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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง  ๆ ภายใน
เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เทศบาล
ตำบลสีมามงคลให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่แกป่ระชาชน
ที่มาใช้บริการในด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ
ด้านช่องทางการให้บริการ โดยทำการประเมิน จำนวน 4 งาน ได้แก่ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้าน
สาธารณสุข งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านทะเบียน กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ายจากประชาชนที่มาใช้บริการที่หน่วยงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล  จำนวน 400 คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และงานที่ประเมิน ลักษณะแบบประเมิน
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 
ระดับ จำนวน 25 ข้อ และส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด 
ดำเนินการประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้ นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ ให้บริการ                      
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่  
26-28 สิงหาคม 2564 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์หาความถี่ และค่าร้อยละ               
ซึ่งผู้ประเมินนำเสนอด้วยตาราง และแผนภูมิประกอบคำบรรยายทั้งโดยภาพรวม จำแนกตามรายด้าน 
และรายข้อ ผลการประเมินสามารถนำมาสรุปไดด้ังนี้ 

 
    1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน 
      จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคลจากงาน
ที่มาใช้บริการที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้แก่ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านสาธารณสุข งานด้าน
เทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านทะเบียน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน พบว่า           
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.5 และเพศชาย ร้อยละ 46.5 มีอายุระหว่าง 31-45 ปีมากที่สุด           
คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมา คืออายุระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 31.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 28.0 รองลงมา คือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 22.3 ด้านอาชีพกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทมากที่สุด ร้อยละ 28.8 รองลงมา คือค้าขาย/รายย่อย/
อาชีพอิสระ ร้อยละ 19.0 
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             2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 

        เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน 
        2.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ 

การให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 92.8 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.3 รองลงมา คือ           
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 92.5 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 91.8 และด้านกระบวนการและ
ขั้นตอน ร้อยละ 90.5  รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ  1   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบล 
                 สีมามงคล โดยภาพรวมและรายด้าน 
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2.2  เมื่อพิจารณาจำแนกตามงาน พบว่าประชาชนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 

การให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.6 (10 คะแนน) รองลงมา คืองานด้าน
ทะเบียน ร้อยละ 93.6 (9 คะแนน) งานด้านสาธารณสุข ร้อยละ 92.7 (9 คะแนน) และงานด้านเทศกิจ
หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 87.8 (8 คะแนน) รายละเอียดดังแผนภูมิ  2 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนภูมิ  2   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบล 
                    สีมามงคล จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
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3.   ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
      จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
 

 3.1  งานด้านรายได้หรือภาษี 
        เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมงานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาลตำบลสีมามงคล พบว่า
ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 95.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ          
มากที่สุด ร้อยละ 96.7 รองลงมา คือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.6 และด้านกระบวนการ
และข้ันตอน ร้อยละ 94.4  รายละเอียดดังแผนภูมิ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ  3   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
                 งานด้านรายได้หรือภาษี 
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          3.2  งานด้านสาธารณสุข 
        เมื่อพิจารณางานด้านสาธารณสุขโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง             
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 92.7 เมื่อพิจารณาเป็น            
รายด้าน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.4 รองลงมา 
คือด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 92.7 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 91.8 และด้านกระบวนการ
และข้ันตอน ร้อยละ 90.0 รายละเอียดดังแผนภูมิ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 4   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
                งานด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 

90.0

10.0

0.0

96.4

3.6
0.0

91.8

8.2

0.0

92.7

7.3

0.0

92.7

7.3

0.0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ด้านกระบวนการและข้ันตอน

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ด้านช่องทางการให้บริการ

รวมเฉล่ีย

พอใจ

เฉยๆ

ไม่พอใจ



 

 

ฉ 
 

3.3 งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
      เมื่อพิจารณางานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยภาพรวม พบว่าประชาชน

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 87.8              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็น              
ร้อยละ 93.3 รองลงมา คือด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.0 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 86.7 
และด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 83.3 รายละเอียดดังแผนภูมิ 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 5  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
               งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
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3.4 งานด้านทะเบียน 
      เมื่อพิจารณางานด้านทะเบียนโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง              

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 93.6 เมื่อพิจารณาเป็น            
รายด้าน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.2 
รองลงมา คือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 94.5 ด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 92.7 และ
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.0 รายละเอียดดังแผนภูมิ 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 6  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
               งานด้านทะเบียน 
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4. ข้อเสนอแนะ 

ผู้ประเมินได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสีมามงคล ดังนี้ 

4.1 งานด้านรายได้หรือภาษี พบว่าประชาชนต้องการให้มีหน่วยงานลดรายได้จากภาษีที่           
รัฐจัดเก็บ เพราะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้เป็น
อย่างมาก จึงควรลดอัตราการเก็บภาษีให้น้อยลง 

4.2 งานด้านสาธารณสุข พบว่าประชาชนต้องการให้หน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขลง
พ้ืนที่ในชุมชนอยู่สม่ำเสมอ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษา ฟ้ืนฟู  และ
คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการป้องกัน และกําจัดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน   

4.3 งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว่าประชาชนต้องการให้หน่วยงานได้มี
การอบรมให้ความรู้มากขึ้นกับพนักงาน และพนักงานทุกคนควรจะมีชุดดับเพลิงที่มีคุณภาพสูงมาก 
เพราะเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะส่งผลให้พนักงานมีความปลอดภัยได้มากขึ้น 

4.4 งานด้านทะเบียน  พบว่าประชาชนต้องการให้หน่วยงานเพ่ิมช่องทางการติดต่องานด้าน
ทะเบียนทางออนไลน์และสอบถามรายละเอียดการส่งเอกสารทางออนไลน์มากขึ้น เพราะเอกสาร
สามารถส่งผ่านทางด้านออนไลน์ได้ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้ประชาชนไปติดต่อที่หน่วยงาน 

 
 



 

  

คำนำ 
 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญ คือการสะท้อนภาพการทำงานของหน่วยงาน
จากประชาชนที่มารับบริการทั้งในด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก รวมทั้งช่องทางการให้บริการ โดยในการดำเนินการประเมินได้ทำการประเมินจากงานที่
ให้บริการ จำนวน 4 งาน ได้แก่ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านสาธารณสุข งานด้านเทศกิจหรือป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย และงานด้านทะเบียน 
 งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะผู้ดำเนินการประเมินขอขอบคุณประชาชนที่เป็น            
กลุ่มตัวอย่างที่ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจด้วยดี  และขอขอบคุณผู้นำชุมชนที่อำนวย           
ความสะดวกในการเข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนามครั้งนี้ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมิน
ดังกล่าว จะเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของเทศบาลตำบล
สีมามงคล เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป 
 
 
 
                 
          สถาบันวิจัยและพัฒนา 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

ความเป็นมาของการประเมิน 

 การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังดำรงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอน                 
จากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็ง ในระยะ
ยาว มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงแก้ไขปัญหาปากท้องสร้างรายได้
ลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนพร้อมสร้างหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรมและมีศักยภาพที่จะดำเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้ภายใต้การบูรณาการทางการบริหารทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งรัฐจะกระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและ
การใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอ่ืน ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน    
เพ่ือนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุน                  
การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ (คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี, 
2562 : 1-29) สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) ถือเป็นการบริหารราชการรูปแบบ
หนึ่งที่เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนา และเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้
อย่างทันท่วงที โดยให้สิทธิแก่ชุมชนในการตัดสินใจดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของท้องถิ่น การให้ความสำคัญต่อ
การเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยท้องถิ่นจึงสำคัญ (โกวิทย์ 
พวงงาม, 2550 :11)  จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มมีการดำเนินการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนปฏิบัติการกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนการบัญญัติความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของไทย
แล้วนั้น  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น   ซึ่ งจากการถ่าย
โอนภารกิจดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทเป็นองค์กรบริการสาธารณะเด่นชัดขึ้น  
โดยมีภารกิจหลักๆแบ่งออกได้ 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและ
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การท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้วยความสำคัญของภารกิจดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่เพียง
หน้าที่ที่ครอบคลุมมากขึ้น  หากยังเป็นภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีบทบาทที่หลากหลายเป็นทั้งผู้ออกและการบังคับใช้กฎหมาย  อาทิเช่น การออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น การออกหรือต่อใบอนุญาต การกำหนดเขตผังเมืองและการตัดสินใจให้เงินอุดหนุนแก่
องค์กรต่าง ๆ ทางสังคม (อรทัย ก๊กผล, 2547: 3-5)  
 ทั้งนี้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
จึงเกิดประเด็นคำถามที่มากขึ้นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้จริงหรือไม่ ก่อให้เกิดการตั้งประเด็นความเชื่อมั่นต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตนั้น ๆ ถือเป็น
ความท้าทายอย่างมากต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องบริหารภารกิจ จัดบริการสาธารณะเพ่ือมุ่งตอบสนองความ
ต้องการให้กับประชาชนให้กับประชาชนให้ได้มากท่ีสุด 

