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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Government) เกิดขึ้นโดยรัฐบาลมอบอํานาจหรือ
กระจายอํานาจการบริหารตามภารกิจตางๆ ใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครอง
ตนเอง เพื่อความเจริญของทองถิ่นและประเทศชาติ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม  มุงเนนใหทองถิ่นมี
สิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการกําหนดทิศทางในการบริหารทองถิ่นของตนเอง ทั้งทางดานการ
บริหารกําลังคนและงบประมาณ มีสวนรวมในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนา รวมกํากับดูแล 
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อชวยแบงเบาภาระของ
รัฐบาลและเปนการฝกใหประชาชนไดรูจักการปกครองระดับชาติ ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมากกับ
แนวคิดในการการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) เนื่องจากประชาชนในทองถิ่น
ยอมรูปญหาดีที่สุดกวาบุคคลภายนอก ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความเปนอิสระใน
ระดับหนึ่ง ในการที่จะดําเนินกิจกรรมทางการบรหิารของตนเองไดเพื่อใหทองถ่ินมีความมั่นคงแข็งแรง  
แตอีกสวนหนึ่งนั้นรัฐบาลยังคงตองเขามาควบคุม  ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสถานภาพความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันและความมั่นคงของประเทศเอาไว  ปจจุบัน หนวยการปกครองสวนทองถิ่น ประกอบไปดวย 
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.), เทศบาล โดยแบงเปน   เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาล
ตําบล, องคการบริหารสวนตําบล (อบต.), และองคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษมี 2 แหง คือ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
กําหนดใหเทศบาลตําบลมีหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทําให
เทศบาลตําบลตองรับโอนภารกิจจํานวนมากจากกระทรวง  ทบวง  กรม  และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ  ไป
ดําเนินการแทน  อันไดแก   

1) ดานโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย การคมนาคม และขนสง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การผังเมือง การควบคุมอาคาร 

2) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบดวย การสงเสริมอาชีพงานสวัสดิการสังคม 
นันทนาการ การศึกษา สาธารณสุข การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ประกอบดวยการ 
สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน การปองกันและบรรเทา          
สาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

4) ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ประกอบดวย
การวางแผนพัฒนาจังหวัด การพัฒนาเทคโนโลยี การสงเสริมการลงทุนการพาณิชยกรรม การพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว  
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5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลและรักษาปา การจัดการสิ่งแวดลอม
และมลพิษตาง ๆ การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

6) ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวย การปองกัน
คุมครอง ควบคุม ดูแล รักษาโบราณสถาน วัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 เทศบาลตําบลนาสาร ซึ่งมีภารกิจใหบริการสาธารณะตามกฎหมายดังกลาวขางตน จึงจําเปน
ที่จะตองมีมาตรฐานการใหบริการประชาชนตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย ที่มุงเนนการ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ซึ่งประกอบดวย หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม 
หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เพื่อใหการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงคุณภาพใน
การใหบริการและการตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมภาคประชาชนให
มีสวนรวมในการบริหารงาน และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดังนั้น คณะกรรมการ จึงไดกําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานราชการ เพื่อกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 จะตองมีรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตามมิติ ที่ 2 คือมิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ ที่ดําเนินการโดยหนวยงานหรือสถาบันภายนอกที่เปนกลาง โดยการประเมินจากความพึง
พอใจของประชาชนที่ไดรับบริการโดยตรง ทั้งนี้ผลจากการสํารวจความพึงพอใจดังกลาวเปนสวนหนึ่ง
ในการประเมินผลปฏิบัติราชการของเทศบาล และใชประกอบการพิจารณาการกําหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจาง กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอไป 

 
วัตถุประสงคการประเมิน 

1. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบล
นาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการจําแนกตามประเภทงาน เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา อาชีพ และชวงเวลาที่ไปใชบริการ 

 
ขอบเขตการประเมิน 
 การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้มุงที่จะสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการใน
เขตการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยทําการประเมินประเภทงานที่ใหบริการ คือ
งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล งานดานรายไดหรือ
ภาษี และงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซึ่งจะอํานวยประโยชนตอการพัฒนาระบบการ
ใหบริการ และการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง ความสุข ความสบายใจ ความสะดวกที่ไดรับ
จากสภาพแวดลอมที่เกิดจากการบริการของเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดานกระบวนการขั้นตอนในการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่
ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งวัดไดจากการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เพื่อสรุป
ความพึงพอใจการใหบริการ 
 ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมาใชบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาใชบริการจากเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 เทศบาล หมายถึง เทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
เปนพื้นที่ที่ใชในการสํารวจขอมูลในครั้งนี้ 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ หมายถึง รูปแบบ วิธีการ หรือขั้นตอนที่ 
เทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหผูไปใชบริการได
ปฏิบัติตามในการรับบริการ 
 ชองทางการใหบริการ หมายถึง รูปแบบการเขาใชบริการ ที่ประชาชนสามารถเขาใช
บริการงานดานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชไดอยาง
สะดวก 
 เจาหนาที่ผูใหบริการ หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานจางภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป และลูกจางของเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทําหนาที่
ใหบริการประชาชนในดานตางๆ ที่ทําการสํารวจความพึงพอใจ 
 สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สถานที่  วัสดุอุปกรณ และบุคลากรที่ เทศบาล      
ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดเตรียมไวเพื่อใหบริการแกผูมาใชบริการ 

 
ผลทีค่าดวาจะไดรบั 

1.  ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการบริการของเทศบาล    
ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริการของเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
      3. ไดรับขอมูลที่สามารถนํามาใชแกปญหา กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

สภาพท่ัวไป และขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลนาสาร 
 

แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ 
1. แนวคดิและทฤษฎคีวามพึงพอใจตอการบริการ 
    1.1   ความหมายของความพึงพอใจ 
   โวลแมน (Wolman. 1979) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก 
(Feeling) มีความสุขเมื่อคนเราไดรับความสําเร็จตามจุดหมาย (Goal) ความตองการ (Want) หรือ
แรงจูงใจ (Motivation) ในขณะที่มูลลินส (Mullins. 1985) กลาววา ความพึงพอใจเปนทัศนคติของ
บุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ หลาย ๆ ดาน เปนสภาพภายในที่มีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลที่
ประสบความสําเร็จในงาน ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษยมีแรงผลักดันบางประการใน
ตนเองและพยายามจะบรรลุเปาหมายนั้นแลวจะเกิดความพึงพอใจ เปนผลสะทอนกลับไปยัง
จุดเริ่มตน เปนกระบวนการหมุนเวียนตอไป 
   ราณี เชาวนปรีชา (2538) กลาวถึงความพึงพอใจวาเปนความรูสึกหรือ
ทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ความรูสึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนอง หรือบรรลุตามจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึก
ดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดข้ึน หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง ความพึง
พอใจตอการใชบริการจึงเปนความรูสึกที่ผูมารับบริการมีตอสถานบริการตามประสบการณที่ไดรับ 
จากการที่เขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ  
  สําหรับสมจิตร กาหาวงศ (2540) กลาววา ความพึงพอใจ เปนความคิดเห็น
หรือทัศนคติที่ดีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือความรูสึกที่บุคคลไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการ ในขณะที่ 
กฤษณี โพธิ์ชนะพันธุ (2542) อธิบายวาเปนการแสดงความรูสึกทางบวกตอสิ่งที่ไดรับการตอบสนอง
ตามความตองการของมนุษย สวนวาริธร ประวัติวงศ (2545) ไดใหความหมายวา เปนความรูสึกของ
บุคคลในทางบวกที่เกิดขึ้นจากการประเมินบริการ เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองหรือบรรลุ
จุดมุงหมายในสิ่งที่ตองการ และความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น หากความตองการหรือ
จุดมุงหมายนั้น ไมไดรับการตอบสนอง ความพึงพอใจของผู ใชบริการตอการดูแลที่ไดรับจากผู
ใหบริการ และจัดเปนเกณฑดานผลลัพธ ทําใหผูใหบริการสามารถกําหนดคุณลักษณะของการบริการ 
เปนการประเมินคุณภาพของการบริการ และบงชี้ถึงความสําเร็จของงานบริการ 
  ดังนั้นจึงสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนปฏิกิริยาดานความรูสกึตอสิ่งเรา หรือสิง่
กระตุนที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมิน โดยบงถึงทิศทาง
ของผลการประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือลบ หรือไมมีปฏิกิริยาใด ๆ 

 
  1.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  มีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจไวหลายทาน ดังเชน วิมลลิทธิ หรยางกูร                  
ซึ่งใหแนวคิดไววา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของคนเรา สัมพันธกับระบบมโนทัศนที่
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เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอมซึ่งแตกตางกัน  
เชน ความรูสึกดี เลว พอใจ ไมพอใจ สนใจ ไมสนใจ เปนตน   
  นอกจากนี้จิตตินันท เดชะคุปต (2538)  ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอทิธิพลตอ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ ดังนี้ 
   1. ผลิตภัณฑของการบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการจะเกิดขึ้นเมือ่ไดรบั
บริการที่มี คุณภาพและระดับการใหบริการตรงกับความตองการ รวมทั้งความเอาใจใสของผูใหบริการ
และคุณภาพบริการ 
  2. ราคาคาบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการขึ้นอยูกับราคาคาบริการที่
ผูใชบริการยอมรับ หรือพิจารณาวาเหมาะสมกับคุณภาพของบริการ และความเต็มใจที่จะจายของ
ผูใชบริการ ทั้งนี้เจตคติของผูใชบริการที่มีตอราคาคาบริการกับคุณภาพการบริการของแตละคนจะ
แตกตางกันไป 
  3. สถานที่บริการ การเขาถึงบริการไดสะดวก ทําเลที่ตั้ง และการกระจาย
สถานที่ใหบริการใหทั่วถึง เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 
  4. การสงเสริมแนะนําบริการ ความพึงพอใจของผูใชบริการเกิดขึ้นไดจากการ
ไดยินขอมูลขาวสาร หรือบุคคลอื่นกลาวถึงคุณภาพการบริการในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อที่มี
อยูก็จะรูสึกดีกับบริการดังกลาว อันเปนแรงจูงใจใหมีความตองการบริการตามมาได 
  5. ผูใหบริการ บุคคลที่มีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติงานบริการ จะตอง
คํานึงถึงความสําคัญของผูใชบริการเปนหลัก ซึ่งจะทําใหผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจไดงายยิ่งขึ้น 
  6. สภาพแวดลอมของการบริการ บรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
  7. กระบวนการบริการ วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการ 
ประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการ จะสงผลใหการปฏิบัติงานบริการแกผูใชบริการมีความคลองตัว 
และตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยางเหมาะสม 
 
 1.3 ความพึงพอใจตอบริการ 
  ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใชบริการ (Service Satisfaction) มี
นักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดนําแนวคิดและทฤษฎีของมาสโลวและมิลเล็ทท มาอธิบายไว ดังนี้ 
  มาสโลว (Maslow.1954) ไดกลาววา มนุษยมีความตองการ และความตองการของ
มนุษยไมมีที่สิ้นสุด เมื่อความตองการใดไดรับการตอบสนองแลว ความตองการอื่นก็จะเขามาแทนที่ 
และหากไมไดรับการตอบสนองจะยังเปนสิ่งจูงใจอยู มาสโลว ไดจัดความตองการของมนุษยไว เปน 5 
ระดับ  ดังนี้ 
  1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Need) เปนความตองการ
พื้นฐานเพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร อากาศ น้ํา ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค และ
ความตองการทางเพศ 
  2. ความตองการทางดานความมั่นคงปลอดภัย (Safety Need) ไดแก ความ
ตองการที่จะไดรับความคุมครองภัยตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับรางกาย ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ ฯลฯ 
  3. ความตองการทางดานสังคม (Social Need) ไดแก ความตองการที่จะเขา
รวม และไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตร และความรักจากเพื่อนรวมงาน 
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  4. ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสงัคม (Esteem Need) ไดแก ความ
ตองการในเรื่องความรูความสามารถ รวมทั้งไดรับการยกยองสรรเสริญจากบุคคลอื่น 
  5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self Deficit Principle) เปน
ความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย คืออยากใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความหวังของตน 
 มาสโลว ใหขอสังเกตเกี่ยวกับความตองการของคน ที่มีผลตอพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาวาจะประกอบไปดวยหลัก 2 ประการ คือ 
  1. หลักแหงความขาดตกบกพรอง (The Deficit Principle) ความขาดตก
บกพรองในชีวิตประจําวันของคนที่ไดรับอยูเสมอ จะทําใหความตองการที่เปนความพอใจของคน ไม
เปนตัวจูงใจใหเกิดพฤติกรรมในดานนั้น ๆ อีกตอไป โดยคนเหลานี้จะยอมรับและพึงพอใจในความ ขาด
แคลนตาง ๆ ในชีวิต เพราะเห็นเปนเรื่องธรรมดา 
  2. หลักแหงความเจริญกาวหนา (The Progressive Principle) กลาวคือ 
ลําดับขั้นความตองการทั้ง 5 ระดับ จะเปนไปตามลําดับที่กําหนดไว จากระดับต่ําไปหาระดับที่สูงกวา 
และความตองการของคนในแตละระดับจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อ ความตองการของระดับที่ต่ํากวาไดรับ
การตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจ 
 สําหรับ มิลเล็ทท (Millett. 1954) ไดกลาวถึงความพึงพอใจในบริการวา จะตองมี
ลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
  1. การใหบริการอยางเทาเทียม (Equitable Service) หมายถึง ผูรับบริการ
จะไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงพรรคแบงพวก โดยใชมาตรฐานบริการเดียวกัน 
  2. การใหบริการที่ตรงตอเวลา (Timely Service) หมายถึง การใหบริการที่
ตรงตอเวลา ตรงตามความตองการ 
  3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการที่
เพียงพอและเหมาะสม ดังนั้นการใหบริการที่เทาเทียมกันและตรงเวลา จะไมมีความหมายเลยถา
บริการที่ใหไมเพียงพอ 
  4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง              
การใหบริการอยางสม่ําเสมอ 
  5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการ
ที่มีการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพและความสามารถ ใชเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อ สนองความตองการของ
ประชาชน 
 
