
 

 

รายงานผลการประเมินผล 

 ความพงึพอใจการใหบ้รกิาร 
ของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง อ าเภอเทงิ  

   จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



รายงานผลความพงึพอใจการให้บริการ 
ของเทศบาลต าบลบ้านปล้อง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
**************************************** 

  การวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการดา้นต่างๆ รวมถึงการติดต่อ
หน่วยงานภายในสังกัดของเทศบาลต าบลบ้านปลอ้ง และน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจมาประมวลสรุปผล เพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตรงกับความต้องการของประชาชนผูรั้บบริการมากยิ่งขึ้น 
รายละเอียดดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ซ่ึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุปผลการประเมินไดด้งัน้ี 

ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
95 
85 

 
52.78 
47.22 

2. อายุ 
    ต ่ากวา่ 25 ปี 
    25 – 40 ปี 
    41 – 60 ปี 
    มากกวา่ 60  

 
28 
53 
63 
36 

 
15.56 
29.44 
35.00 
20.00 

3. การศึกษา 
    ต ่ากวา่ประถมศึกษา/ประถมศึกษา 
    มธัยมศึกษา/ปวช./ปวส. เทียบเท่า 
    ปริญญาตรี 
    สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
75 
68 
36 
1 

 
41.67 
37.78 
20.00 
0.55 

4. อาชีพ 
    รับราชการ 
    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คา้ขาย 
    รับจา้ง/เกษตรกร 
    นกัเรียน/นกัศึกษา 
    อ่ืนๆ (ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ) 

 
19 
39 
92 
24 
6 

 
10.56 
21.67 
51.11 
13.33 
3.33 

  สรุป ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.78 อาย ุ41 – 60 ปี ร้อยละ 35 การศึกษา
ต ่ากวา่ประถมศึกษา/ประถมศึกษา ร้อยละ 41.67 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง/เกษตรกร ร้อยละ51.11  
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ส่วนท่ี  2  เร่ืองขอรับบริการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เร่ืองขอรับบริการ จ านวน ร้อยละ 
1. งานใหบ้ริการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ และงานสังคมสงเคราะห์ 68 23.09 
2. งานใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข 45 15.41 
3. งานใหบ้ริการทะเบียนและบตัร 27 9.25 
4. งานใหบ้ริการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 28 9.59 
5. งานใหบ้ริการดา้นการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 11 3.77 
6. งานใหบ้ริการดา้นการจดัเก็บภาษี 47 16.10 
7. งานใหบ้ริการดา้นโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 19 6.51 
8. งานใหบ้ริการประปาเทศบาล 26 8.90 
9. งานใหบ้ริการดา้นการศึกษา (ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และโรงเรียนอนุบาล 
    เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง) 

20 6.85 

10. อ่ืนๆ ระบุ 
      งานใหบ้ริการดา้นการเงิน 

 
1 

 
0.34 

รวม 292 100.00 

 สรุป ผูต้อบแบบสอบถามขอรับบริการมากท่ีสุดอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ งานใหบ้ริการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพและงาน
สังคมสงเคราะห์ ร้อยละ 23.09 รองลงมางานให้บริการด้านการจดัเก็บภาษี ร้อยละ 16.10 และงานให้บริการด้าน
สาธารณสุข ร้อยละ 15.41 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีต่อการให้บริการ 
หลกัการคิดคะแนน 
 จ านวนผูป้ระเมินทั้งหมด                             = n 

 จ านวนผูป้ระเมินระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด    = n5 

 จ านวนผูป้ระเมินระดบัพึงพอใจมาก            = n4 

 จ านวนผูป้ระเมินระดบัพึงพอใจปานกลาง   = n3 

 จ านวนผูป้ระเมินระดบัพึงพอใจนอ้ย            = n2 

 จ านวนผูป้ระเมินระดบัพึงพอใจปรับปรุง  = n1 

วิธีคิดคะแนน 

 คะแนนเฉล่ีย (N)            = 5(n5) + 4(n4) + 3(n3) 2(n2) + 1(n1) 
                                                                               n 
 เปอร์เซ็นตค์ะแนนเฉล่ีย      = คะแนนเฉล่ีย (N) X 100 
                                                                             คะแนนเตม็ ** 
** โดยคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อการประเมิน = 5 คะแนน ** 
 