 ตำบลกลางดง มีสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากอำเภอปากช่องประมาณ 23 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
150 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 185 ตารางกิโลเมตร (115,625 ไร่)  พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูงมีภูเขา
สลับซับซ้อน ประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร ผลิตไม้ผล ไม้ประดับ ปลูกพืชสวนครัว  ประชากร มีจำนวน
8,973 คน ประชาชนบางส่วนทำเกษตรกรรม ปลูกพืชสวนพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด น้อยหน่า มันสำปะหลัง 
มะม่วง ลิ้นจี่  และอ่ืน ๆ สำหรับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลสีมามงคล ได้แก่ สำนัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา เป็นต้น 
 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้หน่วยงานจะต้องทำการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านการให้บริการแก่ประชาชน  รวมทั้ง          
เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  เทศบาลตำบลสีมามงคล              
จึงมีความประสงค์ที่จะสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล           
โดยจะทำการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการใน 4 งาน คือ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านสาธารณสุข 
งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านทะเบียน ซึ่งในการดำเนินการประเมินดังกล่าวได้
ขอความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการประเมินใน
ครั้งนี ้
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 

  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลสีมามงคล                    
ในด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้ 
บริการ 
 
ขอบเขตของการประเมิน 
 

              การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จะประเมินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.  งานด้านรายได้หรือภาษี  
2.  งานด้านสาธารณสุข  
3.  งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
4.  งานด้านทะเบียน 

   
ระยะเวลาในการประเมิน 
 

เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2564 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของเทศบาลตำบลสีมามงคลได้รับข้อมูลในการดำเนินงานของตนเอง
และสามารถนำข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ               
ตนเองได ้

2. คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลสีมามงคลได้ทราบข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการบริหารและ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานด้านบริการของเทศบาลตำบลสีมามงคลให้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน 

3.  ผลจากการประเมินทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
หน่วยงานทั้งในด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
และด้านช่องทางการให้บริการซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่นำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้              
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 



บทท่ี 2 
สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลสีมามงคล 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
     ตำบลกลางดงมีสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบสูง ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอำเภอปากช่อง 

จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากอำเภอปากช่องประมาณ 23 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมห านคร 
ประมาณ 150 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 185 ตารางกิโลเมตร (115,625 ไร่)  
มีอาณาเขตการติดต่อกับตำบลอืน่ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต ้  ติดต่อกับตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลปากช่อง,  ตำบลหนองน้ำแดง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

      พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูงมีภูเขาสลับซับซ้อน ประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร ผลิตไม้ผล              
ไม้ประดับ ปลูกพืชสวนครัว โดยแบ่งออกได้ ดังนี้ พ้ืนที่ทำการเกษตรและอุตสาหกรรม 69,684 ไร่ พ้ืนที่
ป่าและภูเขา 37,190 ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัย 8,000 ไร่ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ 750  ไร่ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ประเทศไทยโดยทั่ว ๆ ไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
ฤดูร้อน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน เริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

1.4 ลักษณะของดิน 
     ลักษณะและสมบัติของดิน เป็นดินตื้นถึงหินต้นกำเนิด ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปน

ทรายแป้ง สีน้ำตาลปนเทาหรือสีน้ำตาลเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดกลาง (pH 5.5-7.0) ดินบน
ตอนล่าง เป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนกรวดมาก หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปนกรวดมาก หรือ           
ดินเหนียวปนกรวดมากปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างตอนล่าง สีน้ำตาล
ปนเหลืองหรือ สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเข้ม จะพบหินที่กำลังสลายตัวที่ความลึกไม่เกิน 50 ซม. จากผิวดิน 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
      ลักษณะของแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมาจากแหล่งน้ำใต้ดิน มีบ่อบาดาลที่ในเขต
เทศบาลตำบลสีมามงคล จำนวนทั้งสิ้น 24 บ่อ ความลึกบ่อเฉลี่ย 60.26 เมตร ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 
55.9 เมตร ปริมาณน้ำเฉลี่ย 9.79 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2559)  
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    น้ำผิวดิน มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำมอตาทา อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 1 
และอ่างเก็บน้ำป่าเสียด อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและตื้นเขินไม่สามารถใช้ใน
การเกษตร อุปโภคและบริโภคได้ อันเนื่องมาจากป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารถูกทำลายไม่คงเหลือสภาพเป็นป่า  
 1.6. ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
       เทศบาลตำบลสีมามงคล มีพ้ืนที่ปกครองเป็นสองฝั่งคู่ขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
(ถนนมิตรภาพ) ฝั่งทิศใต้ของถนนมิตรภาพ พ้ืนที่ติดกับเขาสีเสียดอ้า เป็นเขาหินปูนสูงชัน ลักษณะของ
ไม้เป็นไม้กระถินยักษ์ สลับกับไม้อ่ืนๆ มีลักษณะเป็นไม้ขนาดเล็ก ฝั่งทิศเหนือของถนนพ้ืนที่ส่วนใหญ่            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เป็นพื้นที่ของป่าสงวน (สวนป่ากลางดง) ปลูกต้นสัก ต้นสีเสียด ฯลฯ 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

 เทศบาลตำบลสีมามงคล ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง เป็นเทศบาลขนาดเล็ก 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และยกฐานะเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557                
แบ่งการปกครองเปน็ 12 หมู่บ้าน ดังนี้  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
1 ปางอโศก นายณัฐวัฒน์ ชนะทะเล 1,065 
2 บุญบัญดาล นายไพฑูรย์ กลิ่นโต 279 
3 ญาติสามัคคี นางอังคณา แก้วเพชร 29 
4 ชายเขา นายนิสิต  สบายวงษ์ 112 
5 ปางแจ้ง นายสุเมธ  พลอยงาม (กำนัน) 690 
7 กลางดง นางณัฏฐพร  เปลื้องทุกข์ 204 
8 หนองเครือคต นายธวิทย์  ตันสูงเนิน 250 
9 เขาพระ น.ส. จันทร์ทิพย์  แก้วบุตรดี 246 
10 ซับตะเคียน นายประเสริฐ  ผูกพันธ์ 324 
13 มิตรภาพ นางบุญส่ง กาด่านจาก  17 
14 ชลประทาน นางบังอร  ทับโคกสูง 329 
15 ถ้ำเต่าพัฒนา นายไพบูรณ์  วงษ์ระหงษ์ 731 

   

 2.2 การเลือกตั้ง 
 เทศบาลตำบลสีมามงคล ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ 10 หมู่บ้าน มีคณะผู้บริหาร 5 คน 

ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน          
ที่ปรึกษานายเทศมนตรี 1 คน แบ่งเขตการเลือกตั้ง เป็น 2 เขต มีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 
12 คน  ดังนี้  

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 5,8,10 และหมู่ท่ี 15  
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,4,7,9 และหมู่ท่ี 14 
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ทำเนียบผู้บริหาร 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 

1 นายวชิระ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร 5 มิ.ย. 2538–3 มี.ค. 
2542 

2 นายสุวัตร กาด่านจาก ประธานกรรมการบริหาร 4 มี.ค. 2542–21 พ.ค. 
2542 

3 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ ประธานกรรมการบริหาร 18 ก.ค. 2542–17 ก.ค. 
2546 

4 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางดง 24 ส.ค. 2546–8 ธ.ค. 
2554 

5 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล 15 ม.ค. 2555 – 31 ม.ค.
2564 

6 นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล 28 มีนาคม 2564 – 
ปัจจุบัน 

 

