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สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ 
เทศบาลตำบลศรีวิชัย 

ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริการ  
  (ไม่แสดงรายละเอียดในการสรุปผล) 
 
ส่วนท่ี 2  เรื่องท่ีขอรับบริการ 

งานบริการที่ผู้ขอรับบริการ ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลศรีวิชัย ผลการสำรวจผู้รับบริการ ณ จุด
บริการเทศบาลตำบลศรีวิชัย จำนวน  384 คน ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ  

 
ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนผู้ขอรบับริการในแต่ละเรื่อง 
 

เรื่องขอรับบริการ จำนวน (คน) 
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน 28 
การขอข้อมลูข่าวสารทางราชการ 24 
การชำระภาษี 48 
การปรึกษาข้อมลูด้านสาธารณสุข 16 
การขออนุญาตปลกูสร้างอาคาร 27 
การขอรบัเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 11 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 8 
การบริการงานสง่เสรมิการเกษตร 3 
การชำระภาษีป้าย 18 
การฉีดพ่นสารเคมเีพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 
การขอจัดต้ังสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 6 
อื่นๆ…………… 

-การขอใช้รถกระเช้า 
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การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน 11 
การออกแบบอาคาร 8 
การขอรบัเบี้ยยังชีพคนพิการ 156 
การขอรบัเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ - 
การขอประกอบกจิการที่เป็นอันตรายตอ่สุขภาพ 5 
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ส่วนท่ี 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ในภาพรวมและรายด้าน 
 

ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดบัความพึงพอใจ 
 

คุณภาพการให้บริการ ร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลีย่ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 90.3 3.4 
ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 81.5 3.1 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 83.6 3.2 

ภาพรวม 85.1 3.2 
 
จากตารางที ่ 2 พบว่าความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการ ณ จุดร ับบริการของ เทศบาลตำบลศรีวิชัย              

ในการให้บริการทั้ง 3 ด้าน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจร้อยละ 85.1 เมื่อพิจารณาในรายด้านของการให้บริการ 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีความพึงพอใจร้อยละ 
90.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจร้อยละ 83.6 และด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการมีความ
พึงพอใจร้อยละ 81.5 
  
การสรุปผลความพึงพอใจรายดา้น  

 ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านเจ้าหน้าที่, ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก  
1. ด้านเจ้าหนา้ท่ีผู้ให้บริการ 

ผลการสำรวจผู้รับบรกิาร จำนวน 21 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค 
ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม, เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ และ เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ 
อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง            
น่าเช่ือ ตามลำดับ 

1.1 เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย  
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ 
การวางตัว เรียบร้อย 

 ระดับความพงึพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรงุ 
จำนวน (คน) 146 159 43 - - 
ร้อยละ 41.79 45.68 12.35 - - 

 



3 
 

จากตารางที ่ 3 ผลการสำรวจผู ้ร ับบริการ จำนวน 348 คน ที ่มาขอรับบริการตามหน่วยงานต่างๆ                  
ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.68 มีความพึงพอใจมากต่อเจ้าหน้าทีพู่ดจาสภุาพ อัธยาศัยดี แต่งกาย
สุภาพ การวางตัว เรียบร้อย ร้อยละ 41.79 มีความพึงพอใจมากที่สุด และร้อยละ 12.35  มีความพึงพอใจปาน
กลาง ตามลำดับ 

1.2 เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วนความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 
ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนและรอ้ยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และ
เอาใจใส ่

 ระดับความพงึพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรงุ 
จำนวน (คน) 168 142 26 - - 
ร้อยละ 48.28 40.80 10.92 - - 

 
จากตารางที่ 4 ผลการสำรวจผู้รบับริการ จำนวน 348 คน ที่มาขอรบับริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญร่้อยละ 48.28 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารด้วยความ
เต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ รอ้ยละ 40.80 มีความพึงพอใจมาก และรอ้ยละ 10.92 มีความพึงพอใจปานกลาง 
ตามลำดับ 

 
1.3 เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ 

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือ 

 ระดับความพงึพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรงุ 
จำนวน (คน) 129 201 18 - - 
ร้อยละ 37.07 57.76 5.17 - - 

 
จากตารางที่ 5 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 348 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.76 มีความพึงพอใจมากต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อ
ซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือ ร้อยละ 37.07 มีความพึงพอใจมากที่สุด และร้อยละ 5.17 มีความพึงพอใจ
ปานกลาง ตามลำดับ 
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1.4 เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม 
ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนได้
อย่างเหมาะสม 

 ระดับความพงึพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรงุ 
จำนวน (คน) 240 106 2 - - 
ร้อยละ 68.97 30.46 0.57 - - 

 
จากตารางที่ 6 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 348 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.97 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่สามารถแกป้ัญหา 
อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 30.46 มีความพึงพอใจมาก และร้อยละ 0.57 มีความพึงพอใจปาน
กลาง ตามลำดับ 

 
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 348 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการขั ้นตอนการ
ให้บริการ ข้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน, ข้ันตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมี
ความสะดวกรวดเร็ว, มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนและมีช่องทางการให้บริการที่
หลากหลาย ตามลำดับ 

