รายงานผล
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตำบลบานแปน
ประจำปงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลบานแปน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ประจำป พ.ศ. 2564
จากการที่เทศบาลตำบลบานแปน ไดทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
บริการของเทศบาลตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำป พ.ศ. 2564 โดยใช
แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการสำรวจ โดยสำรวจจากประชาชนผูมาติดตอรับบริการ ณ เทศบาล
ตำบลบานแปน ในป พ.ศ. 2564 โดยสำรวจความพึงพอใจตอการใหบริการใน 4 ดาน ประกอบดวย
ดานที่ 1 ดานการใหบริการของเจาหนาที่/บุคคลที่ใหบริการ ดานที่ 2 ดานกระบวนการ ขั้นตอนการ
ใหบริการ ดานที่ 3 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และดานที่ 4 ดานผลจากการใหบริการ การวิเคราะห
ขอมูลโดยตรวจสอบความถูกตองของแบบสำรวจ นำเขาขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการสำรวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 69.7) มีอายุระหวาง
41 – 50 ป (รอยละ 58.1) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา ((รอยละ 41.6) มีอาชีพรับจาง
(รอยละ 33.3) มีรายไดเฉลี่ย 5,001 - 10,000 บาท (รอยละ 33.9) และทุกคนเคยมารับบริการ (รอย
ละ 100)
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผูมารับบริการจากเทศบาลตำบลบานแปน อยูในเกณฑ
พึงพอใจมากที่สุด ทั้ง 4 ดาน มีดังนี้ ดานการใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรที่ใหบริการ เทากับ
4.84 คิดเปนรอยละ 96.8 ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ เทากับ 4.78 คิดเปนรอยละ
95.60 ดานผลจากการใหบริการ เทากับ 4.68 คิดเปนรอยละ 93.60 และดานสิ่งอำนวยความ
สะดวก เทากับ 4.62 คิดเปนรอยละ 92.40 สรุปในภาพรวม เทากับ 4.73 คิดเปนรอยละ 94.6
รายการ
ดาน 1 ดานการใหบริการของ
เจาหนาที่/บุคลากรที่ใหบริการ
ด า นที ่ 2 ด า นกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการ
ดานที่ 3 ดานสิ่งอำนวยความ
สะดวก
ด า นที ่ 4 ด า นผลจากการ
ใหบริการ
สรุปภาพรวม

คาเฉลี่ย
4.84

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

4.78

มากที่สุด

4.62

มากที่สุด

4.68

มากที่สุด

4.73

มากที่สุด

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

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานแปน
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูล มี 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ
ดานที่ 1 ดานการใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรที่ใหบริการ
ดานที่ 2 ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
ดานที่ 3 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
ดานที่ 4 ดานผลจากการใหบริการ
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน (คน)
รอยละ
ชาย
99
30.3
หญิง
228
69.7
รวม
327
100
จากตารางที่ 1 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จำนวน 228 คน
คิดเปนรอยละ 69.7 และรองลงมาเปนเพศชาย จำนวน 99 คน คิดเปนเปนรอยละ 30.3
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ
อายุ
จำนวน (คน)
รอยละ
ต่ำกวา 20 ป
20 – 30 ป
2
0.6
31 – 40 ป
87
26.6
41 – 50 ป
190
58.1
51 – 60 ป
48
14.7
มากกวา 60 ป
รวม
327
100

จากตารางที่ 2 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 41 – 50 ป
จำนวน 190 คน คิดเปนรอยละ 58.1 รองลงมาไดแก มีอายุระหวาง 31 – 40 ป จำนวน 87 คน
คิดเปนรอยละ 26.6 มีอายุระหวาง 51 – 60 ป จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 14.7 และมีอายุ
20 – 30 ป จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.6
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน (คน)
รอยละ
ประถมศึกษา
98
30.0
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
136
41.6
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
93
28.4
สูงกวาปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม
327
100
จากตารางที่ 3 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบถามสว นใหญ มีระดับการศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จำนวน 136 คน คิดเปนรอยละ 41.6 รองลงมาไดแก มีระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จำนวน 98 คน คิดเปนรอยละ 30.0 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
จำนวน 93 คน คิดเปนรอยละ 28.4
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพหลัก
อาชีพหลัก
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
รับจาง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกรรม
อื่นๆ (ระบุ)
รวม