สำหรับส่วนราชการของเทศบาลตำบลสีมามงคล ดังนี้  1. สำนักปลัดเทศบาล 2. กองคลัง            
3. กองช่าง  4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ 5. กองการศึกษา 
 
3. ประชากร 

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) 
ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก 1150 1169 2319 

หมู่ที่ 2 บ้านบุญบันดาล 243 243 486 

หมูท่ี่ 3 บ้านญาติสามัคคี 6 2 8 

หมู่ที่ 4 บ้านชายเขา 90 108 198 

หมู่ที่ 5 บ้านปางแจ้ง 679 734 1,413 

หมู่ที่ 7 บ้านกลางดง 120 105 225 

หมู่ที่ 8 บ้านหนองเครือคต 197 180 377 

หมู่ที่ 9 บ้านเขาพระ 124 121 245 

หมู่ที่ 10 บ้านซับตะเคียน 360 351 711 

หมู่ที่ 13 บ้านมิตรภาพ 5 0 5 

หมู่ที่ 14 บ้านชลประทาน 538 521 1,059 

หมู่ที่ 15 บ้านถ้ำเต่าพัฒนา 965 952 1,917 

รวมจำนวนประชากร 4,484 4,489 8,973 
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4. สภาพทางสังคม 
     4.1 การศึกษา 

4.1.1 สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลสีมามงคล จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ 
1) โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอนระดับอนุบาล 

ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2) โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์  สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           

สอนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา 
3) โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ เป็นโรงเรียนในมูลนิธิ  มารดาดรุณีรักษ์ สอนระดับ

อนุบาล ถึงธยมศึกษาตอนปลาย 
4) โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา             

สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 4.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสีมามงคล จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้ 
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเบทาโกรวิทยา  
  2) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์  
     4.2 สาธารณสุข 
 ตำบลกลางดง มีสถานพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง 
ให้บริการตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บเบื้องต้น นอกจากนี้ยังให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผน
ครอบครัว และโรคอ่ืน ๆ เช่น โรคไม่ติดต่อ  
 
5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 
     5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมเส้นทางหลักคือ ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) อยู่ห่างจากอำเภอปากช่อง
ประมาณ 23 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 150 กิโลเมตร มีถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง
ตำบล 
     5.2 การไฟฟ้า 
 ปัจจุบันการขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ครบทุกพ้ืนที ่ทุกหมู่บ้าน เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่
สวนป่า จึงไม่สามารถปักเสาพาดสายได้ ได้แก่ หมู่ที่ 1,5,8,10 และหมู่ที่ 15 
     5.3 การประปา 
 ในพ้ืนที่เป็นระบบประปาหมู่บ้านที่บริหารจัดการตนเอง เทศบาลตำบลสีมามงคลให้การ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้มีน้ำอุปโภคบริโภค  
     5.4 โทรศัพท์ 
 ทุกครัวเรือนใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครัวเรือน ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่ 
     5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่ าวสารโดยใช้เสียงไร้สาย กระจายเสียงจาก
สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล มีเสียงไร้สาย จำนวนทั้งสิ้น 116 จุด  
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร 
 ประชาชนบางส่วนทำเกษตรกรรม ปลูกพืชสวนพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด น้อยหน่า มันสำปะหลัง 
มะม่วง ลิ้นจี่ ฯลฯ 
     6.2 การปศุสัตว์ 
 เทศบาลตำบลสีมามงคล อยู่ใกล้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ตั้งอำเภอ
มวกเหล็ก การปศุสัตว์ของประชาชนในพื้นท่ีทำจึงมกีารเลี้ยงวัวนม และในเขตพ้ืนที่ยังมีฟาร์มขนาดใหญ่  
     6.3 การบริการ 

ตำบลกลางดงมีผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ อาทิ  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 
จำนวน 4 แห่ง  ร้านค้า จำนวน 35 ร้าน  ตั้งอยู่ระหว่างสองข้างทางถนนมิตรภาพ คาดว่าในอนาคตการ
ขยายตัวการลงทุนในธุรกิจของภาคเอกชนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
     6.4 การท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อและได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวได้แก่ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม                 
มีพระพุทธรูปปางประทานพรสีขาวขนาดใหญ่ ชื่อพระพุทธสกลสีมามงคล (หลวงพ่อขาว)  
     6.5 อุตสาหกรรม 

เนื่องจากตำบลกลางดงเป็นเมืองผ่านการสัญจรไปมาสะดวกจึงได้รับความสนใจจากนักลงทุน               
ทั้งจากส่วนกลางและนักลงทุนต่างชาติ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน  ได้ย้ายฐานการผลิตมาสู่ตำบลกลางดง               
ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางที่ใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีชั้นสูง  
     6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 เทศบาลตำบลสีมามงคลมีการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้ าน เช่น การแปรรูปน้ำพริก             
ผลิตน้ำมนัไล่ยุงจากตะไคร้หอม เป็นต้น แต่ไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ 
     6.7 แรงงาน 
 ประชากรในเขตพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการ
โรงแรมในเขตพ้ืนที่จำนวนมาก แต่ยังมีแรงงานต่างด้าวที่มาจากประเทศใกล้เคียง เช่น กัมพูชา ลาว และ
พมา่ เป็นต้น 
 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดและสำนักสงฆ์เพ่ือชาวพุทธศาสนิกชนได้
บำเพ็ญสาธารณกุศล และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญ คือตำบลกลางดง มีพระพุทธสกลสีมา
มงคล เป็นรูปองค์พระขาวปางประทาน ประดิษฐานอยู่บนที่เชิงเขาสีเสียดอ้า อยู่ระหว่างหมู่ที่ 7 และ 9 
ซึ่งผู้เดินทางสัญจรผ่านไปมาจะเห็นองค์พระขาวได้เด่นชัด นับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวกลางดง  
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 รายชื่อวัด/สำนักสงฆ์ ได้แก่ วัดปางอโศก วัดสัจจะธรรม วัดปางแจ้ง  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม    
วัดถ้ำเขาแผนที่  วัดถ้ำสิวลี วัดป่าเพ่ิมบุญ  ที่พักสงฆ์ถ้ำเต่าทอง  สำนักปฏิบัติธรรมสิปปัจจะ สำนักสงฆ์               
สิริธรรมวนา สำนักสงฆ์ป่าหินวงษ์เจริญธรรม และสำนักสงฆ์ถ้ำเทียนชัยชลประทาน 
     7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
 -ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เดือนเมษายนของทุกปี 
 -ประเพณีวันลอยกระทง เดือนตุลาคม/พฤศจิกายนของทุกปี 
 -ประเพณีวันเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม/สิงหาคมของทุกปี 
 -ประเพณีตักบาตรเทโวโหรนะวันออกพรรษา เดือนตุลาคม/พฤศจิกายนของทุกป ี
     7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีมามงคล ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ 

ภาษาถิ่นของประชากรในเขตพ้ืนที่ตำบลสีมามงคล ได้แก่ ภาษาอีสาน ภาษากลาง และภาษา
โคราช ซึ่งภาษาแต่ละภาษาย่อมแตกต่างกันที่สำเนียงการพูดตลอดจนความหมายของคำศัพท์ เช่นนั้น
แล้วจึงทำให้ในแต่ละท้องถิ่นมีภาษาพูดและสำเนียงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นด้วย ภาษาท้องถิ่น
ถือเป็นเครื่องมือทีจ่ะช่วยรักษาเรื่องราวของแต่ละกลุ่มชนได้อย่างดี 
 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
     8.1 น้ำ 
 แหล่งน้ำธรรมชาติ มีอ่างเก็บน้ำจำนวน 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำมอตาทา อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 8 
และอ่างเก็บน้ำป่าเสียด อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 5 
 แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค สำหรับแหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค เทศบาลตำบลสีมามงคล ใช้แหล่งน้ำ
บาดาล มีระบบประปาทุกหมู่บ้าน 
     8.2 ป่าไม้ 
 พ้ืนที่ เทศบาลตำบลสีมามงคล เป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมที่ ถูกแผ้วทางเพ่ือใช้ พ้ืนที่ ในทาง
การเกษตร  แต่มีพ้ืนที่ป่ากลางดง เป็นสวนป่ารัฐบาลที่ปลูกไม้สัก ไม้สีเสียด 
     8.3 ภูเขา  

