
รายงานสรุปผล 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลภูดิน 

........................................................ 
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  ๒๓๓  คน   

คิดเป็นร้อยละ ของประชากรทั้งหมดในต าบลภูดิน เท่ากับ  ๔.๐๕ % (ประชากรรวม ๕,๗๔๗ คน ) 
 
เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลมีระดับคะแนน ดังนี้ 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  ระดับคะแนน เท่ากับ  ๕ 
มีความพึงพอใจมาก  ระดับคะแนน เท่ากับ   ๔ 
มีความพึงพอใจปานกลาง  ระดับคะแนน เท่ากับ  ๓ 
มีความพึงพอใจน้อย  ระดับคะแนน เท่ากับ   ๒ 
ควรปรับปรุง   ระดับคะแนน เท่ากับ   ๑ 

การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย  

 ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐   มีความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐   มีความพึงพอปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐   มีความพึงพอใจน้อย 
 ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐    ควรปรับปรุง 
 
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 
 ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนร้อยละ ของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย ๑๒๓ ๕๒.๗๙ 
หญิง ๑๑๐ ๔๗.๒๑ 
รวม ๒๓๓ ๑๐๐ 

 จากตารางที่ ๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗๙ 
  

 ตารางท่ี ๒ แสดงร้อยละ ของช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม 
ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๑๕ ๖.๔๓ 
๒๐ – ๓๐ ป ี ๘ ๓.๔๓ 
๓๑ – ๔๐ ป ี ๔๐ ๑๗.๑๖ 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๔๕ ๑๙.๓๑ 
๕๑ – ๖๐ ป ี ๕๖ ๒๔.๐๓ 

มากกว่า ๖๐ ปี ๖๙ ๒๙.๖๑ 
รวม ๒๓๓ ๑๐๐ 

 จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อายุ มากกว่า ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๑ 



 
-๒- 

 ตารางท่ี ๓ แสดงร้อยละ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา ๑๓๙ ๕๙.๖๕ 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ๕๔ ๒๓.๑๘ 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๕ ๒.๑๔ 

ปริญญาตรี ๑๕ ๖.๔๔ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๒๐ ๘.๕๙ 

รวม ๒๓๓ ๑๐๐ 
 จากตารางที่ ๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๕ 
 
 ตารางท่ี ๔ แสดงร้อยละ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา ๑๖ ๖.๘๗ 

ข้าราชการ ๑๔ ๖.๐๐ 
พนักงานบริษัท ๑๐ ๔.๓๐ 

ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ๑๕ ๖.๔๔ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ๑๖ ๖.๘๗ 

ค้าขาย ๑๒ ๕.๑๕ 
เกษตรกร ๑๕๐ ๖๔.๓๘ 

รวม ๒๓๓ ๑๐๐ 
 จากตารางที่ ๔ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๘ 
 
ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์แสดงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูดิน 
 
ตารางท่ี ๕ ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลภูดิน 

ข้อ ประเด็นความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย            
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 
 ค่าเฉลี่ย (X)  

ระดับความพึง
พอใจ 

๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 

๗๕.๐ ๓.๗๕ มาก 

๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม 

๗๑.๖ ๓.๕๘  มาก 

๓ มีความโปร่งใสในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ๗๐.๐ ๓.๕๐ ปานกลาง 
๔ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาภายในหมู่บ้าน 
๗๐.๔ ๓.๕๒ มาก 

๕ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆของเทศบาล 

๗๐.๘ ๓.๕๔ มาก 

๖ การให้บริการขยายติดตั้ง ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน 

๗๐.๔ ๓.๕๒ มาก 

 



 
 

-๓- 
 

ข้อ ประเด็นความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย             
ความพึงพอใจ

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย (X) 

ระดับความพึง
พอใจ 

๗ การให้บริการขยายติดตั้ง ซ่อมแซมและการบริการ 
ประปา ภายในหมู่บ้าน 

๖๐.๒ ๓.๐๑ ปานกลาง 

๘ การพัฒนา ปรับปรุง ทรัพยากรธรรมชาติ ล าห้วย สระน้ า 
อ่างเก็บน้ าที่สาธารณประโยชน์ 