 1.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

  อมร รักษาสัตย ใหความเห็นวา ความพึงพอใจของผูรับบรกิารเปนมาตรการอีกอยาง

หนึ่งที่ใชวัดประสิทธิภาพของการบริหารงานได เพราะการจัดบริการของรัฐนั้นมิใชเพียงทําใหเสร็จ 

เทานั้น แตหมายถึงการใหบริการอยางดี เปนที่พอใจของประชาชน จากความหมายดังกลาวนี้ จึงสรุป

ไดวาความพึงพอใจหมายถึง  ความพอใจที่มีตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามทีบุ่คคลไดคาดหวังไว 

  นอกจากนี้ ปรัชญา เวสารัชช (2526) ไดกลาววา การใหบริการของรัฐนั้น จะตอง

คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้  
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  1. การใหบริการที่เปนที่พึงพอใจแกสมาชิกสังคม ความพึงพอใจเปนสิ่งที่วัด

ไดยากหรือใหคําจํากัดความยาก แตอาจกลาวไดอยางกวาง ๆ ถึงองคประกอบที่ทําใหเกิดความพึง

พอใจ คือ 

  1.1 ใหบริการที่เทากันแกสมาชิกสังคม 

  1.2 ใหบริการในเวลาที่เหมาะสม 

  1.3 ใหบริการโดยคํานึงถึงปริมาณที่เหมาะสมไมมากไมนอยเกินไป 

  1.4 ใหบริการโดยมีการปรับปรุงใหทันกับความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

  2. การใหบริการโดยมีความรับผิดชอบตอประชาชน เปนคานิยมพื้นฐาน
สําหรับการบริการราชการในสังคมประชาธิปไตยจะตองทําหนาที่ภายใตการชี้นําทางการเมืองจาก
ตัวแทนของประชาชน  และตองสามารถใหบริการที่มีลักษณะสนองตอบตอมติมหาชน ตองมีความ
ยืดหยุนที่จะปรับเปลี่ยนงาน หรือการใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลง
ไดมากที่สุด 
 
  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดหลักปฏิบัติงานทะเบียนใหนาย

ทะเบียนถือปฏิบัติมาตั้งแตป 2532 ดังนี้  

  1. ถูกตอง คือ ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ 

รวมทั้งถูกตองตรงกับความเปนจริง 

  2. สะดวก คือ ประชาชนไดรับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และไมเสียเวลารอ

คอย รวมทั้งเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดวย 

  3. สุจริต คือ เจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และยุติธรรม 

รวมทั้งประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

  4. ประชาสัมพันธ คือ ทําใหประชาชนและเจาหนาที่เกิดความรูความเขาใจ

และเห็นความสําคัญเกี่ยวกับงานทะเบียน รวมทั้งใหความรวมมือ 

  ตอมาในป 2535 ไดปรับเปลี่ยนเปนดังนี้ 

  1. ใหบริการ คือ การใหบริการแกประชาชน ผูมาติดตองานทะเบียนกับทาง

ราชการใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 

  2. สรางสรรคศรัทธา คือ ทําใหประชาชนเกิดความศรัทธาตอเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนตัวแทนของรัฐ เพื่อใหประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีวาจะไดรับการชวยเหลือ        

การบริการ และการชวยแกปญหาจากทางราชการไดเปนอยางดี ทั้งจะเปนผลตอการใหความรวมมือ

ในดานตาง ๆ จากประชาชนดวยความเต็มใจอีกดวย 

  3. แกไขปญหา คือ แกไขปญหาขอขัดของ ทั้งในดานการปฏิบัติงานและ

ปญหาของ   ประชาชนใหหมด หรือลดนอยลงไป 

  4. พัฒนางานทะเบียน คือ พัฒนางานทะเบียนใหมีความเจริญกาวหนา 

ปรับปรุงการปฏิบัติงานการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 1.5  การวัดความพึงพอใจ 
  ผาสุวรรณ สนิทวงศ ณ อยุธยา (2523) อธิบายวา การวัดดานจิตนิสัยหรือความรูสึก
เปนการวัดพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความรูสึก หรืออารมณ เชน ความสนใจ ความพอใจ ความซาบซึ้ง 
เจตคติ  หรือทัศนคติ คานิยมการปรับตัวทัศนคติ เปนการวัดความรูสึกของบุคคล อันเนื่องมาจากการ
เรียนรูหรือประสบการณตอสิ่งตาง ๆ ที่คอนขางถาวรในระยะหนึ่ง แตอาจเปลี่ยนได และ ทัศนคติ       
ก็สามารถระบุทิศทางและความมากนอย หรือความเขมแข็งได 
   การประเมินคาทัศนคติ  ในการวัดทัศนคติหรือความรูสึกนึกคิดของคนเราตอ        
สิ่งหนึ่ง  เราตองเสนอขอความแสดงทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ หลาย ๆ ขอความ  ผูรับการทดสอบ
ประเมินคา  แตละขอความถือเปน 1 มาตร  แลวนําคะแนนจากมาตรตางๆ มารวม เปนคะแนนรวม  
และยึดคะแนนนี้เปนหลักในการตีความ เนื่องจากถือวาขอความตาง ๆ ก็วัดจากทัศนคติตอสิ่งเดียวกัน 
ควรมีขอความหลายขอความเพื่อใหขอความมีความเที่ยงตรง นาเชื่อถือมากขึ้น การใหคะแนนเรา
กําหนดใหการแสดงทัศนคติในทางบวกเปนดังนี้ 
   พอใจมากที่สุด  เทากับ   5 คะแนน 
   พอใจมาก  เทากับ   4 คะแนน 
   พอใจปานกลาง  เทากับ   3 คะแนน 
   พอใจนอย  เทากับ   2 คะแนน 
   พอใจนอยทีสุ่ด  เทากับ   1 คะแนน 
  เมื่อใหผูรับการทดสอบประเมินคาขอความทั้งหมด แลวนําคะแนนที่ไดมารวมเปน
คะแนนของทัศนคติที่มีตอเรื่องที่ทดสอบ ผูสอบ ผูเสนอวิธีวัดแบบนี้ คือ คัดเลือกขอความที่ใชวัดจึง
เปนเรื่องสําคัญมาก 
 
2. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัการจัดบรกิาร 
  2.1  ความหมายของการจัดบริการ 
  ฟาริดา อับราฮิม (2537) ไดใหความหมายของการจัดบริการวา หมายถึง การวาง
รูปแบบและความสัมพันธซึ่งนําไปสูเปาหมายของแผนงาน มีการมอบหมายบทบาท กําหนดอํานาจ
ความรับผิดชอบ การจัดใหมีการประสานงาน กําหนดขอบเขตงาน สวน กฤษณี โพธ์ิชนะพันธุ (2542) 
ไดใหความหมายวา หมายถึง การจัดกิจกรรมใหเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ 
  จากความหมายที่กลาวมานี้ สรุปไดวา การจัดบริการ หมายถึง การดําเนินงานตาม
แนวทางนโยบายและวัตถุประสงคของสถานบริการที่วางไว เพื่อใหเปนไปตามความตองการ และ
สนองตอบในการแกไขปญหาใหแกผูใชบริการ ครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดบริการ 
  แทพเพน (Tappen.1983) กลาวถึง การจัดบริการวา เปนการจัดสรรทรัพยากร
อยางมีระบบ ซึ่งไดแกการจัดเตรียมสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 
  1. ความสะดวก (Facilities) ไดแก ความสะดวกจากการจัดแผนผังความ
สบายและความปลอดภัยของสถานที่ รวมถึงการเขาถึงสิ่งสนับสนุนของบริการ 
  2. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ (Equipment) ไดแก ความพรอม ความ
เพียงพอ ของวัสดุอุปกรณ การบํารุงรักษา ความทันสมัยของเครื่องมือ เครื่องใช และความสามารถ
ของบุคลากรในการใชเครื่องตาง ๆ อยางเหมาะสม 
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  3. บุคลากร (Staff) ไดแก ความรู ความสามารถ ความนาเชื่อถือ อัตรา
บุคลากรที่เหมาะสมกับจํานวนผูรับบริการ 
  4. การเงิน (Finance) ไดแก เงินเดือน คาตอบแทน แหลงที่มาของเงินและ
ความเพียงพอของเงิน 
  สําหรับ Nancy (1953) กลาววา การใหบริการที่ดีสวนหนึ่งขึ้นอยูกับการเขาถึง
บริการซึ่งแนวทางการเขาถึงบริการมีดังนี้ 
  1. ความเพียงพอของบริการที่มีอยู คือ ความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยู
กับความตองการขอรับบริการ 
 2. การเขาถึงแหลงบริการอยางสะดวก โดยคํานึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง 
  3. ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ ไดแก แหลง
บริการที่ผูรับบริการยอมรับวาใหความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
  4. ความสามารถของผูรับบริการในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ 
  5. การยอมรับคุณภาพบริการ  ซึ่งในที่นี้รวมถึงการยอมรับลักษณะของผู
ใหบริการดวย 
  สวน จินตนา บุญบงการ (2539) ไดใหคํานิยามวา “บริการ” คือสิ่งที่จับ สัมผัสแตะ

ตองไดยากและเสื่อมสูญสภาพไปไดงาย บริการจะทําขึ้นทันที และสงมอบใหผูบริการทันที หรือ

เกือบจะทัน  และกลาวถึงคุณลักษณะ 7 ประการ ของการบริการที่ดี โดยเสนอวา ”บริการ” ตรงกับ