มีภูเขาสีเสียดอ้า ทอดยาวคู่ขนานกับทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ และมีพระพุทธรูป
ปางประทานพระสีขาวขนาดใหญ่ ชื่อพระพุทธสกลสีมามงคล (หลวงพ่อขาว) ขนาดหน้าตักกว้าง 27.25 
เมตร สูง 45 เมตร  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งอยู่ในบริเวณเขาสีเสียดอ้า  สูงจากระดั บพ้ืนดิน 
112 เมตร ทางซ้ายและทางขวาของพระพุทธรูป สร้างเค้งเว้าในลักษณะใบโพธิ์ บันไดทั้งหมด 1,250 ขั้น 
     8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

เทศบาลตำบลสีมามงคล มีผลผลิตแร่และย่อยหินที่สำคัญ ซึ่งได้แก่ หินแกรนิต และหินปูน 
 



บทท่ี 3 
วิธีประเมินผล 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลสีมามงคล                 

มีรายละเอียดวิธีการดำเนินการประเมิน ดังนี้ 
               1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
               3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
               5. การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ เทศบาล

ตำบลสีมามงคล จำนวน 12 หมู่บ้าน จำนวนประชากร  8,973 คน   
2.  กลุ่มตัวอย่าง 

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในพ้ืนที่รับผิดชอบของ เทศบาล
ตำบลสีมามงคล ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตรของยามาเน (Yamane, 1970 , pp.580 –  581) โดยยอมให้เกิด
ความคลาดเคลื่อน 5% กำหนดระดับความเชื่อมั่น 95% กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 382.93 คน ทั้งนี้
เพ่ือความสะดวกต่อการคำนวณ และกลุ่มตัวอย่างที่ได้สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรได้อย่างสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน 

 สำหรับการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ใช้สูตรของ Taro Yamane  กำหนดให้
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมให้เกิดขึ้นคือ ร้อยละ 5 ตามสูตร ดังนี้ 

                                  
21 Ne

N
n

+
=  

    n  หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
          N  หมายถึง  ขนาดของประชากรทัง้หมด (8,973 คน) 
          e  หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง  (0.05) 

สำหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตามพ้ืนที่ (Cluster Random Sampling) โดยมีขั้นตอน               
ในการสุ่มดังนี้  
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 ขั้นตอนที่ 1 สุ่มตัวอย่างหมู่บ้านมาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย จำนวน 6 หมู่บ้าน คือบ้านปางอโศก 
บ้านบุญบันดาล บ้านเขาพระ บ้านซับตะเคียน บ้านชลประทาน และบ้านถ้ำเต่าพัฒนา 
 ขั้นตอนที่   2 สุ่มจำนวนประชาชนในแต่ละหมู่บ้านตามขั้นตอนที่  1 ทั้ง 6 หมู่บ้าน โดยใช้            
การสุ่มอย่างง่ายในพ้ืนทีท่ี่เป็นพ้ืนทีร่บัผิดชอบของเทศบาลตำบลสีมามงคล จำนวน 400 คน 
 
       ตาราง 1 จำนวนกลุ่มตัวอย่างเมื่อจำแนกตามชุมชนที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้   เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ               
การให้บริการในงานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านสาธารณสุข งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
และงานด้านทะเบียน โดยแบ่งเป็น จำนวน 3 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ 
งานที่ประเมิน   ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 5 ข้อ  

ส่วนที่  2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล               
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดับ ดังนี้ 

5  หมายถึง  พอใจ 
4 หมายถึง  ค่อนข้างพอใจ  
3 หมายถึง  เฉยๆ 
2 หมายถึง  ไมค่่อยพอใจ 
1 หมายถึง  ไม่พอใจ 

ซึ่งประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ                 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บรกิาร รวม 25 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด 

ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร 

(คน) 
จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 

บ้านปางอโศก 2,319 138 
บ้านบุญบันดาล 486 29 
บ้านเขาพระ 245 14 
บ้านซับตะเคียน 711 42 
บ้านชลประทาน 1,059 63 
บ้านถ้ำเต่าพัฒนา 1,917 114 

รวม 6,737 400 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาในครั้งนี้  ใช้วิธีการแจกแบบประเมินให้กับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ พ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

การเก็บข้อมูลระหว่างวันที่  26-28 สิงหาคม 2564 
 

การจัดกระทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการจัดทำและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมได้จากแบบประเมิน ทำการตรวจสอบ 
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับที่ได้รับคืน มาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสำเร็จรูป 
    1. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ใช้การหาค่าร้อยละ 
(Percentage)   
    2. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลที่เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับนั้น เพ่ือใช้การหาค่าร้อยละ
ระดับความพึงพอใจนั้นใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
   ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ  ไมค่่อยพอใจ และไม่พอใจ  แสดงว่า    ไม่พอใจ 
  ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ  เฉยๆ   แสดงว่า    เฉย ๆ 
  ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ  ค่อนข้างพอใจ และพอใจ แสดงว่า    พอใจ  
 
 สำหรับ หลักเกณฑ์การให้คะแนนร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามประกาศพนักงาน             
สว่นตำบล/เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา, 2558) มีดังนี ้

ร้อยละ คะแนน  ร้อยละ คะแนน 
มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป  10  ไม่เกินร้อยละ   70 4 

             ไม่เกินร้อยละ   95 9  ไม่เกินร้อยละ   65 3 
ไม่เกินร้อยละ   90 8  ไม่เกินร้อยละ   60 2 
ไม่เกินร้อยละ   85 7  ไม่เกินร้อยละ   55 1 
ไม่เกินร้อยละ   80 6  ไม่เกินร้อยละ   50 0 
ไม่เกินร้อยละ   75 5    

 



บทท่ี 4 
ผลการประเมิน 

  
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล ดังนี้ 

           1.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน 
 2.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล โดยภาพรวม 
 3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล เมื่อจำแนก             

ตามงาน ได้แก่ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านสาธารณสุข งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
และงานด้านทะเบียน 

 
 

ผลการประเมิน  
     
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคลจากงานที่มาใช้
บริการที่เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้แก่ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านสาธารณสุข งานด้านเทศกิจหรือ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านทะเบียน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็น           
เพศหญิง ร้อยละ 53.5 และเพศชาย ร้อยละ 46.5 มีอายุระหว่าง 31-45 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.8 
รองลงมา คืออายุระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 31.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 28.0 
รองลงมา คือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 22.3 ด้านอาชีพกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพลูกจ้าง/
พนักงานบริษัทมากที่สุด ร้อยละ 28.8 รองลงมา คือค้าขาย/รายย่อย/อาชีพอิสระ ร้อยละ 19.0 รายละเอียด
ดังตาราง  2 
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ตาราง 2  จำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

รายการ 
จำนวน 

(N = 400 คน) 
ร้อยละ 
(100.0) 

เพศ ชาย 186 46.5 
หญิง 214 53.5 

อายุ   
 
 
 

ต่ำกว่า 18 ปี 24 6.0 
18-30 ปี 102 25.5 
31-45 ปี 127 31.8 
46-60 ปี 126 31.5 
61 ปีขึ้นไป 21 5.2 

ระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 

ไม่ได้เรียนหรือต่ำกว่าประถมศึกษา 52 13.0 
ประถมศึกษา 112 28.0 
มัธยมศึกษา 74 18.5 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 89 22.3 
ปริญญาตรี 68 17.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 5 1.2 

อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 9 2.2 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 115 28.8 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 48 12.0 
ค้าขาย/รายย่อย/อาชีพอิสระ 76 19.0 
นักเรียน/นักศึกษา 12 3.0 
รับจ้างทั่วไป 74 18.5 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 16 4.0 
เกษตรกร/ประมง 36 9.0 
ว่างงาน 14 3.5 
อ่ืนๆ 0 0.0 

 งานทีม่าใช้บริการ งานด้านรายได้หรือภาษี  90 22.5 
งานด้านสาธารณสุข  110 27.5 
งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  90 22.5 
งานด้านทะเบียน 110 27.5 
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2.  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคลโดยภาพรวม 
 2.1  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 92.8 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าประชาชนมีความ                 
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.3 รองลงมา คือด้านช่องทางการให้บริการ            
ร้อยละ 92.5 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 91.8 และด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 90.5 
รายละเอียดดังตาราง 3 และแผนภูมิ 1    
  