จำนวน (คน)
84
31
103
109
327

รอยละ
25.7
9.5
31.5
33.3
100

จากตารางที่ 4 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอาชีพรับจาง จำนวน 109
คน คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมาไดแก มีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว จำนวน 103 คน คิดเปนรอย
ละ 31.5 มีอาชีพรับราชการ 84 คน คิดเปนรอยละ 25.7 และมีอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน
31 คน คิดเปนรอยละ 9.5
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได
รายได
ต่ำกวา 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
มากกวา 15,001
รวม

จำนวน (คน)
111
96
120
327

รอยละ
33.9
29.4
36.7
100

จากตารางที่ 5 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายได มากกวา 15,001
บาท จำนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 36.7 รองลงมาไดแก มีรายได 5,001-10,000 บาท จำนวน
111 คน คิดเปนรอยละ 33.9 และมีรายได 10,001-15,000 บาท จำนวน 96 คน คิดเปนรอยละ
29.4
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการมารับ
บริการ
การมารับบริการ
เคย
ไมเคย
รวม

จำนวน (คน)
327
327

รอยละ
100
100

จากตารางที่ 6 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกเคย เคยมารับบริการ จำนวน 32 คน
คิดเปนรอยละ 100

สรุป สวนที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จำนวน 228 บาท คิดเปนรอยละ
69.7 อายุระหวาง 41 – 50 ป จำนวน 190 คน คิดเปนรอยละ 58.1 มีระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน 136 คน คิดเปนรอยละ 41.6 อาชีพรับจาง จำนวน 109 คน คิดเปนรอยละ
33.3 มีรายไดมากกวา 15,001 บาท จำนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 36.7 และทุกคนเคยมารับ
บริการที่เทศบาลตำบลบานแปน จำนวน 327 คน คิดเปนรอยละ 100
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ
ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจตอการใหบริการดานการใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรที่
ใหบริการ
รายการ
1.เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร
2.เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว

3.เจาหนาที่ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ
4.เจาหนาที่ใหคำแนะนำ หรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย
4.80
4.80
4.88
4.88
4.84

สวนเบี่ยง ระดับความ
เบนมาตรฐาน พึงพอใจ
0.39
มากที่สุด
0.39
มากที่สุด
0.31
0.31
0.35

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 7 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของเจาหนาที่/บุคลากรที่ใหบริการ (ในภาพรวม) ในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.84 รายการที่
ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ เจาหนาที่ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ และ เจาหนาที่
ใหคำแนะนำ หรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี คิดเปนคาเฉลี่ย 4.88 (พึงพอใจมากที่สุด) รองลงมาคือ
เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร และเจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว คิด
เปนคาเฉลี่ย 4.80

ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจตอการใหบริการดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
รายการ

คาเฉลี่ย

1.การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
2.การใหขอมูล/รายละเอียดชัดเจนและเขาใจงาย
3.มีการใหบริการเปนไปตามลำดับกอน-หลัง อยางยุติธรรม
4.แบบฟอรมเขาใจงายและสะดวกในการกรอกขอมูล
คาเฉลี่ยรวม

4.83
4.83
4.84
4.65
4.78

สวนเบี่ยง
ระดับ
เบนมาตรฐาน ความพึง
พอใจ
0.36
มากที่สุด
0.36
มากที่สุด
0.36
มากที่สุด
0.47
มากที่สุด
0.38
มากที่สุด

จากตารางที่ 8 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ดานกระบวนนการ ขั้นตอนการใหบริการ (ในภาพรวม) ในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.78
รายการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการใหบริการเปนไปตามลำดับกอน-หลัง อยางยุติธรรม
คิดเปนคาเฉลี่ย 4.84 (พึงพอใจมากที่สุด) รองลงมา คือการใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่
เหมาะสม และการใหขอมูล/รายละเอียดชัดเจนและเขาใจงาย คิดเปนคาเฉลี่ย 4.83 (พึงพอใจมาก
ที่สุด) และ แบบฟอรมเขาใจงายและสะดวกในการกรอกขอมูล 4.65 (พึงพอใจมากที่สุด)
ตารางที่ 9 แสดงความพึงพอใจตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวก
รายการ

