
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดให้บริการ  
ของเทศบาลต าบลนาบอน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มีจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จ านวน 50 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

********************************* 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ       ชาย            จ านวน 27  คน  หญิง   จ านวน  23  คน  
2. อายุ 1. น้อยกว่า 30  ปี  จ านวน    8  คน  2. ระหว่าง 30-39 ป ี จ านวน  11  คน  
 3. ระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน  21  คน  4. 50 ปี ขึ้นไป  จ านวน  10  คน  
3. การศึกษา  1. ประถมศึกษา  จ านวน  16  คน  2. มัธยมศึกษา  จ านวน   14 คน 
  3. ประกาศนียบัตร จ านวน   2  คน  4. ปริญญาตรี  จ านวน   18 คน 
  5. สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน   0  คน 
4. อาชีพ  1. เกษตรกร  จ านวน  21  คน  2. รับจ้างทั่วไป  จ านวน   8  คน 
  3. ค้าขาย  จ านวน   13  คน 6. อื่น ๆ (ระบุ)  ไม่มี 
  4. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ     จ านวน   3  คน 
  5. ท างานบริษัท/ห้างร้าน/ภาคเอกชนอ่ืน   จ านวน  5  คน  
5. การติดต่อขอใช้บริการ  
  1.ขอใช้บริการด้วยตนเองที่เทศบาล     จ านวน   44 คน 
  2.ขอใช้บริการเมื่อเทศบาลจัดบริการนอกพ้ืนที่    จ านวน  0 คน 
  3.ขอใช้บริการทางโทรศัพท์      จ านวน  6 คน  

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลต าบลนาบอน 

ตอนที่ 1 

 
รายละเอียดของบริการ 

ระดับความพึงพอใจต่อบริการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีความคล่องตัว 9 36 5   
2.การบริการเป็นไปตามข้ันตอน 5 35 10   
3.ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 9 33 8   
4.การจัดล าดับก่อน-หลังให้ผู้รับบริการอย่างยุติธรรม 9 30 11   
5.การชี้แจงหรือแนะน าเมื่อเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการให้บริการ 8 38 4   

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านกระบวนการ/ขั้นตอน............ไม่มี.............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 



 
ตอนที่ 2 
 
                รายละเอียดของบริการ 

ระดับความพึงพอใจต่อบริการ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1.การยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย 10 34 6   
2.การให้บริการมีความรวดเร็วและถูกต้อง 9 31 10   
3.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การ
ตอบค าถาม ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 

12 31 7   

4.จ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอให้บริการ 7 35 8   
5.มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่
หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

10 29 11   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านกระบวนการ/ขั้นตอน..................ไม่มี................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
ตอนที่ 3 
 
                รายละเอียดของบริการ 

ระดับความพึงพอใจต่อบริการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก      
1.สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 13 32 5   
2.ความพร้อมและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน
การบริการ 

6 32 12   

3.การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ  (เก้าอ้ีนั่งรอ 
น้ าดื่ม หรืออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น) 

8 27 14 1  

4.การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อ
การติดต่อใช้บริการ 

13 24 13   

5.มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

8 34 8   

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก..........ไม่มี................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
ค.โปรดเขียนบอกความรู้สึก และให้ค าแนะน า 
     1. สิ่งที่ท่านพอใจหรือประทับใจจากการไปใช้บริการ 
        1 พูดจาสุภาพ  เจ้าหน้าที่มีความรู้   2 มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
 3 มีความรวดเร็ว     4 มีความรวดเร็วและถูกต้อง 
     2. สิ่งที่ท่านอยากให้มีการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน 
  1 ให้รอสายโทรศัพท์นาน 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. กลุ่มผู้มารับบริการของเทศบาลต าบลนาบอน จะมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง  ผู้มารับบริการ
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49  ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเกษตรกร และมักจะ
ติดต่อด้วยตนเองท่ีเทศบาล 

2. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลนาบอน 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
-ในภาพรวมอยู่ใน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ16 ในระดับความพึงพอใจมาก 

เฉลี่ยร้อยละ 68.8 ในระดับความพึงพอใจปานกลางเฉลี่ยร้อยละ 15.2    
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
-ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 19.2   ระดับความพึงพอใจมากร้อยละ 

64  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 16.8 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
-ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดร้อยละ 19.2 ระดับความพึงพอใจมากร้อยละ 

59.6 ระดับความพึงพอใจหานกลางร้อยละ 20.8 และระดับความพึงพอใจน้อยร้อยละ 0.4 
 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
1.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีความคล่องตัว   

มากที่สุด  ร้อยละ 18  มากร้อยละ 72    ปานกลาง  ร้อยละ10 
2.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องการบริการเป็นไปตามข้ันตอน 

มากที่สุดร้อยละ 10 มากร้อยละ 70 ปานกลางร้อยละ 20 
3.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม   

มากที่สุดร้อยละ 18  มากร้อยละ 66  ปานกลางร้อยละ 16 
4.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องการจัดล าดับก่อน-หลังให้ผู้รับบริการอย่างยุติธรรม 

มากที่สุดร้อยละ 18  มากร้อยละ 60 ปานกลางร้อยละ 22 
5.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องการชี้แจงหรือแนะน าเม่ือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ 

ให้บริการ  มากทีสุ่ดร้อยละ 16  มากร้อยละ 76 ปานกลางร้อยละ 8 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องการยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพเรียบร้อย 

มากที่สุดร้อยละ 20  มากร้อยละ 68 ปานกลางร้อยละ 12 
 

2.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องการให้บริการมีความรวดเร็วและถูกต้อง 
มากที่สุดร้อยละ 18  มากร้อยละ 62 ปานกลางร้อยละ 20 

 
3.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น  

การตอบค าถาม ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้มากที่สุดร้อยละ 24  มากร้อยละ 62 ปานกลางร้อยละ 14 
 

4.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอให้บริการ 
มากที่สุดร้อยละ 14  มากร้อยละ 70 ปานกลางร้อยละ 16 



 
5.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับ 

สินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ มากที่สุดร้อยละ 20  มากร้อยละ 58 ปานกลางร้อยละ 22 
 

 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

1.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ 
บริการมากที่สุดร้อยละ 26  มากร้อยละ 64 ปานกลางร้อยละ 10 

 
2.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องความพร้อมและความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ 

ใช้ในการบริการมากที่สุดร้อยละ 12  มากร้อยละ 64 ปานกลางร้อยละ 24 
 

3.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ  (เก้าอ้ี 
นั่งรอ น้ าดื่ม หรืออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น)มากที่สุดร้อยละ 16  มากร้อยละ 54 ปานกลางร้อยละ 28  น้อยร้อยละ 2 

 
4.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องการจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวก 

ต่อการติดต่อใช้บริการมากที่สุดร้อยละ 26  มากร้อยละ 48 ปานกลางร้อยละ 26 
 

5.ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในเรื่องมีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มี 
ความชัดเจนเข้าใจง่ายมากที่สุดร้อยละ 16  มากร้อยละ 68 ปานกลางร้อยละ 16 

 
สรุป   

ผู้รับบริการของเทศบาลต าบลนาบอนมีความพึงพอใจการอ านวยความสะดวกและการให้บริการ 
ประชาชนของเทศบาลต าบลนาบอนด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการในระดับมาก เฉลี่ยร้อยละ  68.8 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในระดับ มาก เฉลี่ยร้อยละ 64 และด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในระดับ มาก เฉลี่ยร้อยละ 59.6 
 
   

 
 
 