 
2.1 มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 

ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนและรอ้ยละของระดับความพึงพอใจต่อมีช่องทางการใหบ้ริการทีห่ลากหลาย 
 ระดับความพงึพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรงุ 
จำนวน (คน) 132 146 64 6 - 
ร้อยละ 37.93 41.95 18.39 1.73 - 

 
จากตารางที่ 7 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 348 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.93 มีความพึงพอใจมากต่อช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 
ร้อยละ 41.95 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 18.39 มีความพึงพอใจน้อย และร้อยละ 1.73 มีความพงึพอใจ
ปานกลาง 
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2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไมยุ่่งยาก ซับซ้อน มีความชดัเจน 
ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนและรอ้ยละของระดับความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน            
มีความชัดเจน 

 ระดับความพงึพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรงุ 
จำนวน (คน) 189 96 56 7 - 
ร้อยละ 54.32 27.57 16.09 2.01 - 

 
จากตารางที่ 8 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 348 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.32 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อข้ันตอนการให้บริการมีระบบ
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน ร้อยละ 27.57 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 16.09 มีความพึงพอใจปานกลาง 
และร้อยละ 2.01 มีความพึงพอใจมากน้อย 

2.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเรว็ 
ตารางท่ี 9 แสดงจำนวนและรอ้ยละของระดับความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวก 
รวดเร็ว 

 ระดับความพงึพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรงุ 
จำนวน (คน) 124 164 60 - - 
ร้อยละ 35.63 47.13 17.24 - - 

 
จากตารางที่ 9 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 348 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.13 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อขั้นตอนการให้บริการแต่ละ
ข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 35.63 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 17.24 มีความพึงพอใจปานกลาง 

 
2.4 มีผังลำดบัขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอยา่งชัดเจน 

ตารางท่ี 10 แสดงจำนวนและร้อยละของระดบัความพึงพอใจต่อการจัดใหม้ีผงัลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการ
ให้บรกิารอย่างชัดเจน 

 ระดับความพงึพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรงุ 
จำนวน (คน) 216 127 5 - - 
ร้อยละ 62.07 36.49 1.44 - - 
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จากตารางที่ 10 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 348 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.07 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการจัดให้มีผังลำดับขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนร้อยละ 36.49 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 1.44 มีความพึงพอใจปาน
กลาง 
 
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 348 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวก การจัด 
สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม, อาคารสถานที่มีความสะอาด, มีเครื่องมือ/
อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ และมีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน
สะดวก เหมาะสม ตามลำดับ 

 
3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่น ท่ีจอดรถ น้ำดื่ม 

ตารางท่ี 11 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการจดัสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ใหบ้รกิาร 
เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม 

 ระดับความพงึพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรงุ 
จำนวน (คน) 169 153 26 - - 
ร้อยละ 48.56 43.96 7.47 - - 

 
จากตารางที่ 11 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 348 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.56 มีความพึงพอใจมากที่สุด และต่อการจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ร้อยละ 43.96 มีความพึงพอใจมาก และร้อยละ 7.47 มีความพึง
พอใจปานกลาง 

 
3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมลูสารสนเทศ 

ตารางท่ี 12 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการมีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ 

 ระดับความพงึพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรงุ 
จำนวน (คน) 176 142 30 - - 
ร้อยละ 50.57 40.80 8.62 - - 
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จากตารางที่ 12 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 348 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.57 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการมีเครื่องมือ/อุปกรณ์/
ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 40.80 มีความพึงพอใจมาก และร้อยละ 8.62 มีความพึงพอใจปาน
กลาง 

 
3.3 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อยา่งชัดเจนสะดวก เหมาะสม 

ตารางท่ี 13 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการมีการจัดผังการให้บรกิารและการใช้อาคารไว้
อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม 

 ระดับความพงึพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรงุ 
จำนวน (คน) 215 122 11 - - 
ร้อยละ 61.78 35.06 3.16 - - 

 
จากตารางที่ 13 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 348 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.78 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการมีการจัดผังการให้บริการ
และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม ร้อยละ 35.06 มีความพึงพอใจมากที่สุด และร้อยละ 3.16 มี
ความพึงพอใจปานกลาง 

3.4 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 
ตารางท่ี 14 แสดงจำนวนและร้อยละของระดบัความพึงพอใจต่ออาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 

 
 ระดับความพงึพอใจ 
 มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ควร

ปรับปรงุ 
จำนวน (คน) 158 189 1 - - 
ร้อยละ 45.40 54.31 0.29 - - 

 
จากตารางที่ 14 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 348 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในเทศบาลตำบลศรีวิชัย ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.40 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 54.31 มีความพึงพอใจ
มาก และร้อยละ 0.29 มีความพึงพอใจปานกลาง 
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ส่วนท่ี 4 : ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลศรีวิชยัควรปรับปรุงด้านได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ด้านสถานที่ในการบริการข้อมลูข่าวสาร     จำนวน  26  คน 
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ใหบ้ริการแก่ประชาชน  จำนวน  14  คน 
ด้านบริการการรับชำระภาษี   จำนวน  19  คน 
ด้านการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จำนวน  6  คน 
ด้านอื่นๆ (ระบุ)................. 
บริการน้ำดื่ม   จำนวน  4  คน 
สถานที่จอดรถ   จำนวน  2  คน 
การประชาสมัพันธ์   จำนวน  1  คน 

 
 
 