คําวา “SERVICE”  ซึ่งมีความหมายของการบริการที่สามารถเปนหลักปฏิบัติไดดังนี้ 

  S = Smiling and Sympathy ยิ้มแยมและเอาใจใส เห็นอกเห็นใจตอความ

ลําบากยุงยากของผูมารับบริการ 

  E = Early Response ตอบสนองตอความประสงคจากผูรับบริการอยางรวดเร็ว

ทันใจ โดยไมตองใหเอยปาก เรียกรอง 

  R = Respectfulness แสดงออกถึงความนับถือ ใหเกียรติผูมารับบริการ 

  V = Voluntary Manner การใหบริการที่ทําอยางสมัครใจ เต็มใจทํา ไมใช

ทํางานอยางเสียไมได 

  I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณของผูใหบริการ และภาพลักษณ

ขององคการ 

  C = Courtesy ความออนนอม ออนโยน สุภาพ มีมารยาทดี 

  E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนขณะบริการและใหบริการ

มากกวาที่ ผูรับบริการคาดหวังเอาไว 

 
3. ธรรมาภิบาลกบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีความเขมแข็งและสามารถแกไขปญหาและพัฒนา
ชุมชน สูความเจริญไดตามที่มุงหวังนั้นจะตองขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ สวนดวยกัน เชน มีการบริหาร
จัดการที่ดี  มีสมาชิกคณะกรรมการบริหารและเจาหนาที่ที่เขาใจบทบาทหนาที่มีความซื่อสัตย         
มีความรูความสามารถ ขณะเดียวกันจะตองไดรับความรวมมือจากชุมชนและหนวยงานตางๆ เปน
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อยางดีดวย  ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองประยุกตและพัฒนาแนวทางธรรมาภิบาล
และตัวช้ีวัดเพื่อประเมินตนเองวาอยูในระดับใดและจัดกระบวนการเรยีนรูเพื่อเสรมิสรางความเขมแขง็
ดานธรรมาภิบาลขึ้นโดยพิจารณาจากแนวทาง 6  ดาน ประกอบดวย 
  1. หลักนิติธรรม  เปนการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับให
ทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับของชุมชน  และชุมชนยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย  ซึ่งการปฏิบัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถดําเนินการใหสอดคลองได  โดยการออกขอบังคับขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตองเปนไปตามที่กฎหมายใหอํานาจไว และตองมุงใหเกิดความเปนธรรม และ
เพื่อรักษาผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก และเพื่อใหเปนที่ยอมรับของชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรเปดเวทีประชาชนไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองเผยแพรและประชาสัมพันธขอบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิและหนาที่ของประชาชน  
ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง ดวยการปดประกาศ  ณ  ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือที่
ชุมชนทุกหมูบานหรือการประชาสัมพนัธ ดวยรูปแบบอื่นๆ เชน ทําเปนเอกสารแจกจายในการประชุม  
หรือเสียงตามสายเปนตน 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจในการบังคับใชขอบังคับ
รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ ตองปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับใหถูกตอง
ตามที่บัญญัติไวและตองบังคับใชอยางเสมอภาค ไมมีการเลือกปฏิบัติกับบุคคลใดหรือกลุมบุคคลใด
เปนกรณีพิเศษ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเสมอภาค ไดแก การจัดเก็บภาษีในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะตองจัดเก็บอยางทั่วถึงเทาเทียม และถูกตองโดยไมกลั่นแกลงหรือ
ลดหยอนแกผูใดเปนการเฉเพาะ เปนตน นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ยังมีหนาที่ในการ
พัฒนาบุคลากร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในฝายพนักงานและสมาชิกสภา ใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่ตองใชในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 2. หลักคุณธรรม  เปนการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในความถูกตองดีงามเปน
แบบอยางแกประชาชนเพื่อเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริต จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย บุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรวมถึงผูบริหาร พนักงาน ทุกคนจะตองยึดหลักหนาที่ความรับผิดชอบ
ของตน โดยพนักงานสวนตําบลจะตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มาทํางานตรงเวลา  
ใหบริการประชาชนดวนความเสมอภาค ถูกตอง สมาชิกสภา  ตองตระหนักในหนาที่ของตนในฐานะ
เปนผูแทนประชาชน ตองมุงเนนรักษาผลประโยชนแกสวนรวม ไมเห็นแกประโยชนสวนตนมาประชุม
อยางสม่ําเสมอ พิจารณาเรื่องตางๆ ในสภาอยางมีเหตุผลตรงไปตรงมา  ยึดหลักผลประโยชนสวนรวม
และถูกตองตามกฎหมาย 
 3. หลักความโปรงใส  โดยเนนการปรับกลไกและวิธีการทํางานใหมีความ
โปรงใสใหมีการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาใหประชาชนเขาถึงขอมูล  ไดสะดวก  และมี
กระบวนการ   ใหประชาชนตรวจสอบได  โดย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองถือปฏิบัติในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2539  ทั้งนี้ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของวิธีการเผยแพรขอมูลขาวสาร ที่สามารถทําให
ประชาชนไดรับรูอยางกวางขวาง 
 4. หลักการมีสวนรวม  ถือเปนหลักการที่มีความสําคัญขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่ตองใหประชาชนมีสวนรวมทุกขั้นตอน ตั้งแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือผูบริหาร และมีสวนรวมในการบริหารงานตั้งแตการรับรูขอมูลขาวสาร แสดงความ
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คิดเห็นในการตัดสินใจทําอะไร อยางไร รวมทั้งการตรวจสอบและการประเมินผลงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสุดทายประชาชนยอมมีสิทธิเหนือองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีอํานาจ
ในการถอดถอนผูบริหารหรือสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่ประชาชนเห็นวาปฏิบัติงาน
เสียหายลมเหลว มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย นอกจากนั้น กฎหมายยังไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองสงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม ไดแก  รัฐธรรมนูญ 
มาตรา 76   กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น พ.ศ.   2542  ในมาตรา 16  ( ) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองสรางระบบ
กลไก ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในทุกขั้นตอน เพื่อใหการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับความตองการของประชาชนอยางเปนรูปธรรม 
 5. หลักความรับผิดชอบ  หลักขอนี้มุงเนนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ตระหนักในอํานาจหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอประชาชน มีความใสใจตอปญหาของชุมชน และมีความ
กระตือรือรนในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนใหบรรลุผล โดยไมเลือกปฏิบัติ และมี
ความกลาหาญที่จะยอมรับผลการกระทํา โดยการจัดบริการสาธารณะอยางมีคุณภาพ เปนธรรม และ
ทั่วถึงทั้งในและนอกอาคารสถานที่ใหประชาชนยึดถือเปนที่พึ่งได เปดโอกาสใหประชาชนไดรองทุกข
และแจงความเดือดรอนไดสะดวก รวมทั้งควรมีผูรับเรื่องราวรองทุกขประจําหมูบาน มีความจริงใจใน
การนําโครงการและกิจกรรมที่เสนอโดยประชาชนหรือประชาคมไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
โดยคํานึงถึงความจําเปนเรงดวน นอกจากนี้จะตองนําโครงการและกิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาไป
จัดทําขอบังคับงบประมาณ  เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามที่สัญญาไวกับประชาชน  หากทําไมไดก็ตอง
แจงใหประชาชนทราบ 
 6. หลักความคุมคา เปนการเนนประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยใช
ทรัพยากร งบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสดุแกประชาชน  รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของ
ทองถิ่นใหสมบูรณและยั่งยืน 
 การดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลดังกลาวมีเปาหมายเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชน เพื่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และความประหยัด
หรือ ป. ไดแก 
 ป. ประชาชน  คือ การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองมี
ประชาชนเปนเปาหมายและศูนยกลาง เชน การกําหนดโครงการพัฒนาตางๆ ใน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ควรเปนไปเพื่อ ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปน
หลัก มิใชเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริหารหรือพนักงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ป. ประสิทธิภาพ  คือ การทํางานตามกระบวนการที่ถูกตองอยางรวดเร็ว
ที่สุด เชน กรณีประชาชนมาติดตอชําระภาษี พนักงานสวนตําบลจะอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนํา
แกประชาชน พรอมทั้งดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายอยางถูกตองและรวดเร็วจึงจะถือ
วาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 ป. ประสิทธิผล   คือ ผลหรือคุณภาพของงานที่ทําตาม ตัวอยางเรื่อง
ประสิทธิภาพไดเนนในเรื่องความรวดเร็วและถูกตองตามข้ันตอน แตในเรื่อง ของประสิทธิผลจะเนนที่
ความถูกตองของ ผลงานที่ทํา เชน การรับชําระภาษีนอกจากจะใหบริการไดอยางรวดเร็วแลว ผลงาน
ที่ทําจะตองถูกตองไมมีปญหาที่ประชาชนจะตองกลับมารองขอใหแกไขอีก 
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 ป.  ประหยัด   การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสวนราชการสวน
ทองถิ่น จึงตองตระหนักอยูเสมอวาเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค เปนของประเทศชาติและ
ประชาชน มิใชงบประมาณสวนตัว ดังนั้น การใชจายงบประมาณจะตองเปนไปอยางรอบคอบยิ่งกวา
เงินสวนตัว การจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑตองมีคุณภาพ และเหมาะสมกับราคา เพื่อใหสามารถใชงานได
อยางคุมคา ประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด โดยการเปดกวางใหมีกระบวนการแขงขันเสนอราคา 

 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรตระหนักและมองเห็นความสําคัญ
ในการนําหลัก ธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารงานเพื่อเปาหมาย 4   ป . ดังกลาว โดยเฉพาะ
ในเรื่องของความโปรงใส การมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนการยึดหลักกฎหมายในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งถือวาเปนหัวใจในการบริหาร ในขณะเดียวกันก็จําเปนจะตองสรางความเขาใจแก
ประชาชน เพื่อใหเกิดจิตสํานึกในการมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อ ประโยชนสูงสุดโดย
สวนรวม 
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ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลนาสาร 

 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 
 
ประวตัิความเปนมา 
  เทศบาลตําบลนาสาร เกิดขึ้นเมื่อกระทรวงมหาดไทย ไดประกาศยกฐานะสภาตําบล
นาสารเปนเทศบาลตําบลนาสาร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื ่อง   จัดตั้งองคการ
บริหารสวนตําบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ซึ่งเปน 1 ใน 4 ของ องคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอพระพรหม หลังจากนั้น ไดยกฐานะเปนเทศบาลตําบลนาสาร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 
  ตําบลนาสารเปนพื้นที่หนึ่งของเมืองศรีวิชัย (ปจจุบันคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
ซึ่งเปนพื้นที่ปลูกขาวของหลวงสมัยนั้น หรือที่เรียกวา “นาหลวง” โดยราษฎรจะปลูกขาวสงราชสํานัก
และมีกํานันหรือที่เรียกสมัยนั้นวา “ขุนนาสาร” เปนผูปกครอง  

  ดังนั้น คําวา “นาสาร” มาจากชื่อของภูมิประเทศของตําบล คือเปนพื้นที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีความอุดมสมบูรณของพืชผลผลิต พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม เหมาะที่จะ
ทํานาปลูกขาว เกษตรกรสวนใหญ ไดผลผลิตที่เปนขาวสารที่เต็มเม็ดเต็มหนวยทําใหเหตุผลหนึ่งที่ทํา
ใหไดช่ือของตําบลนี้วา “ตําบลนาสาร” ตําบลนาสาร ในสมัยกอนพื้นที่ในเขตบริเวณน้ีเปนพื้นที่ทํานา
เพื่อสงเสบียงใหกับหัวเมืองตาง ๆ เพราะเปนพื้นที่ที่เหมาะกับการทํานาทําไรเปนอยางมาก ตําบลนา
สารมีเนื้อที่ทั้งหมด โดยประมาณ 27.747 ตารางกิโลเมตร (17,341.875 ไร) เนื้อที่ตําบลนาสารสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาขาวเปนสวนใหญ ซึ่งเปนที่มาของชื่อ “นาสาร” ตั้งแต
โบราณมา  
 

1. ดานกายภาพ 
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

       ท่ีตั้ง  เทศบาลตําบลนาสารตั้งอยูเลขที่ 138  หมูที่  6 บานหวยพระ ตําบลนาสาร อําเภอ   
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีระยะทางหางจาก ที่วาการอําเภอพระพรหม ประมาณ 4  
กิโลเมตร 
           อาณาเขตการบริหารงาน 
 ทิศเหนือ      ติดตอ  เขตเทศบาลตําบลไชยมนตรีและตําบลมะมวงสองตน อําเภอเมืองจงัหวัด
นครศรีธรรมราช  

ทิศใต               ติดตอ  เขตเทศบาลตําบลนาพรุ  ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม   
ทิศตะวันออก      ติดตอ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ทิศตะวันตก        ติดตอ เขตเทศบาลตําบลกําแพงเซา อําเภอเมือง ตําบลขุนทะเล อําเภอ 

ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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      1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
      เทศบาลตําบลนาสารมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 27.747 ตารางกิโลเมตร  พื้นที่สวนใหญ

เปนพื้นที่ราบลุม เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ําทวมขังพื้นที่จึงสามารถปลูกพืชไดเพียงบางสวน และสวนใหญ
ประกอบอาชีพทํานา   

 

      1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
      ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน มีฝนตกตลอดทั้งป โดยทั่วไปอากาศไมรอนจัด เนื่องจาก

อิทธิพลลมมรสุมพัดผานจากทะเลทั้งสองฝง จึงมีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอน และฤดูฝน 
 
1.4 ลักษณะของดิน  
      ลักษณะของดินในพื้นที่เปนดินรวน ดินเหนียว พื้นที่ราบลุม 
 
1.5 ลักษณะของแหลงนํ้า 
      ลําหวย        7 แหง   
 หนองน้ํา       4 แหง 
      ลําคลอง        2 แหง   
 สระน้ํา       13 แหง 
      บอน้ําตื้น  1,412 แหง   
 บอบาดาล      96 แหง 
     ฝาย         8 แหง 
 

2. ดานการเมืองการปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

      เทศบาลตําบลนาสารมีพื้นที่การบริหารงานรวมทั้งสิ้น  27.747 ตารางกิโลเมตร  มี
จํานวนหมูบาน 7 หมูบาน โดยมีพื้นที่อยูในเขตเทศบาลตําบลเต็มพื้นที่ทั้ง  7  หมูบาน ประกอบดวย 

หมูที่    1    ช่ือ    บานหนองลุง 
หมูที่    2    ช่ือ    บานมะมวงตลอด 
หมูที่    3    ช่ือ    บานพระเพรง 
หมูที่    4    ช่ือ    บานมะมวงขาว 
หมูที่    5    ช่ือ    บานหนองจระเข 
หมูที่    6    ช่ือ    บานหวยพระ 
หมูที่    7    ช่ือ    บานทุงปรัง 
 

 2.2 ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 
  เทศบาลตําบลนาสาร ประกอบดวยการปกครองทองที่ 7  หมูบาน   มสีมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลนาสาร 12 คน นายกเทศมนตรี 1 คน และรองนายกเทศมนตรี 2 คน ที่ปรึกษานายก 1 คน 
และเลขานุการนายก  1 คน  
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3. ดานการศกึษา 
  เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนาสาร  ไดรับการเตรยีมความพรอมกอนเขา
รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนรอยเปอรเซ็นต โดยมีสถานศึกษาที่สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้ 
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษาตําบลนาสาร  มแีหลงการศึกษาในพื้นที่  ดังน้ี 

 - ศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบลนาสาร       จํานวน  2  แหง 
 - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลนาสาร จํานวน  1  แหง 
 - โรงเรียนประถมศึกษา    จํานวน  5  แหง 
 - ระดับอาชีวศึกษา    จํานวน  1  แหง 
 - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (วิทยาเขต) จํานวน  1  แหง  
 - ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  จํานวน  1  แหง 
 - ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัด   จํานวน  1  แหง 

4.2 สาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล     จํานวน  1  แหง  ตั้งอยูที่ บานพระ
เพรง หมูที่ 3 
 - รานขายยา     จํานวน  1  แหง  ตั้งอยูที่ หมูที่ 3  
                - กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาสาร จํานวน  1  แหง  ตั้งอยูที่ หมูที่ 3  
       - มีอัตราการใชสวม  รอยละ 100 

 

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 
    5.1 การคมนาคมขนสง 
  ถายโอนจากทางหลวงชนบท 1 สาย ความยาว 1.100 กม. ถนนของ อปท. 92 สาย ความ
ยาว 73.183 กม. ถนนในความรับผิดชอบของทองถิ่นรวม 93 สาย  ความยาวรวม 74.283 กม. 
  -   ถนนลาดยาง  ระยะทาง  11.801 กม. 
  -   ถนนคสล.  ระยะทาง  39.974 กม. 
           -   ถนนหินคลุก  ระยะทาง  22.508 กม.  
          ถนนสายหลักที่ใชสญัจรไปมาไดสะดวก  มีสายตาง ๆ ดังนี้ 
  -  ทางหลวงแผนดิน  หมายเลข  4103  เบญจมฯ – นาพรุ 
  -  ถนนสายพระเพรง-ขุนทะเล 
  -  ถนนสายหวาเทียน 
  -  ถนนสายวัดมะมวงตลอด-คลองคูพาย 
           -  ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 403  นครศรีฯ-ทุงสง 
  -  ถนนสายยอยในหมูบาน 
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5.2  การไฟฟา 
-  ราษฎรในตําบลนาสารมรีะบบไฟฟาใชทุกครัวเรอืน 
-  ถนนในเขต เทศบาลตําบลนาสาร ที่มีไฟฟาสาธารณะ จํานวน 26  สาย 
-  ถนนในเขต เทศบาลตําบลนาสาร ที่ไมมีไฟฟาสาธารณะ จํานวน 29  สาย 

