
 

 

 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 รายงานการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เปนกระบวนการวัดผลการบริหาร

และปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลจระเขหิน วามีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติภารกิจ วาตรงตามเปาหมาย

ภารกิจหรือไม ซ่ึงการประเมินดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการเพ่ือเสนอแนวทางแกไข

พัฒนาการปฏิบัติงานและเสนอใหผูบริหารไดพิจารณาผลการประเมินและสั่งการในการท่ีจะนําผลท่ีไดจากการ

ประเมินมาใชในการเสนอแนวทางปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา และพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติ

ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนรวมถึงสรางความม่ันใจใหแก

ประชาชน 

 ทายท่ีสุดนี้ตองขอขอบคุณประชาชนท่ีใหความรวมมือและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจท่ีมีตองหนาท่ีและบุคลากรผูใหบริการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือนํามาสรุปความพึง

พอใจในครั้งนี้ 

              
         สํานักปลัดเทศบาล 
                            งานประชาสัมพันธ 

                                                                                  เทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 

ตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบลจระเขหิน ประจําป ๒๕๖๓ 

 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลตําบล

จระเขหินใชวิธีการสุมตัวอยางจากประชาชนผูมาใชบริการ จํานวน ๑๐๖ คน สรุปขอมูลไดดังนี้ 

เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีระดับคะแนน ดังนี้ 

การวิเคราะหขอมูลมีระดับคะแนน ดังนี้ 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดับคะแนน เทากับ ๕ 

มีความพึงพอใจมาก ระดับคะแนน เทากับ ๔ 

มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน เทากับ ๓ 

มีความพึงพอใจนอย ระดับคะแนน เทากับ ๒ 

มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ระดับคะแนน เทากับ ๑ 

การหาคาเฉล่ีย เปรียบเทียบคาเฉล่ียกับเกณฑการประเมินคาเฉล่ีย 

  คาเฉลี่ยระดับ ๔.๕๑  - ๕.๐๐ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ยระดับ ๓.๕๑ - ๔.๕๐ มีความพึงพอใจมาก 

  คาเฉลี่ยระดับ ๒.๕๑ - ๓.๕๐ มีความพึงพอใจปานกลาง 

  คาเฉลี่ยระดับ ๑.๕๑ - ๒.๕๐ มีความพอใจนอย 

  คาเฉลี่ยระดับ ๑.๐๐ - ๑.๕๐ มีความพึงพอใจท่ีตองปรับปรุง 

  

 

 

 



สวนท่ี ๑ ผลการวิเคราะห ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและเรื่องท่ีขอรับบริการ 

 ตัวแปรท้ัง ๓ คือ เพศ อายุ สวนงานท่ีมาติดตอขอใชบริการ ท่ีสํารวจไดจากกลุมตัวอยาง 
แสดงผลเปน จํานวนและรอยละ ดังรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ ) 

ตารางท่ี ๑ แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม 

 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

เพศชาย ๑๕ ๕๐ 

เพศหญิง ๑๕ ๕๐ 

รวม ๓๐ ๑๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๑ พบวา จากกลุมตัวอยางแบบสอบถาม ๓๐ คน โดยเปนเพศหญิง จํานวน ๑๕ คน คิด
เปนรอยละ ๕๐ และเพศชาย จํานวน ๑๕ คน คิดเปนรอยละ ๕๐ 

 

 ๑.๒ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงอายุ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ ) 

 ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามชวงอายุ 

 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ ๑๘ – ๓๐ ป ๕ ๑๖.๖๗ 

อายุ ๓๑ – ๔๐ ป ๕ ๑๖.๖๗ 

อายุ ๔๑ – ๕๐ ป ๕ ๑๖.๖๗ 

อายุ ๕๑ – ๖๐ ป ๖ ๒๐.๐๐ 

อายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป ๙ ๓๐.๐๐ 

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๒ พบวา จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ๓๐ คน สวนใหญมีอายุมากกวา ๖๐ ป
ข้ึนไป จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ รองลงมา คือ อายุ ๕๑ – ๖๐ จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ และ
ต่ําสุด คืออายุ ๑๘ – ๓๐ ป จํานวน ๕  คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๖๗ อายุ ๓๑ – ๔๐ ป คิดเปนรอยละ ๑๖.๖๗ 
และอายุ ๕๑ – ๖๐ จํานวน ๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๖๗ 



