
 
 

 
 

รายงานผล 

การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 

ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

  



 
 

 
ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 

ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว   อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

(เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

................................................................ 
  

ผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี   
จังหวัดเชียงใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) มีผลการประเมิน
ดังนี ้
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ด้านต่างๆ  โดยการสุ่มตัวอย่าง จ านวน  96  คน 

 
2. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน  2564) 
 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เทศบาลต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี   
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คือ การใช้ค่าร้อยละ 
 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลดอนแก้ว มีผลการ
ประเมินตามรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนท่ี 1..
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ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 45 46.9 
หญิง 51 53.1 
รวม 96 100 

     

 

 

 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

 15 – 20  ปี  3 3.1 

21 – 30  ปี   8 8.3 

31 – 40  ปี 18 18.8 

41 – 50  ปี 32 33.3 

51 – 60  ปี 18 18.8 

60 ปีข้ึนไป 17 17.7 
รวม  96 100 

 

/อาชีพ... 

51 คน 

45 คน 

18 คน 

17 คน 

8 คน 

18 คน 

32 คน 
3 คน 
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อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

รับจ้างท่ัวไป 23 24 
ท าสวน 17 17.7 
ค้าขาย 13 13.5 
พนักงานบริษัทเอกชน 18 18.8 
รับราชการ 5 5.2 
อื่นๆ 20 20.8 
รวม 96 100 
   

 

 

สรุปการประเมิน   

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  51  คน คิดเป็นร้อยละ  53.1 รองลงมาเป็นเพศชาย  
จ านวน 45 คน  ร้อยละ 46.9  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุ  41- 50 ปี  จ านวน  32 คน คิดเป็น
ร้อยละ  33.3  ในส่วนของอาชีพ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป  จ านวน  23  คน  
คิดเป็นร้อยละ  24 

 

 

 

 

 

 

 

/ส่วนท่ี 2... 

 

18 คน 

20 คน 

23 คน 
17 คน 

13 คน 

5 คน 
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62 คน 

ส่วนที่ 2 เร่ืองที่ขอรับบริการ 

 

 

เร่ืองที่ขอรับบริการ จ านวน ร้อยละ 
การขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ 4 4.2 
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค าร้องท่ัวไป 6 6.2 
การขอใช้ Internet ต าบล 0 0 
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16 16.7 
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 3 3.1 
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ติดเช้ือ 0 0 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

1 1 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 6 6.3 
การช าระภาษีท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 17 17.7 
การช าระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ 29 30.2 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 12 12.5 
อื่นๆ 2 2.1 

รวม 96 100 
 

 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการข าระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ   จ านวน  29 คน  
คิดเป็นร้อยละ  30.2  รองลงมามาติดต่อขอรับบริการช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 17  คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.7 และ มาติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7  

 

 

 

  /ส่วนท่ี 3... 

 

 

 

29 คน 

12 คน 

16 คน 

17 คน 

6 คน 

 6 คน 

4 คน 
2 คน 

1 คน  3 คน 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการรับบริการ 

จากการสุ่มตัวอย่างการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  3 ประเด็น ได้แก่ 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และด้านสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
โดยจัดระดับการประเมินความ      พึงพอใจเป็น มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  ควรปรับปรุง  โดยแสดง
เป็นค่าร้อยละ  จากการประเมินสามารถประมวลผลได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควร
ปรับปรุง 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี  
แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย 

 
2.1 

 
67.7 

 
25  

 
4.2  

 
1  

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความ 
เต็มใจ 

2.1 64.6 28.1 4.2 1 

3. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ตอบข้อ 
ซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 2.1 55.2 37.5 4.2 

 
1 

 
4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไขปัญหา 

อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 1 57.3 34.4 6.3 
 
1 
 

รวม 1.8 61.2 31.3 4.7 1 
 

ด้านที่ 1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าทีพู่ดจาสุภาพอธัยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย พบว่า 

ประชาชนผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 รองลงมามี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 25  
 

  /2.เจ้าหน้าท่ี... 

65 คน 

2 คน 

24 คน 

4 คน 1 คน 2 คน 

62 คน 

27 คน 

4 คน 1 คน 2 คน 

53 คน 

36 คน 

4 คน 1 คน 1 คน 

55 คน 

33 คน 

6 คน 
1 คน 
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2. เจ้าหน้าที่ใหบ้ริการด้วยความเต็มใจ พบว่าประชาชนผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
ระดับมาก จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.1  

3. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบขอ้ซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ พบว่าประชาชน   
ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมามีความ       
พึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 

4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม พบว่าประชาชน   
ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมามีความ       
พึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 
 

 

 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควร
ปรับปรุง 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 

1. มีช่องทางการให้บริการท่ี 
หลากหลาย 1 42.8 46.9 8.3 1 

2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ 
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 
 

1 
 

45.9 
 

44.8 7.3 1 

3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอน 
มีความสะดวกรวดเร็ว 

 
2.1 47.9 40.6 7.3 2.1 

4.  มีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลา 
การให้บริการอย่างชัดเจน 
 

2.1 42.7 47.9 6.3 1 

รวม 1.5 44.8 45.1 7.3 1.3 
/ด้านท่ี 2... 

