
                    บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานการเจา้หน้าที ่ ส านกัปลดัเทศบาล  เทศบาลต าบลพรรณานิคม                               . 

ท่ี  สน ๕22๐๑/               วนัท่ี      15   กนัยายน   ๒๕64                         

. 

เรื่อง  สรุปผลการส ารวจ เรื่อง แบบสอบถามความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร  ประจ าปีงบประมาณ 25๖4              

เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม  จงัหวดัสกลนคร                                                

. 

เรียน    นายกเทศมนตรตี าบลพรรณานิคม 
   

   ตามที่เทศบาลต าบลพรรณานิคม ส านักงานปลดั ได้ท าการส ารวจ เรื่อง แบบสอบถาม
ความพงึพอใจในการให้บรกิาร  ประจ าปีงบประมาณ 2564  เทศบาลต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณา
นิคม  จงัหวดัสกลนคร เพือ่เป็นขอ้มลูในการวางแผนพฒันาองคก์รใหม้ากทีสุ่ด นัน้ 
 

  บดันี้ การส ารวจ ดงักล่าว ไดด้ าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดแ้จกแบบสอบถาม จ านวน
ทัง้สิน้ 100  ฉบบั และไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมา จ านวนทัง้สิน้  100  ฉบบั  สรุปไดต้ามรายละเอยีดที่
แนบมาพรอ้มนี้ 
 

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  
 

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

 

(ลงชื่อ)......................................................     

           (นายศรฤทธิ ์ดาบพลอ่อน) 
           หวัหน้าส านกัปลดัเทศบาล 

                                                                                          
                                                                             (ลงชื่อ)...................................................
                                       
              (นายทวศีลิป์   สุดเสน่ห)์ 
                                                                                       ปลดัเทศบาลต าบลพรรณานิคม 
         



                            ความเหน็นายกเทศมนตรีต าบลพรรณานิคม 
 
                                                                     
 
                                                                        (ลง
ชื่อ)……………………………………………..      

                              (นายประสพโชค เทศรุ่งเรอืง) 
                                                        นายกเทศมนตรตี าบลพรรณานิคม 

สรปุแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รบับริการเทศบาลต าบลพรรณานิคม 

การเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลแบบสุ่มแจกแบบสอบถามจากผู้มาใช้บริการของเทศบาล             

ต าบลพรรณานิคม อ าเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร สามารถเกบ็แบบสอบถามไดท้ัง้หมดจ านวน  100 

ฉบบั จากแบบสอบถามพบว่า  

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตารางที ่1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 33 33.00 
หญงิ 67 67.00 
รวม 100 100.00 

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 44 คน คดิเป็น รอ้ยละ 

44.00 และเพศหญงิ จ านวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.00  

สว่นที ่2 อายุของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตารางที ่2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของอายุของผูต้อบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
อายุไม่เกนิ 20 ปี 10 10.00 
อายุ 21 – 40 ปี 30 30.00 
อายุ 41 – 60 ปี 45 45.00 
อายุ 61 ปี ขึน้ไป 15 15.00 
รวม 100 100.00 

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุไม่เกนิ 20 ปี จ านวน 10 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 10.00 อายุ 21 – 40 ปี จ านวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 อายุ 41 - 60 ปี จ านวน 45 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 45.00 และอายุ 61 ปีขึน้ไป จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00  

สว่นที ่3 อาชพีของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตารางที ่3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของอาชพีของผูต้อบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 10 10.00 
เกษตร 30 30.00 



รบัจา้ง 10 10.00 
คา้ขาย/ธุรกจิ 25 25.00 
นกัเรยีนนกัศกึษา 25 25.00 
รวม 100 100.00 

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกิจ จ านวน  10 

คน   คดิเป็นร้อยละ 10.00 อาชเีกษตรกร จ านวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 20.00 อาชพีรบัจ้างจ านวน 15 

คน    คดิเป็นรอ้ยละ 20.00 อาชพีคา้ขาย/ธุรกจิจ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 และอาชพีนักเรยีน

นกัศกึษา 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 
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สว่นที ่4 ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตารางที ่4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของระดบัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดบัการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ประถมศกึษา 40 40.00 
มธัยมศกึษา 35 35.00 
อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า 10 10.00 
ปรญิญาตรขีึน้ไป 15 15.00 
รวม 100 100.00 

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามระดบัการศกึษาชัน้ประถมศกึษา จ านวน 40 

คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ระดบัการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ระดบั

อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 และระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปจ านวน 15 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 15.00 

สว่นที ่5  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจต่อดา้นต่างๆ ของหน่วยงาน  

