
 

 

 

 

 

รายงานผล 
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

ที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตำบลบานแปน 
ประจำปงบประมาณ  2565 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลบานแปน 
อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน 

 

 

 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ 
เทศบาลตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวดัลำพูน 

ประจำป พ.ศ. 2565 
 จากการที่เทศบาลตำบลบานแปน ไดทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
บริการของเทศบาลตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  ประจำป พ.ศ. 2565  โดยใช
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการสำรวจ โดยสำรวจจากประชาชนผูมาติดตอรับบริการ ณ เทศบาล
ตำบลบานแปน  ในป พ.ศ. 2565  โดยสำรวจความพึงพอใจตอการใหบริการใน 3 ดาน ประกอบดวย 
ดานที ่ 1 ดานการปฏิบัติงาน  ดานที ่ 2 ดานเจาหนาที่  และดานที ่ 3 ดานสถานที ่/อุปกรณ             
การวิเคราะหขอมูลโดยตรวจสอบความถูกตองของแบบสำรวจ นำเขาขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร หาคารอยละ  คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการสำรวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 78.00) มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (รอยละ 49.60)  มารับบริการกองคลัง (รอยละ 23.60) 
 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผูมารับบริการจากเทศบาลตำบลบานแปน อยูในเกณฑ 
พึงพอใจมาก  คาเฉล่ียเทากับ 4.13  ระดับความพึงพอใจอยูใน ระดับมาก  รายละเอียดดังนี้  
          ดานที่ 1  การปฏิบัติงาน  คาเฉล่ียเทากับ 4.05  ระดับความพึงพอใจอยูใน ระดับมาก    

ดานที่  2  ดานเจาหนาที่  คาเฉล่ียเทากับ  4.21   ระดับความพึงพอใจอยูใน ระดับมากที่สุด   
ดานที่  3  ดานสถานที่/อุปกรณ  คาเฉล่ียเทากับ  4.14  ระดับความพึงพอใจอยูใน ระดับมาก  

 
รายการ คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

ดานที่ 1 การปฏิบัติงาน 4.05 มาก 
ดานที่ 2 ดานเจาหนาที ่ 4.21 มากที่สุด 
ดานที่ 3 ดานสถานที่/อุปกรณ 4.14 มาก 

สรุปภาพรวม 4.13 มาก 
 ขอเสนอแนะ  ผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีตอการบริการของเทศบาลตำบลบานแปน 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทำใหเห็นศักยภาพและความสามารถในการใหบริการของเทศบาล
ตำบลบานแปนแกผูมารับบริการ และยังเปนขอมูลสำคัญที่จะไดนำมาพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
อยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงมีความจำเปนจะตองมีการสำรวจความพึงพอใจในดานอื่นๆ เพิ่มเติม โดย
เจาะจงลงไปถึงการใหบริการในแตละสวนราชการภายในเทศบาลตำบลบานแปน ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึง
ความตองการของประชาชนวาตองการใหดำเนินการอยางไร และควรดำเนินการสำรวจแบบตอเนื่อง 
   
 



 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานแปน 
อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  จากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูล มี 3 สวน ดังนี้ 
 สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่  2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ 
  ดานที่ 1 ดานการปฏิบัติงาน 
  ดานที่ 2 ดานเจาหนาที่ 
  ดานที่ 3 ดานสถานที่/อุปกรณ 
 สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตารางที่ 1  แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) รอยละ 
ชาย 27 22.00 
หญิง 96 78.00 
รวม 123 100 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จำนวน 96 คน 
คิดเปนรอยละ 78.00  และรองลงมาเปนเพศชาย  จำนวน  27  คน  คิดเปนเปนรอยละ  22.00 
 
 ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม 

ระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รอยละ 
ประถมศึกษา 43 35.00 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 61 49.60 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา - - 

ปริญญาตรี 18 14.60 
สูงกวาปริญญาตรี 1 .80 

อื่นๆ - - 
รวม 123 100 

  



