
 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 

เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 
........................................................................ 

       จากการประเมินการด าเนินการโดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้เข้ารับการบริการจ านวน 100 คน 
จากผู้เข้ารับการบริการตลอดปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. เทศบาลต าบลผักไหม ได้มีการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคสถิติขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปร
ผลค่าเฉลี่ย (Mean) ความพึงพอใจ เป็นแบบมาตรฐานส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ได้แก่ระดับ น้อย
ที่สุด น้อย ปานกลาง มากและมากท่ีสุด วิเคราะห์ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)        

- การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการ ได้ก าหนดช่วงระดับความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ 
                ความพึงพอใจระดับ   น้อยที่สุด  มีคะแนนในระดับ 1 

              ความพึงพอใจระดับ   น้อย    มีคะแนนในระดับ 2 
    ความพึงพอใจระดับ   ปานกลาง  มีคะแนนในระดับ 3  
    ความพึงพอใจระดับ   มาก    มีคะแนนในระดับ 4  
    ความพึงพอใจระดับ   มากที่สุด  มีคะแนนในระดับ 5 

        - ส าหรับการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการจากแบบสอบถาม โดยก าหนดเป็นช่วง ดังนี้ 
   1.00 - 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ระดับ  น้อยทีสุ่ด 
   1.51 - 2.50  หมายถึง   ความถึงพอใจอยู่ระดับ    น้อย  
   2.51 - 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ระดับ    ปานกลาง  
   3.51 - 4.50  หมายถึง   ความพึงพอใจอยู่ระดับ    มาก  
   4.51 - 5.00  หมายถึง   ความถึงพอใจอยู่ระดับ   มากที่สุด 

        - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการของเทศบาลต าบลผักไหม มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่  
   1. ด้านเวลา 
   2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
   3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
   4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่ 
   5. ด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับใด 

 

             สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลต าบลผักไหม                     
อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)                    
มีผลการประเมินดังนี้ 
 1.กลุ่มประชากร 
  ประชาชนผู้มารับบริการด้านต่างๆ จากเทศบาลต าบลผักไหม โดยการสุ่มตัวอย่างและเก็บแบบ
ประเมินเพื่อสรุปผล จ านวน 100 คน 
  
 
           /2.ระยะเวลา... 
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2.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม2563 – เดือนกันยายน 2564) 
 

 3.เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เทศบาลต าบลผักไหม อ าเภอศีขรภูมิ  
จังหวัดสุรินทร์ 
 

 4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน คือการใช้ค่าร้อยละ 

 

 5.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของเทศบาลต าบลผักไหม มีผลการประเมิน
ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
  

1. เพศ      
  ชาย           37         (37) 
  หญิง           63         (63) 
    รวม       100        100 

 

2. อายุระหว่าง 

        ต่ ากว่า 20 ป ี           15                                              (15) 
        21-40 ปี            35                                              (35) 
        41-60 ปี                                                 40                                               (40) 
        มากกว่า 60 ปี                                            10                                               (10) 
                                         รวม                    100                                           (100) 

 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
 

3. การศึกษา 
   ประถมศึกษา             40          (40) 
   มัธยมศึกษาตอนต้น/      
   ตอนปลาย/เทียบเท่า           35                                               (35) 

      ปริญญาตรี                        20                    (20) 
      สูงกว่าปริญญาตรี                                           5                                                 (5) 

 รวม       100         (100) 

 
 
 

         /อาชีพ... 
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4. อาชีพ 
เกษตรกร               30                      (30) 
ผู้ประกอบการ     25           (25) 

 ประชาชนผู้รับบริการ     43           (43)  
 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน                        2             (2) 
 

             
 
          

 

 

 

ประเด็น/ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1.ด้านเวลา 
  1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

65 20 15 - - 

  1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ 58 15 27 - - 
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
  2.1 การติดปา้ยประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
       ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

 
47 

 
35 

 
18 

 
- 

 
- 

  2.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ 
       ประกาศไว ้

68 
 

24 8 - - 

  2.3 การให้บริการตามล าดับกอ่นหลัง เช่นมา   
       ก่อนต้อง ได้รับบริการก่อน 

58 29 13 - - 

3. ด้านบุคลากรที่ใหบ้ริการ 
  3.1 ความเหมาะสมในการแตง่กายของผู้ 
       ให้บริการ 

 
56 

 

 
30 

 
14 

 
- 

 
- 

  3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ 
        อย่างสุภาพ 

67 
 

25 8 - - 

  3.3 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหนา้ที่เชน่     
       สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัยให้      
       ค าแนะน าได้  เป็นตน้ 

62 28 10 - - 

  3.4 ความชื่อสตัย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่น  
       ไม่ขอ สิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หา 
       ผลประโยชน์ในทางมชิอบ 

59 30 11 - - 

  3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดย 
       ไม่เลือกปฏิบัต ิ

57 
 

25 18 - - 

 
 

         

                      /4.ด้านสิ่งอ านวย... 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ 
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 สรุปผลการประเมิน 

       จากตารางท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลผักไหม พบว่าความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ มีความพึงพอใจ ต่อการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.51           

         

 

ประเด็น/ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  4.1 ความชดัเจนของป้าย สญัลักษณ์      
        ประชาสัมพนัธ์ บอกจุดบริการ 

 
59 

 
25 

 
16 

 
- 

 
- 

 4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสม 
และเข้า ถึงได้สะดวก 

70 
 

20 10 - - 

 4.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก  
       เช่นที่นัง่รอรับบริการ น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

66 
 

34 - - - 

  4.4 ความสะอาดของสถานทีใ่ห้บริการ 71 24 5 - - 
5.  ด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อ 
     การให้บริการใน ภาพรวม อยู่ในระดับใด 

 
73 

 
22 

 
5 

 
- 

 
- 

คะแนนรวม 936 386 178 0 0 
ความถี่สะสม 936=62.40 

 15 
386=25.73 

 15 
 

178=11.87 
 15 

0 0 

คะแนนที่ได้ 62.40×5 
=312 
 

25.73×4  
  =102.92 

11.87×3 
=35.61 

0 0 

คะแนนรวม (รวมคะแนนที่ได้) 312+102.92+35.61 
คะแนนเฉลี่ย 450.53   = 4.51  ดังนั้น คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.51 

 100                   มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 