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

1.เครื่องมือ อุปกรณ ทันสมัย
2.สถานที่จอดรถ สถานที่ติดตอ ชองทางการใหบริการ
คาเฉลี่ยรวม

4.60
4.65
4.62

0.48
0.47
0.47

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 9 แสดงใหทราบวา ผูตอบแบบสอบสวนใหญ มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ดานกระบวนนการ ขั้นตอนการใหบริการ (ในภาพรวม) ในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.62
(พึงพอใจมากที่สุด) รายการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่จอดรถ สถานที่ติดตอ ชอง

ทางการใหบริการ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.65 (พึงพอใจมากที่สุด) รองลงมาคือ เครื่องมือ อุปกรณ ทันสมัย
คิดเปนคาเฉลี่ย 4.60 (พึงพอใจมากที่สุด)
ตารางที่ 10 แสดงความพึงพอใจตอการใหบริการดานผลจากการใหบริการ
รายการ
1.ไดรับการบริการที่ตรงกับความตองการ
2.ไดรับริการที่เปนประโยชน
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย

สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน

4.70
4.66
4.68

0.45
0.47
0.46

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 10 แสดงใหทราบวา ผูตอบแทบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจตอการ
บริการดานผลจากการใหบริการ (ในภาพรวม) ในระดับมากที่สุด คิดเปนคาเฉลี่ย 4.68 รายการที่
ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ ไดรับการบริการที่ตรงกับความตองการ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.70
(พึงพอใจมากที่สุด) รองลงมาคือ ไดรับริการที่เปนประโยชน คิดเปนคาเฉลี่ย 4.66 (พึงพอใจมาก
ที่สุด)
เกณฑการแปรความหมายคาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.80 – 2.60 หมายถึง ความพึงพอในอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ เทศบาลตำบลบานแปน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ประจำป พ.ศ. 2564
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลการประเมินและขอเสนอแนะที่ไดจะถูก
นำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใชในการปรับปรุงการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2.อายุ

2.1 ต่ำกวา 20 ป
2.4 อายุ 41 – 50 ป

3.ระดับการศึกษา

4.อาชีพหลัก

5.รายได

2.2 อายุ 20 – 30 ป
2.5 อายุ 51 – 60 ป

3.1 ประถมศึกษา

3.2 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

3.4 ปริญญาตรี

3.5 สูงกวาปริญญาตรี

3.6 อื่นๆ

4.1 รับราชการ

4.2 เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

4.3 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

4.4 รับจาง

4.5 นักเรียน/นักศึกษา

5.1 ต่ำกวา 5,000

6.การมารับบริการ

2.3 อายุ 31 – 40 ป
2.6 มากวา 60 ปขึ้นไป

5.2 5,001 – 10,000

6.1 เคย

3..3 อนุปริญญาหรือเทียบเทา

4.6 เกษตรกรรม

5.3 10,001 – 15,000

5.4 มากกวา15,001

6.2 ไมเคย

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอการใหบริการ
ลำดับที่

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

ดานการใหบริการของเจาหนาที่/บุคลากรที่ใหบริการ
1

เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ เปนมิตร

2

เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว

3

เจาหนาที่ดูแลเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ

4

เจาหนาที่ใหคำแนะนำ หรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
5

การใหบริการเปนระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6

การใหขอมูล/รายละเอียดชัดเจนและเขาใจงาย

7

มีการใหบริการเปนไปตามลำดับกอน-หลัง อยางยุติกรรม

8

แบบฟอรมเขาใจงายและสะดวกในการกรอกขอมูล

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ลำดับที่

รายการ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
9

เครื่องมือ อุปกรณ ทันสมัย

10

สถานที่จอดรถ สถานที่ติดตอ ชองทางการใหบริการ

ดานผลจากการใหบริการ
11

ไดรับการบริการที่ตรงกับความตองการ

12

ไดรับริการที่เปนประโยชน

สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สำนักปลัดเทศบาล