5.3  การประปา 
  ครัวเรือนที่ใชน้ําประปา     จํานวน 1,291 หลังคาเรือน 
  หนวยงานเจาของกิจการประปา   ของประปาภูมิภาค 1 แหง 
  นํ้าประปาที่ผลิตได             จํานวน 250  คิว./ชม. 
  นํ้าประปาที่ตองการใช   จํานวน 250  ลบ.ม./ชม. 
  แหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา  คือแหลงน้ําผิวดิน 
 

 5.4  โทรศัพท 
หมายเลขโทรศัพท เทศบาลตําบลนาสาร   075-763265 – 6  หองอปพร.   075-763314 

   สัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตําบลนาสาร 
 

5.5  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวสัดุ ครุภัณฑ 
   -  มีการขนสงทางไปรษณียสะดวกถึงทีห่มาย 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

     6.1 การเกษตร 
              พื้นที่ทํานา (ปลูกขาว) จํานวน  1,577    ไร  ทําปละ  1  ครั้งเปนสวนใหญ 

             พื้นที่ทําสวน  จํานวน  5,196    ไร 
    ทําไรมันเทศในระหวางเก็บเกี่ยวนาป  
             พื้นที่อยูอาศัย   จํานวน  1,503    ไร 
             พื้นที่วางเปลา  จํานวน      103    ไร 
             พืชสวนที่สําคัญ   ไดแก 

       - ยางพารา จํานวน 4,078 ไร   
       - เงาะ  จํานวน     92 ไร   
   - มังคุด  จํานวน   583 ไร   
   - ปาลมน้ํามัน จํานวน   196 ไร   
   - มะพราว จํานวน     78 ไร 
   - ลองกอง จํานวน    169  ไร  
หมายเหต ุ ขอมูลจากเกษตรอําเภอพระพรหม  ณ วันที่ 9 มีนาคม 2558 
 

 6.2 การประมง 
     สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเอกชน 1 แหง พื้นที่   2  ไร 
     สถานที่เลี้ยงปลาแบบกระชัง 1 แหง พื้นที่    10  ไร 
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6.3 การปศุสัตว 
จํานวนสัตวในพื้นที่โดยประมาณ 

- โค  1,199  ตัว    

- สุกร        241 ตัว 

- เปด  7,689 ตัว   

- ไก         22,604  ตัว 

6.4 การบริการ 
 หนวยธุรกิจในเขตเทศบาลตําบลนาสาร 
  •  หางสรรพสินคา เซ็นทรลัพลาซา    1 แหง 
  •  โรงแรม     2 แหง 
  •  ปมน้ํามันและกาซ    1 แหง 

•  รานอาหาร    3 แหง 
•  โชวรูมรถยนต     2 แหง 
•  สถานตรวจสภาพรถเอกชน    2 แหง 
•  โรงแรม      2 แหง 
 

6.5 อุตสาหกรรม 

- โรงงานน้ําดื่มมายวิงค 
- บริษัทสยามมาสเตอรคอนกรีต 

- บริษัทแมรี่แอนดแดรีโ่ปรดักส จํากัด 
 

6.6 แรงงาน 

   ประชาชนสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพรบัจาง ที่เหลือประกอบอาชีพทําสวน

และทํานา 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
7.1 ขอมูลดานการเกษตร 

ตําบลนาสาร  มีพื้นที่ทัง้หมด 29,687  ไร  เปนพื้นที่ถือครองดานการเกษตร  จํานวน27,125 ไร 
โดยใชประโยชนในที่ดิน   เปนนาขาว   1,138   ไร 

   ไมผล/ไมยืนตน  4,692    ไร 

   ยางพารา   6,390   ไร 

   พืชผัก  915      ไร 

   อื่นๆ  13,594 ไร 

7.2 ขอมูลดานแหลงนํ้าทางการเกษตร 
แหลงน้ําธรรมชาติ  
- คลองหยวด  ไหลผานพื้นที่ ม.1,3,6 
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แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น 
- คลองชลประทาน ไหลผาน ม.1,3,4,5,6 

7.3 ขอมูลดานแหลงนํ้ากินนํ้าใช (หรือนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค) 
แหลงน้ําจากการประปาสวนภูมิภาค ต้ังอยูหมูที่ 3 ตําบลนาสาร 
 

8. ศาสนา  ประเพณ ี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 

การนับถือศาสนาของประชากรตําบลนาสาร แยกไดดังนี้ 
1. ศาสนาพุทธ รอยละ 98.00 
2. ศาสนาอื่นๆ รอยละ 2.00 

 
 

 ตารางท่ี 2.1 แสดงสถาบันและองคกรศาสนา    

 

ประเภท จํานวน ชื่อ 
1. วัด 

 
7  แหง 

 
 

1. วัดกัตสัทธาราม หมูที่ 1 
2. วัดประตูคลงั หมูที่ 1 
3. วัดคันนาราม หมูที่ 5 
4. วัดพระเพรง  หมูที่ 3 
5. วัดมะมวงตลอด หมูที่ 7 
6. วัดหนองแตน  หมูที่ 3 
7. วัดมะมวงขาว  หมูที่ 4 

 

8.2 ประเพณีและงานประจําป 
วัฒนธรรมประเพณี 

  ราษฎรในพื้นที่ตําบลนาสาร  มีประเพณีวัฒนธรรมเหมือน ๆ  กับคนในภาคใตทั่ว ๆ 
ไป  ที่นับถือพระพุทธศาสนา  และมีประเพณีวัฒนธรรม  เชน  เดือน 3 ทําบุญใหทานไฟ,การกวนขาว 
ยาโค (ขาวมธุปายาส) เดือน 5 อาบน้ําผูสูงอายุ (วันขึ้นปใหม)  เดือน 8 วันเขาพรรษา  เดือน 10 
ทําบุญอุทิศใหปูยาตายาย  (วันสารท)  ขนมเดือนสิบ เดือน 11 วันออกพรรษา, ชักพระ  เดือน 12 
ลอยกระทง  ปใหมทําบุญอวยพรปใหม  นอกจากนั้นยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณในดาน
ตาง ๆ ของคนภาคใต  เชน การแตงกาย ภาษา อาหาร วัฒนธรรมการแชรงาน หรือการชวยเหลือ  
ความสามัคคี  และการละเลนพื้นบาน  เปนตน 
 

8.3  สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ไดแก   

-  ขาวหลาม   

-  ขนมทองมวน   

-  เครื่องจักรสาน    
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9. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
9.1 แหลงนํ้า   

     - ลําหวย  7 แหง   
     - ลําคลอง  2 แหง   
     - บอน้ําตื้น     1,412 แหง   
     - ฝาย    8 แหง   
 - หนองน้ํา  4 แหง 
 - สระน้ํา  13 แหง 
 - บอบาดาล  96 แหง 
 - อื่นๆ   - แหง 

      - ราง/ทอระบายน้ํา    4 แหง รวมระยะทาง 310   ม. 
  
10. หนวยบริการใหปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสนิ 
       - ที่พักสายตรวจประจําตําบล  1  แหง  ตั้งอยูหมูที่  3    
 - ศูนย อปพร.ตําบลนาสาร  ตั้งอยู หมูที่ 6  ซึ่งมีสมาชิก อปพร. จํานวน  51  นาย  
สับเปลี่ยนกันประจําศูนยดังกลาว 
 - สายดวน  สาธารณภัย 1 เลขหมายตลอด 24 ชั่วโมง (075-763314) 
 
11. สวนราชการในเขตพื้นที ่

11.1 หนวยราชการสวนกลาง จํานวน 15 แหง ไดแก 
 - ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 - สถานีควบคุมไฟปาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 - สํานักงานทางหลวงชนบทจงัหวัดนครศรีธรรมราช  
 - ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวดันครศรีธรรมราช  
 - สํานักงานขนสงจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 - สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 - ฝายเรือขุดและเรอืกําจัดวัชพืชที่ 7  
 - หนวยปฏิบัติการงาน 2 งานปฏิบัติการรถขุดที่ 7.2 
 - หนวยปฏิบัติการงานขนสง 5  
 - หนวยปฏิบัติการงานสูบน้ําที่ 7.1  
 - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 8  
 - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช  
 - สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12  
 - สํานักงานปฏิรปูที่ดินจงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

       11.2 หนวยราชการสวนภูมิภาค จํานวน 9 แหง ไดแก 
 - ศูนยวิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนครศรีธรรมราช  
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 - สถานีเพาะชํากลาไมนครศรีธรรมราช 
 - การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 - การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต)  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 - ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพระพรหม  
 - ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 - ศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งนครศรีธรรมราช  
 - สํานักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 - โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวิธีการ
ประเมิน ดังนี้ 
 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
  3. การเกบ็รวบรวมขอมลู 
  4. การวิเคราะหขอมลู 
   5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูมาใชบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ประจําป
งบประมาณ 2563 จํานวน 4,088 คน 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการประเมินความพึงพอใจคือ ผูที่มาใชบริการของเทศบาลตําบลนาสาร 
จํานวน 866 คน ซึ่งไดมาโดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie 
and Morgan) และใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบอยางงาย (Simple Random 
Sampling) ตามจํานวนผูมารับบริการ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
  1. กําหนดขนาดตัวอยาง ตามจํานวนผูมาใชบริการที่ของเทศบาลตําบลนาสาร 
ประจําปงบประมาณ 2563 โดยใช ตารางสําเร็จรปูการกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 866 คน 
   2. การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวย
วิธี Systematic Random Sampling จากผูมารับบริการของของเทศบาลตําบลนาสาร ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 866 คน ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ผูมารับบริการจากเทศบาลตําบลนาสาร 
อําเภอพระพรหม จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ประเภทบริการ จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 
งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 
งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 
งานดานรายไดหรอืภาษี 
งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงัคม 

37 
417 

1,560 
2,074 

34 
200 
308 
324 

รวม 4,088 866 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล     
ตําบลนาสารในครั้งนี้ คือแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารโดย  
ผูวิจัยไดทําการรวบรวมคําถามจากการศึกษาขอมูลหรือลักษณะงานการใหบริการตางๆ ของเทศบาล
ตําบลนาสาร สรางเปนแบบประเมินความพึงพอใจโดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ประกอบดวย  เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  อาชีพ 
และการติดตอขอใชบริการ 
 ตอนที่ 2 ขอคําถามตามรายละเอียดของการบริการ แบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดาน
กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก โดยในแตละขอคําถามเปนแบบประเมินที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ตามมาตรวัดแบบ Likert โดยกําหนดระดับการตอบไว 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับ     5      หมายถึง       มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
  ระดับ     4      หมายถึง       มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  ระดับ     3      หมายถึง       มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  ระดับ     2      หมายถึง       มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
  ระดับ     1      หมายถึง       มีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ขอคําถามปลายเปดประกอบดวย ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในแตละดาน สิ่งที่พอใจ
หรือประทับใจเปนพิเศษจากการไปใชบริการ  และสิ่งที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน 
 
