


 
รายงานผล  

      การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ          
ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 (1 ตลุาคม พ.ศ.2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564)  
   

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ  ของเทศบาลตำบลปา่ซาง 

โดยใช้วิธีการสุ่มสำรวจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ จำนวน 95 คน  โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้   
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
2. เรื่องที่ขอรับบริการ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการ  วิเคราะห์ผลความ 

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการ ณ จุดบริการ ของเทศบาลตำบลป่าซาง ตำบลป่าซาง    มีกรอบ
การประเมิน  3 ด้าน 12 หัวข้อเรื่อง  มี 5 ระดับ ได้แก่   
    ระดับ    =  มากที่สุด       5    คะแนน         ระดับ   =  มาก     4     คะแนน  

ระดับ    =  ปานกลาง      3    คะแนน        ระดับ   =  พอใช้    2     คะแนน 
  ระดับ =  ควรปรับปรุง   1    คะแนน 

4. ท่านคิดว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง ควรปรับปรุงด้านใด 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ จำนวน  100   คน  
  1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ  

เพศ  จำนวน (คน)  คิดเป็นร้อยละ 
เพศชาย  41 43.2 
เพศหญิง  54 56.8 

รวม  95 100 
            
  1.2   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามช่วงอายุ  

อายุ  จำนวน (คน)  คิดเป็นร้อยละ 

ต่ำกว่า 20 ปี 3 3.16 
อายุ 21-40 ปี 41 43.16 
อายุ 41-60 ปี 41 43.16 
มากกว่า 60 ปี 10 10.52 

รวม  95 100 
           1.3   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา  

ระดับการศึกษา  จำนวน (คน)  คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษา 29 30.53 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 46 48.42 

ปริญญาตรี 19 20 
สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.05 

รวม  95 100 
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           1.4   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามหัวข้อรับริการ              

หัวเรื่องงานบริการ จำนวน (คน)  คิดเป็นร้อยละ 

การตรวจคัดรับรองและคัดทะเบียนบ้านใหม่ 23 24.21 
การแจ้งการตาย 18 18.95 

การย้าย 28 29.47 
การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน 10 10.53 

ขอเลขที่บ้านใหม่ 13 13.69 
การรื้อถอนบ้าน 1 1.05 

จำหน่ายรายการบุคคล 1 1.05 
ปรับปรุทะเบียนบ้านกรณีย้ายปลายทางอัตโนมัติ 1 1.05 

รวม  95 100 
 
ส่วนที่ 2  เรื่องที่ขอรับบริการ 

งานบริการที่ผู้ขอรับบริการ ณ จุดบริการ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง ของผู้รับบริการ 
ณ จุดบริการ ซึ่งเป็นงานภายในเขตเทศบาล จำนวน 890 ราย งานในเขตอำเภอ จำนวน 1,298 รวมจำนวน  
ผู้รับบริการทั้งหมด 2,188 ราย  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2563 ถึง 30 กันยายน 2564 (งบปี 2564) 

ลำดับ เรื่องบริการ จำนวน/ราย หมายเหตุ 
1 ออกหนังสือรับรองการเกิด 20/1 0  

2 การแจ้งการเกิด 0  

3 การแจ้งตาย 63  

4 การเพ่ิมชื่อ 2  

5 การจำหน่ายรายการบุคคล 53  

6 การแจ้งย้าย 254  

9 กำหนดบ้านเลขที่ใหม่ 53  

10 แก้ไขรายการ 189  

11 จำหน่ายรื้อถอนบ้าน 6  

12 คัดทะเบียนบ้านเล่มใหม่ 95  

13 คัดรับรองรายการ 128  

14 ปรับทะเบียนบ้านกรณีย้ายปลายทาง 24  

15 เปลี่ยนแปลงนายจ้างและแจ้งย้ายที่อยู่ต่างด้าว 3 สัญชาติ
ในเขตเทศบาล 

23  

รวม 890  

16 รับเรื่องให้บริการอื่นๆ,ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับ
งานทะเบียนที่ได้รับมอบหมาย 

1,298 งานในเขต
อำเภอ 

รวม 1,298  
รวมงานทั้งหมด 2,188  
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ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง ใน

ภาพรวมและรายด้าน 
ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละและค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 

        คุณภาพการให้บริการ ร้อยละความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 85 8.95 4.74 1.31 0 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 83.15 9.21 4.47 3.16 0 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 83.95 8.16 3.68 3.68 0.53 

ภาพรวม 84.03 8.77 4.3 2.73 0.17 
 
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 3 ด้าน ได้ดังนี้  

1. พอใจระดับมากที่สุด                   คิดเป็นร้อยละ     84.03                      
2. พอใจระดับมาก                         คิดเป็นร้อยละ     8.77                      
3. พอใจระดับปานกลาง                  คิดเป็นร้อยละ     4.3 
4. พอใจระดับพอใช้                       คิดเป็นร้อยละ     2.73 
5. พอใจระดับควรปรับปรุง               คิดเป็นร้อยละ     0.17   

  
การสรุปผลความพึงพอใจรายด้าน  

 ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ, 2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
และ 3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ   ระดับความพึงพอใจ   

