
 
 
 

 

 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

ของประชาชนต่อการใหบ้ริการ 
เทศบาลเมืองจอมพล อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
ของเทศบาลเมืองจอมพล อ าเภอจอมบึง จังหวดัราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองจอมพล อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชาชนผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ โดยการสุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบประเมินเพ่ือสรุปผล 
จ านวน 150 คน 
2. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแบบสอบถาม 
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป และแบบประเมิน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบสอบถามใช้ค่าร้อยละประกอบการรายงานผลด้วยการพรรณนาความ 
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1. ข้อมูลทั่วไป จ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด 150 คน 

ที ่ ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
1. เพศ 

- หญิง 
- ชาย 

 
87 
63 

 
58 
42 

 

2. อายุ 
- ต่ ากว่า 20 ปี 
- 21 - 40 ป ี
- 41 - 59 ป ี
- 60 ปีขึ้นไป 

 
22 
40 
43 
45 

 
14.67 
26.66 
28.67 

30 

 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
- ประถมศึกษา/เทียบเท่า 
- มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 
- ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
- สูงกว่าปริญญาตรี 
- อ่ืนๆ 

 
47 
39 
27 
2 

35 

 
31.33 

26 
18 

1.33 
23.33 

 

4. สถานภาพผู้รับบริการ 
- ประชาชนทั่วไป 
- ผู้ประกอบการ 
- เกษตรกร 
- หน่วยงานอื่นของรัฐ 
- อ่ืนๆ 

 
84 
10 
36 
5 

15 

 
56 

6.67 
24 

3.33 
10 

 

 สรุป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58 ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป              
คิดเป็นร้อยละ 30 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา/เทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 
31.33 และส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 56 
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2. การประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ จ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามท้ังหมด 150 คน 

หัวข้อแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ (คน) 

 ̅ ระดับ 
5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ        

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน 10 86 54 - - 3.70 ดี 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 8 95 47 - - 3.74 ดี 

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 2 65 83 - - 3.46 ดี 

4. มีการให้บริการตามล าดับผู้มาก่อนหลัง 61 55 34 - - 4.18 ดีมาก 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 25 55 50 20 - 3.56 ดี 
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ 19 87 44 - - 3.83 ดี 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก        
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ - 97 53 - - 3.64 ดี 
2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ภาพรวม 88 60 2 - - 4.57 ดีมาก 

3. ความสะอาดของสถานที่ท่ีให้บริการโดยรวม 99 51 - - - 4.66 ดีมาก 

4. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ - 81 60 9 - 3.48 ดี 

5. ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ - 86 52 12 - 3.57 ดี 

6. มีการจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบ - 93 50 7 - 3.57 ดี 

7. ป้ายข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจน - 25 94 31 - 2.96 ปานกลาง 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ - 11 85 54 - 2.71 ปานกลาง 
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สรุป ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
 1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน มีความพึงพอใจใน
ระดับดมีาก จ านวน 10 คน มีความพึงพอใจในระดับด ีจ านวน 86 คน และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
จ านวน 54 คน เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.70 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดี 
 1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน มีความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก จ านวน 8 คน มีความพึงพอใจในระดับดี จ านวน 95 คน และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
จ านวน 47 คน เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.74 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดี 
 1.3 ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน   
มีความพึงพอใจในระดับดีมาก จ านวน 2 คน มีความพึงพอใจในระดับดี จ านวน 65 คน และมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง จ านวน 83 คน เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.46 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 
ดี 
 1.4 มีการให้บริการตามล าดับผู้มาก่อนหลัง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน มีความพึง
พอใจในระดับดีมาก จ านวน 61 คน มีความพึงพอใจในระดับดี จ านวน 55 คน และมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง จ านวน 34 คน เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.18  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 
 1.5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน   
มีความพึงพอใจในระดับดีมาก จ านวน 25 คน มีความพึงพอใจในระดับดี จ านวน 55 คน มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง จ านวน 50 คน และมีความพึงพอใจในระดับพอใช้ จ านวน 20 คน เกณฑ์ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.56 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดี 
 1.6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 150 คน   มีความพึงพอใจในระดับดีมาก จ านวน 19 คน มีความพึงพอใจในระดับดี 
จ านวน 97 คน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน 44 คน เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.83    
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดี 
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2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
150 คน มีความพึงพอใจในระดับดี จ านวน 97 คน และมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน 53 คน 
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.64 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดี 
 2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน   
มีความพึงพอใจในระดับดมีาก จ านวน 88 คน มีความพึงพอใจในระดับดี จ านวน 60 คน และมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง จ านวน 2 คน เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.57 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ    
ดีมาก 
 3. ความสะอาดของสถานที่ที่ให้บริการโดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน            
มีความพึงพอใจในระดับดีมาก จ านวน 99 คน และมีความพึงพอใจในระดับดี จ านวน 51 คน เกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.66 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดีมาก 
 4. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน        
มีความพึงพอใจในระดับดี จ านวน 81 คน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน 60 คน และมี        
ความพึงพอใจในระดับพอใช้ จ านวน 9  คน เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.48  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับความ
พึงพอใจ ดี 
 5. ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน       
มีความพึงพอใจในระดับดี จ านวน 86 คน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน 52 คน และมีความ    
พึงพอใจในระดับพอใช้ จ านวน 12 คน เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.56 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึง
พอใจ ดี 
 6. มีการจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน มีความพึงพอใจ
ในระดับดี จ านวน 93 คน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จ านวน 50 คน และมีความพึงพอใจในระดับ
พอใช้ จ านวน 7 คน เกณฑ์ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.57 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดี 
 7. ป้ายข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจน มีความพึงพอใจในระดับดี จ านวน 25 คน มีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง จ านวน 94 คน และมีความพึงพอใจในระดับพอใช้ จ านวน 31 คน เกณฑ์ระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ย 2.96 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
 8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ มีความพึงพอใจในระดับดี จ านวน 11 คน มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง จ านวน 85 คน และมีความพึงพอใจในระดับพอใช้ จ านวน 54 คน เกณฑ์ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย 2.96 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 



