
 

คํานํา 

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนสงเสริมและ

กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือท่ีจะใหประชาชนสามารถท่ีจะปกครองบริหารจัดการงบประมาณและ

ทรัพยากรตาง ๆ ของทองถ่ินดวยตนเอง  ซ่ึงเปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับทองถ่ิน  

โดยภาครัฐบาลทําหนาท่ีกํากับดูแลใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของเทานั้น  ดังนั้นการพัฒนา

ทองถ่ินโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ จะสัมฤทธิ์ผลการพัฒนาไดจะตองอาศัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

มีความเขมแข็ง  ดวยเหตุผลดังกลาวนี้กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  จึงกําหนดกระบวนการในการ

ประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ เพ่ือสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพัฒนางานดานตาง ๆ 

รองรับการบริการประชาชนและพัฒนาทองถ่ินตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินใหมากยิ่งข้ึน 

 สํานักปลัด  ไดตระหนักถึงบทบาทในการใหบริการแกประชาชน  จึงไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถาม

ความพึงพอใจตอการใหบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562  ซ่ึงผลการประเมินดังกลาวจะเปนประโยชนในเชิงพัฒนาแกเทศบาลตําบลแมทาชางตอไป 

 

        กองชาง 

          เทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการงานกองชาง  
เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ------------------------------------------------------------ 

การวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการงานกองชางเทศบาล

ตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม ไดแบงเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

                 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

       ตอนท่ี 2  ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง   

  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

                 ตอนท่ี 3  สรุปปญหาและขอเสนอแนะ 

 

1. กลุมประชากรและตัวอยาง 
  ความพึงพอใจตอการใหบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม    

จากการสุมตัวอยางจํานวนท้ังสิ้น  100 คน  
 

2.ระยะเวลาดําเนินการ 
ประจาํปงบประมาณ ๒๕63 
 

3.เครื่องมอืท่ีใชในการประเมิน 
  แบบสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง          

จังหวัดเชียงใหม  

4. การวิเคราะหขอมูล 
   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใหบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง   

จังหวัดเชียงใหม คือ การใชคารอยละ    
 

5. ผลการวิเคราะหขอมูล 
  การประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง    
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินดังตารางตอไปนี้ 
 

 

 



ตารางท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

   ชาย 

   หญิง 

รวม 

2. อายุระหวาง 

  ไมเกิน  20  ป 

   21 – 30  ป  

   31 – 40  ป  

   41 – 50 ป 

    51  ปข้ึนไป 

รวม 

3.  อาชีพ 

    รับราชการ/พนักงานของรัฐ 

    เกษตร 

    รับจาง 

    คาขาย/ธุรกิจ 

    อ่ืน ๆ     

                                   รวม  

 

43 

57 

100 

 

3 

18 

38 

36 

5 

100 

 

13 

21 

28 

36 

2 

100 

  

 

(43) 

(57) 

(100.00) 

 

(3) 

(18) 

(38) 

(36) 

(5) 

(100.00) 

 

(13) 

(21) 

(28) 

(36) 

(2) 

(100.00) 

 

 

 



ตารางท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป (ตอ) 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

4. รายได 

    ต่ํากวา  5,000 บาท/เดือน  

    5,001 – 10,000 บาท/เดือน 

    10,001 – 15,000 บาท/เดือน 

    15,001 – 20,000 บาท/เดือน 

    สูงกวา  20,000 บาท/เดือน 

                                   รวม 

5. การศึกษา 

    ประถมศึกษา  

    มัธยมศึกษา 

    ปริญญาตร ี

                                             รวม 

 

 

 

    

 

 

6 

23 

15 

 24 

 32 

100 

 

23 

32 

45 

100 

 

 

 

(6) 

(23) 

(15) 

(24) 

(32) 

(100.00) 

(00.00) 

(23) 

(32) 

 (45) 

 (100.00) 

 

 

 

  

 

 

 

 



จากตารางท่ี 1   พบวาผูรับบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชางท่ีแสดงความคิดเห็นสวนใหญเปนเพศหญิง 

รอยละ 57  รองลงมาเปนเพศชายรอยละ 43 สวนใหญมีอายุระหวาง 31 - 40  ป คิดเปนรอยละ 38 รองลงมา

มีอายุตั้งแต 41 - 50 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 36  

                    ผลวิเคราะหดานอาชีพ พบวาผูรับบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชางสวนใหญประกอบ

คาขาย/ธรุกิจ คิดเปนรอยละ 36 รองลงมาคืออาชีพรับจาง คิดเปนรอยละ 28 

                     ผลวิเคราะหดานการศึกษา พบวาผูรับบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชางสวนใหญจบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 45 รองลงมาคือระดับมะยมศึกษา คิดเปนรอยละ 32 

                     ผลวิเคราะหดานรายได พบวาผูรับบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชางสวนใหญมีรายได

สูงกวา 20,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 24 

ตารางท่ี 2   ความพึงพอใจของผูรับบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง  โดยแสดงคารอยละ 

การใหบริการ 
คาเฉลี่ยและรอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการจากเจาหนาที ่

คะแนนเฉลี่ย N 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

๑. ความรวดเร็วของเจาหนาท่ีในการ

ให ความรูและการใหคําปรึกษาหรือ

การ ตอบขอหารือ 

31 58 11 0 0 4.20 100 

๒. ความรวดเร็วของเจาหนาท่ีในการ 

ตอบหนังสือ 
35 62 3 0 0 4.32  

๓. ความรวดเร็วในการแกไขปญหา

ของ เจาหนาท่ี 
42 58 0 0 0 4.42  

๔. คําอธิบายหรือขอแนะนําท่ีไดรับ

จาก เจาหนาท่ี 
28 60 12 0 0 4.16  

๕. ความเต็มใจและการเอาใจใสของ 

เจาหนาท่ีตอผูรับบริการ 
19 67 14 0 0 4.05  

๖. ความรูความสามารถของเจาหนาท่ี

ใน การใหความรูและการใหคําปรึกษา 

หรือการตอบขอหารือ 

35 59 6 0 0 4.29  



7. การตอนรับอัธยาศัยไมตรีและการ 

แสดงออกของเจาหนาที 
28 59 13 0 0 4.15  

8. ความสะดวกสบายความสะอาดของ

สถานท่ีทํางาน 
52 36 12 0 0 4.40  

รวม 270 459 71   4.25  

 

 จากตาราง เปนการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูท่ีมาใชบริการงานกองชางเทศบาลตําบล    

แมทาชาง ซ่ึงปรากฏผลดังนี้  

 ๑. โดยภาพรวมพบวาความพึงพอใจของผูท่ีมาใชบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง ท่ีมีตอการ

ใหบริการของเจาหนาท่ี ในความคิดเห็นของผูตอบ แบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 4.25  

 ๒. เม่ือพิจารณาถึงความสนใจในหัวขอความรวดเร็วของเจาหนาท่ีในการใหความรูและการใหคําปรึกษา

หรือการตอบขอหารือ ในความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมี คะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.20  

 3. เม่ือพิจารณาถึงความสนใจในหัวความรวดเร็วของเจาหนาท่ีในการตอบหนังสือ ในความคิดเห็น ของ

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.32  

 4. เม่ือพิจารณาถึงความสนใจในหัวขอความรวดเร็วในการแกไขปญหาของเจาหนาท่ี ในความ คิดเห็น

ของผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.42  

 5. เม่ือพิจารณาถึงความสนใจในหัวขอคําอธิบายหรือขอแนะนําท่ีไดรับจากเจาหนาท่ี ในความ คิดเห็น

ของผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16  

 6. เม่ือพิจารณาถึงความสนใจในหัวขอความเต็มใจและการเอาใจใสของเจาหนาท่ีตอผูรับบริการ ในความ

คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจพอมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.05  

 7. เม่ือพิจารณาถึงความสนใจในหัวขอความรูความสามารถของเจาหนาท่ีในการใหความรูและการ ให

คําปรึกษาหรือการตอบขอหารือ ในความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดย มี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25  

 8. เม่ือพิจารณาถึงความสนใจในหัวขอการตอนรับอัธยาศัยไมตรีและการแสดงออกของเจาหนาท่ี ใน

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.15  

 9. เม่ือพิจารณาถึงความสนใจในหัวขอความสะดวกสบายความสะอาดของท่ีทําการกองชาง ในความ

คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.40  

 

 

 



 วิธีการอานแปรผล  

เกณฑการแบงชวงคะแนน จากจํานวนระดับชั้นเทากับ ๕ ชั้น (คะแนนจาก ๑ – ๕) คํานวณไดจากสูตรดังนี้ 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  =  ๕ – ๑   =   ๐.๘  

      จํานวนระดับชั้น ๕  

 ดังนั้นในแตละชวงคะแนนของระดับชั้นจะเทากับ ๐.๘ คิดเปนการแบงชวงคะแนนในแต ละระดับชั้นดังนี้  

