
 

 

 

 
 

รายงานการประเมินผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ 
การให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 
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เทศบาลต าบลหย่วน  อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลหย่วน 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการตามภารกิจศึกษาประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการให้บริการรวมทั้ งรับทราบปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนของเทศบาลต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา           
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตาม
ภารกิจ และมุ่งม่ันที่จะพัฒนาการะบวนการท างานที่ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการต่อ 
 

การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเชิงปริมาณ เพ่ือขอรับการประเมินความพึงพอใจ              
ในการให้บริการเป็นหลักประกอบด้วย (๑) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ (๒) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(๓) ด้านช่องทางการให้บริหาร (๔) ต้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้รับบริการได้ประเมินและน า
ข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานให้ตรงกับความต้องการในการให้บริการประชาชน 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเทศบาลต าบลหย่วน ที่จะน าข้อมูล             
ไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป 
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บทสรุป            1-5 
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลหย่วน   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทสรุป 
 

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลหย่วน              
อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา 

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลหย่วน 
อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔   ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ตามภารกิจของเทศบาลต าบลหย่วน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา การประเมินในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของภารกิจหน่วยงานที่ให้บริการ ประกอบด้วย 
(๑) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ (๒ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (๓) ด้านช่องทางการให้บริหาร 
(๔) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
๑.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการความพึง
พอใจด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๑๑0 คิดเป็นร้อยละ ๘4.61 คุณภาพของการให้บริการ ระดับ ๘  มีรายละเอียดแต่ละ
ด้านดังนี้ 

๑.) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ พบว่า มีคุณภาพการให้บริการ ในระดับ ๘ คะแนน 
เฉลี่ย ๒0.5 คิดเป็นร้อยละ ๘2 ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกรวดเร็วในการ 
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย ๔.0) 

๒. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า มีคุณภาพการให้บริการในระดับ 8 คะแนนเฉลี่ย 33.86 คิดเป็น 
ร้อยละ ๘4.65 ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ บุคลิก วาจา และการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ 
(ค่าเฉลี่ย ๔.๒5) 

๓.) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า มีคุณภาพการให้บริการ ในระดับ ๘ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
๑5.8๓ ร้อยละ 79.15 ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการ 
ให้บริการแก่ประชาชน (๔.๐1) 

๔.) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า มีคุณภาพการให้บริการในระดับ ๘ คะแนนเฉลี่ย 
39.8๑ คิดเป็นร้อยละ ๘8.46 ประเด็นที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
ส าหรับ ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (๔.35) 
 
 
 
 

จากผลการประเมิน พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการของเทศบาลต าบลหย่วน               
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยค่าเฉลี่ย ๑๑0 คิดเป็นร้อยละ 

๘4.61 คุณภาพให้บริการ ระดับ ๘ 
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2. ระดับความพึงพอใจ จ าแนกตามงานที่ให้บริการ ดังนี้ 

๑) งานด้านช่าง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๑๑0.๐๙ คิดเป็นร้อยละ ๘4.68             
คุณภาพของการให้บริการระดับ ๘  

2) ด้านรายได้หรือภาษี  ผู้รับบริการมีความพ่ึงพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๑๑0 คิดเป็น ๘4.61                   
คุณภาพของการให้บริการระดับ ๘ 

๓) งานด้านพัฒนาชุมชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๑๑0  คิดเป็นร้อยละ  ๘4.61 
คุณภาพของการให้บริการระดับ ๘ 

๔) งานด้านสาธารณสุข ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๑09.89 คิดเป็นร้อยละ๘3.85 
คุณภาพของการให้บริการระดับ ๘ 

๕) งานด้านการศึกษา ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๑๑0 คิดเป็นร้อยละ๘4.61 คุณภาพ
ของการให้บริการระดับ ๘ 

 
๓. สรุปรายละเอียดของการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจ ๔ ด้าน 

