
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลคูเมือง   

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 ( เดือน ตุลาคม 2563  -  เดือน กันยายน   2564 ) 

มีจำนวนผู้กรอกแบบสอบถามจากการรับบริการทั้งหมด จำนวน 50 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

************************************************************************************* 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.เพศ    ชาย  จำนวน  20  คน                 หญิง  จำนวน  30  คน 

2.อายุ     1. ต่ำกว่า 20 ปี           จำนวน   5  คน         2. ระหว่าง 20 - 30 ปี     จำนวน  15  คน  

             3. ระหว่าง 30 - 40 ปี      จำนวน  20 คน      4. 40 ปีขึ้นไป            จำนวน  10  คน 

 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

ลำดับที ่

 
รายการประเมิน พึงพอใจ

น้อยที่สุด
(คน) 

พึงพอใจ
น้อย(คน) 

พึงพอใจ
ปานกลาง

(คน) 

พึงพอใจ
มาก(คน) 

พึงพอใจ
มากที่สุด

(คน) 

1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ [ความชัดเจนในการสื่อสารถึงขั้นตอน
ในการให้บริการ] 

0 0 0 9 41 

2 ด้านขั้นตอนการให้บริการ [ความถูกต้องของขั้นตอนการ
ให้บริการที่กำหนด] 

0 0 0 15 35 

3 ด้านขั้นตอนการให้บริการ [ความรวดเร็วในแตล่ะขั้นตอนของ
การให้บริการ] 

0 0 0 20 30 

4 ด้านขั้นตอนการให้บริการ [การจดัลำดบัก่อนหลังของผู้มารับ
บริการ) 

0 0 0 9 41 

5 ด้านช่องทางการให้บริการ [มีช่องทางการให้บริการที่
หลากหลาย และเพียงพอ] 

0 0 0 10 40 

6 ด้านช่องทางการให้บริการ [แตล่ะช่องทางการให้บริการไม่
ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีความชัดเจน] 

0 0 0 14 36 

7 ด้านช่องทางการให้บริการ [แตล่ะช่องทางการให้บริการตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

0 0 0 14 36 

8 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก [ความพร้อมของสถานท่ีในการ
ให้บริการ] 

0 0 0 21 29 

9 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก [ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่อการ
ให้บริการ] 

0 0 0 14 36 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. กลุ่มผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลคูเมือง จะมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 30 – 40  ปี  

2. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลคูเมือง ในภาพรวมอยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดและระดับพึงพอใจมาก  ไม่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามในระดับพอใช้ปานกลาง พึงพอใจร้อยและพึงพอใจน้อยมาก โดยรายการประเมินทั้ง 9 รายการ มี
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในระดับพึงพอใจมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 72.00  และในระดับพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 28.00   
มีผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องด้านขั้นตอนการให้บริการ [ความชัดเจนในการสื่อสารถึงขั้นตอนในการให้บริการ]  และด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ [การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ)อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด จำนวน 41 คน เนื่องจาก
ได้รับการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา รองลงมาคือด้าน
ช่องทางการให้บริการ [มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และเพียงพอ] มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ 40 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอให้จัดมุมหนังสือและติดตั้งจอโทรทัศน์ในมุมสูงเพ่ือให้สามารถรับชมรายการ
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งถ้าเทศบาลตำบลคูเมือง มีงบประมาณเพียงพอควรปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามใน
ประเด็นนี้ผู้รับบริการก็ยังมีความพึงพอใจในระดับดี 

เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

1. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ [ความชัดเจนในการสื่อสารถึงข้ันตอนในการ
ให้บริการ] 
พึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ  82     พึงพอใจมาก ร้อยละ  18 

2. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ [ความถูกต้องของขั้นตอนการให้บริการที่กำหนด] 
พึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ  70    พึงพอใจมาก ร้อยละ  30 

3. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ [ความรวดเร็วในแต่ละข้ันตอนของการ
ให้บริการ] 
พึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ  60     พึงพอใจมาก ร้อยละ  40 

4. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการ [การจัดลำดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ) 
พึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ  82     พึงพอใจมาก ร้อยละ  18 

5. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ [มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย และ
เพียงพอ] 
พึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ  80     พึงพอใจมาก ร้อยละ  20 

6. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ [แต่ละช่องทางการให้บริการไม่ยุ่งยาก ไม่
ซับซ้อน และมีความชัดเจน]         
พึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ  72     พึงพอใจมาก ร้อยละ  28 

7. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ (แต่ละช่องทางการให้บริการตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ) 
พึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ    72   พึงพอใจมาก ร้อยละ  28 

8. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก [ความพร้อมของสถานที่ในการให้บริการ] 
พึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ  58     พึงพอใจมาก ร้อยละ  42 



 
9. ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก [ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่อการ

ให้บริการ] 
พึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ  72     พึงพอใจมาก ร้อยละ  28 

3.   ข้อเสนอแนะ  

1.  ควรจัดให้มีมุมอ่านหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ 
2.  ควรจัดมุมเครื่องดื่มระหว่างรอรับบริการ 
3.  ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการให้บริการให้เพียงพอ 

 

 

 

(นายมาณพ  โตหนึ่ง) 
หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ  รกัษาราชการแทน 

หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล 

 