ตาราง 3 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบล 
            สีมามงคล โดยภาพรวมและรายด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  (N = 400) 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน รอ้ยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 362 90.5 38 9.5 0 0.0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 385 96.3 15 3.7 0 0.0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 367 91.8 33 8.2 0 0.0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 370 92.5 30 7.5 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 371 92.8 29 7.2 0 0.0 
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ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ด้านช่องทางการให้บริการ

รวมเฉล่ีย

 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 
       แผนภูมิ  1   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
                       โดยภาพรวมและรายด้าน 
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2.2  เมื่อพิจารณาจำแนกตามงาน พบว่าประชาชนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 
การให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.6 (10 คะแนน) รองลงมา คืองานด้าน
ทะเบียน ร้อยละ 93.6 (9 คะแนน) งานด้านสาธารณสุข ร้อยละ 92.7 (9 คะแนน) และงานด้านเทศกิจหรือ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 87.8 (8 คะแนน) รายละเอียดดังตาราง 4 และแผนภูมิ  2 
 
ตาราง 4  จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบล 
             สีมามงคล จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ คะแนน
ที่ได้ 

เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

งานด้านรายได้หรือภาษี  86 95.6 10 4 4.4 0 0.0 
งานด้านสาธารณสุข  102 92.7 9 8 7.3 0 0.0 
งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  79 87.8 8 11 12.2 0 0.0 
งานด้านทะเบียน 103 93.6 9 7 6.4 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 371 92.8 9 29 7.2 0 0.0 
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งานด้านทะเบียน

รวมเฉล่ีย

 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 

     แผนภูมิ 2  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
                   จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
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3.   ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
      จำแนกตามงานที่มาใช้บริการ 
        3.1  งานด้านรายได้หรือภาษี  
       3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมงานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาลตำบลสีมามงคล พบว่า
ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 95.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าประชาชน
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการมากท่ีสุด ร้อยละ 96.7 
รองลงมา คือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.6 และด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 94.4 
รายละเอียดดังตาราง 5 และแผนภูมิ 3 
 
 ตาราง 5   จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
              ของเทศบาลตำบลสีมามงคล 

งานด้านรายได้หรือภาษี 
ระดบัความพึงพอใจ  

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 85 94.4 5 5.6 0 0.0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 87 96.7 3 3.3 0 0.0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 86 95.6 4 4.4 0 0.0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 87 96.7 3 3.3 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 86 95.6 4 4.4 0 0.0 
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 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 
แผนภูมิ  3   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
                งานด้านรายได้หรือภาษี 
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 3.1.2  งานด้านรายได้หรือภาษี จำแนกเป็นรายด้าน 
  1)  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
             ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาลตำบล
สีมามงคลด้านกระบวนการและขั้นตอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 94.4 เมื่อพิจารณาจำแนก
เป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอน               
ในการให้บริการ และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ           
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.6 รองลงมา คือขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว  
ร้อยละ 94.4 และความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 94.4 รายละเอียดดังตาราง 6 
 
ตาราง 6  จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
             ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านกระบวนการและข้ันตอน  

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  ขั้นตอนการใหบ้ริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

85 94.4 5 5.6 0 0.0 

2.  ความรวดเร็วในการให้บริการ 
 

85 94.4 5 5.6 0 0.0 

3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนำข้ันตอนในการให้บริการ 

86 95.6 4 4.4 0 0.0 

4.  ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ เรียงลำดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกนั 

83 92.2 7 7.8 0 0.0 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 
แต่ละข้ันตอน 

84 93.3 6 6.7 0 0.0 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของ 
ผู้มารับบริการ 

86 95.6 4 4.4 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 85 94.4 5 5.6 0 0.0 

 
 
 



 19 

2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาลตำบล
สีมามงคลด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.7 เมื่อพิจารณาจำแนก
เป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ                               
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.9 รองลงมา คือความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  ร้อยละ 97.8 รายละเอียดดังตาราง 7 
 
ตาราง 7   จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
              ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

89 98.9 1 1.1 0 0.0 

2.  ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บคุลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

88 97.8 2 2.2 0 0.0 

3.  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

87 96.7 3 3.3 0 0.0 

4.  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้ 

87 96.7 3 3.3 0 0.0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

85 94.4 5 5.6 0 0.0 

6. ความซือ่สัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
 

88 97.8 2 2.2 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 87 96.7 3 3.3 0 0.0 
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3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
       ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีของประชาชน

ของเทศบาลตำบลสีมามงคลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.6    
เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวก            
ในการเดินทางมารับบริการ และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารการให้ความรู้มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 97.8 รองลงมาคือความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 96.7 และความพอเพียง
ของสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.6 รายละเอียดดังตาราง  8 

 
ตาราง 8  จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
            ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน รอ้ยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการ
เดนิทางมารับบริการ 

88 97.8 2 2.2 0 0.0 

2.  ความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก 
  

86 95.6 4 4.4 0 0.0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 
 

87 96.7 3 3.3 0 0.0 

4.  ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

85 94.4 5 5.6 0 0.0 

5.คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมอื   

82 91.1 8 8.9 0 0.0 

6.การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความ
เรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

83 92.2 7 7.8 0 0.0 

7.ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

85 94.4 5 5.6 0 0.0 

8.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารการให้ความรู้ 88 97.8 2 2.2 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 86 95.6 4 4.4 0 0.0 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาล

ตำบลสีมามงคลด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.7 เมื่อพิจารณา
จำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น  
จุดบริการของสำนักงาน  โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ และคุณภาพของ
ช่องทางการให้บริการโดยรวมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.9 รองลงมา คือช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 96.7 และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ            
ร้อยละ 96.7 รายละเอียดดังตาราง  9 

 
ตาราง 9  จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
             ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  ชอ่งทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
เช่น จุดบริการของสำนักงาน  โทรศัพท์/
โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน์ 

89 98.9 1 1.1 0 0.0 

2.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
เข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ  

87 96.7 3 3.3 0 0.0 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 

85 94.4 5 5.6 0 0.0 

4.  ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ 
 

87 96.7 3 3.3 0 0.0 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม 
   

89 98.9 1 1.1 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 87 96.7 3 3.3 0 0.0 
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3.2  งานด้านสาธารณสุข 
        3.2.1 เมื่อพิจารณางานด้านสาธารณสุขโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง             
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 92.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.4 รองลงมา คือ            
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 92.7 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 91.8 และด้านกระบวนการและ
ขัน้ตอน ร้อยละ 90.0 รายละเอียดดังตาราง 10 แผนภูมิ 4 
 
ตาราง 10 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
             ของเทศบาลตำบลสีมามงคล โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานด้านสาธารณสุข 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพ่อใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน  99 90.0 11 10.0 0 0.0 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 106 96.4 4 3.6 0 0.0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 101 91.8 9 8.2 0 0.0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 102 92.7 8 7.3 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 102 92.7 8 7.3 0 0.0 
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แผนภูมิ 4   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
               งานด้านสาธารณสุข 
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 3.2.2  งานด้านสาธารณสุข  จำแนกเป็นรายด้าน 
             1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
                           ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบล                
สีมามงคลด้านกระบวนการและขั้นตอนโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.0 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ  
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของ            
ผู้มารับบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.5 รองลงมา คือความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 92.7 และ
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 90.9 รายละเอียดดังตาราง 11 
 
ตาราง 11 จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
             ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านกระบวนการและข้ันตอน  

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ระดบัความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

100 90.9 10 9.1 0 0.0 

2.  ความรวดเร็วในการให้บริการ 
 

102 92.7 8 7.3 0 0.0 

3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 

96 87.3 14 12.7 0 0.0 

4.  ความเปน็ธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ เรียงลำดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

95 86.4 15 13.6 0 0.0 

5.ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ 
แตล่ะข้ันตอน 

97 88.2 13 11.8 0 0.0 

6.ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของ 
ผู้มารับบริการ 

104 94.5 6 5.5 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 99 90.0 11 10.0 0 0.0 
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2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลสีมา
มงคลด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.4 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็น                
รายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ                      
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 97.3 รองลงมา คือความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.4 และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ร้อยละ 96.4 รายละเอียดดังตาราง 12 
 
ตาราง 12   จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
                ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 107 97.3 3 2.7 0 0.0 