 ๑.๓ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสวนงานท่ีมาติดตอขอใชบริการ(ตุลาคม – 
ธันวาคม ๒๕๖๒ ) 

 ตารางท่ี ๓ แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกสวนงานท่ีมาติดตอขอใชบริการ 

 

สวนงานท่ีมาติดตอใชบริการ จํานวน (คน) รอยละ 

งานดานกฎหมาย ๒ ๗ 

งานดานทะเบียน - - 

งานการศึกษา ๑ ๓ 

งานเทศกิจหรือปองกันสาธารณภัย ๒ ๗ 

งานดานพัฒนาชุมชน  ๒๒ ๗๓ 

งานดานรายไดหรือภาษี - - 

งานดานสาธารณสุข ๒ ๗ 

การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ๑ ๓ 

งานดานอ่ืนๆ - - 

รวม ๓๐ ๑๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๓ พบวา จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ๓๐ คน สวนใหญมีการติดตอสวนงาน
ดานพัฒนาชุมชน จํานวน ๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๗๓ รองลงมาคือ งานเทศกิจหรือปองกันสาธารณภัย จํานวน 
๒ คน คิดเปนรอยละ ๗   งานดานกฎหมาย จํานวน ๒ คน  คิดเปนรอยละ ๗ งานดานสาธารณสุข จํานวน     
๒ คน คิดเปนรอยละ ๗  และต่ําสุดคืองานการศึกษา จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๓ และการขออนุญาต 
ปลูกสิ่งกอสราง จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๓  

 สวนท่ี ๒ ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการบริการของเทศบาลตําบล
จระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ ) 

 ตารางท่ี ๔ แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ (ตุลาคม – ธันวาคม 
๒๕๖๒ ) 

 

รายการ 
ความพึงพอใจ 

รอยละ 

คาเฉล่ีย 

 

ระดับความพึง
พอใจ 

๑. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัย 
สุภาพ การวางตัว เรียบรอย 

๙๒.๖๐ ๔.๖๓ มาก 



๒. เจาหนาท่ีบริการดวยความเต็มใจ 
รวดเร็ว และใสใจ 

๘๒.๖๐ ๔.๑๓ มาก 

๓. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอ
ซักถามอยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ 

๘๖.๖๐ ๔.๓๓ มาก 

๔.เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา 
อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 

๘๙.๒๐ ๔.๔๖ มาก 

๕.เจาหนาท่ีไดจัดเตรียมสถานท่ี
ใหบริการไดอยางเหมาะสม 

๘๕.๒๐ ๔.๒๖ มาก 

รวม ๘๗.๒๔ ๔.๓๖ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔ จากผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการมีกรอบงานท่ีประเมิน ๕ 
ขอ ในประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมาก เม่ือประเมินแตละขอมีรายละเอียด
แตละขอสรุป ไดดังนี้ 

 ๑ .ผู ตอบแบบประ เมินมีความพึงพอใจ  เจาหนา ที่พูดจาสุภ าพ อัธยาศัย  สุภ าพ กา ร
วางตัว เรียบรอย ในระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๙๒.๖๐ 

 ๒.ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเจาหนาท่ีบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว และใสใจ ในระดับ 
มาก คิดเปนรอยละ ๘๒.๖๐ 

 ๓.ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามอยางชัดเจน ถูกตอง 
นาเชื่อถือ ในระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๘๖.๖๐ 

 ๔.ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเจาหนาท่ีสามารถแกปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยาง
เหมาะสม ในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๙.๒๐ 

 ๕.ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเจาหนาท่ีไดจัดเตรียมสถานท่ีใหบริการไดอยางเหมาะสม ใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๕.๒๐  

 สรุประดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการบริการของเทศบาลตําบลจระเขหิน
อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ชวงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒  อยูในระดับ มาก คิดเปน            
รอยละ ๘๗.๒๔ 

 

 

 

 

 

 



 สวนท่ี ๑ ผลการวิเคราะห ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและเรื่องท่ีขอรับบริการ 