การเกบ็รวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมลู ตามขั้นตอนดังนี ้
  1. ผูวิจัยรวมขอมูลความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารประจําป
งบประมาณ 2563 
  2. ผูวิจัยไดขอความรวมมือไปยังเทศบาลตําบลนาสาร ในการเก็บรวบรวมแบบประเมินความ
พึงพอใจในการรับบริการ โดยเก็บแบบประเมินจากผูใชบริการไดจํานวนทั้งสิ้น 866 คน 
 3. ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูลในแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล     
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบประเมินความพึงพอใจ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความ
สมบูรณถูกตองของขอมูลในเบือ้งตน จากนั้นไดกําหนดรหัส แลวบันทึกขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร 
ดวยโปรแกรม Microsoft Excel หลังจากนั้นไดทําการแปลงขอมูลเขาสูโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ โดยกําหนดสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ผูวิจัยไดวิเคราะหหาคาความถี่ และรอยละ จําแนก
ตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใชบริการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ 
  2. ขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารผูวิจัยไดวิเคราะหหา
คาความถี่  คารอยละ คา เฉลี่ย  และคา เบี่ ยง เบนมาตรฐาน โดยความพึงพอใจรายขอได 
มีการวิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ จําแนกตามระดับความพึงพอใจ พรอมทั้งหาคาเฉลี่ย และ 
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คาเบี่ยงเบนมาตรฐานในแตละขอ สวนรายดานและภาพรวมทุกดาน ไดมีการวิเคราะหเฉพาะคาเฉลี่ย 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งคาเฉลี่ยทั้งรายขอ รายดาน และภาพรวมทุกดาน มีการแปลความหมาย
ของคาเฉลี่ยเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ โดยใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) (อางถึง บุญชม 
ศรีสะอาด, 2535:100) ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย     4.51 – 5.00   หมายถึง    มีความพึงพอใจตอการใหบริการมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย     3.51 – 4.50   หมายถึง    มีความพึงพอใจตอการใหบริการมาก  
    คาเฉลี่ย     2.51 – 3.50   หมายถึง    มีความพึงพอใจตอการใหบริการปานกลาง 
   คาเฉลี่ย     1.51 – 2.50   หมายถึง    มีความพึงพอใจตอการใหบริการนอย 
   คาเฉลี่ย     1.00 – 1.50   หมายถึง    มีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยทีสุ่ด 
  3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารจําแนกตามตัว
แปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการผูวิจัยไดวิเคราะหหาคา T-test เพื่อ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร  2  กลุม  ซึ่งไดแก ตัวแปรเพศ และวิเคราะหหาคา 
F-test  เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร  3  กลุมขึ้นไป  ซึ่งไดแก  ตัวแปรอายุ  
วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ 
   4. ขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลนาสาร ซึ่งเปนขอคําถามแบบปลายเปด ผูวิจัยไดนําประเด็นความคิดเห็นที่ไดมาสรุป
เปนประเด็นสําคัญ พรอมทั้งนําเสนอขอมูลใน 2 ประเด็นคําถาม ประกอบดวย (1) สิ่งที่พอใจหรือ
ประทับใจเปนพิเศษจากการไปใชบริการ และ (2) สิ่งที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน  
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ในครั้งนี้ผูวิจัยได
วิเคราะหหาคาสถิติดังตอไปนี้ 
   1. คารอยละ (Percentage) 
   2. คาเฉลี่ย (Mean) 
   3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )  
   4. คาสถิติ T – test  ซึ่งใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสําหรับ        
ตัวแปร 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน ซึ่งไดแก ตัวแปรเพศ 
   5. คาสถิติ F-test ซึ่งใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสําหรับตัวแปร 
3  กลุมที่เปนอิสระตอกัน ซึ่งไดแก ตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การ วิ จั ยป ระ เมิ นความพึ งพอ ใจ ต อ กา ร ให บ ริ ก าร ของ เทศบ าล ตํ าบล นาสา ร  
ในครั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  
จึงไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล พรอมทั้งรูปแบบของการเสนอผล 
ดังตอไปนี้ 
 

สัญลักษณและอกัษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  N  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) 
  x   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
  S.D  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 T – test  แทน  คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสําหรบัตัวแปร 2  
    กลุมที่เปนอิสระตอกัน (T – Distribution) 
 F – test  แทน  คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยสําหรบัตัวแปร 3  
    กลุมที่เปนอิสระตอกัน (F – Distribution) 
  Sig.  แทน  คาความนาจะเปนในการเปรียบเทียบความแตกตาง ณ ระดับนัยสําคัญที่ 
   ระดับ 0.05 , และ 0.01 
  *  แทน  ความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทีร่ะดบั 0.05 
  **  แทน  ความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทีร่ะดบั 0.01 
 P  แทน  ความนาจะเปน (Probability) 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  การประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ในครั้งนี้ ผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน โดยแสดงคาความถี่ และรอยละ 
จําแนกตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใชบริการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใช
บริการ 
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารโดย
นําเสนอในรูปแบบตารางแสดงคาความถี่ รอยละ จําแนกตามระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอและรายดาน ของผูตอบแบบประเมิน จํานวน 866  คน โดยมีการแปล
ความหมายของคาเฉลี่ยเพื่อวัดระดับความพึงพอใจเปนรายขอ รายดาน และภาพรวมทุกดาน โดยใช
เกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) (อางถึง บุญชม ศรีสะอาด, 2535:100) ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย     4.51 – 5.00   หมายถึง    มีความพึงพอใจตอการใหบริการมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย     3.51 – 4.50   หมายถึง    มีความพึงพอใจตอการใหบริการมาก  
    คาเฉลี่ย     2.51 – 3.50   หมายถึง    มีความพึงพอใจตอการใหบริการปานกลาง 
   คาเฉลี่ย     1.51 – 2.50   หมายถึง    มีความพึงพอใจตอการใหบริการนอย 
   คาเฉลี่ย     1.00 – 1.50   หมายถึง    มีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด 
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล       
ตําบลนาสาร จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการโดย
นําเสนอในรูปแบบตารางแสดงคา T-test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 
กลุม ซึ่งไดแก ตัวแปรเพศ และคา F-test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 
กลุมขึ้นไป ซึ่งไดแก ตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ  และการติดตอขอใชบริการ 
  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารซึ่งเปนขอคําถามแบบปลายเปด ประกอบดวย  (1) สิ่งที่
พอใจหรือประทบัใจเปนพิเศษจากการไปใชบริการ และ (2) สิ่งที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปผูตอบแบบประเมิน 
  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน จํานวนทั้งหมด 
866 คน มาวิเคราะหหาคาความถี่ และรอยละ โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ 
และการติดตอขอใชบริการ ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ  
เทศบาลตําบลนาสาร จําแนกตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใชบริการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ 
และการติดตอขอใชบริการ 
 

อันดับ ตัวแปร จํานวน 
(N = 866 คน) 

รอยละ 
(100) 

 ประเภทงานที่มาขอใชบริการ   
1 งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 34 3.93 
2 งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 200 23.09 
3 งานดานรายไดหรอืภาษ ี 308 35.57 
4 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงัคม 324 37.41 
 เพศ   
1     ชาย 397 45.84 
2     หญงิ 469 54.16 
 อาย ุ   
1     นอยกวา 30  ป 116 13.39 
2     30 - 39 ป 269 31.06 
3     40 - 49 ป 324 37.41 
4     50 ป ขึ้นไป 157 18.14 
 วุฒิการศึกษา   
1     ประถมศกึษา 114 13.16 
2     มัธยมศึกษา 205 23.67 
3     ประกาศนียบัตร 113 13.05 
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อันดับ ตัวแปร จํานวน 
(N = 866 คน) 

รอยละ 
(100) 

4     ปริญญาตร ี 417 48.15 
5     สูงกวาปรญิญาตร ี 17 1.97 
 อาชีพ   
1     เกษตรกร 66 7.62 
2     ขาราชการ 188 21.71 
3     รับจางทั่วไป 103 11.89 
4     ทํางานบริษัท/หางราน/ภาคเอกชนอื่นๆ 251 28.98 
5     คาขาย 216 24.95 
6     อื่น ๆ 42 4.85 
 การติดตอขอใชบริการ    
1     ขอใชบริการดวยตนเองที่ เทศบาล  256 29.56 
2     ขอใชบริการทางโทรศัพท 44 5.08 
3     ขอใชบริการเมื่อ เทศบาลจัดบรกิารนอกพื้นที ่ 566 65.36 
 รวม 866 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.1 แสดงวาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลนาสาร จําแนกตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใชบริการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
อาชีพ และการติดตอขอใชบริการสามารถสรุปผลการวิเคราะหตามตัวแปรตางๆ ไดดังนี้ 
 

 ประเภทงานที่มาขอใชบริการ 
   ประเภทงานที่มีผูมาใชบริการของเทศบาลตําบลนาสาร  (1) งานดานโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งกอสราง จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 3.93  (2) งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 
จํานวน  200 คน คิดเปนรอยละ 23.09  (3) งานดานรายไดหรือภาษี จํานวน 308 คน คิดเปนรอยละ 
35.57  (4) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จํานวน 324 คน คิดเปนรอยละ 37.41 สรุปได
ดังแผนภาพที่ 4.1 
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เพศ 
    กลุมผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารใน
ครั้งนี้ ประกอบดวย เพศชายจํานวน 397 คน คิดเปนรอยละ 45.84  สวนเพศหญิง มีจํานวน 469 คน 
คิดเปนรอยละ 54.16 โดยสรุปไดดังแผนภาพที่ 4.2 

 

 
 

 
 อายุ 
   ชวงอายุของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล     
ตําบลนาสาร ในครั้งนี้ สวนใหญมีชวงอายุ 40 - 49 ป จํานวน 324 คน คิดเปนรอยละ 37.41 
รองลงมาคือ กลุมผูตอบแบบประเมินมีชวงอายุ 30 - 39 ป จํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 31.06 
และกลุมผูตอบแบบประเมินที่มีจํานวนนอยที่สุดคืออายุ นอยกวา 30 ป  จํานวน 116 คนคิดเปนรอย
ละ 13.39 โดยสรุปไดดังแผนภาพที่ 4.3 
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   วุฒิการศึกษา 
   ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ในครั้ง
นี้ มีวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับสูงกวาปริญญาตรี โดยผูตอบแบบประเมินสวน
ใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 417 คน คิดเปนรอยละ 48.15 รองลงมาคือ วุฒิ
การศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษา มีจํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 23.67 สวนวุฒิการศึกษาที่มีกลุม
ผูตอบเปนสวนนอย คือสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 1.97 โดยสรุปไดดัง
แผนภาพที่ 4.4  
 
 

 
 

            อาชีพ 
   ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ในครั้ง
นี้ สวนใหญประกอบอาชีพทํางานบริษัท/หางราน/ภาคเอกชนอื่นๆ มีจํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 
28.98 รองลงมาคืออาชีพคาขาย มีจํานวน 216  คน คิดเปนรอยละ 24.95  สวนอาชีพที่มีกลุมผูตอบ
เปนสวนนอย คือกลุมผูตอบที่ประกอบอาชีพอื่นๆ มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 4.85 โดยสรุปได
ดังแผนภาพที่ 4.5 
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การติดตอขอใชบริการ  
   กลุมผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบรกิารของเทศบาลตําบลนาสาร ใน
ครั้งนี้ สวนใหญติดตอขอใชบริการเมื่อ เทศบาลจัดบริการนอกพื้นที่  จํานวน 566 คน คิดเปนรอยละ 
65.36 รองลงมาคือ ขอใชบริการ ดวยตนเองที่ เทศบาลจํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 29.56 และ
นอยสุดคือการขอใชบริการทางโทรศัพท จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 5.08  โดยสรุปไดดังแผนภาพ
ที่ 4.6 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ปรากฏดัง
ตาราง 4.2 – 4.3 
  การวิเคราะหความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร โดยผูศึกษาวิจัยไดนํา
ขอมูลของผูตอบแบบประเมินทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 866 คน  วิเคราะหหาคาความถี่ รอยละ จําแนก
ตามระดับความพึงพอใจ และวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean, x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation, S.D.) พรอมทั้งเสนอผลการวิเคราะหตามรายละเอียดของการใหบริการเปน
รายขอ รายดาน และภาพรวม  ดังแสดงในตารางที่ 4.2  - 4.3 
 
 

ตารางที่ 4.2  แสดง คาเฉลี่ย รอยละของคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร โดยจําแนกเปนภาพรวมและรายดาน  
 
 
 

อันดับ รายละเอียดของการบริการ x   
(รอยละ  ของ  x ) 

S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1 ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 
4.56 

(91.20) 0.470 
มากที่สุด 

2 ดานชองทางการใหบริการ 
4.43 

(88.60) 0.476 
มาก 

3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
4.72 

(94.40) 0.411 
มากที่สุด 

4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4.50 

(90.00) 0.436 
มาก 

 โดยภาพรวม 
4.55 

(91.00) 0.318 
มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 4.2 แสดงวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล

ตําบลนาสาร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  คาเฉลี่ย 4.55 (รอยละ 91.00)  เมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยที่สูงสุด อยูในระดับมากที่สุด  คาเฉลี่ย 4.72 (รอยละ 
94.40) และรองลงมาดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  คาเฉลี่ย 
4.56  (รอยละ 91.20) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  4.50 (รอยละ 90.00) 
นอยสุดดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  4.43 (รอยละ 88.60) โดยสรุปไดดัง
แผนภาพที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.3  แสดง คาเฉลี่ย รอยละของคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร โดยจําแนกเปนภาพรวมและงานบริการ  
 

อันดับ รายละเอียดของงานบริการ x   
(รอยละ  ของ  x ) 

S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1 
งานดานโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งกอสราง 

4.65 
(93.00) 0.219 

มากที่สุด 

2 
งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 4.50 

(90.00) 0.271 
มาก  

3 
งานดานรายไดหรอืภาษ ี 4.57 

(91.40) 0.325 
มากที่สุด 

4 
งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงัคม 4.55 

(91.00) 0.316 
มากที่สุด 

 โดยภาพรวม 
4.55 

(91.00) 0.318 
มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 4.3 แสดงวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล

ตําบลนาสาร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  คาเฉลี่ย 4.55 (รอยละ 91.00)  เมื่อพิจารณาเปน
งานบริการ พบวางานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง มีคาเฉลี่ยที่สูงสุด อยูในระดับมากทีส่ดุ 
คาเฉลี่ย 4.65 (รอยละ 93.00)  รองลงมางานดานรายไดหรือภาษี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 4.57 (รอยละ 91.40)  และรองลงมางานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 (รอยละ 91.00) สวนงานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล  นอยที่สุด 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  4.50 (รอยละ 90.00) โดยสรุปไดดังแผนภาพที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบประเมินจําแนกตามระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย  
รอยละของคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึ งพอใจตอการใหบริการของ                      
เทศบาลตําบลนาสาร โดยจําแนกเปนภาพรวมในแตละดานและเปนรายขอ  
 
 

ขอที ่ รายละเอียดของการบริการ จํานวน (รอยละ) ของผูตอบแบบ 
ประเมินจําแนกตามระดับความ 

พึงพอใจ (N = 866) 

x   
(%  ของ 
x ) 

S.D. ระดบั
ความ 

พึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

ไม
ตอบ 

 ดานกระบวนการขั้นตอน
การใหบริการ 

         