มากที่สุด  
  

มาก  
  

ปาน 
กลาง  

  

พอใช้  
  

ควร
ปรับปรุง 

  1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การ
วางตัว เรียบร้อย  

83 9 2 1 0 

1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอา
ใจใส่  

82 8 5 0 0 

1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง น่าเชื่อ  

80 10 4 1 0 

1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม  

78 7 7 3 0 
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1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี 
แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย, เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ ,เจ้าหน้าที่ให้
คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ และ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม ตามลำดับ 

1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย  
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ 
การวางตัว เรียบร้อย 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

จำนวน (คน) 83 9 2 1 0 
ร้อยละ 87.37 9.47 2.10 1.06 0 

 
จากตารางที ่ 1 ผลการสำรวจผู ้รับบริการ จำนวน 95 คน ที ่มาขอรับบริการตามหน่วยงานต่างๆ                  

ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง  ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.37 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่
พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย ร้อยละ 9.47 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 2.10 มี
ความพึงพอใจปานกลาง และ ร้อยละ 1.06 มีความพึงพอใจพอใช้ ตามลำดับ 

 
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วนความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และ
เอาใจใส่ 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

จำนวน (คน) 82 8 5 0 0 
ร้อยละ 86.32 8.42 5.26 0 0 

 
จากตารางที่ 2 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง  ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.32 มีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อ
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว  และเอาใจใส่  ร้อยละ  8.42  มีความพึงพอใจมาก และ ร้อยละ 
5.26 มีความพึงพอใจปานกลาง ตามลำดับ 
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1.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

จำนวน (คน) 80 10 4 1 0 
ร้อยละ 84.21 10.53 4.21 1.05 0 

 
จากตารางที่ 3 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหนา้ที่
ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อ  ร้อยละ 10.53  มีความพึงพอใจมาก   ร้อยละ 
4.21  มีความพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 1.05 มีความพึงพอใจพอใช้ ตามลำดับ 

 
 

1.4 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 
ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

จำนวน (คน) 78 7 7 3 0 
ร้อยละ 82.10 7.37 7.37 3.16 0 

 
จากตารางที่ 4 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง  ส่วนใหญ่ร้อยละ 78 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อเจ้าหน้าที่
สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 7.37 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 7.37 มีความ
พึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 3.16 มีความพึงพอใจพอใช้ ตามลำดับ 
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2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการขั ้นตอนการ

ให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว , ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน, 
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนและมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ตามลำดับ 

 
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ   ระดับความพึงพอใจ   

มากที่สุด  
  

มาก  
  

ปาน 
กลาง  

  

พอใช้  
  

ควร
ปรับปรุง 

  2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  

2.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย  76 10 6 3 0 
2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มี
ความชัดเจน  

80 10 2 3 0 

2.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวก 
รวดเร็ว  

84 5 3 3 0 

2.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน  

76 10 6 3 0 

 
 

2.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 
ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

จำนวน (คน) 76 10 6 3 0 
ร้อยละ 80 10.53 6.31 3.16 0 

 
จากตารางที่ 5 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อช่อง
ทางการให้บริการที่หลากหลาย ร้อยละ 10.53 มีความพึงพอใจมาก  ร้อยละ 6.31  มีความพึงพอใจปานกลาง 
และร้อยละ 3.16 มีความพึงพอใจพอใช้ ตามลำดับ 
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2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 

ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน            
มีความชัดเจน 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

จำนวน (คน) 80 10 2 3 0 
ร้อยละ 84.21 10.53 2.10 3.16 0 

 
จากตารางที่ 6 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง  ส่วนใหญ่ร้อยละ 84.21 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อ
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบไม่ยุ ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน ร้อยละ 10.53 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 
2.10 มีความพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 3.16 มีความพึงพอใจพอใช้  

2.3 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 
ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวก 
รวดเร็ว 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

จำนวน (คน) 84 5 3 3 0 
ร้อยละ 88.42 5.26 3.16 3.16 0 

 
จากตารางที่ 7 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง  ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.42 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อ
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 5.26 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 3.16 มี
ความพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 3.16 มีความพึงพอใจพอใช้ 

2.4 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 
ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการจัดให้มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

จำนวน (คน) 76 10 6 3 0 
ร้อยละ 80 10.53 6.31 3.16 0 

จากตารางที่ 8 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน
ต่างๆ ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง  ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อการจัดให้
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนร้อยละ 10.53  มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 6.31 มี
ความพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 3.16 มีความพึงพอใจพอใช้ 
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3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อด้านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบใน
การบริการข้อมูลสารสนเทศ, การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม เจลอัลกอฮอล์
ล้างมือ, มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม และ อาคารสถานที่มีความ
สะอาด ตามลำดับ 

 
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ   ระดับความพึงพอใจ   

มากที่สุด  
  

มาก  
  

ปาน 
กลาง  

  

พอใช้  
  

ควร
ปรับปรุง 

  3ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  

3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น 
ที่จอด รถ น้ำดื่ม เจลอัลกอฮอล์ล้างมือ 

