
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการ 
ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 
 

ตอนที ่1 ข้อมลูทั่วไป 
1. เพศ  1.  ชาย    2.  หญิง 
 2. อายุ  …………  ปี 
3. จบการศึกษาช้ันสูงสุด     

  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ    2. ประถมศึกษา  
    3. มัธยมศึกษาตอนต้น     4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   

  5. อนุปริญญา / ปวส.    6. ปริญญาตร ี    
  7. สูงกว่าปริญญาตรี      8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ 

4.อาชีพ ............... เกษตรกร.. …………… ประกอบธุรกิจส่วนตัว ............... รับราชการ 
 ................ลูกจ้าง  ……………. นักเรียน/นักศึกษา  .................อื่น ๆ 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่ขอรับบริการ 
………….. การข้อมูลข่าวสารทางราชการ   ............... การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ  
.............. การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  …………… การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
...............การใช้ Internet ต าบล   …………… การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
...............ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร   …………… การขอจดทะเบยีนพาณิชย์  
............... การช าระภาษี ต่างๆ    ............... อื่น ๆ 
 

ตอนที ่3 ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลเมืองเพีย  อ าเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสภุาพ การวางตัว
เรียบร้อย 

     

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว แลอาใจใส ่      
3. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
น่าเชื่อ  

     

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

     

5.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
6. ช้ันตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
7. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
8. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่นที่จอด
รถ น้ าดื่ม 

     
 

ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง  ตามความคิดเห็นของท่าน   
 เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ  



 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 
ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 
 มีจ ำนวนผู้กรอกแบบสอบถำมจำกกำรรับบริกำรทั้งหมด จ ำนวน 100 คน มีรำยละเอียดดังนี้ 
************************************************************************************ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที ่1 ข้อมลูทั่วไป 
1. เพศ  1.  ชายจ านวน 40 คน    2.  หญิงจ านวน   60 คน 
2. อายุ  …………  ปี 
3. จบการศึกษาช้ันสูงสุด     

  1. ไม่ได้เรียนหนังสือจ านวน  3คน    2. ประถมศึกษา จ านวน 48 คน 
    3. มัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 23 คน    4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  จ านวน 17 คน 

  5. อนุปริญญา / ปวส. จ านวน 5 คน    6. ปริญญาตร ี จ านวน 3 คน   
  7. สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 1 คน    8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ 

4.อาชีพ  …34 คน....เกษตรกร …25 คน..ประกอบธุรกิจส่วนตัว …6 คน..รับราชการ 
  …13 คน.…..ลูกจ้าง  …18 คน..นักเรียน/นักศึกษา  …4 คน..อื่น ๆ 
ตอนที่ 2 เร่ืองที่ขอรับบริการ 
…5 คน.. การข้อมูลข่าวสารทางราชการ   …33 คน.. การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ  
…10 คน.. การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  …5 คน.. การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
…12คน.. การใช้ Internet ต าบล   …3 คน. การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
…8 คน.. ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร   …3 คน.. การขอจดทะเบยีนพาณิชย์  
…21 คน.. การช าระภาษี ต่างๆ    ………….. อื่น ๆ 

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี 
ปาน 
กลาง 

พอใจ 
ควร

ปรับปรุง 

1. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสภุาพ การวางตัว
เรียบร้อย 

77 คน 23 คน    

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว แลอาใจใส ่ 18 คน 82 คน    
3. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
น่าเชื่อ  

78 คน 20 คน 2 คน   

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 

18 คน 80 คน 2 คน   

5.มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 87 คน 12 คน 1 คน   
6. ช้ันตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 17 คน 83 คน    
7. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 40 คน 60 คน    
8. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่นที่จอด
รถ น้ าดื่ม 

63 คน 17 คน  16 คน 4 คน 

ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ให้บริการ………………………………………………………………….....................……………………………………………………………………… 



 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.   กลุ่มผู้มารับบริการของเทศบาลต าบลเมืองเพีย จะมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  ผู้มา
รับบริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 50  ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมีอาชีพเป็น
เกษตรกร 

2. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลเมืองเพียในภาพรวม
อยู่ในระดับดี โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับดีมากและระดับดี ผู้ตอบ
แบบสอบถามในระดับปานกลาง พอใช้และควรปรับปรุงมีส่วนน้อย โดยรายการประเมินทั้ง 8 รายการ มี
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับดีมาก เฉลี่ย 49.75 คน และในระดับดี เฉลี่ย 47.12 คน  มีผู้ตอบ
แบบสอบถามเรื่องการมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย อยู่ในระดับดีมาก จ านวนมากท่ีสุด 87 คน 
เนื่องจากมีการให้บริการอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 87  รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้องน่าเชื่อถือ มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับดีมากในจ านวนที่เท่ากันคือ 
18 คน คิดเป็นร้อยบะ 18 ส าหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจรวดเร็วและเอาใจใส่และเจ้าหน้าที่
สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจในระดับดีพอๆกัน และคะแนน
ความพึงพอใจในระดับควรปรับปรุง ได้แก่ประเด็นการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น
จอดรถ น้ าดื่ม ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้จัดมุมหนังสือพิมพ์และติดตั้งจอโทรทัศน์ในมุมสูงเพ่ือให้สามารถ
รับชมรายการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงให้จัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอ ซึ่งถ้าเทศบาลต าบลเมืองเพียมี
งบประมาณเพียงพอควรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ผู้รับบริการก็ยังมีความ
พึงพอใจในระดับดี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

1. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสภุาพ การวางตัว
เรียบร้อย 
ดีมาก  ร้อยละ  77   ดี  ร้อยละ  23 

2. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเตม็ใจ รวดเร็ว และเอาใจใส ่
ดีมาก  ร้อยละ  18   ดี  ร้อยละ  82 

3. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อยา่งชัดเจน ถกูต้อง 
น่าเชื่อ 
ดีมาก  ร้อยละ  78   ดี  ร้อยละ  20 

4. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม 
ดีมาก  ร้อยละ  18   ดี  ร้อยละ  80 

5. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 
ดีมาก  ร้อยละ  87   ดี  ร้อยละ  12 

6. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านช้ันตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจนดี
มาก  ร้อยละ  17  ดี  ร้อยละ  83 

7. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน  
ดีมาก  ร้อยละ  40   ดี  ร้อยละ  60 

8. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่นท่ีจอด

รถ น้ าดื่มดีมาก  ร้อยละ  63   ดี  ร้อยละ  17 



 

 
 
และมีการประเมินในภาพรวมของผู้รับบริการสรุปได้ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 47.60  ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 45.09 ระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 0.59 ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.94 และระดับ ควรปรับปรุง 
คิดเป็นร้อยละ 4.78   
 

 
3.   ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลเมืองเพีย

เสนอแนะว่าหากเทศบาลต าบลเมืองเพีย จะพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการบริการให้ดี
ยิ่งขึ้นควรพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  ควรจัดให้มีมุมอ่านหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ 
2.  ควรจัดให้มีสถานที่จอดรถให้เพียงพอ 
3.  ควรติดตั้งจอโทรทัศน์ในมุมสูงเพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อสามารถรับชมข่าวสารได้อย่าง

ทั่วถึง 
4.  ควรจัดมุมเครื่องดื่มระหว่างรอรับบริการ 
5.  ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการให้บริการให้เพียงพอ 
6.  ควรด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในองค์กร 

      7.  ควรประชาสัมพันธ์ผลการประเมินนี้แก่ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                            
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส านักปลัดเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 

ที ่อด 78301/           วันที่  2  ตุลาคม พ.ศ.2563 
 

เรื่อง รายงานการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลต าบลเมืองเพีย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย 

  ด้วยเทศบาลต าบลเมืองเพีย ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของประขา
ชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลเมืองเพีย ที่มีการจัดการบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการใน
หน่วยงานอย่างมีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปงีบประมาณ 2563 มีประชาชนมาใช้บริการต่าง ๆ ณ เทศบาลต าบลเมืองเพีย  จ านวน 100 คน   
ดังรายละเอียดแนบท้าย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

               ( นายภูดิศ  เพชรนาดี)   
                                                                 หัวหน้าส านักปลัด 
 

 

 

  ความคิดเห็น.........................................  ความคิดเห็น........................................ 
 
 
            
       (นายมณีรัตน์  ราญมีชัย )           (นายสมเกียรติ   ยอดวงค์กอง) 
      ปลัดเทศบาลต าบลเมืองเพีย                      นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย    
 
         
 