-3- 
 
เกณฑ์การประเมินความพงึพอใจ 
เปอร์เซ็นตค์ะแนนเฉล่ียในแต่ละหวัขอ้ 1 - 20 % หมายความวา่ พึงพอใจควรปรับปรุง 
เปอร์เซ็นตค์ะแนนเฉล่ียในแต่ละหวัขอ้ >20-40 % หมายความวา่ พึงพอใจนอ้ย 
เปอร์เซ็นตค์ะแนนเฉล่ียในแต่ละหวัขอ้ >40-60 % หมายความวา่ พึงพอใจปานกลาง 
เปอร์เซ็นตค์ะแนนเฉล่ียในแต่ละหวัขอ้ >60-80 % หมายความวา่ พึงพอใจมาก 
เปอร์เซ็นตค์ะแนนเฉล่ียในแต่ละหวัขอ้ >80-100 % หมายความวา่ พึงพอใจมากท่ีสุด 

 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพงึพอใจในภาพรวม 

หัวข้อแบบสอบถามความพงึพอใจ คะแนนเฉลีย่ เกณฑ์การประเมินความพงึพอใจ 

ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 84.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 83.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 84.58 พึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนภาพรวมองค์กรทุกด้าน 83.94 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกมากท่ีสุด ร้อยละ 84.58 และคะแนนเฉล่ียในการประเมินทุกดา้นอยู่ในเกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจ 
เปอร์เซ็นตค์ะแนนเฉล่ียในแต่ละหวัขอ้ >80-100 % หมายความวา่ พึงพอใจมากท่ีสุด 

 ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพงึพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ คะแนนเฉลีย่ เกณฑ์การประเมินความพงึพอใจ 

1.เจา้หนา้ท่ีพูดจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวั 
   เรียบร้อย 

86.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2.เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 84.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.เจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ตอบขอ้ซกัถามได ้อยา่งชดัเจน  
   ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ 

83.33 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4.เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่ง 
   เหมาะสม 

83.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ขอ้ 1. 
เจา้หนา้ท่ีพูดจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวัเรียบร้อย มากท่ีสุด ร้อยละ 86.11 และคะแนนเฉล่ียในการ
ประเมินหัวขอ้ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ อยู่ในเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉล่ียในแต่ละ
หวัขอ้ >80-100 % หมายความวา่ พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพงึพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ คะแนนเฉลีย่ เกณฑ์การประเมินความพงึพอใจ 

1. มีช่องทางการใหบ้ริการท่ีหลากหลาย 80.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2. ขั้นตอนการใหบ้ริการมีระบบ ไม่ยุง่ยาก  ซบัซอ้น มีความ 
    ชดัเจน 

81.44 พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 84.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4. มีผงัล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการอยา่งชดัเจน 85.11 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจ ขอ้ 4. มีผงัล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชดัเจน มากท่ีสุด ร้อยละ 85.11 และคะแนนเฉล่ีย
ในการประเมินหัวขอ้ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ เปอร์เซ็นต์
คะแนนเฉล่ียในแต่ละหวัขอ้ >80-100 % หมายความวา่ พึงพอใจมากท่ีสุด 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพงึพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก คะแนนเฉลีย่ เกณฑ์การประเมินความพงึพอใจ 

1. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีใหบ้ริการ เช่น  
    ท่ีจอดรถ น ้าด่ืม 

85.22 พึงพอใจมากท่ีสุด 

2. มีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ 83.89 พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. มีการจดัผงัการใหบ้ริการและการใชอ้าคารไวอ้ยา่งชดัเจน  
    สะดวก เหมาะสม 

83.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. อาคารสถานท่ีมีความสะดวก ปลอดภยั 85.56 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
ขอ้ 4. อาคารสถานท่ีมีความสะดวก ปลอดภยั มากท่ีสุด ร้อยละ 85.56 และคะแนนเฉล่ียในการประเมินหัวขอ้ดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวก อยู่ในเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ เปอร์เซ็นต์คะแนนเฉล่ียในแต่ละหัวขอ้ >80-100 % 
หมายความวา่ พึงพอใจมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 



-5- 

ส่วนท่ี  4  ท่านคิดว่า เทศบาลต าบลบ้านปล้อง ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การให้บริการท่ีควรปรับปรุง จ านวน ร้อยละ 
1. กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ 47 20.80 
2. ช่องทางการใหบ้ริการ 48 21.24 
3. เจา้หนา้ท่ี/บุคลากรใหบ้ริการ 18 7.96 
4. สถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 32 14.16 
5. ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชน 81 35.84 
6. อ่ืนๆ ระบุ 0 0 