 ตัวแปรท้ัง ๓ คือ เพศ อายุ สวนงานท่ีมาติดตอขอใชบริการ ท่ีสํารวจไดจากกลุมตัวอยาง 
แสดงผลเปน จํานวนและรอยละ ดังรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ ) 

ตารางท่ี ๑ แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม 

 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

เพศชาย ๑๑ ๕๕ 

เพศหญิง ๙ ๔๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๑ พบวา จากกลุมตัวอยางแบบสอบถาม ๒๐ คน สวนใหญเปนเพศชายจํานวน ๑๑ คน 
คิดเปนรอยละ ๕๕.๐๐ รองลงมา คือเพศหญิง จํานวน ๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๕.๐๐ 

 

๑.๒ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงอายุ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ ) 

 ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามชวงอายุ 

 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ ๑๘ – ๓๐ ป ๑ ๕ 

อายุ ๓๑ – ๔๐ ป ๒ ๑๐ 

อายุ ๔๑ – ๕๐ ป ๑ ๕ 

อายุ ๕๑ – ๖๐ ป ๖ ๓๐ 

อายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป ๑๐ ๕๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๒ พบวา จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ๖๒ คน สวนใหญมีอายุมากกวา๖๐ป 
จํานวน ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๐ รองลงมา คือ อายุ ๕๑ – ๖๐ ป จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๓๐ และ
ต่ําสุด คืออายุ ๑๘ – ๓๐ ป จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕ และอายุ ๔๑ – ๕๐ ป จํานวน ๑ คน คิดเปน   
รอยละ ๕ 



 ๑.๓ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสวนงานท่ีมาติดตอขอใชบริการ(มกราคม – 
มีนาคม ๒๕๖๓ )  

 ตารางท่ี ๓ แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกสวนงานท่ีมาติดตอขอใชบริการ 

 

สวนงานท่ีมาติดตอใชบริการ จํานวน (คน) รอยละ 

งานดานกฎหมาย ๑ ๕ 

งานดานทะเบียน - - 

งานการศึกษา ๑ ๕ 

งานเทศกิจหรือปองกันสาธารณภัย ๑ ๕ 

งานดานพัฒนาชุมชน  ๘ ๔๐ 

งานดานรายไดหรือภาษี ๒ ๑๐ 

งานดานสาธารณสุข ๓ ๑๕ 

การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ๔ ๒๐ 

งานดานอ่ืนๆ - - 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๓ พบวา จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ๒๐ คน สวนใหญมีการติดตอสวนงาน
ดานพัฒนาชุมชน จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๔๐ รองลงมาคือ การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง จํานวน ๔ 
คน คิดเปนรอยละ ๒๐ และต่ําสุดคืองานดานกฎหมาย จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕  งานดานทะเบียน
จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕ และงานเทศกิจหรือปองกันสาธารณภัย จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕   

  

 สวนท่ี ๒ ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการบริการของเทศบาลตําบล
จระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  

 ตารางท่ี ๔ แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ (มกราคม – มีนาคม 
๒๕๖๓ )  

 

รายการ 
ความพึงพอใจ 

รอยละ 

คาเฉล่ีย 

 

ระดับความพึง
พอใจ 

๑. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัย 
สุภาพ การวางตัว เรียบรอย 

๙๐ ๔.๕๐ มาก 



๒. เจาหนาท่ีบริการดวยความเต็มใจ 
รวดเร็ว และใสใจ 

๘๙ ๔.๔๕ มาก 

๓. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอ
ซักถามอยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ 

๙๓ ๔.๖๕ มาก 

๔.เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา 
อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 

๗๗ ๓.๘๕ มาก 

๕.เจาหนาท่ีไดจัดเตรียมสถานท่ี
ใหบริการไดอยางเหมาะสม 

๘๔ ๔.๒ มาก 

รวม ๘๖.๖๐ ๔.๓๓ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔ จากผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการมีกรอบงาน
ที่ประเมิน  ๕ ขอ ในประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยู ในระดับมาก เ มื่อ
ประเมินแตละขอมีรายละเอียดแตละขอสรุป ไดดังนี้ 

