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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

การส ารวจครั้งนี้ เป็นการศึกษา “ความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลพนา       

ต าบลพนา จังหวัดอ านาจเจริญ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและเพ่ือ

ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลต าบลพนา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มาใช้

บริการของเทศบาลต าบลพนา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการสุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

ผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 50.7 และอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 อาชีพส่วนใหญ่ คือ 

เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 41.5 และรายได้ส่วนใหญ่ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.5 ตามล าดับ 

2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อ

งานที่ให้บริการส่วนใหญ่อยู่ระดับมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละของความพึงพอใจร้อยละ 88.8 และแยกเป็น

ประเด็นการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ทั้ง 4 ลักษณะงาน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งเป็น

ข้อเสนอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามลักษณะงานบริการออกเป็น 4 ลักษณะงาน ได้รับความพึงพอใจ

ต่อคณุภาพการให้บริการ ดังต่อไปนี้ 

งานบริการที่ 1 งานด้านบริการกฎหมาย จากการศึกษาพบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.8 เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า  

1.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 

1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 

1.3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 

1.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 
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งานบริการที่ 2 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง/ต่อเติม/ดัดแปลง ขออนุญาต

รื้อถอน ถมดิน จากการศึกษาพบว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.0  

2.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 

2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 

2.3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ จากการศึกษาพบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 

2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 
 

งานบริการที่ 3 งานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล จากการศึกษาพบว่าประชาชนโดย

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 คิดเป็นร้อยละ 88.6 

3.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 

3.2 ด้านช่องทางการให้บริการ การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 

3.3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ จากการศึกษาพบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 

3.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 
 

งานบริการที่ 4 งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คิดเป็นร้อยละ 88.8 

4.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 

4.2 ด้านช่องทางการให้บริการ การศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 

4.3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ จากการศึกษาพบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
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4.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจ 

 จากการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัด

อ านาจเจริญ มีข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง การบริการที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ดังนี้ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ ควรให้ความส าคัญในด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ

ให้บริการของพนักงานที่ให้บริการต่อประชาชน โดยสร้างมาตรฐานการบริการให้มี

ประสิทธิภาพ และมีกระบวนงานในการท างานไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความสะดวก มี

แผนผังขั้นตอนปฏิบัติงานชัดเจน มีแบบฟอร์มในการยื่นเรื่องเพ่ือรับบริการเป็น ไป

ตามล าดับขัน้ตอน และมีความพร้อมในการให้บริการกับประชาชน 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ ควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารการบริการประชาชน โดยการ

เพ่ิมช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้าน

ค าแนะน าเกี่ยวกับระเบียบที่เก่ียวข้อง และด้านสถานที่ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 

โดยจะท าให้บริการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไป 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการพบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นควรมีการส่งเสริมเกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการให้บริการมากยิ่งขึ้น 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนในการบริการและเกิดความพึงพอใจต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น อีก

ทั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้ ทักษะการให้บริการที่ทันสมัย ซึ่งการฝึกอบรม การศึกษา

ดูงานและการประชุมต่างๆในการพัฒนาระบบการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ถือว่ าเป็น

ปัจจัยส าคัญ ที่ท าให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อม และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีการปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการให้มีความเป็นสัดส่วน 

เข้าใจง่าย จัดท าป้ายบอกรายละเอียดเกี่ยวกับงานบริการของประชาชนอย่างชัดเจน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดให้มีการน าเทคโนโลยีที่ให้บริการ มีการน าเอา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการบริการมากขึ้น เพราะสถานการณ์ทางสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดความสะดวก 

รวดเร็ว และมีคุณภาพในการให้บริการประชาชนมากที่สุด 
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