รวม 226 100.00 

 สรุป เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง ควรปรับปรุงการใหบ้ริการ ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีใหบ้ริการแก่ประชาชน มาก
ท่ีสุด ร้อยละ 35.84 รองลงมา ไดแ้ก่ ช่องทางการใหบ้ริการ ร้อยละ 21.24 

ข้อเสนอแนะ 
  ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ท าให้เห็นความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการดา้นต่างๆ รวมถึงการติดต่อหน่วยงานภายในสังกดั
ของเทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง ซ่ึงเป็นขอ้มูลเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตรงกบัความ
ตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการมากยิง่ขึ้น ดงัน้ี 
  1. ผูต้อบแบบสอบถามขอรับบริการมากท่ีสุดอนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ งานให้บริการสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ
และงานสังคมสงเคราะห์ รองลงมางานให้บริการดา้นการจดัเก็บภาษี งานให้บริการดา้นสาธารณสุข  งานให้บริการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั งานให้บริการทะเบียนและบตัร งานให้บริการประปาเทศบาล งานให้บริการด้าน
การศึกษา (ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และโรงเรียนอนุบาล เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง) งานใหบ้ริการดา้นโยธา การขออนุญาต
ปลูกส่ิงก่อสร้าง งานใหบ้ริการดา้นการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ งานใหบ้ริการดา้นการเงิน ตามล าดบั 
  2. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลต าบลบา้นปล้อง  ในด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้
ให้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ขอ้ 1. เจา้หนา้ท่ีพูดจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ การวางตวั
เรียบร้อยมากท่ีสุด อนัดบัรองลงมา ขอ้ 2.เจา้หนา้ท่ีให้บริการดว้ยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ ขอ้3.เจา้หนา้ท่ีให้
ค  าแนะน า ตอบขอ้ซักถามได ้อย่างชดัเจน ถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และขอ้ 4.เจา้หนา้ท่ีสามารถแกปั้ญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น
ไดอ้ยา่ง เหมาะสม ตามล าดบั  
  3. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง ในดา้นกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ข้อ 4. มีผงัล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการ

ใหบ้ริการอยา่งชดัเจน มากท่ีสุด อนัดบัรองลงมา ขอ้ 3. ขั้นตอนการใหบ้ริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว ขอ้ 

2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน มีความชดัเจน และขอ้ 1. มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 

ตามล าดบั 
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  4. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง ในดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ขอ้ 4. อาคารสถานท่ีมีความสะดวก ปลอดภยั มากท่ีสุด อนัดบั
รองลงมา ขอ้ 1. การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่น ท่ีจอดรถ น ้ าด่ืม ขอ้ 2. มีเคร่ืองมือ/อุปกรณ์/
ระบบในการบริการขอ้มูลสารสนเทศ และขอ้ 3. มีการจดัผงัการให้บริการและการใช้อาคารไวอ้ย่างชดัเจนสะดวก 
เหมาะสม ตามล าดบั 
  5. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง ในการให้บริการท่ีควร
ปรับปรุง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นควรปรับปรุง ขอ้ 5. ดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีให้บริการแก่ประชาชน มากท่ีสุด 
อนัดบัรองลงมา ขอ้ 2. ช่องทางการให้บริการ ขอ้ 1. กระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ ขอ้ 4. สถานท่ีและส่ิงอ านวย
ความสะดวก และขอ้ 3. เจา้หนา้ท่ี/บุคลากรใหบ้ริการ ตามล าดบั 
  จากผลการประเมินขา้งตน้ จึงมีขอ้เสนอแนะใหเ้ทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง ปฏิบติั ดงัน้ี 
  1. ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านปลอ้งให้ทั่วถึงและเพิ่มขึ้น เช่น ประกาศข่าว
ประชาสัมพนัธ์จากหอกระจายข่าวเทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง เพิ่มขึ้น 
  2. จดัให้มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการประชาสัมพนัธ์ช่องทาง
การใหบ้ริการดงักล่าวใหป้ระชาชนรับทราบ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ เช่น  Facebook Website Line
โทรศพัท ์เป็นตน้ 
  3. จดัการอบรมพฒันาประสิทธิภาพบุคลากรดา้นการให้บริการ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบลบา้น
ปลอ้ง บริการประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  4. จดัท าโครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี เพื่อบริการในเร่ืองต่างๆ ของเทศบาลและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 
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