จากตารางที่ 2 แสดงใหทราบวา ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 49.60  รองลงมาไดแก  มีระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา  จำนวน  43  คน  คิดเปนรอยละ  35.00  มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  
จำนวน  18  คน คิดเปนรอยละ  14.60  และสูงกวาปริญญาตรี  จำนวน  1 คน  คิดเปนรอยละ .80 

 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามหนวยงาน
ภายในที่มาติดตอ 
 
หนวยงานภายใน จำนวน (คน) รอยละ 

สำนักปลัดเทศบาล 18 14.60 
กองคลัง 29 23.60 
กองชาง 19 15.40 

กองยุทธศาสตรฯ 6 4.90 
กองสาธารณสุขฯ 28 22.80 

กองสวัสดิการสังคม 16 13.00 
กองการศึกษา 7 5.70 

รวม 123 100 

  
จากตารางที่ 3 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบถามมาติดตอหนวยงานภายใน สวนใหญมา

ติดตอ กองคลัง  จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 23.60  รองลงมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 22.80   กองชาง  จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 15.40  สำนัก
ปลัดเทศบาล  จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 14.60  กองสวัสดิการสังคม  จำนวน 16 คน คิดเปน
รอยละ  13.00  กองการศึกษา  จำนวน 7 คน  คิดเปนรอยละ  5.70  และ กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ จำนวน 6  คน คิดเปนรอยละ 4.90  

 
สรุป สวนที่ 1  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จำนวน 96 คน  คิดเปนรอยละ  

78.00  มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  61  คน  คิดเปนรอยละ 49.60  สวนใหญมา
ติดตอกองคลัง  จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ  23.60 

 
 
 



สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ 
 ตารางที่ 4  แสดงความพึงพอใจตอการใหบริการดานการปฏิบัติงาน 
  

รายการ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก มีความคลองตัว 3.98 0.326 มาก 
2.การใหบริการรวดเร็ว เปนไปตามระยะเวลาที่
กำหนด 

3.99 0.300 มาก 

3.มีการแจงแผนผังขั้นตอนการใหบริการและกำหนด
ผูรับผิดชอบ 

4.05 0.359 มาก 

4.ความสะดวกในการใหบริการแตละขั้นตอน 4.12 0.375 มาก 
5.มีชองทางรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน 
ตูรับฟงความคิดเห็น/กลองรับฟงความคิดเห็น  
เว็บไซต ฯลฯ 

4.15 0.377 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.05 0.269 มาก 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ดานการปฏิบัติงาน ในภาพรวม อยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.05  รายการที่ผูมารับบริการพึง
พอใจมากที่สุดเปนเรื่องของมีชองทางรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น/
กลองรับฟงความคิดเห็น เว็บไซต ฯลฯ  คาเฉล่ีย 4.15  รองลงมาไดแก  ความสะดวกในการใหบริการ
แตละขั้นตอน  คาเฉลี ่ย 4.12   มีการแจงแผนผังขั้นตอนการใหบริการและกำหนดผูรับผิดชอบ  
คาเฉลี่ย 4.05  การใหบริการรวดเร็ว เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด  คาเฉลี่ย 3.99  และ ขั้นตอน
การใหบริการไมยุงยาก มีความคลองตัว  คาเฉล่ีย .98  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 5  แสดงความพึงพอใจตอการใหบริการดานเจาหนาที่ 
  

รายการ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.ความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.18 0.385 มาก 
2.ความเอาใจใส กระตือรือร น และความพรอมในการ
ใหบริการของเจาหนาที ่

4.17 0.399 มาก 

3.เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การ
ตอบคำถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคำแนะนำ ฯลฯ 

4.25 0.436 มากที่สุด 

4.เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายไม
เลือกปฏิบัต ิ

4.24 0.431 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม  4.21 0.340  มากที่สุด 
 

  จากตารางที่ 5 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญ มีความพึงพอใจตอดานเจาหนาที่  
ในภาพรวม  คาเฉลี่ย 4.21   ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด  โดยรายการที่ผูมารับบริการ
พึงพอใจมากที่สุดเปนเรื่อง เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคำถาม 
ชี้แจงขอสงสัย ใหคำแนะนำ ฯลฯ  คาเฉลี่ย  4.25  ระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด  รองลงมา
ไดแก  เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายไมเลือกปฏิบัติ  คาเฉลี่ย 4.24  ระดับ    
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ คาเฉลี่ย 4.18  
ระดับความพึงพอใจระดับมาก  และความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของ
เจาหนาที่ คาเฉล่ีย 4.17  ระดับความพึงพอใจระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 6  แสดงความพึงพอใจตอการใหบริการดานสถานที่/อุปกรณ 
  

