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 ก

คํานํา 
 
 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ. 2563 ภายใตโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของผูใชบริการจากเทศบาล
ตําบลสิชล รวมทั้งเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ทั้งนี้เพื่อนําผลที่ไดไปใชประโยชน
เปนแนวทางในการพัฒนาการบริการ แกปญหา กําหนดนโยบาย และพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลสิชล ตอไป 
 

 คณะที่ปรึกษาในการประเมินฯ ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาล
ตําบลสิชล ในภาพรวมและแยกเปนดานตาง ๆ ไดแก ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยในปนี้ไดประเมินงานบริการ
ดานสาธารณสุข งานบริการดานรายไดหรือภาษี งานบริการดานทะเบียนราษฎร และงานบริการดาน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จากผลการศึกษากลุมตัวอยาง พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ในป พ.ศ. 2563 อยูในระดับมากที่สุด ดวยคะแนนรอย
ละ 93.80 นอกจากนี้คณะที่ปรึกษาในการประเมินฯ ยังไดใหขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนใน
การพัฒนาการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อให
กาวไปสูการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่พึ่งและรับใชประชาชนไดโดยสมบูรณ 
 

 ทายที่สุด คณะที่ปรึกษาในการประเมินฯ ตองขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร เจาหนาที่
ประสานงาน ของเทศบาลตําบลสิชล ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ใหความรวมมือในการจัดทํา
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําป พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จนประสบผลสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 

 

       คณะที่ปรึกษาในการประเมินฯ 

                  กันยายน 2563 
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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 การคมนาคมและขนสง 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  



 
 
 

 
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 

5) ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลและรักษาปา การจัดการสิ่งแวดลอม
และมลพิษตาง ๆ การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

6) ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ประกอบดวย การปองกัน
คุมครอง ควบคุม ดูแล รักษาโบราณสถาน วัตถุ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 เทศบาลตําบลสิชล ซึ่งมีภารกิจใหบริการสาธารณะตามกฎหมายดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่
จะตองมีมาตรฐานการใหบริการประชาชนตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย 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 พนักงานเทศบาลและลูกจาง กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอไป 

 
วัตถุประสงคการประเมิน 

1. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของผู ใชบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล      
ตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการจําแนกตามประเภทงาน เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา อาชีพ และชวงเวลาที่ไปใชบริการ 

 
ขอบเขตการประเมิน 
 การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้มุงที่จะสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการใน
เขตการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ทั้งในดานข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบรกิาร และ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยทําการประเมินประเภทงานที่ใหบริการ คือ งานบริการดาน
สาธารณสุข งานบริการดานรายไดหรือภาษี งานบริการดานทะเบียนราษฎร และงานบริการดาน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ซึ่งจะอํานวยประโยชนตอการพัฒนาระบบการใหบริการ และการ
กําหนดนโยบายการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง ความสุข ความสบายใจ ความสะดวกที่ไดรับ
จากสภาพแวดลอมที่เกิดจากการบริการของเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ซึ่งวัดไดจากการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เพื่อสรุปความพึงพอใจการใหบริการ 
 ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมาใชบริการโดยตรง หรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือ
หนวยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนที่มาใชบริการจากเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 กันยายน 2563 
 เทศบาล หมายถึง เทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนพื้นที่ที่
ใชในการสํารวจขอมูลในครั้งนี้ 
 ดานขั้นตอนการใหบริการ หมายถึง รูปแบบ วิธีการ หรือขั้นตอนที่ เทศบาลตําบลสิชล 
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหผูไปใชบริการไดปฏิบัติตามในการรับบริการ 
 ชองทางการใหบริการ หมายถึง รูปแบบการเขาใชบริการ ที่ประชาชนสามารถเขาใช
บริการงานดานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชไดอยางสะดวก 
 เจาหนาที่ผูใหบริการ หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานจางภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป และลูกจางของเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ทําหนาที่ใหบริการ
ประชาชนในดานตางๆ ที่ทําการสํารวจความพึงพอใจ 
 สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง สถานที่  วัสดุอุปกรณ และบุคลากรที่ เทศบาล      
ตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดจัดเตรียมไวเพื่อใหบริการแกผูมาใชบริการ 

 
ผลทีค่าดวาจะไดรบั 

1.  ทําใหทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการบริการของเทศบาล    
ตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริการของเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
      3. ไดรับขอมูลที่สามารถนํามาใชแกปญหา กําหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการดําเนินงานของเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