79 8 5 3 0 

3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ/์ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ  

82 5 2 5 1 

3.3 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่าง
ชัดเจน สะดวก เหมาะสม  

79 10 2 3 1 

3.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย  79 8 5 3 0 

 
 

3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม เจลอัลกอฮอล์ล้างมือ 
ตารางท่ี 9 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ 
เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

จำนวน (คน) 79 8 5 3 0 
ร้อยละ 83.16 8.42 5.26 3.16 0 

 
จากตารางที่ 9 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง  ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.16 มีความพึงพอใจมากที่สุด ,ร้อยละ 
8.42 มีความพึงพอใจมาก  ต่อการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม เจลอัลกอ
ฮอล์ล้างมือ ร้อยละ 5.26 มีความพึงพอใจปาน และร้อยละ 3.16 มีความพึงพอใจพอใช้  
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3.2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการมีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
  พอใช้ ควรปรับปรุง 

จำนวน (คน) 82 5 2 5 1 
ร้อยละ 86.32 5.26 2.10 5.26 1.06 

 
จากตารางที่ 10 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง  ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.32 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการมี
เครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 5.26 มีความพึงพอใจมาก และร้อยละ 2.10   
มีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 5.26 มีความพึงพอใจพอใช้ และร้อยละ 1.06  มีความพึงพอใจควรปรับปรุง 

3.3 มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม 
ตารางที่ 11 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการมีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคาร
ไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม 

 ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
พอใช้ ควรปรับปรุง 

จำนวน (คน) 79 10 2 3 1 
ร้อยละ 83.15 10.53 2.10 3.16 1.06 

 
จากตารางที่ 11 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง  ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.15 มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการมี
การจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม ร้อยละ 10.53 มีความพึงพอใจมาก 
ร้อยละ 2.10 มีความพึงพอใจมากปานกลาง ร้อยละ 3.16 มีความพึงพอใจพอใช้ และร้อยละ 1.06  มีความพึง
พอใจควรปรับปรุง 

 
3.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 

ตารางท่ี 12 แสดงจำนวนและร้อยละของระดับความพึงพอใจต่ออาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 
 
 ระดับความพึงพอใจ 
 มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 

จำนวน (คน) 79 8 5 3 0 
ร้อยละ 83.15 8.42 5.27 3.16 0 

 
จากตารางที่ 12 ผลการสำรวจผู้รับบริการ จำนวน 95 คน ที่มาขอรับบริการตามหน่วยงาน

ต่างๆ ในสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง  ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.15 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 
8.42 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 5.27 มีความพึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 3.16 มีความพึงพอใจพอใช้ 
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ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
             ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก                      

-มีเครื่องมือ อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ                     จำนวน  1   คน  
-มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้ชัดเจน สะดวกเหมาะสม       จำนวน  1   คน 
      
 

ข้อเสนอแนะ 
               -ที่นั่งรอรับการบริการมีน้อย ไม่พอนั่งในวันที่มีผู้มารับบริการมากๆ 
               -ระบบสารสนเทศหรือระบบอินเตอร์เน็ตบางครั้งเข้าใช้งานไม่ได้ 
 
 
 

                 รูปการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ  
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แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลป่าซาง 

ที่ว่าการอำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน 
ข้อชี้แจง   กรุณาทำเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด 
1.  เพศ          1)  ชาย        2)  หญิง 
2.  อายุ          1)  ต่ำกว่า 20 ปี    2)  21 - 40 ปี     4)  41 – 60 ปี    6)  60 ปีขึ้นไป 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
     1)  ประถมศึกษา        2)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 
     3)  ปริญญาตรี                 4)  สูงกว่าปรญิญาตรี    
4.  ผู้มารับบริการมาบริการเรื่อง 
    1)  แจ้งการตาย                    2)  การย้าย  
    3)  ตรวจคัดรับรองและคัดทะเบียนบ้านใหม่     4)  ขอเลขที่บ้านใหม่และจำหน่ายรายการ 
    5) แก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน                   6) อ่ืนๆ   .................................................... 
 

ข้อคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
1.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน      

1.1  เจา้หน้าท่ีพูดจาสุภาพ มมีนษุย์สัมพันธ์ที่ดี แต่งกายสุภาพและการ
วางตัวเรียบร้อย 

     

1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ เต็มใจ
ให้บริการ 

     

1.3 เจ้าหน้าทีใ่ห้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ 

     

1.4  เจา้หน้าท่ีสามารถแก้ปญัหา อุปสรรคทีเ่กิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม      

2.  ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ      

2.1  มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย      

2.2  ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ชัดเจน      

2.3  ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

2.4 มผีังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

3.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      

3.1  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานท่ีให้บริการ เช่น ท่ีจอดรถ 
น้ำดื่ม เจลอัลกอฮอล์ที่ล้างมือ 

     

3.2  มเีครื่องมือ/อุปกรณ/์ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      

3.3  มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก 
เหมาะสม 

     

3.4  อาคารสถานท่ีสะอาด ปลอดภัย      

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. .............................................................. ....................................... 
 


