
                    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลพรรณานิคม                               . 
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เรื่อง  สรุปผลการส ารวจ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ 25๖2              

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร                                                . 

เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 
   

   ตามท่ีเทศบาลต าบลพรรณานิคม ส านักงานปลัด ได้ท าการส ารวจ เรื่อง แบบสอบถามความพึง
พอใจในการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ 2562  เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัด
สกลนคร เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาองค์กรให้มากท่ีสุด นั้น 
 

  บัดนี้ การส ารวจ ดังกล่าว ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้แจกแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 
100  ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวนทั้งสิ้น  100  ฉบับ  สรุปได้ตามรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

            

               (ลงชื่อ).......................................................... 
                                                (นายกฤษณะ    หลอดเณร) 

                            นิติกร 
                                 

(ลงชื่อ)..........................................................      
        (นางขนิษฐา   สุดเสน่ห์) 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

                                                                                          
                                                                             (ลงชื่อ)...................................................                                       
              (นายทวีศิลป์   สุดเสน่ห)์ 
                                                                                       ปลัดเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
         
                            ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 
 
                                                                     
 
                                                                        (ลงชื่อ)……………………………………………..      

                              (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 
                                                        นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 

 



 

สรุปแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
การเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลแบบสุ่มแจกแบบสอบถามจากผู้มาใช้บริการของเทศบาล             

ต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร สามารถเก็บแบบสอบถามได้ทั้งหมดจ านวน  100 ฉบับ 
จากแบบสอบถามพบว่า  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 51 51.00 
หญิง 49 49.00 
รวม 100 100.00 

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 51 คน คิดเป็น ร้อยละ 
51.00 และเพศหญิง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00  

ส่วนที่ 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
อายุไม่เกิน 20 ปี 13 13.00 
อายุ 31 – 30 ป ี 35 35.00 
อายุ 41 – 50 ป ี 30 30.00 
อายุ 51 ปี ขึ้นไป 22 22.00 
รวม 100 100.00 

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอายุไม่เกิน 20 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.00 อายุ 21 – 30 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 อายุ 41 - 50 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00  

ส่วนที่ 3 รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม. 

รายได้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 500 บาท/เดือน 15 15.00 
5001 – 10000 บาท/เดือน 20 20.00 
10001 – 15000 บาท/เดือน 20 20.00 
15001 – 20000 บาท/เดือน 20 20.00 
สูงกว่า 20001 บาท/เดือน 25 25.00 
รวม 100 100.00 
 
 
 
 
 

 



2 
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 15 คน คิด

เป็นร้อยละ 15.00 รายได้ 5,001 – 10,000 บาท/เดือน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รายได้
10,001 – 15,000 บาท/เดือน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รายได้ 15,001 – 20,000 บาท/
เดือน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และรายได้ 20,001 บาท/เดือน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00  

ส่วนที่ 4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 13 13.00 
เกษตร 35 35.00 
รับจ้าง 30 30.00 
ค้าขาย/ธุรกิจ 22 22.00 
รวม 100 100.00 

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.00 อาชีเกษตรกร จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 อาชีพรับจ้างจ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.00 และอาชีพค้าขาย/ธุรกิจจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00  

ส่วนที่ 5 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและร้อยละของระดับของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 25 25.00 
มัธยมศึกษา 35 35.00 
ปริญญาตรีขึ้นไป 40 40.00 
รวม 100 100.00 

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 
ส่วนที่ 6  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ ของหน่วยงาน  
ตารางที่ 6  ตารางแสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามรายข้อ 

ข้อความ 
พอใจ
มาก 

ที่สุด (5) 

พอใจ 
มาก (4) 

พอใจ 
ปาน 
กลาง 
(3) 

พอใจ 
น้อย (2) 

พอใจ 
น้อย 

ที่สุด (1) 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 
ความ 
คิดเห็น 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีความ คล่องตัว 

19 73 8 0 0 4.11 มาก 

2 ความรวดเร็วในการให้บริการ ระยะเวลา
การให้บริการมีความ เหมาะสม 

24 64 22 0 0 4.42 มาก 

3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะน าขั้นตอนในการ ให้บริการ 

23 61 16 0 0 4.07 มาก 

4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงตามล าดับ ก่อนหลัง มี
ความเสมอภาคเท่า เทียมกัน) 

41 52 7 0 0 4.34 มาก 

5 ความสะดวกที่ได้รับจากการ บริการ แต่
ละข้ันตอน 

34 55 11 0 0 4.23 มาก 

6. ระยะเวลาการให้บริการมี ความ
เหมาะสมตรงต่อความ ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

26 6608 0 0 0 4.18 มาก 

รวม 4.23 มาก 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาท ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

35 55 10 0 0 4.25 มาก 

2. ความเหมาะสมในการแต่ง กาย บุคลิก 
ลักษณะท่าทางของ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

40 55 5 0 0 4.3.5 มาก 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความ
พร้อมในการให้บริการ ของเจ้าหน้าที 

29 53 17 1 0 4.1 มาก 

4.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ เช่น การตอบค าถามชี้แจงข้อ 
สงสัยให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหาได้ 

37 28 35 0 0 4.02 มาก 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดย ไม่เลือกปฏิบัติไม่รับ
สินบนไม่หาประโยชน์ ในทางมิชอบ ฯลฯ 

31 35 34 0 0 3.97 มาก 

 
6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบสะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

34 49 17 0 0 4.17 มาก 

7 . มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 

35 58 7 0 0 4.28 มาก 

8 . ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/ 20 61 19 0 0 4.01 มาก 



คามือและเอกสารการให้ความรู้ 
รวม 4.14 มาก 
3. ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

27 65 7 1 0 4.10 มาก 

2.การจัดสถานที่อุปกรณ์ความเป็น
ระเบียบความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ าที่นั่งคอยรับ
บริการ 

23 65 12 0 0 4.11 มาก 

3. ความสะอาดของสถานที่ ให้บริการ
โดยรวม 

14 64 20 2 0 3.86 มาก 

4. ด้านการบริหารจัดการ 
4.1 การตอบสนองและแก้ไข ปัญหาใน
โครงการเร่งด่วน 

34 49 17 0 0 4.17 มาก 

จากตารางที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการส านักงานเทศบาลต าบลพรรณานิคม ของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
เรื่อง ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

ของเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
…………………………………….. 

 

  ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
เทศบาลต าบลพรรณานิคม จึงได้ส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเทศบาลต าบลพรรณานิคม และได้สรุปผล
การประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว 
  เทศบาลต าบลพรรณานิคม จึงขอประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

 
 

     (นายธานีวัฒน์  โมราราษฎร์) 
    นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 

 