 

 จึงไดเกณฑการใหคะแนน  

 คะแนนเฉลีย่ระหวาง ๑.๐๐ – ๑.๗๙ หมายถึง พอใจนอยมาก  

คะแนนเฉลีย่ระหวาง ๑.๘๐ – ๒.๕๙ หมายถึง พอใจนอย  

คะแนนเฉลีย่ระหวาง ๒.๖๐ – ๓.๓๙ หมายถึง พอใจพอสมควร  

คะแนนเฉลีย่ระหวาง ๓.๔๐ – ๔.๑๙ หมายถึง พอใจมาก  

คะแนนเฉลีย่ระหวาง ๔.๒๐ – ๕.๐๐ หมายถึง พอใจมากที สุด 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง 

เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

 

คําช้ีแจง 

 1.  แบบสํารวจนี้มีเนื้อหาเก่ียวกับการใหบริการประชาชน  โปรดตอบคําถามใหตรงกับสภาพความเปน

จริงและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด  เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงการบริการท่ีทานไดรับใหดียิ่งข้ึน 

 2.  แบบสํารวจนี้มีท้ังหมด  3  ตอน  ประกอบดวย 

  ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการ 

  ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจตอการใหบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม   

ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะ 

 3.  ในการนี้ขอความรวมมือจากทานกรุณาตอบคําถามทุกขอ  โดยทําเครื่องหมาย    ลงในชองท่ีตรง

กับขอเท็จจริงหรือระดับความคิดเห็นของทาน  ซ่ึงแบงออกเปน  5  ระดับ  ดังนี้ 

  พอใจมากท่ีสุด หมายถึง  ทานคิดวาลักษณะการใหบริการนั้นดีทุกครั้ง 

  พอใจมาก หมายถึง  ทานคิดวาลักษณะการใหบริการนั้นสวนใหญดี 

  พอใจปานกลาง หมายถึง  ทานคิดวาลักษณะการใหบริการนั้นบางครั้งดี 

      บางครั้งไมดีบางพอ ๆ กัน 

  พอใจนอย หมายถึง  ทานคิดวาลักษณะการใหบริการนั้นสวนใหญ 

      ไมคอยดี 

  พอใจนอยท่ีสุด หมายถึง  ทานคิดวาลักษณะการใหบริการนั้นไมดีเลย 

      หรือยังใชไมได 

 

 

 

 



แบบสอบถาม 
สํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ 

 
ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการ 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง  �  ท่ีตรงกับสถานภาพปจจุบันของทาน 

1.  ชุมชน ............................................................ 

2.  เพศ ชาย  หญิง 

3.  อายุ ไมเกิน  20  ป  21-30 ป 

   31-40 ป   41-50 ป 

   ตั้งแต 51 ป ข้ึนไป 

4.  รายได   ต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน    5,001-10,000 บาท/เดือน   

  10,001-15,000 บาท/เดือน   15,001-20,000 บาท/เดือน 

 สูงกวา 20,000 บาท/เดือน 

5.  อาชีพ        รับราชการ  /  พนักงานของรัฐ          เกษตร           รับจาง 

    คาขาย / ธุรกิจ                                อ่ืน ๆ  (ระบุ) 

6.  ระดับการศึกษา        ประถมศึกษา            มัธยมศึกษา              ปริญญาตรีข้ึนไป 

ตอนท่ี  2 ความพึงพอใจตอการใหบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม 

ลักษณะการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

๑. ความรวดเร็วของเจาหนาท่ีในการให ความรูและการใหคําปรึกษาหรือการ 

ตอบขอหารือ 
     

๒. ความรวดเร็วของเจาหนาท่ีในการ ตอบหนังสือ      

๓. ความรวดเร็วในการแกไขปญหาของ เจาหนาท่ี      



ลักษณะการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ท่ีสุด 

๔. คําอธิบายหรือขอแนะนําท่ีไดรับจาก เจาหนาท่ี      

๕. ความเต็มใจและการเอาใจใสของ เจาหนาท่ีตอผูรับบริการ      

๖. ความรูความสามารถของเจาหนาท่ีใน การใหความรูและการใหคําปรึกษา 

หรือการตอบขอหารือ 
     

7. การตอนรับอัธยาศัยไมตรีและการ แสดงออกของเจาหนาที      

8. ความสะดวกสบายความสะอาดของสถานท่ีทํางาน      

 

ตอนท่ี  3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการใหบริการงานกองชางเทศบาลตําบลแมทาชาง 

....................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

 

 