1 มีกระบวนการขั้นตอน
ใหบรกิารที่ชัดเจน ไม
ซับซอน 

485 
(56.00) 

363 
(41.81) 

16 
(1.85) 

2 
(0.23) 

- - 
4.54 

(90.80) 
0.548 

มาก
ที่สุด 

2 การบริการเปนไปตาม
ขั้นตอน 

548 
(63.27) 

283 
(32.68) 

34 
(3.93) 

1 
(0.12) 

- - 4.59 
(91.80) 

0.527 
มาก
ที่สุด 

3 จัดเวลาบริการแตละขั้นตอน
อยางเหมาะสม 

534 
(61.67) 

322 
(37.18) 

10 
(1.15) 

- - - 
 

4.61 
(92.20) 

0.512 
มาก
ที่สุด 

4 การจัดลําดับกอน-หลงั ให
ผูรบับริการอยางยุติธรรม 

473 
(54.62) 

374 
(43.19) 

17 
(1.96) 

2 
(0.23) 

- - 4.52 
(90.40) 

0.550 
มาก
ที่สุด 

5 ความรวดเร็วของการ
ใหบรกิารมีความเหมาะสม     

514 
(59.35) 

334 
(38.57) 

13 
(1.50) 

5 
(0.58) 

- - 
4.57 

(91.40) 
0.557 

มาก
ที่สุด 

 เฉลี่ยดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการ - - - - - - 

4.56 
(91.20) 

0.470 
มาก
ที่สุด 

 



 

 

 
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

33

ขอที ่ รายละเอียดของการบริการ จํานวน (รอยละ) ของผูตอบแบบ 
ประเมินจําแนกตามระดับความ 

พึงพอใจ (N = 866) 

x   
(%  ของ 
x ) 

S.D. ระดบั
ความ 

พึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

ไม
ตอบ 

 ดานชองทางการใหบริการ 

 
 

         

1 มีการจัดชองทางการ
ใหบรกิารหลากหลาย
ชองทาง 

420 
(48.50) 

417 
(48.15) 

28 
(3.23) 

1 
(0.12) 

- - 
4.45 

(89.00) 
0.565 

มาก 
 

2 ชองทางการใหบริการมีความ
สะดวก ไมยุงยากซบัซอน 

437 
(50.46) 

369 
(42.61) 

59 
(6.81) 

1 
(0.12) 

- - 
4.43 

(88.60) 
0.624 มาก 

3 ผูรบับริการสามารถเขาใช
บริการในแตละชองทางได
อยางสะดวก รวดเร็ว 

446 
(51.51) 

338 
(39.03) 

41 
(4.73) 

41 
(4.73) 

- - 
4.37 

(87.40) 
0.783 มาก 

 

4 มีการพฒันาและเพิ่มชองทาง
ใหบรกิารใหมๆ 

409 
(47.22) 

409 
(47.22) 

47 
(5.44) 

1 
(0.12) 

- - 
4.42 

(88.40) 
0.599 มาก 

5 ชองทางการใหบริการตรงกับ
ความตองการของ
ผูรบับริการ 

464 
(53.58) 

 

355 
(40.99) 

  

46 
(5.31) 

1 
(0.12) 

 
- - 

4.48 
(89.60) 

 

0.603 
 

มาก 
 

 เฉลี่ยดานชองทางการ
ใหบริการ - - - - - - 

4.43 
(88.60) 

0.476 มาก 
 

 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ          

1 การยิ้มแยมแจมใส พูดจา
สุภาพเรียบรอย 

637 
(73.56) 

219 
(25.28) 

9 
(1.04) 

1 
(0.12) 

 

- - 
4.72 

(94.40) 
0.478 

มาก
ที่สุด 

2 การใหบริการมีความรวดเร็ว
และถูกตอง 

678 
(78.29) 

180 
(20.79) 

8 
(0.92) 

- 
 

- - 
4.77 

(95.40) 
0.440 

มาก
ที่สุด 

3 มีความพรอมในการ
ใหบรกิารตามเวลาทีก่ําหนด 

687 
(79.33) 

165 
(19.05) 

14 
(1.62) 

 

 

- - - 
4.78 

(95.60) 
0.454 

มาก
ที่สุด 

4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติหนาที ่

543 
(62.70) 

305 
(35.22) 

18 
(2.08) 

 

- 
 

- - 
4.61 

(92.20) 
0.530 

มาก
ที่สุด 

5 จํานวนเจาหนาที่เพียงพอ
ใหบรกิาร 

627 
(72.40) 

216 
(24.94) 

23 
(2.66) 

- - - 
4.70 

(92.80) 
0.514 

มาก
ที่สุด 

 เฉลี่ยดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ 

- - - - - - 
4.72 

(94.40) 
0.411 

มาก
ที่สุด 
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ขอที ่ รายละเอียดของการบริการ จํานวน (รอยละ) ของผูตอบแบบ 
ประเมินจําแนกตามระดับความ 

พึงพอใจ (N = 866) 

x   
(%  ของ 
x ) 

S.D. ระดบั
ความ 

พึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

ไม
ตอบ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1 สถานที่บริการสะอาด ไม
แออัด เดินทางไดสะดวก 

466 
(53.81) 

378 
(43.65) 

22 
(2.54) 

 
- 

 
- 

 
- 

4.51 
(90.20) 

0.549 
มาก 

ที่สุด 

2 มีการจัดสิง่อํานวยความ
สะดวกสําหรบัผูใชบริการ
อยางเพียงพอและเหมาะสม 

428 
(49.42) 

421 
(48.62) 

17 
(1.69) - - 

 
- 

4.47 
(89.40) 

0.538 มาก 

3 คุณภาพและความทันสมัย
ของอุปกรณ/เครื่องมอื ใน
การใหบริการ 

430 
(49.66) 

419 
(48.38) 

17 
(1.69) 

 
- 

 
- 

 
- 
 

4.48 
(89.60) 

0.538 มาก 
 

4 ปายบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสมัพันธมีความ
ชัดเจนเขาใจงาย 

376 
(43.42) 

479 
(55.31) 

11 
(1.27) 

 
- 

 
- 

 
- 
 

4.42 
(88.40) 

0.519 มาก 

5 ความพอใจตอสือ่
ประชาสมัพันธในการ
ใหบรกิาร 

525 
 (60.62) 

329 
(37.99) 

12 
(1.39) 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

4.59 
(91.80) 

0.519 
มาก 

ที่สุด 
 

 เฉลี่ยดานสิ่งอํานวย 
ความสะดวก 

- - - - - - 4.50 
(90.00) 

0.436 มาก 

 เฉลี่ยทุกดาน - - - - - - 4.55 
(91.00) 

0.318 
มาก 

ที่สุด 
   

  จากผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร  
ดังแสดงในตารางที่ 4.4 สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามรายละเอียดของการใหบริการ จําแนกเปน
รายดาน ซึ่งประกอบดวย ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดดังนี้ 

 

การบริการดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 
  ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร  ใน
ภาพรวมเฉลี่ยดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.56 (รอยละ 
91.20)  และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายขอตามรายละเอียดของการบริการ พบวา 
สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก (1) จัดเวลาบริการแตละขั้นตอน
อยางเหมาะสม (2) การบริการเปนไปตามขั้นตอน (3) ความรวดเร็วของการใหบริการมีความ
เหมาะสม สําหรับสิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ การจัดลําดับกอน-หลังให
ผูรับบริการอยางยุติธรรม 
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การบริการดานชองทางการใหบริการ 
  ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารใน
ภาพรวมเฉลี่ยดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43 (รอยละ 88.60)  และเมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายขอตามรายละเอียดของการบริการ พบวา สิ่งที่ผูตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก (1) ชองทางการใหบริการตรงกับความตองการ
ของผูรับบริการ  (2) มีการจัดชองทางการใหบริการหลากหลายชองทาง  (3) ผูรับบริการสามารถเขา
ใชบริการในแตละชองทางไดอยางสะดวก รวดเร็ว สําหรับสิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจ
นอยที่สุดคือ ผูรับบริการสามารถเขาใชบริการในแตละชองทางไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 
 การบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
  ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารใน
ภาพรวมเฉลี่ยดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.72  (รอยละ 94.40)  และ
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายขอตามรายละเอียดของการบริการ พบวา สิ่งที่ผูตอบ
แบบประเมินมีความพึงพอใจสงูทีสุ่ด 3 อันดับแรก ไดแก (1) มีความพรอมในการใหบริการตามเวลาที่
กําหนด (2) การใหบริการมีความรวดเร็วและถูกตอง  (3) การยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพเรียบรอย
สวนสิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่  
 

การบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารใน
ภาพรวมเฉลี่ยดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.50 (รอยละ 90.00) และเมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายขอตามรายละเอียดของการบริการ พบวา สิ่งที่ผูตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก (1) ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธในการ
ใหบริการ (2) สถานที่บริการสะอาด ไมแออัด เดินทางไดสะดวก  (3) คุณภาพและความทันสมัยของ
อุปกรณ/เครื่องมือ ในการใหบริการ สวนสิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ปาย
บอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจนเขาใจงาย 
 
 

 จําแนกตามประเภทงานที่มาใชบริการ 
  การวิเคราะหความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ในสวนนี้ 
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจําแนกตามประเภทงานที่มาขอใชบริการ ซึ่งประกอบดวย (1) 
งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง จํานวน 34 คน (2) งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 
จํานวน 200 คน  (3) งานดานรายไดหรือภาษี จํานวน 308 คน (4) งานดานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม จํานวน 324 คน ซึ่งมีผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ยความพงึพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร จําแนกตาม
ประเภทงานทีม่าขอใชบริการ 
 
 

การบริการ 

ภาพรวมเปนราย
ดาน 

งานดานโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

(N = 34) 

งานดานสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาล  
(N = 200) 

งานดานรายไดหรือภาษี  
(N = 308) 

งานดานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม  

(N = 324) 

x   

(%ของ x ) 

S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

x   

(%ของ x ) 

S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

x   

(%ของ x ) 

S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

x   

(%ของ x ) 

S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการ
ใหบริการ 

4.45 
(89.00) 

 
0.41 

 
มาก 

4.50 
(90.00) 

 
0.44 

 
มาก 

4.55 
(91.00) 

0.47 มากที่สุด 
4.63 

(92.60) 
0.48 มากที่สุด 

ดานชองทางการ
ใหบริการ 

4.71 
(94.20) 

 
0.28 

 
มากที่สุด 

4.29 
(85.80) 

 
0.44 

 
มาก 

4.54 
(90.80) 

0.41 มากที่สุด 
4.39 

(87.80) 
0.54 มาก 

ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ 

4.86 
(97.20) 

 
0.19 

 
มากที่สุด 

4.75 
(95.00) 

 
0.37 

 
มากที่สุด 

4.64 
(92.80) 

0.45 มากที่สุด 
4.75 

(95.00) 
0.40 มากที่สุด 

ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

4.56 
(91.20) 

 
0.31 

 
มากที่สุด 

4.47 
(89.40) 

 
0.41 

 
มาก 

4.56 
(91.20) 

0.43 มากที่สุด 
4.44 

(88.80) 
0.46 มาก 

เฉลี่ยทุกดาน 
4.65 

(93.00) 
0.22 มากที่สุด 

4.50 
(90.00) 

0.27 มาก 
4.57 

(91.40) 
0.35 มากที่สุด 

4.55 
(91.00) 

0.32 มากที่สุด 

 

  จากผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล        
ตําบลนาสารจําแนกตามประเภทงานที่มาขอใชบริการ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 สามารถสรุปผลการ
วิเคราะหตามรายละเอียดของการใหบริการในภาพรวมทุกดาน และจําแนกเปนรายดาน ซึ่ง
ประกอบดวย ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดดังนี ้
 

 การบริการในภาพรวมของทุกดาน  
   ในภาพรวมโดยเฉลี่ยของการใหบรกิารทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมิน ที่มาขอใช
บริการดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล งานดานรายได
หรือภาษี และงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยูในระดับมากที่สุด  คาเฉลี่ย 4.55 (รอยละ 
91.00) 
 

 การบริการดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 
  ในภาพรวมโดยเฉลี่ยของการใหบรกิารดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ พบวา 
ผูตอบแบบประเมินที่มาขอใชบริการงานมีความพึงพอใจตอการใหบริการสูงที่สุดคือ งานดานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.63 (รอยละ 92.60) รองลงไปตามลําดับ 
ไดแกงานดานรายไดหรือภาษี  อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 (รอยละ 91.00)  งานดาน
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล  อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 4.50 (รอยละ 90.00) และนอยสุดคือ งานดาน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสรางอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45 (รอยละ 89.00)  
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การบริการดานชองทางการใหบริการ 
  ในภาพรวมโดยเฉลี่ยของการใหบริการดานชองทางการใหบริการพบวา ผูตอบแบบ
ประเมินที่มาขอใชบริการ งานดานโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.71 (รอยละ 94.20) รองลงไปตามลําดับ ไดแกงานดานรายไดหรือภาษี อยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.54  (รอยละ 90.80 ) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยูใน
ระดับมาก  คาเฉลี่ย 4.39  (รอยละ 87.80) และนอยสุด คืองานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.29  (รอยละ 85.80)   
 

 การบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
  ในภาพรวมโดยเฉลี่ยของการใหบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ผูตอบแบบ
ประเมินที่มาขอใชบริการ งานดานโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.86 (รอยละ 97.20) รองลงไปตามลําดับ ไดแก งานดานสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาลและงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.75 (รอยละ 
95.00) และนอยสุด คืองานดานรายไดหรือภาษี อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.64  (รอยละ 92.80)   
 

 การบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ในภาพรวมโดยเฉลี่ยของการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูตอบแบบ
ประเมินที่มาขอใชบริการงานดานโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสรางและงานดานรายไดหรือภาษี มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.56 (รอยละ 91.20) รองลงไปตามลําดับ ไดแก งาน
ดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.47 (รอยละ 89.40)  และนอยสุดงานดาน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.40 (รอยละ 88.00)   
 

สรุประดับความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร จําแนกตามประเภทงาน
ที่มาขอใชบริการในแตละดานดังแผนภาพที่ 4.9 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร 
จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ  
 

  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูศึกษาวิจัยไดนําคาเฉลี่ยมาวิเคราะหเปรียบเทียบความ 
พึงพอใจ   ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ตามรายละเอียดของการใหบริการเปนรายดาน 
และในภาพรวมของการใหบริการทุกดาน โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และ
การติดตอขอใชบริการ  พรอมทั้งนําเสนอในรูปแบบตารางแสดงคา T-test เพื่อทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุม ซึ่งไดแก ตัวแปรเพศ และคา F-test เพื่อทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ซึ่งไดแก ตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการ
ติดตอขอใชบริการ  ผลการวิเคราะหขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอ
พระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอ
ขอใชบริการ  
 

ตัวแปร  คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการ จําแนกเปนรายดาน 
ดานขั้นตอน
กระบวนการ
ใหบรกิาร 

ดานชองทาง
การ

ใหบรกิาร 

ดาน 
เจาหนาที่ผู
ใหบรกิาร 

ดานสิ่ง
อํานวยความ

สะดวก 
ภาพรวม 

เพศ      
          ชาย  4.58 4.47 4.72 4.51 4.57 
          หญิง  4.55 4.40 4.72 4.48 4.54 
          T-test  1.063 2.287 0.026 1.133 1.639 
          Sig. 0.288 *0.022 0.979 0.257 0.102 
อาย ุ      
          นอยกวา 30 ป  4.53 4.27 4.72 4.47 4.50 
          30 – 39 ป  4.53 4.47 4.71 4.55 4.57 
          40 – 49 ป  4.57 4.45 4.72 4.47 4.55 
          50 ปขึ้นไป  4.62 4.43 4.70 4.47 4.56 
          F-test  1.485 5.315 0.077 1.991 1.290 
          Sig. 0.217 **0.001 0.972 0.114 0.277 
วุฒิการศึกษา      
         ประถมศึกษา 4.58 4.37 4.74 4.47 4.54 
         มัธยมศึกษา 4.55 4.38 4.68 4.45 4.51 
         ประกาศนียบัตร 4.54 4.45 4.72 4.60 4.58 
        ปริญญาตร ี 4.58 4.47 4.73 4.50 4.57 
        สูงกวาปริญญาตร ี 4.49 4.52 4.65 4.38 4.51 
          F-test  0.343 1.908 0.622 2.632 1.292 
          Sig. 0.849 0.107 0.647 *0.033 0.271 
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ตัวแปร  คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการ จําแนกเปนรายดาน 
ดานขั้นตอน
กระบวนการ
ใหบรกิาร 

ดานชองทาง
การ

ใหบรกิาร 

ดาน 
เจาหนาที่ผู
ใหบรกิาร 

ดานสิ่ง
อํานวยความ

สะดวก 
ภาพรวม 

อาชีพ      
       เกษตรกร 4.50 4.35 4.59 4.40 4.46 
       ขาราชการ 4.58 4.58 4.66 4.47 4.57 
       รับจางทั่วไป 4.53 4.38 4.78 4.52 4.55 
       ทํางานบริษัท/หางราน/   
       ภาคเอกชน 4.49 4.39 4.68 4.52 4.52 
       คาขาย 4.66 4.41 4.81 4.52 4.60 
       อื่น ๆ 4.60 4.40 4.72 4.45 4.54 
          F-test  3.650 4.922 5.042 1.117 2.776 
          Sig. **0.003 **0.000 **0.000 0.350 *0.017 
การติดตอขอใชบริการ       
ขอใชบริการดวยตนเองที่ 
เทศบาล 4.50 4.56 4.68 4.53 4.57 
ขอใชบริการทางโทรศัพท 4.58 4.57 4.62 4.54 4.58 
ขอใชบริการเมื่อ เทศบาล
จัดบรกิารนอกพื้นที ่ 4.59 4.36 4.74 4.48 4.54 
          F-test  3.902 18.568 2.829 1.547 0.716 
          Sig. *0.021 **0.000 0.060 0.213 0.489 

 

 
** P < 0.01 
  * P < 0.05 
 

   จากผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
ตําบลนาสารเปนรายดาน ซึ่งประกอบดวย ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และในภาพรวมทุกดาน โดยจําแนก
ตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ  ดังแสดงในตารางที่ 4.6 
สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลตามตัวแปรตางๆ ไดดังนี้ 
 
 เพศ 

ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาผูตอบ
แบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ทั้งดาน
กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกไม
แตกตางกัน สวนในดานชองทางการใหบริการเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
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อายุ 
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีชวงอายุตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาผูตอบแบบ
ประเมินที่มีชวงอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการดานขั้นตอนการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกไมแตกตางกัน สวนในดานชองทางการใหบริการผูที่มีอายุ
แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
 
 วุฒิการศึกษา 
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความ 
พึงพอใจตอการใหบรกิารของเทศบาลตําบลนาสาร  ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ผูตอบแบบประเมินที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการไมแตกตางกัน ในดาน
กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ สวนใน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 
 อาชีพ 
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดาน
ชองทางการใหบริการและดานเจาหนาที่ผูใหบริการ สวนในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจไมแตกตางกัน 
  
 การติดตอขอใชบริการ  
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินทีเ่ขาติดตอขอใชบริการ ที่แตกตางกัน  
มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา  ผูตอบแบบประเมินที่เขาใชบริการแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการดาน
กระบวนการขั้นตอนการใหบรกิารมีความพึงพอใจแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ
ดานชองทางการใหบรกิาร มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01  สวนในดาน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน  
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ตอนที่  4 ผลการวิ เคราะหขอมูลความคิดเห็นเพิ่ม เติมของผูตอบแบบประเมินความ 
พึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร 
 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยไดประมวลขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ซึ่งเปนขอคําถามปลายเปด ตาม
ประเด็นคําถามดังนี้ (1) สิ่งที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใชบริการ และ (2) สิ่งที่อยากใหมีการ
ปรับปรุงแกไขโดยดวน  ดังนี้ 
 

1. สิ่งที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใชบริการ 
   ผูตอบแบบประเมินที่ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการใหบริการของเทศบาล      
ตําบลนาสารในประเด็นที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใชบริการ สรุปประเด็นสําคัญได ดังนี้ 

1.1  เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพเรียบรอย ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ 

ดวยความกระตือรือรน ใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามไดเปนอยางด ี

1.2  สถานที่ใหบริการ สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีความสะดวกในการเดิน 

ทางเขารับบริการ มีที่จอดรถเพียงพอ 

1.3 มีการจัดเจาหนาที่ใหบริการถึงเขตชุมชนตางๆ สะดวกตอการรับบริการ 
1.4 เทศบาลมีโครงการสนับสนุนสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน การบริการตรวจ 

สุขภาพเบื้องตน และชวยเหลือผูปวยและผูพิการ 
 

2. สิ่งที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน  
   ผูตอบแบบประเมินที่ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการใหบริการของเทศบาล      
ตําบลนาสารในประเด็นที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน สรุปประเด็นสําคัญได ดังนี ้
  2.1 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ ใหคําแนะนํากับประชาชน ถึงการแกไขปญหา และ
เพิ่มความชัดเจนของขอมูลในการใหบริการกับใหประชาชนใหมากขึ้น 

 2.2 ควรเพิ่มมาตรการปองกันโรคตางๆ ในชุมชน เพิ่มมากขึ้น เชนการฉีดพนปองกัน
ยุงลาย แจกสิ่งของเพื่อปองกันโรคโควิด 19 รวมถึงรณรงคใหประชาชนมีความรูและรวมกันปองกัน 

2.3 ควรมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชุมชนใหมากยิ่งขึ้น เชนการติดตั้งกลอง
วงจรปด หรือ การใชสายตรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยของชุมชน ทั้งเรื่องยาเสพติดและอุบัติเหตุ 

      2.4 ควรมีการสนับสนุนฝกฝนทักษะอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่นและเสริมรายไดใหแกผูสูงอายุ และผูวางงาน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
  การประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
ของการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ สรุปไดดังตอไปนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู ใชบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล        
ตําบลนาสาร 
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการโดยจําแนกตาม เพศ อายุ  
วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูมาใชบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ประจําป
งบประมาณ 2563 จํานวน  4,088 คน 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการประเมินความพึงพอใจคือ ผูที่มาใชบริการของเทศบาลตําบลนาสาร 
จํานวน 866 คน ซึ่งไดมาโดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie 
and Morgan) และใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบอยางงาย (Simple Random 
Sampling) ตามจํานวนผูมารับบริการ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 866 คน 
 
  2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล     
ตําบลนาสารในครั้งนี้ ใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารซึ่งแบง
ออกไดเปน 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ประกอบดวยประเภทงานที่มาขอใช
บริการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ 
   ตอนที่ 2 ขอคําถามตามรายละเอียดของการบริการ มีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรต (Likert) ซึ่งถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การรับบริการ โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
   ตอนที่ 3 ขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารซึ่งเปนขอคําถามแบบปลายเปด ประกอบดวย  (1) สิ่งที่พอใจหรือ
ประทับใจจากการไปใชบริการ และ (2) สิ่งที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน  
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารในครั้งนี้ ผูวิจัยได
รวบรวมขอมูลการใหบริการประเภทตางๆ ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 จาก
เทศบาลตําบลนาสาร ตอจากนั้นคณะผูศึกษาวิจัย  ไดจัดสงเจาหนาที่และนักศึกษาเขาเก็บขอมูล โดย
สามารถเก็บแบบประเมินฯ จากผูใชบริการไดจํานวนทั้งสิ้น 866 คน จากนั้นไดนํามาตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลอีกครั้ง เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินตอไป    
 
 4. การวิเคราะหขอมูล   
  เมื่อไดรับแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร กลับคืน
มาแลว ผูวิจัยไดนําแบบประเมินที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของ
ขอมูล แลวนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพื่อหาคาสถิติ ในแตละตอน ดังนี้ 
 

    ตอนที่  1 ขอมู ลทั่ ว ไปของผู ตอบแบบประเมิน ผู วิจั ยไดนํ ามาวิ เคร าะห 
หาคาความถี่ และรอยละ โดยจําแนกตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใชบริการ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ 
 

    ตอนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ผูวิจัยได
นํามาวิเคราะหหาคาความถี่ รอยละ จําแนกตามระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปนรายขอและรายดาน   
 

   ตอนที่ 3 ขอมูลผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลนาสาร จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ
ผูวิจัยไดนําคาเฉลี่ยมาวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร
ตามรายละเอียดของการใหบริการเปนรายดาน และในภาพรวมของการใหบริการทุกดาน โดยจําแนก
ตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการพรอมทั้งนําเสนอในรูปแบบ
ตารางแสดงคา T-test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ของตัวแปร 2 กลุม ซึ่งไดแก ตัวแปร
เพศ และคา F-test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ซึ่ง
ไดแก ตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ 
 

   ตอนที่ 4 ขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหสรุปเปนประเด็นการแสดงความคิดเห็น 
พรอมทั้งนําเสนอขอมลูใน 2 ประเด็นคําถาม ประกอบดวย (1) สิ่งที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใช
บริการ และ (2) สิ่งที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน  
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สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร สามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
 1. ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบประเมิน 
  จากจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารใน
ครั้งนี้ ที่มาใชบริการประกอบดวย (1) งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง จํานวน 34 คน 
(2) งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล จํานวน  200  คน  (3) งานดานรายไดหรือภาษี จํานวน 308 
คน  (4) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จํานวน 324 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 866 คน พบวา 
ผูที่มาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 54.16) ชวงอายุของผูตอบแบบประเมิน สวนใหญมี
ชวงอายุ  40 – 49 ป (รอยละ 37.41) นอยที่สุด คือชวงอายุ นอยกวา 30 ป  (รอยละ 13.39) 
ทางดานวุฒิการศึกษา พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 
48.15) นอยที่สุดคือวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (รอยละ 1.97) ทางดานอาชีพ พบวา ผูตอบแบบ
ประเมินสวนใหญประกอบอาชีพทํางานบริษัท/หางราน/ภาคเอกชนอื่นๆ (รอยละ 28.98) นอยที่สุด
คือกลุมผูตอบที่ประกอบอาชีพอื่นๆ  (รอยละ 4.85)  โดยมีการติดตอขอใชบริการ สวนใหญติดตอขอ
ใชบริการเมื่อเทศบาลจัดใหบรกิารนอกสถานที่ (รอยละ 65.36)  การติดตอที่ขอใชบริการนอยที่สุดคือ
การขอใชบริการทางโทรศัพท (รอยละ 5.08) 
 2. ขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร  ภาพรวมของทุก
ประเภทงานที่มาใชบริการ 
 จากจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร รวม
ทั้งสิ้น 866 คน พบวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร
โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด (รอยละ 91.00) ซึ่งดานที่ผูตอบแบบประเมินมีระดับความ
พึงพอใจสูงที่สุด คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (รอยละ 94.40) รองลงมา ดานกระบวนการขั้นตอน
การใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  (รอยละ 91.20)  สวนดานชองทางการใหบริการ ไดรับ
คะแนนความพึงพอใจนอยที่สุด (รอยละ 88.60) และเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของการ
ใหบริการของแตละดานเปนรายขอ พบวา ในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ สิ่งที่ผูตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบรกิารสูงที่สดุ คือ จัดเวลาบริการแตละขั้นตอนอยางเหมาะสม สิ่งที่
ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด คือ การจัดลําดับกอน-หลัง ให
ผูรับบริการอยางยุติธรรม สวนในดานชองทางการใหบริการ พบวา สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความ
พึงพอใจตอการใหบรกิารสงูที่สุด คือ ชองทางการใหบริการตรงกับความตองการของผูรับบริการ สิ่งที่
ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด คือ ผูรับบริการสามารถเขาใชบริการใน
แตละชองทางไดอยางสะดวก รวดเร็ว ในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการสงูทีสุ่ด คือมีความพรอมในการใหบริการตามเวลาที่กําหนด สิ่งที่ผูตอบ
แบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด คือ มีความสื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ 
สําหรับในดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการสูงที่สุด คือ ความพึงพอใจตอสื่อประชาสัมพันธในการใหบริการ สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด ปายบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจนเขาใจ
งาย 
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 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร 
จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ  
  