2.  ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

106 96.4 4 3.6 0 0.0 

3.  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจา้หน้าที ่

107 97.3 3 2.7 0 0.0 

4.  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้ 

101 91.8 9 8.2 0 0.0 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

106 96.4 4 3.6 0 0.0 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
  

107 97.3 3 2.7 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 106 96.4 4 3.6 0 0.0 
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3)  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลสีมา

มงคลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 91.8  เมื่อพิจารณาจำแนก
เป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับ
บริการมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 96.4 รองลงมา คือความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 94.5 และ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 94.5 รายละเอียดดังตาราง 13 
 

ตาราง 13   จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
                ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

106 96.4 4 3.6 0 0.0 

2.  ความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก  
 

104 94.5 6 5.5 0 0.0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 
 

104 94.5 6 5.5 0 0.0 

4.  ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

102 92.7 8 7.3 0 0.0 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือ   

94 85.5 16 14.5 0 0.0 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความ
เรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

98 89.1 12 10.9 0 0.0 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

96 87.3 14 12.7 0 0.0 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารการให้ความรู้ 

102 92.7 8 7.3 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 101 91.8 9 8.2 0 0.0 
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  4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบลสีมา

มงคลด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.7 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็น 
รายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของ
สำนักงาน  โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์ และช่องทางการให้บริการมีความ
สะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.5 รองลงมา คือความรวดเร็วในการ
ให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.8 และคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 91.8 
รายละเอียดดัง ตาราง  14 

 
ตาราง 14  จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
               ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
เช่น จุดบริการของสำนักงาน  โทรศัพท์/
โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน์ 

105 95.5 5 4.5 0 0.0 

2.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
เข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ  

105 95.5 5 4.5 0 0.0 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 

101 91.8 9 8.2 0 0.0 

4.  ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ 
 

100 90.9 10 9.1 0 0.0 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม 
   

101 91.8 9 8.2 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 102 92.7 8 7.3 0 0.0 
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3.3 งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
3.3.1 เมื่อพิจารณางานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยภาพรวม พบว่า

ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 87.8 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการมากที่สุด คิดเป็น              
ร้อยละ 93.3 รองลงมา คือด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.0 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 86.7 
และด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 83.3 รายละเอียดดังตาราง 15 และแผนภูมิ 5 

 
ตาราง 15   จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกัน 

     บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสีมามงคล โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉยๆ ไมพ่อใจ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอน 75 83.3 15 16.7 0 0.0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 84 93.3 6 6.7 0 0.0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 78 86.7 12 13.3 0 0.0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 81 90.0 9 10.0 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 79 87.8 11 12.2 0 0.0 
 

83.3

16.7

0.0

93.3

6.7
0.0

86.7

13.3

0.0

90.0

10.0
0.0

87.8

12.2
0.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ด้านกระบวนการและข้ันตอน

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก

ด้านช่องทางการให้บริการ

รวมเฉล่ีย

 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 
แผนภูมิ 5  รอ้ยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
              งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
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3.3.2  งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นรายด้าน 
1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

                         ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ของเทศบาลตำบลสีมามงคลด้านกระบวนการและขั้นตอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 83.3  
เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.1 รองลงมา คือความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 87.8 ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 83.3 และระยะเวลา
การให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ ร้อยละ 83.3 รายละเอียดดังตาราง 16 
 
ตาราง 16  จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกัน 
              บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านกระบวนการและขั้นตอน  

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

82 91.1 8 8.9 0 0.0 

2.  ความรวดเร็วในการให้บริการ 
 

75 83.3 15 16.7 0 0.0 

3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 

79 87.8 11 12.2 0 0.0 

4.  ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ เรียงลำดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

68 75.6 22 24.4 0 0.0 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ            
แต่ละข้ันตอน 

73 81.1 17 18.9 0 0.0 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของ 
ผู้มารับบริการ 

75 83.3 15 16.7 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 75 83.3 15 16.7 0 0.0 
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2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
       ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทา            
สาธารณภัยของเทศบาลตำบลสีมามงคลด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93.3 
เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.6 รองลงมา คือความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 94.4 และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ร้อยละ 94.4 รายละเอียดดังตาราง 17 
 
ตาราง 17   จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกัน 
               บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไมพ่อใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

84 93.3 6 6.7 0 0.0 

2.  ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

85 94.4 5 5.6 0 0.0 

3.  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

82 91.1 8 8.9 0 0.0 

4.  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้ 

80 88.9 10 11.1 0 0.0 

5.เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

85 94.4 5 5.6 0 0.0 

6.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
 

86 95.6 4 4.4 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 84 93.3 6 6.7 0 0.0 
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3)   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทา          

สาธารณภัยของเทศบาลตำบลสีมามงคลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็น
รอ้ยละ 86.7  เมือ่พิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านสถานที่ตั้งของหน่วยงาน
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ และความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.0 
รองลงมา คือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 87.8 ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ
ในการให้บริการ ร้อยละ 85.6 ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
ร้อยละ 85.6 และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารการให้ความรู้ ร้อยละ 85.6 รายละเอียด 
ดังตาราง 18 
 

ตาราง 18   จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกัน 
               บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

81 90.0 9 10.0 0 0.0 

2.  ความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก  
 

81 90.0 9 10.0 0 0.0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 
 

79 87.8 11 12.2 0 0.0 

4.  ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

77 85.6 13 14.4 0 0.0 

5.คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือ   

72 80.0 18 20.0 0 0.0 

6.การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความ
เรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

76 84.4 14 15.6 0 0.0 

7.ป้าย ข้อความบอกจดุบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

77 85.6 13 14.4 0 0.0 

8.ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารการให้ความรู้ 

77 85.6 13 14.4 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 78 86.7 12 13.3 0 0.0 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทา              

สาธารณภัยของเทศบาลตำบลสีมามงคลด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็น 
ร้อยละ 90.0 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ
มีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของสำนักงาน  โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.4 รองลงมา คือคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม           
ร้อยละ 92.2 และช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ  ร้อยละ 90.0  
รายละเอียดดังตาราง  19 

 
ตาราง 19  จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกัน 
              บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
เช่น จุดบริการของสำนักงาน  โทรศัพท์/
โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน์ 

85 94.4 5 5.6 0 0.0 

2.  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและ
เข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ  

81 90.0 9 10.0 0 0.0 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 

79 87.8 11 12.2 0 0.0 

4.  ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ 
 

77 85.6 13 14.4 0 0.0 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม 
   

83 92.2 7 7.8 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 81 90.0 9 10.0 0 0.0 
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3.4 งานด้านทะเบียน 
3.4.1  เมื่อพิจารณางานด้านทะเบียนโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง              

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 93.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.2 รองลงมา คือ                
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 94.5 ด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 92.7 และด้านช่องทาง            
การใหบ้ริการ ร้อยละ 90.0 รายละเอียดดังตาราง 20 และแผนภูมิ 6 

 
ตาราง 20   จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านทะเบียน 
                ของเทศบาลตำบลสีมามงคล โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานด้านทะเบียน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 102 92.7 8 7.3 0 0.0 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 108 98.2 2 1.8 0 0.0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 104 94.5 6 5.5 0 0.0 
ด้านช่องทางการให้บริการ 99 90.0 11 10.0 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 103 93.6 7 6.4 0 0.0 
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แผนภูมิ 6  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 
              งานด้านทะเบียน 
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3.4.2  งานด้านทะเบียน เป็นรายด้าน 
1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

                          ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านทะเบียนของเทศบาลตำบลสีมา
มงคลด้านกระบวนการและขั้นตอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.7 เมื่อพิจารณาจำแนก
เป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของผู้มารับบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.4 รองลงมา คือขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 95.5 และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการ
ให้บริการ ร้อยละ 94.5 รายละเอียดดังตาราง 21 
 
ตาราง 21  จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านทะเบียน 
              ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านกระบวนการและข้ันตอน  

ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

105 95.5 5 4.5 0 0.0 

2.  ความรวดเร็วในการให้บริการ 
 

100 90.9 10 9.1 0 0.0 

3.  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและ
แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 

104 94.5 6 5.5 0 0.0 

4.  ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ เรียงลำดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

99 90.0 11 10.0 0 0.0 

5. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่
ละข้ันตอน 

100 90.9 10 9.1 0 0.0 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของ 
ผู้มารับบริการ 