 ๑ .ผู ตอบแบบประ เมินมีความพึงพอใจ  เจาหนา ที่พูดจาสุภ าพ อัธยาศัย  สุภ าพ การ
วางตัว เรียบรอย ในระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๙๐ 

 ๒.ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเจาหนา ที่บริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว  และ
ใสใจ ในระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๘๙ 

 ๓ .ผู ตอบแบบประ เมินมีค วามพึงพอ ใจ เ จาหนา ที ่ ใ ห คํา แนะนํา  ตอบขอซักถามอยา ง
ชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ ในระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๙๓ 

 ๔.ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่ เกิด ขึ้นได
อยางเหมาะสม ในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๗๗ 

 ๕.ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเจาหนา ที่ ไดจัด เตรียมสถานที่ ใหบริการไดอยา ง
เหมาะสม ในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๔  

 สรุประดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอคุณภาพการบริการของ เทศบาลตําบล
จระ เขหิน  อํา เภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  ชว ง เดือนมกราคม – มีนาคม  ๒๕๖๓  อยู  ใ น
ระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๘๖.๖ 

 

 

 

 

  

 



 สวนท่ี ๑ ผลการวิเคราะห ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและเรื่องท่ีขอรับบริการ 

 ตัวแปรท้ัง ๓ คือ เพศ อายุ สวนงานท่ีมาติดตอขอใชบริการ ท่ีสํารวจไดจากกลุมตัวอยาง 
แสดงผลเปน จํานวนและรอยละ ดังรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) 

ตารางท่ี ๑ แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม 

 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

เพศชาย ๘ ๕๓ 

เพศหญิง ๗ ๔๗ 

รวม ๑๕ ๑๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๑ พบวา จากกลุมตัวอยางแบบสอบถาม ๑๕ คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน ๘ คน 
คิดเปนรอยละ ๕๓ รองลงมา คือเพศหญิง จํานวน ๗ คน คิดเปนรอยละ ๔๗ 

 

๑.๒ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงอายุ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) 

 ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามชวงอายุ 

 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ ๑๘ – ๓๐ ป ๓ ๒๐ 

อายุ ๓๑ – ๔๐ ป ๑ ๖.๗๐ 

อายุ ๔๑ – ๕๐ ป ๒ ๑๓.๓๐ 

อายุ ๕๑ – ๖๐ ป ๑ ๖.๗๐ 

อายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป ๘ ๕๓.๓๐ 

รวม ๑๕ ๑๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๒ พบวา จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ๑๕ คน สวนใหญอายุมากกวา ๖๐ ปข้ึน
ไป จํานวน ๘ คนคิดเปนรอยละ ๒๐ รองลงมาคืออายุ ๑๘ – ๓๐ ป จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๒๐ และ
ต่ําสุด คืออายุ ๓๑ – ๔๐ ป จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๖.๗๐ และอายุ ๕๑ – ๖๐ ปจํานวน ๑ คน คิดเปน
รอยละ ๖.๗๐  



 ๑.๓ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสวนงานท่ีมาติดตอขอใชบริการ (เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๖๓)  

 ตารางท่ี ๓ แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกสวนงานท่ีมาติดตอขอใชบริการ 

 

สวนงานท่ีมาติดตอใชบริการ จํานวน (คน) รอยละ 

งานดานกฎหมาย ๒ ๑๓ 

งานดานทะเบียน - - 

งานการศึกษา ๑ ๗ 

งานเทศกิจหรือปองกันสาธารณภัย ๒ ๑๓ 

งานดานพัฒนาชุมชน  ๘ ๕๔ 

งานดานรายไดหรือภาษี ๒ ๑๓ 

งานดานสาธารณสุข - - 

การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง - - 

งานดานอ่ืนๆ - - 

รวม ๑๕ ๑๐๐ 

  

 จากตารางท่ี ๓ พบวา จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ๑๕ คน สวนใหญมีการติดตอสวนงาน
ดานพัฒนาชุมชน จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๕๔ รองลงมาคืองานดานกฎหมาย จํานวน ๒ คน คิดเปน   
รอยละ ๑๓.๐๐ งานเทศกิจหรือปองกันสาธารณภัย จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๐๐ งานดานรายไดหรือ
ภาษีจํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๐๐ และต่ําสุดคืองานการศึกษา จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๗  