๗ 

 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

เทศบาลเมอืงจอมพล อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ค าชี้แจง  แบบส ารวจนี้เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของท่าน ในการเข้ารับบริการจากเทศบาลเมืองจอมพล  

  จึงขอความกรุณาตอบแบบส ารวจตามจริง เพ่ือน าผลการส ารวจใช้ในการปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 

1.เพศ 

1.ชาย  2.หญิง 

2.อายุ 

1. ต่ ากว่า 20 ปี      2. 21-40 ปี 3. 41-50 ปี  4. 60 ปีขึ้นไป 

3.การศึกษาสูงสุด 

1.ประถมศึกษา/เทียบเท่า    2. มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 

3. ปริญญาตรี/เทียบเท่า4. สูงกว่าปริญญาตรี    5. อ่ืนๆ  
4.สถานภาพผู้รับบริการ 

1.ประชาชนทั่วไป 2.ผู้ประกอบการ  3.เกษตรกร  

4. หน่วยงานอื่นของรัฐ 5. อ่ืนๆ  

5.ส่วนงานที่ท่านเข้ารับบริการ 

1.การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

2.การยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

3.ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/พิการ/เอดส์/เด็กแรกเกิด/สวัสดิการด้านอ่ืนๆ 

4.งานการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองผักไห่ 

5.งานป้องกันภัย/ดับเพลิง 

6.งานเก็บขยะมูลฝอย/ขอถังขยะ/เก็บขยะ/งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

7.ช าระภาษีโรงเรือน/ป้าย/บ ารุงท้องที่ 

8.งานพัสดุ/งานการเงินและบัญชี/การเบิกจ่ายเงิน/อ่ืนๆ 

9.ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/งานไฟฟ้า/ประปา/งานขออนุญาตอ่ืนๆ 

10. อ่ืนๆ (ระบุ) 



๘ 

 

 

2. ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองจอมพล 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆของหน่วยงาน 

ระดับความพึงพอใจ 
 
น้อยที่สุด     น้อย      ปานกลาง     มาก       มากที่สุด       
    (1)         (2)           (3)          (4)           (5) 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ      

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน      

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ      
3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ      
4. มีการให้บริการตามล าดับผู้มาก่อนหลัง      
5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน      
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 

     

2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกในภาพรวม      
3. ความสะอาดของสถานที่ท่ีให้บริการโดยรวม      
4. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ      
5. ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ      
6. มีการจัดสถานที่อย่างเป็นระเบียบ      
7. ป้ายข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจน      
8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์      
 

3. ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการให้บริการของเทศบาล 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ................................................................................. ...........

......................................................................................................................................... ..................................... 

............................................................................................. ...................................................................... ........... 

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบส ารวจ 

 
 
 