106 96.4 4 3.6 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 102 92.7 8 7.3 0 0.0 
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2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
       ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านทะเบียนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
โดยรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98.2 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ด้านความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.1 รองลงมา คือความสุภาพ 
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 98.2 ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 98.2 และความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่ร้อยละ 98.2 รายละเอียดดังตาราง 22 
 
ตาราง 22   จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านทะเบียน 
                ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้ริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

108 98.2 2 1.8 0 0.0 

2.  ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจา้หน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

108 98.2 2 1.8 0 0.0 

3.  ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

108 98.2 2 1.8 0 0.0 

4.  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาให้ 

107 97.3 3 2.7 0 0.0 

5. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการต่อผู้รบับริการ
เหมอืนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

107 97.3 3 2.7 0 0.0 

6.ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
 

109 99.1 1 0.9 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 108 98.2 2 1.8 0 0.0 
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3)   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
              ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการงานด้านทะเบียนของเทศบาลตำบลสีมามงคลด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 94.5 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจด้านสถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 
รอ้ยละ 98.2 และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารการให้ความรู้ ร้อยละ 98.2 รายละเอียด
ดังตาราง 23 
 
ตาราง 23  จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านทะเบียน 
              ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

110 100.0 0 0.0 0 0.0 

2.  ความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก 
  

99 90.0 11 10.0 0 0.0 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 
 

104 94.5 6 5.5 0 0.0 

4.  ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

98 89.1 12 10.9 0 0.0 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครือ่งมือ   

100 90.9 10 9.1 0 0.0 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความ
เรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

102 92.7 8 7.3 0 0.0 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

108 98.2 2 1.8 0 0.0 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ 
เอกสารการให้ความรู้ 

108 98.2 2 1.8 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 104 94.5 6 5.5 0 0.0 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านทะเบียนของเทศบาลตำบลสีมา

มงคลด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.0 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็น
รายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของ
สำนักงาน  โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.7 
รองลงมา คือคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 90.9 ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ  ร้อยละ 90.0 และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.0 
รายละเอียดดังตาราง  24 

 
ตาราง 24  จำนวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านทะเบียน 
              ของเทศบาลตำบลสีมามงคล ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1.  ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
เช่น จุดบริการของสำนักงาน  โทรศัพท์/
โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน์ 

102 92.7 8 7.3 0 0.0 

2.  ชอ่งทางการให้บริการมีความสะดวกและ
เข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ  

99 90.0 11 10.0 0 0.0 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทาง
การให้บริการ 

97 88.2 13 11.8 0 0.0 

4.  ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ 
 

99 90.0 11 10.0 0 0.0 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม 
   

100 90.9 10 9.1 0 0.0 

รวมเฉลี่ย 99 90.0 11 10.0 0 0.0 

 



บทท่ี 5 
สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง  ๆ ภายใน

เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เทศบาล
ตำบลสีมามงคลให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่แกป่ระชาชน
ที่มาใช้บริการในด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ
ด้านช่องทางการให้บริการ โดยทำการประเมิน จำนวน 4 งาน ได้แก่ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้าน
สาธารณสุข งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านทะเบียน กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่ายจากประชาชนที่มาใช้บริการที่หน่วยงานของเทศบาลตำบลสีมามงคล  จำนวน 400 คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล แบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และงานที่ประเมิน ลักษณะแบบประเมิน
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 
ระดับ จำนวน 25 ข้อ และส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ซึ่งมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด 
ดำเนินการประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้ นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ ให้บริการ                      
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่  
26-28 สิงหาคม 2564 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์หาความถี่ และค่าร้อยละ  
ซึ่งผู้ประเมินนำเสนอด้วยตาราง และแผนภูมิประกอบคำบรรยายทั้งโดยภาพรวม จำแนกตามรายด้าน 
และรายขอ้ ผลการประเมินสามารถนำมาสรุปไดด้ังนี้ 
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     1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบประเมิน 
 

          จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคลจาก
งานที่มาใช้บริการที่ เทศบาลตำบลสีมามงคล ได้แก่ งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านสาธารณสุข           
งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านทะเบียน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.5 และเพศชาย ร้อยละ 46.5 มีอายุระหว่าง 31-45 ปีมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมา คืออายุระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 31.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 28.0 รองลงมา คือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 22.3 ด้านอาชีพกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทมากที่สุด ร้อยละ 28.8 รองลงมา คือค้าขาย/รายย่อย/
อาชีพอิสระ ร้อยละ 19.0          
    

2.  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคลโดยภาพรวม 
 

      2.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ        
การให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 92.8 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.3 รองลงมา คือด้าน
ช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 92.5 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 91.8 และด้านกระบวนการและ
ขั้นตอน ร้อยละ 90.5           
 

2.2  เมื่อพิจารณาจำแนกตามงาน พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 
การให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.6 (10 คะแนน) รองลงมา คืองานด้าน
ทะเบียน ร้อยละ 93.6 (9 คะแนน) งานด้านสาธารณสุข ร้อยละ 92.7 (9 คะแนน) และงานด้านเทศกิจ
หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 87.8 (8 คะแนน) 
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         3. ความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคลจำแนกตามงาน 
    3.1 งานด้านรายได้หรือภาษี 

3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมงานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาลตำบลสีมามงคล พบว่า
ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 95.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ          
มากที่สุด ร้อยละ 96.7 รองลงมา คือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.6 และด้านกระบวนการ
และข้ันตอน ร้อยละ 94.4 

3.1.2  งานด้านรายได้หรือภาษี จำแนกเปน็รายด้าน 
  1)  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 

     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาล
ตำบลสีมามงคลด้านกระบวนการและขั้นตอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 94.4            
เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ของผู้มารับบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.6 รองลงมา คือขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
และมีความคล่องตัว  ร้อยละ 94.4 และความรวดเร็วในการให้บริการ รอ้ยละ 94.4 

2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาล

ตำบลสีมามงคลด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.7             
เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.9 รองลงมา คือความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  ร้อยละ 97.8      

3)  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการงานด้านรายได้หรือภาษีของประชาชนของ

เทศบาลตำบลสีมามงคลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.6    
เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวก            
ในการเดินทางมารับบริการ และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารการให้ความรู้               
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.8 รองลงมาคือความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 96.7 และ
ความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 95.6 
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4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีของเทศบาล

ตำบลสีมามงคลด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.7                  
เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น  จุดบริการของสำนักงาน  โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่าน
ออนไลน์ และคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.9 รองลงมา คือ
ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 96.7 และ                     
ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 96.7 

 
3.2  งานด้านสาธารณสุข 

  3.2.1 เมื่อพิจารณางานด้านสาธารณสุขโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง             
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 92.7 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.4 รองลงมา คือ            
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 92.7 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 91.8 และด้านกระบวนการ
และขัน้ตอน ร้อยละ 90.0 

  3.2.2  งานด้านสาธารณสุข จำแนกเปน็รายด้าน 
1)  ด้านกระบวนการและขั้นตอน 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบล                

สีมามงคลด้านกระบวนการและขั้นตอนโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.0 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็น           
รายข้อ  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของผู้มารับบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.5 รองลงมา คือความรวดเร็วในการให้บริการ   
ร้อยละ 92.7 และขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว รอ้ยละ 90.9 

2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบล

สีมามงคลด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.4 เมื่อพิจารณา
จำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่                
ผู้ให้บริการ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของ และความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 97.3 รองลงมา คือความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 96.4 และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 96.4 
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3)  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบล

สีมามงคลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 91.8  เมื่อพิจารณา
จำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านสถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 96.4 รองลงมา คือความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวก 
ร้อยละ 94.5 และความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 94.5 

4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตำบล

สีมามงคลด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.7 เมื่อพิจารณา
จำแนกเป็น รายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย 
เช่น จุดบริการของสำนักงาน  โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์  และ
ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.5 
รองลงมา คือความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 91.8 และคุณภาพของช่อง
ทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 91.8 

 
3.3 งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
      3.3.1  เมื่อพิจารณางานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยโดยภาพรวม พบว่า

ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 
87.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด             
คิดเป็นร้อยละ 93.3 รองลงมา คือด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.0 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก               
ร้อยละ 86.7 และด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 83.3                             

