แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
ของเทศบาลตำบลหนองหิน
(เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
มีจำนวนผู้กอกแบบสอบถามจากการรับบริการทัง้ หมด จำนวน 95 คน มีรายละเอียดดังนี้
********************************************************************
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
เพศ
ชาย
จำนวน 50 คน
หญิง
จำนวน 45 คน
อายุ
1. 15-20 ปี
จำนวน 8 คน
2. 21-30 ปี
จำนวน 19 คน
3. 31-40 ปี
จำนวน 17 คน
4. 41-50 ปี
จำนวน 20 คน
5. 51-60 ปี
จำนวน 13 คน
6. 60 ปีขึ้นไป
จำนวน 18 คน
ระดับการศึกษา 1. ปวช.
จำนวน 33 คน
2. อนุปริญญา/ปวส. จำนวน 21 คน
3. ปริญญาตรี
จำนวน 23 คน
4. ปริญญาโท
จำนวน 3 คน
5. ปริญญาเอก
จำนวน 0 คน
6. อื่นๆ
จำนวน 15 คน
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
1. การขอรับเบี้ยยังชีพ
2. การชำระค่าน้ำประปา
3. การขอใช้น้ำประปา
4. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5. การจดทะเบียนพาณิชย์
6. การขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร์
7. อื่นๆ
ยกเลิกการใช้นำ้ ประปา
ขอโอนสิทธิ์ในการใช้น้ำประปา

จำนวน 78 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 4 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 1 คน
จำนวน 5 คน
จำนวน 2 คน
จำนวน 2 คน

ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ

มากที่สุด
(คน)
5

1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เฉลี่ย)
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกาย
57
สุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
2. เจ้ า หน้ า ที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ยความเต็ ม ใจ
52
รวดเร็วและเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้
44
อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่
38
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. ด้ า นกระบวนการขั ้ น ตอนการให้ บริก าร
(เฉลี่ย)
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
39
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
37
ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
33
สะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
21
ให้บริการอย่างชัดเจน
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (เฉลี่ย)
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่
53
ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบิการ
31
ข้อมูลสารสนเทศ
3. มี ก ารจั ด ผั ง การให้ บ ริ ก ารและการใช้
29
อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 3

มาก
(คน)
4
33

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง รวม
ค่าเฉลี่ย
(คน)
(คน)
(คน)
1
3
2
84.10
4
1
0
86.20

38

5

0

0

85.40

45

5

1

0

83.40

46

11

0

0

81.40
78.90

36
51

18
6

2
1

0
0

79.40
81.80

48

14

0

0

79.80

48

24

2

0

74.60

34

6

2

0

80.13
84.60

47

16

0

1

78.40

44

22

0

0

77.40

ด้าน

81.04

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. กลุ่มผู้มารับบริการของเทศบาลตำบลหนองหิน จะมีเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้มารับบริการส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 41-20 ปี และส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปวช.
2. ผู้มารับบริการจะขอรับบริการในเรื่อง การขอรับเบี้ยยังชีพ
3. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองหินในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามตามรายการประเมินอยู่ในระดับมาก ระดับมากที่สุด ระดับปานกลาง ระดับน้อย และมี
ระดับควรปรับปรุงจำนวน 1 รายโดยรายการประเมินทั้ง 3 ด้าน รวม 11 รายการ มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามใน
ในระดับมากเฉลี่ย 42.73 คน คิดเป็นร้อยละ 44.98 ระดับมากที่สุด เฉลี่ย 39.46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.53
ระดับปานกลางเฉลี่ย 11.91 คน คิดเป็นร้อยละ 12.54 ระดับน้อย เฉลี่ย 0.82 คน คิดเป็นร้อยละ 0.86 และ
ระดับควรปรับปรุงเฉลี่ย 0.09 คนคิดเป็นร้อยละ 0.09 มีผู้ตอบแบบสอบถามในด้านด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด จำนวนมากที่สุดเฉลี่ย 47.75 คน รองลงมาคือด้านด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับมาก เฉลี่ย 45.75 คน และด้านด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ใน
ระดับมาก เฉลี่ย 41.67 คน
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพ การวางตัว เรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว
และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (เฉลี่ย)
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว

มากที่สุด
(ร้อยละ)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

ควร
ปรับปรุง
(ร้อยละ)

60

34.74

4.21

1.05

0

54.74

40

5.26

0

0

46.32

47.37

5.26

1.05

0

40

48.42

11.58

0

0

41.05
38.95

37.89
53.68

18.95
6.32

2.11
1.05

0
0

34.74

50.53

14.74

0

0

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (เฉลี่ย)
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบิการ
ข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้
อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ)

มากที่สุด
(คน)

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย
(คน)
(คน)
(คน)

22.11

50.53

25.26

ควร
ปรับปรุง
(คน)
2.10
0

55.79

35.79

6.32

2.10

0

32.63

49.48

16.84

0

1.05

30.53

46.31

23.16

0

0

41.53

44.98

12.54

0.86

0.09

แบบสอบถามความพึงพอใจ/แบบแสดงความคิดเห็น
เทศบาลตำบลหนองหินได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตำบลหนองหินหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองหิน เพื่อนำข้อมูลที่
ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้ บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการ
บริการ ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
วันที่.........../....................../...............
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
เพศ
☐ ชาย
☐ หญิง
อายุ
☐ 15-20 ปี ☐ 20-30 ปี ☐ 31-40 ปี ☐ 41-50 ปี ☐ 51-60 ปี
☐ 60 ปีขึ้นไป
☐ ปวช. ☐ อนุปริญญา/ปวส. ☐ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาเอก ☐ ปริญญาเอก
☐ อื่นๆ ............................................................................................................................
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
☐ การขอรับเบี้ยยังชีพ
☐ การขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ
☐ การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
☐ การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
☐ การขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
☐ การชำระค่าน้ำประปา
☐ การขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
☐ การขอใช้น้ำประปา
☐ การชำระภาษีป้าย
☐ การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
☐ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
☐ การขออนุญาตจัดตัง้ ตลาด
☐ การจดทะเบียนพาณิชย์
☐ การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
☐ การขอใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
☐ การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
☐ การขอรับสนับสนุนพ่นหมอกควัน
☐ การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือที่ทางสาธารณะ
☐ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
☐ การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
☐ การขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร์
☐ อื่นๆ ………………………………………………………………..
(ทำการ ณ ที่วา่ การอำเภอหนองหิน)
.................................................................................
ระดับการศึกษา

ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพ การวางตัว เรียบร้อย

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง น้อย

ควร
ปรับปรุง

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย

ควร
ปรับปรุง

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว
และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้
อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (เฉลี่ย)
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบิการ
ข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้
อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
ข้อคิดเห็น พร้อม.............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณท่านที่สละเวลาในการให้ข้อคิดเห็น
“การแสดงความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์
ในการนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น”