 3.1 ตัวแปรเพศ 
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาผูตอบ
แบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร ทั้งดาน
กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกไม
แตกตางกัน สวนในดานชองทางการใหบริการเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

3.2 ตัวแปรอายุ 
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีชวงอายุตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาผูตอบแบบ
ประเมินที่มีชวงอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการดานขั้นตอนการใหบริการ  ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกไมแตกตางกัน สวนในดานชองทางการใหบริการผูที่มีอายุ
แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    
 3.3 ตัวแปรวุฒิการศึกษา 
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความ 
พึงพอใจตอการใหบรกิารของเทศบาลตําบลนาสาร  ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ผูตอบแบบประเมินที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการไมแตกตางกัน ในดาน
กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ สวนใน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 3.4 ตัวแปรอาชีพ 
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดาน
ชองทางการใหบริการและดานเจาหนาที่ผูใหบริการ สวนในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจไมแตกตางกัน 
  3.5 ตัวแปรการติดตอขอใชบริการ  
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินทีเ่ขาติดตอขอใชบริการ ที่แตกตางกัน  
มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา  ผูตอบแบบประเมินที่เขาใชบริการแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการดาน
กระบวนการขั้นตอนการใหบรกิารมีความพึงพอใจแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ
ดานชองทางการใหบรกิาร มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01  สวนในดาน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน  
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4. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร 
 

  

4.1 สิ่งท่ีพอใจหรือประทับใจจากการไปใชบริการ 
   ผูตอบแบบประเมินที่ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการใหบริการของเทศบาลตําบล  
นาสารในประเด็นที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใชบริการ สรุปประเด็นสําคัญได ดังนี้ 

4.1.1  เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพเรียบรอย ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจ 

ใหบริการ ดวยความกระตือรือรน ใหคําแนะนําหรือตอบขอซักถามไดเปนอยางดี 

4.1.2  สถานที่ใหบริการ สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มีความสะดวกในการเดิน 

ทางเขารับบริการ มีที่จอดรถเพียงพอ 

4.1.3 มีการจัดเจาหนาที่ใหบริการถึงเขตชุมชนตางๆ สะดวกตอการรับบริการ 
4.1.4 เทศบาลมีโครงการสนับสนุนสงเสรมิสุขภาพของคนในชุมชน การบริการตรวจ 

สุขภาพเบื้องตน และชวยเหลือผูปวยและผูพิการ 
 

4.2 สิ่งท่ีอยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน  
   ผูตอบแบบประเมินที่ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการใหบริการของเทศบาล      
ตําบลนาสารในประเด็นที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน สรุปประเด็นสําคัญได ดังนี ้
  4.2.1 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ ใหคําแนะนํากับประชาชน ถึงการแกไขปญหา 
และเพิ่มความชัดเจนของขอมูลในการใหบริการกับใหประชาชนใหมากขึ้น 

4.2.2 ควรเพิ่มมาตรการปองกันโรคตางๆ ในชุมชน เพิ่มมากขึ้น เชนการฉีดพน
ปองกันยุงลาย แจกสิ่งของเพื่อปองกันโรคโควิด 19 รวมถึงรณรงคใหประชาชนมีความรูและรวมกัน
ปองกัน 

4.2.3 ควรมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชุมชนใหมากยิ่งขึ้น เชนการติดตั้ง
กลองวงจรปด หรือ การใชสายตรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยของชุมชน ทั้งเรื่องยาเสพติดและอุบัติเหต ุ

      4.2.4 ควรมีการสนับสนุนฝกฝนทักษะอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่นและเสริมรายไดใหแกผูสูงอายุ และผูวางงาน 

 
ขอเสนอแนะ 
     จากผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร อําเภอ       
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ ทั้งในสวนของประเด็นที่ไดจากการประเมินความพึง
พอใจในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
และในภาพรวมทุกดาน ตลอดจนความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ไดจากแบบประเมิน ผูวิจัยสามารถสรุป
ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาการใหบริการของหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน
การใหบริการแกประชาชน ดังนี้ 
 1. ในภาพรวมของการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารในครั้งนี้ พบวา ผูที่มาใชบริการมี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  ทั้งในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ และดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ สวนดานชองทางการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก 
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ซึ่งเปนสิ่งที่หนวยงานควรรักษามาตรฐานของการใหบริการไว พรอมกับการพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 2. จากผลการวิจัย พบวา ผูที่มาใชบริการงานของเทศบาลตําบลนาสารที่มีอาชีพเกษตรกรมี
ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลต่ํากวาผูมีอาชีพอื่น ทั้งในดานกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ฉะนั้น
จึงควรเพิ่มความเอาใจใสและดูแลประชาชนผูมีอาชีพดังกลาวนี้เพิ่มมากขึ้น 

3. จากผลการวิเคราะหขอมูล ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการงานของเทศบาลตําบลนาสาร
ในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
นอยที่สุด คือ การจัดลําดับกอนหลังใหผูรับบรกิารอยางยุติธรรม สวนในดานชองทางการใหบริการ สิ่ง
ที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยสุดคือ ผูรับบริการสามารถเขาใชบริการในแตละชองทางได
อยางสะดวก รวดเร็ว ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ สิ่งที่ผูตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการนอยที่สุด คือ มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ และในดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด คือ ปายบอกจุดบริการ ปาย
ประชาสัมพันธมีความชัดเจนเขาใจงาย ดังนั้นเทศบาลตําบลนาสาร จึงควรหาแนวทางพัฒนาการ
บริการในเรื่องดังกลาวใหผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
 4. จากผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มี การประกอบอาชีพที่แตกตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสารแตกตางกัน ดังนั้นในการใหบริการตาง ๆ 
จะตองคํานึงถึงความแตกตางของบุคคลโดยหาวิธีการใหบริการใหทุกฝายทุกคนที่มาขอรับบริการมี
ความพึงพอใจสูงสุด 
 5. จากความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมิน  มีประเด็นที่เทศบาลตําบลนาสาร
ใหบริการไดดีอยูแลวโดยผูรับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจตอการใหบริการคือ เจาหนาที่
ใหบริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เต็มใจใหบริการ สถานที่สะอาดมีที่จอดรถเพียงพอ และการ
สนับสนุนสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ควรตองมีการพัฒนาเพิ่มเติมใหมีความพึงพอใจสูงสุด
ตลอดไป  

6. จากความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมิน มีประเด็นที่เทศบาลตําบลนาสาร ควรมี
การปรับปรุงแกไขโดยดวนในประเด็น ดังนี้ การพัฒนาระบบความปลอดภัยในชุมชน การพัฒนา
โครงการสงเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาฝกฝนทักษะอาชีพเพิ่มเติม อีกทั้งในการบริหารจัดการ
ตางๆ ตองยึดหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งเปนประเด็นที่เทศบาลตําบลนาสารควรหา
แนวทาง ปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
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บรรณานุกรม 
 
  

ธีรยุทธ บุญมี. "ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมไทยในขั้นที่สอง" วารสารกรมประชาสัมพันธ, ปที่ 3 
ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2541) หนา 9-11. 
 
ถวิลวดี บุรีกุล , ธรรมาภิบาล : หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม เอกสารประกอบการ
เสวนาเครือขายจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 หัวขอ “การบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance): อะไร ทําไม อยางไร  ,2550 
 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. เอกสารวิจัยสวนบุคคลเรื่อง "การสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย" วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร. ปการศึกษา 2541-2542. 
 
พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบบั 7) 
พ.ศ. 2562 
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
  
พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2542 

 
ศิริวรรณ  เจษฎาฐิติกุล. "ขาราชการกับธรรมาภิบาลไทย" วารสารธนารกัษ, ปที่ 23 ฉบับที่ 3 
(พฤษภาคม – มิถุนายน 2543), หนา 63-71. 
 
สุคนธ เจียสกุล และเพลินตา อิทธิศานต , วิถีชีวิตคนเมือง : ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการสาธารณะขององคกรทองถิ่นในประเทศไทย , กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , พ.ศ.
2543-2544 
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ภาคผนวก 
 
 



 
แบบประเมินความพงึพอใจการใหบริการของเทศบาลตําบลนาสาร 

ในงาน....................................................................................... 
 

คําชี้แจง     แบบสอบถามชุดนี้มีจุดมุงหมายท่ีจะสํารวจความคิดเห็นของทานเพ่ือประโยชนในการประเมินผลทาง

การศึกษาเทานัน้ โดยขอมูลที่ไดจะถือเปนความลับและไมสงผลถึงตัวผูตอบแบบสอบถามแตอยางใดทั้งส้ิน 
       

ก.     โปรดเขยีนเครือ่งหมาย    ลงใน        หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
สําหรับ 

เจาหนาที ่

1. เพศ    ชาย     หญิง  

2. อายุ   นอยกวา 30 ป       30-39 ป         40-49 ป             50 ปขึ้นไป  

3. วุฒิการศึกษา   ประถมศึกษา       มัธยมศึกษา         ประกาศนียบตัร  

                                ปริญญาตร ี              สูงกวาปริญญาตร ี  

4. อาชีพ   

   เกษตรกร    ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ  

  รับจางทั่วไป   ทํางานบริษัท/หางราน/ภาคเอกชนอื่น ๆ  

  คาขาย                 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................  

5. การติดตอขอใชบรกิาร   

  ขอใชบรกิารดวยตนเองที่ เทศบาล               

  ขอใชบรกิารทางโทรศัพท              

  ขอใชบรกิารเมื่อ เทศบาลจัดบริการนอกพืน้ที ่  

 

      ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานกระบวนการ/ขั้นตอน................................................................................................ 

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

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

 

    
  ข.    โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองวางทางขวามือที่ตรงกับระดบัความพงึพอใจของทาน 
 

 

 
รายละเอียดของบริการ 

ระดับความพึงพอใจตอบริการ   

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

สําหรับ 

เจาหนาที ่

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ       

1. มีกระบวนการขั้นตอนใหบรกิารที่ชดัเจน ไมซับซอน       

2. การบรกิารเปนไปตามขั้นตอน       

3. จัดเวลาบริการแตละขั้นตอนอยางเหมาะสม       

4. การจัดลําดับกอน-หลัง ใหผูรับบริการอยางยุติธรรม       

5. ความรวดเร็วของการใหบรกิารมีความเหมาะสม              



 

       
      ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานสิง่อํานวยความสะดวก.............................................................................................. 

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

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

รายละเอียดของบริการ 

ระดับความพึงพอใจตอบริการ   

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

สําหรับ 

เจาหนาที ่

ดานชองทางการใหบริการ         

1. มีการจดัชองทางการใหบริการหลากหลายชองทาง       

2. ชองทางการใหบรกิารมคีวามสะดวก ไมยุงยากซับซอน        

3. ผูรับบริการสามารถเขาใชบริการในแตละชองทางไดอยาง

สะดวก รวดเรว็ 

      

4. มีการพัฒนาและเพิ่มชองทางการใหบรกิารใหมๆ       

5. ชองทางการใหบรกิารตรงกับความตองการของผูรับบรกิาร       
       
      ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานชอทางการใหบริการ................................................................................................. 

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

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

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ       

1. การยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพเรยีบรอย       

2. การใหบรกิารมคีวามรวดเรว็และถูกตอง       

3. มีความพรอมในการใหบรกิารตามเวลาที่กําหนด       

4. มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที ่       

5. จํานวนเจาหนาที่เพียงพอใหบรกิาร       
       
      ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ................................................................................................. 

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

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

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก       

1. สถานที่ใหบริการสะอาด ไมแออดั  เดินทางสะดวก       

2. มีการจดัสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูใชบรกิารอยาง

เพียงพอและเหมาะสม 

      

3. คุณภาพและความทันสมัย ของอุปกรณ/เครื่องมือ ในการ

ใหบริการ 

      

4. ปายบอกจุดบรกิาร/ปายประชาสัมพนัธมีความชดัเจนเขาใจงาย       

5. ความพอใจตอส่ือประชาสัมพันธในการใหบริการ       



 

 

    ค.     โปรดเขียนบอกความรูสึก  และใหคําแนะนํา 

      1. สิ่งที่ทานพอใจหรือประทับใจจากการไปใชบริการ 

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

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

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

      2. สิ่งที่ทานอยากใหมกีารแกไขปรับปรุงโดยดวน 

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
ขอขอบคุณในความรวมมือ 

ศูนยบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

โทร. 0-7567-3509-10 


