การประเมินแบบที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลท่ายาง
ตอนที่ 2 ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลตาบลท่ายางในประเด็นต่อไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
ประเด็นความเห็น
S.D.
ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ
̅
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย
4.55
0.56
91.00
มากที่สุด
2.เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ก ารเป็ น ไปตามขั้ น ตอน และ 4.43
0.64
88.60
มาก
ระยะเวลาที่กาหนด
3.เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา ได้ชัดเจน
4.43
0.64
88.60
มาก
4.เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หา ได้ อ ย่ า ง 4.40
0.70
88.0
มาก
ถูกต้องเหมาะสม
5. เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ยความเป็ น ธรรม 4.55
0.60
91.00
มากที่สุด
และเท่าเทียมกับผู้ที่มาติดต่อท่านอื่น
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
4.57
0.52
91.40
มากที่สุด
7. ความเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ให้บริการ
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 จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
ท่ายาง ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ที่ตอบแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ค่าเฉลี่ย ๔.๕๗ อยู่ในระดับมากที่สุด
6. ภาพรวมความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ อยู่ในระดับมากที่สุด
๓. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ แต่งกายสุภาพ และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย ความเป็นธรรม ค่าเฉลี่ย ๔.๕๕ อยู่
ใน ระดับมากที่สุด
4. ความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ย ๔.๕๔ อยู่ในระดับมากที่สุด
๕. เจ้าหน้าที่บริการเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดและ เจ้าหน้าที่ให้ คาแนะนา ตอบข้อชัก
ถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ๔.๔๓ อยู่ในระดับมาก
๖. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นไต้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ๔.๔0 อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ประเด็นความเห็น
S.D.
ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ
̅
9. มีป้ า ยประชาสั มพั น ธ์ส ถานที่และบอกจุด ที่ 4.40
0.59
88.00
มาก
ให้บริการ ได้ชัดเจน
10. มี ช่ อ งก ารติ ดต่ อ แล ะรั บ บริ กา รไ ด้ 4.25
0.62
85.00
มาก
หลากหลาย
11. มีช่องทางการให้บริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ 4.26
0.64
85.20
มาก
ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์
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. มีผังแสดงลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการ 4.33
0.60
86.60
มาก
ให้บริการอย่างชัดเจน
16.ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว 4.33
0.73
86.60
มาก
ตรงตามที่กาหนด
17.ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ กระบวนการขั้ น ตอนการ 4.40
0.57
88.00
มาก
ให้บริการ
18.ภาพรวมความพึ ง พอใจต่ อ กระบวนการ 4.36
0.56
87.20
มาก
ขั้นตอนการให้บริการ
รวม
4.32
0.63
86.48
มาก
อภิปรายผล
จากตารางที่ ๗ จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบล
ชะมาย ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการที่ตอบแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ในภาพรวม
คาเฉลี่ย ๔.๓๒ อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
๑. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และป้ายบอกจุดที่ให้บริการในแต่ละภารกิจไว้ ค่าเฉลี่ย ๔.๔0อยู่ในระดับ
มาก
๒. แบบฟอร์มในการยื่นเรื่องต่าง ๆ ชัดเจนและอ่านเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย ๔.๓๗ อยู่ในระดับมาก
๓. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖อยู่ในระดับมาก
๔. มีผังแสดงลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนและระยะเวลาในการปฏิบัติหรือ
ให้บริการเรื่องต่าง ๆ มีความรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย ๔.๓๓ อยู่ในระดับมาก
๕.ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย ๔.๒๙ อยู่ในระดับมาก
๖.ช่องทางการให้บริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ คาเฉลี่ย ๔.๒๖ อยู่ใน
ระดับมาก
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7. มีช่องทางการบริการที่ หลากหลายและขั้นตอนการบริการที่ไม่ซับซ้อนมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.25
อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ประเด็นความเห็น
S.D.
ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ
̅
19. การจั ดสิ่ ง อานวยความสะดวกในสถานที่ 4.32
0.60
86.00
มาก
ให้บริการ ด้านที่จอดรถ
20. การจั ดสิ่ ง อานวยความสะดวกในสถานที่ 4.19
0.72
83.80
มาก
ให้บริการด้านทางลาดคนพิการ
21. การจั ดสิ่ ง อานวยความสะดวกในสถานที่ 4.26
0.63
85.20
มาก
ให้บริการด้านที่บริการน้าดื่ม
22. การจั ดสิ่ ง อานวยความสะดวกในสถานที่ 4.26
0.63
85.20
มาก
บริการ ด้านที่นั่งรอ
23. การจั ดสิ่ ง อานวยความสะดวกในสถานที่ 3.88
0.97
77.60
มาก
ให้ บ ริ ก ารด้ า นห้ อ งน้ าที่ เ พี ย งพอ สะอาดเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย
24. มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 4.23
0.68
84.60
มาก
ข้อมูลสารสนเทศ
25. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคาร 4.29
0.59
85.80
มาก
ไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม
26. อาคารสถานที่มีความสะอาดปลอดภัย
4.27
0.60
85.40
มาก
27. ความเชื่อมั่นต่อสิ่งอานวยความสะดวก
4.19
0.57
83.80
มาก
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อ สิ่งอานวยความ 4.26
0.55
85.20
มาก
สะดวก
รวม
4.21
0.65
84.26
มาก
อภิปรายผล
จากตารางที่ ๘ จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ที่ตอบแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ อยู่ใน
ระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
๑.การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่จอดรถ ค่าเฉลี่ย ๔.๓๒ อยู่ในระดับมาก
2. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม ค่าเฉลี่ย ๔.๒๙ อยู่ในระดับ
มาก
3. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย ค่าเฉลี่ย ๔.๒๗ อยู่ในระดับมาก
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4. ภาพรวมความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย ๔.๒๖ อยู่ในระดับมาก
๕.มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ ค่าเฉลี่ย ๔.๒๓ อยู่ในระดับมาก
๖.การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทางลาดคนพิการและความเชื่อมั่นต่อสิ่งอานวย
ความสะดวก ค่าเฉลี่ย ๔.๑๙ อยู่ในระดับมาก
๗.การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านห้องน้าที่เพียงพอ มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ ๙ สรุปความผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
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. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.21 0.65 84.26
มาก
รวม
4.35 0.62 86.94
มาก
อภิปรายผล
จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง 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 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก
ตอนที่ 3 ความต้องการที่ให้เทศบาลตาบลท่ายาง ปรับปรุงให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วน ความคิดเห็ นทั่วไป และ
ข้อเสนอแนะในการให้บริการในครั้งต่อไป
ระดับความต้องการเร่งด่วน
ความต้องการที่ให้เทศบาลตาบลท่ายางปรับปรุงการให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วน
1
ปรับปรุงห้องน้า หรือซ่อมแซมห้องน้า เพื่อเพียงพอต่อการใช้งาน