รายการ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม 4.11 0.499 มาก 
2.ความเพียงพอของอุปกรณ เคร่ืองมือในการใหบริการ 4.16 0.450 มาก 
3.มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอตอผูมารับบริการ 4.17 0.456 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.14  0.452 มาก 
 
 จากตารางที่ 6 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญ มีความพึงพอใจตอดานสถานที่/
อุปกรณ ในภาพรวม ในระดับมาก   คาเฉลี่ย 4.14  ระดับความพึงพอใจมาก  โดยรายการที่ผูมารับ
บริการพึงพอใจมากที่สุด  เปนเรื่องของมีสถานที่จอดรถที่เพียงพอตอผูมารับบริการ  คาเฉลี่ย 4.17  
ระดับความพึงพอใจมาก  รองลงมาเปนเรื่องความเพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือในการใหบริการ  
คาเฉลี่ย 4.16  ระดับความพึงพอใจมาก  และความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม คาเฉล่ีย 
4.11  ระดับความพึงพอใจมาก 
 
 
 
เกณฑการแปรความหมายคาคะแนนเฉล่ียระดับความพึงพอใจ 
คาเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
คาเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ีย  1.80 – 2.60  หมายถึง ความพึงพอในอยูในระดับนอย 
คาเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ตอการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงกระบวนการและลดขัน้ตอน  
ระยะเวลาการปฎิบัติราชการ เทศบาลตำบลบานแปน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
********************* 

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุง
กระบวนการ และลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ผลการประเมินและขอเสนอแนะที่ได จะถูกนำไปประมวลผลใน
ภาพรวม และนำผลไปใชในการปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ               1.1  ชาย                    1.2   หญิง         
2. ระดับการศึกษา 
               2.1  ประถมศึกษา               2.2  มัธยมศึกษา 
               2.3  ปริญญาตรี                       2.4  ปริญญาโท                 2.5  อ่ืน ๆ............................ 
3.  งานท่ีมารับบริการท่ีเทศบาลตำบลบานแปน 
                3.1  สำนักปลัดเทศบาล                   3.2  กองคลัง                               3.3 กองชาง 
                           3.4  กองยุทธศาสตรฯ                     3.5  กองสาธารณสุข                      3.6 กองสวัสดิการ 
                           3.7  กองการศึกษา/สถานศึกษา 
ตอนท่ี 2   ความพึงพอใจตอการใหบริการ  (ขอ 1-5 การปฏิบัติงาน  ขอ 6 – 9 เจาหนาท่ี  ขอ 10 – 12 สถานท่ี/อุปกรณ) 
โปรดเลือกและทำเครื่องหมาย    ตอระดับคะแนนท่ีตรงกับความพึงพอใจของทาน 

ลำดับ รายการ ระดับความพึงพอใจ 
ท่ี  มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยท่ีสุด 

1 ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยาก มีความคลองตัว      
2 การใหบริการรวดเร็ว เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด      
3 มีการแจงแผนผังขั้นตอนการใหบริการและกำหนดผูรับผิดชอบ      
4 ความสะดวกในการใหบริการแตละขั้นตอน      
5 มีชองทางรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น/กลอง

รับฟงความคิดเห็น เวบไซต ฯลฯ 
     

6 ความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ      
7 ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที ่      
8 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน     การตอบคำถาม 

ชี้แจงขอสงสัย ใหคำแนะนำ ฯลฯ 
     

9 เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายไมเลือกปฏิบัติ      
10 ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม      
11 ความเพียงพอของอุปกรณ เคร่ืองมือในการใหบริการ      
12 มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอตอผูมารับบริการ      

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................................. 

สำนักปลัดเทศบาล 

  

  
   

   
   
 

 

 