ตารางที ่5  ตารางแสดงจ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และระดบัความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถามแยกตาม

รายขอ้ 

ข้อความ 
พอใจ
มาก 

ท่ีสุด (5) 

พอใจ 
มาก (4) 

พอใจ 
ปาน 
กลาง 
(3) 

พอใจ 
น้อย (2) 

พอใจ 
น้อย 

ท่ีสุด (1) 
ค่าเฉล่ีย 

ระดบั 
ความ 
คิดเหน็ 

ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ 
1 ขัน้ตอนการใหบ้รกิารไม่ ยุ่งยาก
ซบัซอ้น และมคีวาม คล่องตวั 

19 73 8 0 0 4.11 มาก 



2 ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
ระยะเวลาการใหบ้รกิารมคีวาม 
เหมาะสม 

24 64 22 0 0 4.42 มาก 

3 ความชดัเจนในการอธบิาย ชีแ้จง และ
แนะน าขัน้ตอนในการ ใหบ้รกิาร 

23 61 16 0 0 4.07 มาก 

4 ความเป็นธรรมของขัน้ตอน วธิกีาร
ใหบ้รกิาร (เรยีงตามล าดบั ก่อนหลงั มี
ความเสมอภาคเท่า เทยีมกนั) 

41 52 7 0 0 4.34 มาก 

5 ความสะดวกทีไ่ดร้บัจากการ บรกิาร 
แต่ละขัน้ตอน 

34 55 11 0 0 4.23 มาก 

6. ระยะเวลาการใหบ้รกิารม ีความ
เหมาะสมตรงต่อความ ตอ้งการของ
ผูร้บับรกิาร 

26 6608 0 0 0 4.18 มาก 

รวม 4.23 มาก 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
1. ความสุภาพ กริยิามารยาท ของ
เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร 

35 55 10 0 0 4.25 มาก 

2. ความเหมาะสมในการแต่ง กาย 
บุคลกิ ลกัษณะท่าทางของ เจา้หน้าทีผู่้
ใหบ้รกิาร 

40 55 5 0 0 4.3.5 มาก 

3. ความเอาใจใส ่กระตอืรอืรน้ และ
ความพรอ้มในการใหบ้รกิาร ของเจา้
หน้าท ี

29 53 17 1 0 4.1 มาก 

4.เจา้หน้าทีม่คีวามรูค้วามสามารถใน
การใหบ้รกิาร เช่น การตอบค าถามชีแ้จง
ขอ้ สงสยัใหค้ าแนะน าช่วยแกปั้ญหาได้ 

37 28 35 0 0 4.02 มาก 

5. เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารต่อผูร้บับรกิาร
เหมอืนกนัทุกรายโดย ไม่เลอืกปฏบิตัไิม่
รบัสนิบนไม่หาประโยชน์ ในทางมชิอบ 
ฯลฯ 

31 35 34 0 0 3.97 มาก 

 

6. การจดัสถานทีแ่ละอุปกรณ์ความเป็น
ระเบยีบสะดวกต่อการตดิต่อใชบ้รกิาร 

34 49 17 0 0 4.17 มาก 

7 . มป้ีายขอ้ความบอกจุดบรกิาร/ป้าย
ประชาสมัพนัธ์มคีวามชดัเจนเขา้ใจงา่ย 

35 58 7 0 0 4.28 มาก 

8 . ความพงึพอใจต่อสือ่ประชาสมัพนัธ/์
คามอืและเอกสารการใหค้วามรู้ 

20 61 19 0 0 4.01 มาก 

รวม 4.14 มาก 



3. ด้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวก 
1.สถานทีต่ ัง้ของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดนิทางมารบับรกิาร 

27 65 7 1 0 4.10 มาก 

2.การจดัสถานทีอุ่ปกรณ์ความเป็น
ระเบยีบความเพยีงพอของสิง่อ านวย
ความสะดวก เช่น ทีจ่อดรถ หอ้งน ้าทีน่ัง่
คอยรบับรกิาร 

23 65 12 0 0 4.11 มาก 

3. ความสะอาดของสถานที ่ใหบ้รกิาร
โดยรวม 

14 64 20 2 0 3.86 มาก 

4. ด้านการบริหารจดัการ 
4.1 การตอบสนองและแกไ้ข ปัญหาใน
โครงการเร่งด่วน 

34 49 17 0 0 4.17 มาก 

จากตารางที ่5 พบว่า ความพงึพอใจต่อการมาใชบ้รกิารส านกังานเทศบาลต าบลพรรณานิคม ของ

กลุ่มตวัอย่างโดยรวมอยู่ในระดบัความพงึพอใจมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 

 