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ การให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
คิดเป็นร้อยละ 86.94 อยู่ในระดับมาก
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ภาคผนวก

แบบประเมิน
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
****************************
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนีจ้ ัดทาขึน้ เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยข้อมูลที่ได้รบั จากแบบสอบถามฉบับนี ้ เทศบาลตาบลท่ายางจะนา
ผลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานด้านบริการให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผูร้ บั บริการให้มากที่สดุ
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนีท้ กุ ข้อความตามความเป็ นจริง ซึ่งข้อมูลที่ได้รบั จากท่านจะถูก
เก็บรักษาเป็ นความลับโดยจะนาเสนอผลการประเมินในภาพรวมเท่านัน้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามครัง้ นี ้
คาชี้แจง ๑. กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงใน ⃝ ที่ตรงกับความเป็นจริงของตัวท่านให้มากที่สุด
2. ผู้ประเมินต้องการประเมินความพึงพอใจของท่าน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. เพศ
⃝ ... ชาย
๒. อายุ
⃝.. น้อยกว่า ๒๐ ปี
⃝ ..๔๐ ๔๙ ปี

⃝ ..หญิง
⃝ ..๒๐-๒๙ ปี
⃝.. ๕๐-๕๙ ปี

⃝..๓o-๓๙ 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
⃝ ..อื่นๆ
6. ท่านมาติดต่อขอรับบริการสานัก/กองใด
⃝..ส่านักปลัด
⃝..กองคลัง
⃝..กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
⃝..กองการศึกษา
⃝..กองช่าง
⃝..กองสวัสดิการสังคม

ตอนที่ ๒ ข้อมูลแสดงความคิดเห็นจากความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลท่ายาง
คาขี้แจง ให้ท่านทาเครื่องหมาย √ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
5
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
3
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อย
1
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ประเด็นพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ของเทศบาลตาบลท่ายาง
5 4 3 2 1 ค่าแนะน่า
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่บริการเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก่าหนด
3. เจ้าหน้าที่ให้ค่าแนะน่า ได้ชัดเจน
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกับผู้ที่มาติดต่อท่านอื่น
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
7. ความเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ให้บริการ
8. ความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
9. มีป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่และบอกจุดที่ให้บริการ ได้ชัดเจน
10. มีช่องการติดต่อ และรับบริการได้หลากหลาย
11. มีช่องทางการให้บริการเร่งด่วนแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์
12. ขัน้ ตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งอยาก
13. ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
14. มีแบบฟอร์มที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
15. มีผังแสดงล่าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
16. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วตรงตามที่ก่าหนด
17. ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
18. ภาพรวมความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
19. การจัดสิ่งอ่านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ ด้านที่จอดรถ
20. การจัดสิ่งอ่านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านทางลาดคนพิการ
21. การจัดสิ่งอ่านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการด้านที่บริการน้่าดื่ม
22. การจัดสิ่งอ่านวยความสะดวกในสถานที่บริการ ด้านที่นั่งรอ

ประเด็นพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลท่ายาง
ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก (ต่อ)
23.การจั ดสิ่ ง อ่านวยความสะดวกในสถานที่ให้ บ ริการด้านห้ อ งน้่าที่เ พียงพอ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
24. มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
25. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม
26. อาคารสถานที่มีความสะอาดปลอดภัย
27. ความเชื่อมั่นต่อสิ่งอ่านวยความสะดวก
28. ภาพรวมความพึงพอใจต่อสถานที่และสิ่งอ่านวยความสะดวก
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ระดับความพึงพอใจ
4 3 2 1 ค่าแนะน่า

ตอนที่ 3 ความต้องการที่ให้เทศบาลตาบลท่ายางปรับปรุงการให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วน ความคิดเห็นทั่วไป
และข้อเสนอแนะ
1. ความต้องการที่ให้เทศบาลต่าบลท่ายางปรับปรุงให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วน
ระดับความต้องการ
ความต้องการที่ให้เทศบาลตาบลท่ายางปรับปรุงการให้บริการเป็นเรื่องเร่งด่วน
1
2
3
ในช่วง1 ปีทผี่ ่านมา ท่านคิดว่าการให้บริการด้านใดของเทศบาลต่าบลท่ายาง ที่มีการพัฒนาอย่างชัดเจน
....................................................................................................................................................................................
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3. ท่านมีความต้องการให้เทศบาลต่าบลท่ายางปรับปรุงการให้บริการ ในเรื่องใดมากที่สุด
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4.ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
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**** ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***
ฝ่ายอานวยการ สานักปลัด เทศบาลตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