 

 41คน 

  1 คน 

45 คน 

8 คน 
1 คน 1 คน 

44 คน 43 คน 

7 คน 

1 คน 

46 คน 

 2 คน 

39 คน 

2 คน 
7 คน 

2 คน 

41 คน 
46 คน 

6 คน 
1 คน 



7 
 

ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย พบว่าประชาชนผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความ        

พึงพอใจระดับปานกลาง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน 
41 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8  

2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน พบว่าประชาชนผู้มารับ 
บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมามีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8  

3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว พบว่าประชาชนผู้มารับ 
บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน  46  คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 รองลงมามีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง  จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6  

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน พบว่าประชาชนผู้มารับ 
บริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับปานกลาง จ านวน  46  คน คิดเป็นร้อยละ 47.9 รองลงมามีความพึง
พอใจในระดับมาก  จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 
 

 

 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควร
ปรับปรุง 

ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 

1. การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกใน 
สถานท่ีให้บริการ เช่น ท่ีจอดรถ น้ าด่ืม 
เก้าอี้นั่งพักรับรอง 

8.3 61.5 28.2 1 1 

2. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ แบบฟอร์ม  
ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ  

2.1 57.3 38.6 1 1 

3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้าย 
ประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

2.1 58.3 37.6 1 1 

4.   อาคารสถานท่ีมีความสะอาด 
ปลอดภัย 

8.3 59.4 30.3 1 1 

รวม 5.2 59.1 33.7 1 1 
/ด้านสถานที่... 

  8 คน 

  59 คน 

  27 คน 

  1 คน   1 คน   2 คน 

  55 คน 

  37 คน 

  1 คน   1 คน   2 คน 

  56 คน 

  36 คน 

  1 คน   1 คน 
  8 คน 

  57 คน 

  29 คน 

  1 คน   1 คน 
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ด้านสถานที่ / สิ่งอ านวยความสะดวก 
1. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ าด่ืม เก้าอี้นั่งพัก 

รับรอง พบว่าประชาชนผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 
รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน  27 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 

2. มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ แบบฟอร์ม ระบบในการบรกิารข้อมูลสารสนเทศ พบว่าประชาชน 
ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 รองลงมามีความ 
พึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน  37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 

3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธมี์ความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 พบว่าประชาชนผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมาก จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 
รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน  36 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 

4. อาคารสถานที่มีความสะอาดปลอดภัยพบว่าประชาชนผู้มารับบริการส่วนใหญ่มีความ 
พึงพอใจระดับมาก จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 59.4 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน  
29 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 
 

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลดอนแก้วในภาพรวม 

 

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 1.8 61.2 31.3 4.7 1 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 1.5 44.8 45.1 7.3 1.3 
ด้านสถานท่ี/ส่ิงอ านวยความสะดวก 5.2 59.1 33.7 1 1 

รวม 2.8 55.1 36.7 4.3 1.1 
 

สรุปผล 

 จากการสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลดอนแก้วจากประชาชนผู้มา
ติดต่อใช้บริการ จ านวน 96 คน พบว่า 

ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 55.1  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จ านวน  2  ด้าน คือด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ และด้านสถานท่ี / 
ส่ิงอ านวยความสะดวก  และมีความพึงพอใจระดับปานกลางจ านวน 1 ด้าน คือด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ  โดยเรียงล าดับร้อยละของความพึงพอใจตามล าดับดังนี้ 

1. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ    ร้อยละ  61.2 
2. ด้านสถานท่ี / ส่ิงอ านวยความสะดวก   ร้อยละ  59.1 
3. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ   ร้อยละ  45.1 

/เมื่อแยกพิจารณา... 
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เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 

- ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจท่ีเจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี 
แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย สูงสุด ร้อยละ  67.7 

- ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจท่ีขั้นตอนการ
ให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว และมีผังล าดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน ร้อยละ  47.9 เท่ากัน 

- ด้านสถานท่ี / ส่ิงอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่น ท่ีจอดรถ น้ าด่ืม เก้าอี้นั่งพักรับรอง สูงสุดร้อยละ 
61.5   

 

 

ข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ 

1. เจ้าหน้าท่ีควรให้ข้อมูลท่ีชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจไม่เกี่ยงกันไปมา  
ควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในงานบริการและให้มี
ความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขั้น 

2.  ควรมีการจัดท าป้ายบอกขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและเห็นเป็นจุดเด่น 
มากขึ้น 

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลควรมีการปรับปรุงการบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
ต่อประชาชนผู้รับบริการอันจะส่งผลให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

................................................................................. 