 3.3.2  งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำแนกเป็นรายด้าน 
     1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

             ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยของเทศบาลตำบลสีมามงคลด้านกระบวนการและขั้นตอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 83.3  เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านขั้นตอนการให้ 
บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.1 รองลงมา คือความชัดเจน             
ในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 87.8 ความรวดเร็วในการให้บริการ  
ร้อยละ 83.3 และระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ             
ร้อยละ 83.3 
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            2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทา            

สาธารณภัยของเทศบาลตำบลสีมามงคลด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการโดยรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็น                  
ร้อยละ 93.3 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.6 รองลงมา คือความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 94.4 และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 94.4 

 3)   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
          ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทา          

สาธารณภัยของเทศบาลตำบลสีมามงคลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 86.7  เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านสถานที่ตั้งของ
หน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ และความพอเพียงของสิ่งอำนวยความสะดวกมากที่สุด            
คิดเป็นร้อยละ 90.0 รองลงมา คือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 87.8 ความ
เพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ ร้อยละ 85.6 ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 85.6 และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารการให้ความรู้ ร้อยละ 85.6 

    4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
        ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทา              

สาธารณภัยของเทศบาลตำบลสีมามงคลด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็น 
ร้อยละ 90.0 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านช่องทางการ
ให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของสำนักงาน  โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
บริการผ่านออนไลน์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.4 รองลงมา คือคุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม ร้อยละ 92.2 และช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ  
ร้อยละ 90.0   

 
3.4 งานด้านทะเบียน 

3.4.1  เมื่อพิจารณางานด้านทะเบียนโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง              
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล คิดเป็นร้อยละ 93.6 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.2 รองลงมา 
คือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 94 .5 ด้านกระบวนการและขั้นตอน ร้อยละ 92.7 และ                  
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 90.0 
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               3.4.2  งานด้านทะเบียน จำแนกเป็นรายด้าน 
     1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอน 
         ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านทะเบียนของเทศบาลตำบล

สีมามงคลด้านกระบวนการและขั้นตอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.7 เมื่อพิจารณา
จำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในด้านระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรง
ตามความต้องการของผู้มารับบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.4 รองลงมา คือขั้นตอนการให้บริการ
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ร้อยละ 95.5 และความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำ
ขั้นตอนในการให้บริการ ร้อยละ 94.5 

 2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านทะเบียนด้านเจ้าหน้าที่                

ผู้ให้บริการโดยรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98.2 เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชน
มีความพึงพอใจด้านความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.1 รองลงมา คือ
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ร้อยละ 98.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 98.2 และความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและ
ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 98.2 

 3)   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
           ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านทะเบียนของเทศบาลตำบล

สีมามงคลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 94.5 เมื่อพิจารณา
จำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านสถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทาง
มารับบริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา คือป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ าย
ประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ร้อยละ 98.2 และความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือ
และเอกสารการให้ความรู้ ร้อยละ 98.2 

    4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
         ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านทะเบียนของเทศบาลตำบล

สีมามงคลด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90.0 เมื่อพิจารณา
จำแนกเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น 
จุดบริการของสำนักงาน  โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน์มากที่สุด คิดเป็น
รอ้ยละ 92.7 รองลงมา คือคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 90.9 ช่องทางการให้บริการ
มีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ  ร้อยละ 90.0 และความทันสมัยของช่องทางการให้ 
บริการ ร้อยละ 90.0 
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 4. ข้อเสนอแนะ 
ผู้ประเมินได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

ตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสีมามงคล ดังนี้ 

4.1 งานด้านรายได้หรือภาษี พบว่าประชาชนต้องการให้มีหน่วยงานลดรายได้จากภาษีที่          
รัฐจัดเก็บ เพราะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดแคลนรายได้เป็น
อย่างมาก จึงควรลดอัตราการเก็บภาษีให้น้อยลง 

4.2 งานด้านสาธารณสุข พบว่าประชาชนต้องการให้หน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขลง
พ้ืนที่ในชุมชนอยู่สม่ำเสมอ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษา ฟ้ืนฟู และ
คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการป้องกัน และกําจัดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน   

4.3 งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พบว่าประชาชนต้องการให้หน่วยงานได้มี
การอบรมให้ความรู้มากขึ้นกับพนักงาน และพนักงานทุกคนควรจะมีชุดดับเพลิงที่มีคุณภาพสูงมาก 
เพราะเม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น จะส่งผลให้พนักงานมีความปลอดภัยได้มากข้ึน 

4.4 งานด้านทะเบียน  พบว่าประชาชนต้องการให้หน่วยงานเพ่ิมช่องทางการติดต่องานด้าน
ทะเบียนทางออนไลน์และสอบถามรายละเอียดการส่งเอกสารทางออนไลน์มากขึ้น เพราะเอกสาร
สามารถส่งผ่านทางด้านออนไลน์ได้ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้ประชาชนไปติดต่อที่หน่วยงาน 
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลสีมามงคล 

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

สถานที่สำรวจ.....................................วันที่สำรวจ......................                                         
คำชี้แจง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาลตำบลสีมามงคล เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร 
รวมทั้งการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ  ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและต่อ เทศบาลตำบล               
สีมามงคลเป็นอย่างยิ่ง  ผู้ประเมินขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง 
 

                ขอขอบคุณในความร่วมมอื 
      สถาบันวิจยัและพัฒนา   

       มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
 

ส่วนที ่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(กรณุาทำเครื่องหมาย  /  หน้าข้อความต่อไปนี)้ 

1.  เพศ            1.   ชาย                        2.    หญิง 

 2.  อาย ุ            1.   ต่ำกว่า 18 ป ี            2.    18-30  ปี      

           3.   31-45  ปี                 4.    46-60 ปี                   5.    61 ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา  

               1.    ต่ำกว่าหรือไม่ไดเ้รียน   2.   ประถมศึกษา 

    3.    มัธยมศึกษา    4.  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

    5.   ปริญญาตร ี    6.  สูงกว่าปริญญาตร ี

      4. อาชีพ           1.    ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ  2.  ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 

              3.    ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ  4.  ค้าขาย/อาชีพอิสระ 

              5.    นักเรียน/นักศึกษา   6.  รับจ้างทั่วไป 

              7.    แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ  8.   เกษตรกร/ประมง 

              9.    ว่างงาน    10. อื่นๆ (ระบุ)…………………… 
5. ส่วนงานท่ีมาใช้บริการ 

             1.   งานด้านรายได้หรือภาษ ี 

                                   2.   งานด้านสาธารณสุข  

             3.   งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภยั  

                                   4.   งานด้านทะเบียน   
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ  (กรุณาทำเครื่องหมาย  / หน้าข้อความทีต่รงกับความคิดเหน็ของท่านมากที่สุด)          
           

 
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 

☺ 
ค่อนข้าง
พอใจ 

☺ 

เฉย ๆ 

 
ไม่ค่อย
พอใจ 

 

ไม่พอใจ 

 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
  1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมคีวามคล่องตัว      
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ      
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำข้ันตอนในการใหบ้ริการ      
1.4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วธิีการให้บริการ (เรียงตามลำดับกอ่นหลัง 
      มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั) 

     

1.5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแตล่ะขั้นตอน      
1.6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ      
2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ      
2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ี 
      ผู้ให้บริการ 

     

2.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที ่      
2.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม   
      ช้ีแจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได ้

     

2.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบรกิารเหมือนกันทกุราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ      
2.6 ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏบิัติหน้าที่ เช่น ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน ์
      ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
3.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
3.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน่ ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร 
      โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนัง่คอยรับบริการ 

     

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
3.4 ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
3.5 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
3.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการตดิต่อใช้บริการ      
3.7 ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
3.8 ความพอใจต่อสื่อประชาสมัพนัธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู ้      
4. ด้านช่องทางการให้บริการ      
4.1  ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น จุดบริการของสำนักงาน  
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการผ่านออนไลน ์

     

4.2  ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ       
4.3 ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ      
4.4  ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ      
4.5 คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม        
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ส่วนที่ 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 3.1 ปัญหาในการให้บริการ………………………….…………………………………………………...……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
 
 3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง.....................................……………………………...…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………….. 
 

&&&&& 
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ภาพกิจกรรมลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
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