
 
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ  2564 

...................................................................................... 
 
   สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน   เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  
อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ  2564  มีผลการประเมินดังนี้ 
 
1. กลุมประชากรและตัวอยาง 
   ผูมาใชบริการ และผูติดตอประสานงานดานตางๆ โดยการสุมตัวอยาง และเก็บแบบประเมิน
เพ่ือสรุปผล  จํานวน 152 คน 
 
2.ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําปงบประมาณ  2564  (1 ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน 2564) 
 

3.เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
   แบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน   เทศบาลตําบลเจดียแมครัว   อําเภอ
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

4. การวิเคราะหขอมูล 
    สถิติท่ีใชในการวิเคราะหความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน คือ การใชคารอยละ    

5. ผลการวิเคราะหขอมูล 
   แบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนเทศบาลตําบลเจดียแมครัว   ประจําป
งบประมาณ 2564  (1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564) มีผลการประเมินดังตารางตอไปนี้ 

6. การแปลผลขอมูล (แปลผลจากคาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)) 
 

คาเฉลี่ย (Mean) ความหมาย ระดับความพึงพอใจ 

0.00 – 1.50 การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน/ไมมี นอยท่ีสุด 

1.51 – 2.50 การดํา เนินงานตองปรบัปรุง/นอย/เหมาะสมนอย นอย 

2.51 – 3.50 ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น ร ะ ด ับ พ อ ใ ช /ป า น ก ล า ง / เ ห ม า ะ ส ม ป า น ก ล า ง  พอใช 

3.51 – 4.50 การดำ เนินงานระดับดี/มาก/เหมาะสมมาก มาก 

4.51 – 5.00 การดำ เนินงานระดับดีมาก/มากท่ีสุด/เหมาะสมมากท ี่สุด มากท่ีสุด 
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7. ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตารางท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ 
 

เพศ 

  จํานวน (คน) รอยละ 

1.      ชาย 58 38.16 

2.      หญิง 94 61.84 

รวม 152 100.00 

อายุ 

1.      อายุต่ํากวา 20 ป 1 0.66 

2.      อายุระหวาง 21 – 30 ป 17 11.18 

2.      อายุระหวาง 31 – 40 ป 13 8.55 

3.      อายุระหวาง 41 – 50 ป 8 5.26 

4.      อายุระหวาง 51 – 60 ป 45 29.61 

5.      อายุ 60 ปข้ึนไป 68 44.74 

รวม 152 100.00 

อาชีพ 

1.  เกษตรกร 31 20.39 

2.  รับจาง 87 57.24 

3.  รับราชการ 2 1.32 

4.  แมบาน 5 3.29 

5.  คาขาย 10 6.58 

6.  ธุรกิจสวนตัว 13 8.55 

7.  อ่ืนๆ 4 2.63 

รวม 152 100 
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ตารางท่ี 2   ความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยแสดงคารอยละ 
 
กลุมประชากร (n) = 152 

ลําดับ รายการประเมิน 

 
 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คารอยละ ระดับความ
พึงพอใจ 

  S.D. ของคแนน 

ความพึงพอใจตอข้ึนตอนการใหบริการ 

๑ มีข้ันตอนการบริการท่ีชัดเจน 4.93 0.28 98.55 มากท่ีสุด 

2 มีข้ันตอนการใหบริการสะดวกและรวดเร็ว 4.90 0.34 98.03 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 

1 
มีชองทางใหบริการท่ีเขาถึงไดงาย สะดวก 
รวดเร็ว 

4.88 0.38 97.63 มากท่ีสุด 

2 
มีการใหบริการผานสื่อเทคโนโลยีสารเทศ 
เชน Facebook,line 

4.90 0.41 98.03 มากท่ีสุด 

3 
มีความเสมอภาคในการใหบริการ ซ่ือสัตย
สุจริต โปรงใส 

4.93 0.31 98.55 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

1 
มีความรูความสามารถในการใหบริการ เชน 
การตอบคําถามใหทําแนะนํา การแกปญหา 

4.93 0.28 98.55 มากท่ีสุด 

  
ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก 

1 
อาคารสถานท่ีเปนระเบียบ เรียบรอย สะอาด 
มีปายบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธการ
บริการ 

4.91 0.35 98.16 มากท่ีสุด 

2 
จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูมารับ
บริการ เชน สถานท่ีจอดรถ สถานท่ีนั่ง  
หองน้ํา 

4.91 0.32 98.29 มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-4- 
 

8. สรุปผลการประเมินโครงการ 
ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน  สรุปในภาพรวมเห็นวาอยู

ในระดับมากท่ีสุด  โดยมีคะแนนเฉลี่ยในแตละดานดังนี้ 
 

ที่ รายการประเมิน คะแนนเฉล่ีย ระดับ 

๑ การใหบริการ 4.91 มากท่ีสุด 

2 ชองทางการบริการ 4.90 มากท่ีสุด 

3 ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.93 มากท่ีสุด 

4 สิ่งอํานวยความสะดวก 4.91 มากท่ีสุด 

 
 
9. ขอเสนอแนะ 
   1   ควรมีสถานท่ีจอดรถใหมากกวานี้ 
  2   โทรศัพทเทศบาลเสียบอย  ควรมีการตรวจเช็ค 