๖๔.๒ ๓.๒๑ ปานกลาง 

๙ การส่งเสริมอาชีพ และพัฒนารายได้ ให้กับประชาชน ๗๑.๘ ๓.๕๙ มาก 
๑๐ การสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ๗๔.๔ ๓.๗๒ มาก 
๑๑ การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน ๗๑.๒ ๓.๕๖ มาก 
๑๒ การป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของ

ประชาชน 
๗๑.๖ ๓.๕๘ มาก 

๑๓ การบริการด้านการส่งเสริม ควบคุม และป้องกันโรค เช่น 
การป้องกันและ 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

๗๐.๖ ๓.๕๓ มาก 

๑๔ การส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาปฐมวัย ๖๗.๔ ๓.๓๗ ปานกลาง 
๑๕ การส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖๘.๐ ๓.๔๐ ปานกลาง 

๑๖ การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๕๘.๐ ๒.๙๐ ปานกลาง 
๑๗ การส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬาและกิจกรรม นันทนาการ ๗๕.๘ ๓.๗๙ มาก 
๑๘ การพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗๗.๘ ๓.๘๙ มาก 
๑๙ การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ป่วย (บริการ

รถฉุกเฉิน EMS) 
๗๐.๘ ๓.๕๔ มาก 

๒๐ การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
โรงเรือน ภาษีท่ีดิน ภาษีป้าย 
และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

๗๓.๖ ๓.๖๘ มาก 

๒๑ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยรอยยิ้ม สุภาพ  
เป็นมิตร และอัธยาศัยดี 

๗๑.๔ ๓.๕๗ มาก 

๒๒ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ๖๙.๖ ๓.๔๘ มาก 
๒๓ เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ ๗๗.๘ ๓.๘๙ มาก 
๒๔ ความพอใจต่อเส้นทางการคมนาคม ขนส่ง ภายในหมู่บ้าน 

โดยภาพรวม 
๗๑.๐ ๓.๕๕ มาก 

๒๕ ความพอใจต่อการให้บริการของ พนักงาน เจ้าหน้าที่โดย
ภาพรวม 

๖๘.๐ ๓.๔๐ ปานกลาง 

 
 
 



 
 

-๔- 
 

ข้อ ประเด็นความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย            
ความพึงพอใจ       

ร้อยละ 
 ค่าเฉลี่ย (X)  

ระดับความพึง
พอใจ 

๒๖ ความพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนในการให้บริการโดย
ภาพรวม 

๗๐.๘ ๓.๕๔ มาก 

๒๗ ความพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่ภายใน
ส านักงานเทศบาล  
เช่น การบริการ โต๊ะ,เก้าอ้ี,ห้องประชุม,ห้องน้ าและ มุม
ต่างๆ   

๗๒.๔ ๓.๖๒ มาก 

๒๘ ความพอใจต่อการให้บริการโดยภาพรวม ๗๒.๔ ๓.๖๒ มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม ๗๐.๖๑ ๓.๕๓ มาก 

จากตารางที่ ๕  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลภูดิน ในระดบัมาก 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๕๓ และ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๐.๖๑ 

 
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

๑. ของบประมาณสนับสนุนในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
๒. อยากให้แก้ปัญหาเรื่องน้ าประปาให้มีใช้ตลอดทั้งปี 
๓. อยากให้แก้ปัญหาเรื่องขยะที่ตลาดนัดโค-กระบือ 
๔. อยากให้ซ่อมแซมปรับปรุงบริเวณตลาดนัดโค-กระบือ และให้มีการตั้งตลาด ร้านค้า ทั้งวัน 
๕. อยากให้แก้ปัญหาเรื่อง การให้บริการรถฉุกเฉิน (EMS) ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น 
๖. อยากให้ติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ให้ทั่วถึงทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน 

 
 