 สวนท่ี ๒ ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการบริการของเทศบาลตําบล
จระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓)  

 ตารางท่ี ๔ แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ  

 

รายการ 
ความพึงพอใจ 

รอยละ 

คาเฉล่ีย 

 

ระดับความพึง
พอใจ 

๑. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัย 
สุภาพ การวางตัว เรียบรอย 

๘๘ ๔.๔๐ มาก 

๒. เจาหนาท่ีบริการดวยความเต็มใจ 
รวดเร็ว และใสใจ 

๘๕.๒๐ ๔.๒๖ มาก 



๓. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอ
ซักถามอยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ 

๙๒ ๔.๖๐ มาก 

๔.เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา 
อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 

๘๐ ๔.๐๐ มาก 

๕.เจาหนาท่ีไดจัดเตรียมสถานท่ี
ใหบริการไดอยางเหมาะสม 

๗๗.๒๐ ๓.๘๖ มาก 

รวม ๘๔.๔๘ ๔.๒๒ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔ จากผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการมีกรอบงาน
ที่ประเมิน  ๕ ขอ ในประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยู ในระดับมาก เ มื่อ
ประเมินแตละขอมีรายละเอียดแตละขอสรุป ไดดังนี้ 

 ๑ .ผู ตอบแบบประ เมินมีความพึงพอใจ  เจาหนา ที่พูดจาสุภ าพ อัธยาศัย  สุภ าพ กา ร
วางตัว เรียบรอย ในระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๘๘ 

 ๒.ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเจาหนา ที่บริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว  และ
ใสใจ ในระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๘๕.๒๐ 

 ๓ .ผู ตอบแบบประ เมินมีค วามพึงพอ ใจ เ จาหนา ที ่ ใ ห คํา แนะนํา  ตอบขอซักถามอยา ง
ชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ ในระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๙๒ 

 ๔.ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่ เกิด ขึ้นได
อยางเหมาะสม ในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๐ 

 ๕.ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเจาหนา ที่ ไดจัด เตรียมสถานที่ ใหบริการไดอยา ง
เหมาะสม ในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๗๗.๒๐  

 สรุประดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอคุณภาพการบริการของ เทศบาลตําบล
จระเขหิน  อํา เภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา  ชว ง เดือน เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๖๓  อยู ใน
ระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๘๔.๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สวนท่ี ๑ ผลการวิเคราะห ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและเรื่องท่ีขอรับบริการ 

 ตัวแปรท้ัง ๓ คือ เพศ อายุ สวนงานท่ีมาติดตอขอใชบริการ ท่ีสํารวจไดจากกลุมตัวอยาง 
แสดงผลเปน จํานวนและรอยละ ดังรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓) 

ตารางท่ี ๑ แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตาม 

 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

เพศชาย ๒๔ ๕๙ 

เพศหญิง ๑๗ ๔๑ 

รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๑ พบวา จากกลุมตัวอยางแบบสอบถาม ๔๑ คน สวนใหญเปนเพศชายจํานวน ๒๔ คน 
คิดเปนรอยละ ๕๙ รองลงมา คือเพศหญิง จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๔๑ 

 

๑.๒ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงอายุ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓) 

 ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกตามชวงอายุ 

 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ ๑๘ – ๓๐ ป ๔ ๑๐ 

อายุ ๓๑ – ๔๐ ป ๓ ๘ 

อายุ ๔๑ – ๕๐ ป ๕ ๑๒ 

อายุ ๕๑ – ๖๐ ป ๑๓ ๓๑ 

อายุมากกวา ๖๐ ปข้ึนไป ๑๖ ๓๙ 

รวม ๔๑ ๑๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๒ พบวา จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ๔๑ คน สวนใหญมีอายุมากกวา ๖๐ ป
ข้ึนไป จํานวน ๑๖ คนคิดเปนรอยละ ๓๙ รองลงมา คือ อายุ ๕๑ – ๖๐ ป จํานวน ๑๓ คน คิดเปนรอยละ ๓๑ 
และต่ําสุด คืออายุ ๓๑ – ๔๐ ป จํานวน ๓ คน คิดเปนรอยละ ๘ 