จากประเมินพบว่าการให้บริการของเทศบาลต าบลหย่วน  มีคะแนนรวมเฉลี่ย ๑๑0 เป็นร้อยละ ๘4.61 
คุณภาพของการให้บริการระดับสูงมาก โดยมีรายละเอียดในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

(๑) งานด้านช่าง 
๑) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนน 

เฉลี่ย  ๒0.5  คิดเป็นร้อยละ ๘2 
๒) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๓3.86คิดเป็น 

ร้อยละ ๘4.65 
3) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย15.83 คิดเป็น 

ร้อยละ 79.15   
4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย  

39.81   คิดเป็นร้อยละ ๘8.46 
สรุปประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่องานด้านช่างของเทศบาลต าบลหย่วน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 

๑๑0.09 คิดเป็นร้อยละ ๘4.68 คุณภาพของการให้บริการระดับ ๘ 
 
(๒) งานด้านรายได้หรือภาษี 

๑) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนน 
เฉลี่ย ๒0.5 คิดเป็นร้อยละ ๘2 

๒) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๓3.77 
คิดเป็นร้อยละ ๘4.43 

๓) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย ๑5.8๓ 
คิดเป็นร้อยละ 79.1๕ 

๔) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 
39.81 คิดเป็นร้อยละ ๘8.68 

สรุปประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาลต าบลหย่วน                    
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๑๑0 คิดเป็นร้อยละ ๘4.61 คุณภาพของการให้บริการระดับ ๘ 
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(๓) งานด้านพัฒนาชุมชน 

๑) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนน 
เฉลี่ย 19.95 คิดเป็นร้อยละ 79.80 

๒) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 33.77 
คิดเป็นร้อยละ 84.43 

๓) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 15.83 
คิดเป็นร้อยละ 79.15 

๔) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค าคะแนนเฉลี่ย 
40.36 คิดเป็นร้อยละ 88.95 

สรุปประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชน ของเทศบาลต าบลหย่วน 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๑๑0 คิดเป็นร้อยละ 84.61 คุณภาพของการให้บริการระดับ ๘ 
 

(๔) งานด้านสาธารณสุข 
๑) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนน 

เฉลี่ย 20.48 คิดเป็นร้อยละ 81.92 
๒) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่ าคะแนนเฉลี่ย 33.77 

คิดเป็นร้อยละ 84.43 
๓) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 18.83 

คิดเป็นร้อยละ 79.15 
4)ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย  

39.81 คิดเป็นร้อยละ 88.68 
สรุปประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่องานด้านสาธารณสุขของเทศบาลต าบลหย่วน                 

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๑09.89 คิดเป็นร้อยละ 83.85 คุณภาพของการให้บริการระดับ ๘ 
 

(๕) งานด้านการศึกษา 
๑) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนน 

เฉลี่ย  ๒0.5 คิดเป็นร้อยละ ๘2 
๒) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 33.77 

คิดเป็นร้อยละ 84.43 
๓) ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 15.83 

คิดเป็นร้อยละ 79.15 
4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ย 

39.81 คิดเป็นร้อยละ 88.68 
สรุปประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษาของเทศบาลต าบลหย่วน           

มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๑๑0 คิดเป็นร้อยละ ๘4.61 คุณภาพของการให้บริการระดับ 8 
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4. สรุปรายละเอียดของการประเมินความพึงพอใจตามประเด็นการประเมินการให้บริการ ๙ ด้าน 

จากการประเมินพบว่าการให้บริการของเทศบาลต าบลหย่วน มีคะแนนรวมเฉลี่ย 131.08  คิดเป็น 
ร้อยละ 84.57 คุณภาพของการให้บริการระดับ ๘ โดยมีรายละเอียดในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน คะแนนการประเมิน 
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1.การพัฒนาด้านบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15 13.25 88.33 8 
2.การพัฒนาบริการด้านเศรษฐกิจ 10 7.34 73.40 7 
3.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 10 8.26 82.60 8 
4.การพัฒนาบริการด้านสาธารณสุข 20 16.88 84.40 8 
5.การพัฒนาบริการด้านการศึกษาศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม 