 



 ๑.๓ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสวนงานท่ีมาติดตอขอใชบริการ(กรกฎาคม – 
กันยายน ๒๕๖๓)  

 ตารางท่ี ๓ แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถามโดยจําแนกสวนงานท่ีมาติดตอขอใชบริการ 

 

สวนงานท่ีมาติดตอใชบริการ จํานวน (คน) รอยละ 

งานดานกฎหมาย ๕ ๑๓ 

งานดานทะเบียน ๒ ๕ 

งานการศึกษา ๑ ๒ 

งานเทศกิจหรือปองกันสาธารณภัย - - 

งานดานพัฒนาชุมชน  ๒๕ ๖๑ 

งานดานรายไดหรือภาษี ๔ ๑๐ 

งานดานสาธารณสุข ๒ ๕ 

การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ๑ ๒ 

งานดานอ่ืนๆ ๑ ๒ 

รวม ๔๑ ๑๐๐.๐๐ 

 

 จากตารางท่ี ๓ พบวา จากกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ๔๑ คน สวนใหญมีการติดตอสวนงาน
ดานพัฒนาชุมชน จํานวน ๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๑ รองลงมาคือ งานงานดานกฎหมาย จํานวน ๕ คน คิด
เปนรอยละ ๑๓ และต่ําสุดคืองานการศึกษา จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๒ การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง
จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๒ และงานดานอ่ืนๆจํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๒ 

 สวนท่ี ๒ ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการบริการของเทศบาลตําบล
จระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  

 ตารางท่ี ๔ แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการ (กรกฎาคม – กันยายน 
๒๕๖๓) 

รายการ 
ความพึงพอใจ 

รอยละ 

คาเฉล่ีย 

 

ระดับความพึง
พอใจ 

๑. เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัย 
สุภาพ การวางตัว เรียบรอย 

๙๒ ๔..๖๐ มาก 

๒. เจาหนาท่ีบริการดวยความเต็มใจ 
รวดเร็ว และใสใจ 

๘๘.๒๐ ๔.๑๔ มาก 



๓. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา ตอบขอ
ซักถามอยางชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ 

๘๗.๘๐ ๔.๓๙ มาก 

๔.เจาหนาท่ีสามารถแกปญหา 
อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 

๘๓.๔๐ ๔.๑๗ มาก 

๕.เจาหนาท่ีไดจัดเตรียมสถานท่ี
ใหบริการไดอยางเหมาะสม 

๗๙.๔๐ ๓.๙๗ มาก 

รวม ๘๖.๑๖ ๔.๒๕ มาก 

 

 จากตารางท่ี ๔ จากผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการมีกรอบงาน
ที่ประเมิน  ๕ ขอ ในประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยู ในระดับมาก เ มื่อ
ประเมินแตละขอมีรายละเอียดแตละขอสรุป ไดดังนี้ 

 ๑ .ผู ตอบแบบประ เมินมีความพึงพอใจ  เจาหนา ที่พูดจาสุภ าพ อัธยาศัย  สุภ าพ กา ร
วางตัว เรียบรอย ในระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๙๒ 

 ๒.ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเจาหนา ที่บริการดวยความเต็มใจ รวดเร็ว  และ
ใสใจ ในระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๘๘.๒ 

 ๓ .ผู ตอบแบบประ เมินมีค วามพึงพอ ใจ เ จาหนา ที ่ ใ ห คํา แนะนํา  ตอบขอซักถามอยา ง
ชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ ในระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๘๗.๘ 

 ๔.ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเจาหนาที่สามารถแกปญหา อุปสรรค ที่ เกิด ขึ้นได
อยางเหมาะสม ในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๘๓.๔ 

 ๕.ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเจาหนา ที่ ไดจัด เตรียมสถานที่ ใหบริการไดอยา ง
เหมาะสม ในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๗๙.๔  

 สรุประดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีตอคุณภาพการบริการของ เทศบาลตําบล
จระเขหิน  อําเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา ชวงเดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๓  อยู ใน
ระดับ มาก คิดเปนรอยละ ๘๖.๑๖ 

 

 

 