15 12.46 83.07 8 

 
ประเด็นการประเมิน คะแนนการประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
6.การพัฒนาบริการด้านสังคม 20 16.65 83.25 8 
7.การพัฒนาบริการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
ละสิ่งแวดล้อม 

20 16.14 80.70 8 

8.การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมใน 
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายผ่านกลไก 
ด้านวัฒนธรรม 

20 17.85 89.25 8 

9.การส่งเสริมการด าเนินการภาครัฐในยุค 
ข้อมูลข่าวสารด้วยการพัฒนาการบริหาร 
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

25 22.25 89 8 

รวม 155 131.08 84.57 8 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการประเมินพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลต าบลหย่วน  จะอยู่ใน 
ภาพอย่างไรก็ตามทางเทศบาลต าบลหย่วน ควรต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งสิ่งที่เทศบาลต าบลหย่วน ควรให้ความส าคัญคือการวางแผนการท างานในพ้ืนที่และมีการ
ติดตามปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชนในพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และปรับปรุง   
การประชาสัมพันธ์ การลงพ้ืนที่พบปะกับประชาชนเพ่ือสอบถามความต้องการการมีส่วนร่วมในโครงการ และการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความสามารถมีจิตใจการให้บริการและท างานอย่างมีความรับผิดชอบ 
รวมทั้งการอบรมให้เจ้าหน้าที่มีการท างานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และที่ส าคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือน าความคิดเห็นเหล่านั้นมา
วางแผนพัฒนาโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชน และปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานให้ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน ประชาชนในท้องถิ่นและภาพลักษณ์ของเทศบาลต าบลหย่วน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในเชิงคุณภาพ โดยการให้ระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการ สรุปได้ว่าหน่วยงานควรมีการปฏิบัติด้านการจัดการข้อมูล ดังนี้ 
 

1. การน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติปรับปรุง 
๑) ควรมีการก าหนดกลไกในการเข้าถึงฐานข้อมูลและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒) ควรน าข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเพ่ือวางแผนการปรับปรุงการท างาน 

การพัฒนาหน่วยงาน 
๓) ควรท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังใหม่ ๆของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมี

การจัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๕) ควรมีการวางแผนรองรับในกรณีท่ีต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการให้บริการ 
๖) ควรมีการจัดระบบ รวมทั้งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการติดตาม การน าข้อมูล ไปใช้ด าเนินการ       

ให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

๒. หน่วยงานควรมีหลักการให้บริการที่ค านึงถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
๑) การระบุให้ชัดเจนว่าใครคือผู้รับบริการและใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ

ใคร ทางอ้อมคือใคร มีการด าเนินการเพ่ือค้นหาความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและระบุการ
ให้บริการจากความต้องการและความคาดหวังดังกล่าว การก าหนดชัดว่าบริการใดบ้างที่ต้องให้ และที่ควรให้และจะ
มีวิธีการและช่องทางให้บริการอย่างไร 

๒) มีการระบุชัดว่าหน่วยงานมีทรัพยากรการบริหารต่าง ๆ อย่างไร สามารถจัดสรรให้มากที่สุดเพียงใดจาก
แหล่งใดบ้าง มีการก าหนดว่าจะสามารถปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการได้ระดับใดและจะด าเนินการได้อย่างไร 

๓) การด าเนินการเพ่ือให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานควรมีเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีกระบวนการศึกษา
เรียนรู้ถึงความคาดหวังของผู้รับบริการ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยเลือกใช้วิธีการรับฟัง
ความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการมีช่องทางที่ประชาชนสามารถตอบรั บหรือแสดง
ความเห็นกลับมาได้ การสื่อสารแบบสองทางกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการพบปะแลกเปลี่ยน                 
ความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