สภาพท่ัวไป และขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลสิชล 
 

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 การให 
บริการอยางสม่ําเสมอ 
  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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ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลสิชลขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลสิชล  
 
สวนที่ 1 ลักษณะและสภาพทั่วไปของเทศบาลตําบลสิชล 
1.1  สภาพทั่วไป ที่ต้ัง และอาณาเขต 

เทศบาลตําบลสิชล เปนหนวยการปกครองทองถิ่นในรูปของเทศบาล โดยไดเปลี่ยนแปลง
ฐานะมาจากสุขาภิบาลสิชล เปนเทศบาลตําบลสิชล เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542  เทศบาลตําบลสิชลเปน
เทศบาลขนาดกลาง  มีพื้นที่รับผิดชอบ 3.5 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่ของ 3 หมูบาน คือ  หมู
ที่ 1 บางสวน หมูที่ 3 บางสวน และหมูที่ 5 บางสวน 
 
 1.1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตพื้นที่  

ขนาดและที่ตั้ง   
 เทศบาลตําบลสิชล  ต้ังอยูทางตอนเหนือของจังหวัดนครศรีธรรมราช  หางจากตัวจังหวัด
ประมาณ 71.6 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ 3.5 ตารางกิโลเมตร  หรือ  2,187.5 ไร  โดยมีอาณาเขต
ติดตอ  ดังนี้ 

ดานทิศเหนือ  ตั้งแตหลักเขตที่ 1  ซึ่งตั้งอยูที่ฝงตะวันออกของปากคลองทาควาย  ตรงที่
บรรจบกับฝงทิศใตของคลองทาเรือรี  จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามฝงใตของคลองทาเรือรีไปทางทิศ
ตะวันออกถึงปากคลองทาเรือรีริมฝงใต  ตรงที่บรรจบกับฝงทะเลซึ่งเปนหลักเขตที่ 2  

ดานทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามฝงทะเล ไปทางทิศใตถึงเชิงเขาคอกวางตรงที่ 
บรรจบกับฝงทะเล  ซึ่งเปนหลักเขตที่ 3   

ดานทิศใต  จากหลักเขตที่ 3  เปนเสนขนานกับศูนยกลางทางหลวงสาย  สิชล – ทาศาลา  
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ถึงฝงตะวันออกของคลองทาควาย  ซึ่งเปนหลักเขตที่ 4  
 ดานทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ 4  เลียบตามฝงตะวันออกของคลองทาควายไปทางทิศ
เหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1   
   
1.2  ภูมิประเทศและภูมิอากาศ  
 1.2.1   ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลสิชล   อยู ในบริ เวณตอนบนของเทือกเขา
นครศรีธรรมราช  หรือเทือกเขาหลวง  เปนบริเวณที่ราบลุม  มีคลองทาเรือรแีละคลองทาควายไหลมา
บรรจบกันเปนคลองสิชลไหลผานตัวเมือง จนถึงปากคลองสิชลและไหลลงสูทะเลอาวไทย  

 
1.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ  เปนแบบมรสมุ  มี  2  ฤดูกาลคือ 

-  ฤดูรอน  เริ่มตั้งแต  เดือน กุมภาพันธ – เดือน เมษายน  
-  ฤดูฝน   เริ่มตัง้แต  เดือน พฤษภาคม – เดือน มกราคม   
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1.3 ประชากร 
 1.3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
   ขอมูลประชากรทั้งหมดตามสถิติทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
จํานวนประชากรทัง้หมด 7,050 คน โดยแยกประชากรแตละชุมชน ดังนี้  
 
ตารางท่ี 2.1 แสดงขอมูลประชากรในเขตเทศบาลตําบลสิชล 
 

ลําดับที่ ชื่อชุมชน ชาย หญิง รวม 
1 ชุมชนสิชลวิลเลจ 229 305 534 
2 ชุมชนตลาดบน 271 339 610 
3 ชุมชนบานตนพยอม 187 219 406 
4 ชุมชนบานในลุม-ในไร 476 443 919 
5 ชุมชนบานชายเขา 319 311 630 
6 ชุมชนสะพานน้ําแดง 334 331 665 
7 ชุมชนถนนสมเด็จ 368 363 731 
8 ชุมชนถนนรถไฟ 404 463 867 
9 ชุมชนวิริยะพานิช 314 316 630 
10 ชุมชนบานบางฉาง 271 311 582 
 ไมกําหนดชุมชน - - - 

รวม 3,421 3,629 7,050 
 

ที่มา  :  งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล ขอมูล ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ 

ประชาชนที่อยูในเขตเทศบาล เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมพีื้นที่ติดทะเล  ประชาชน
สวนใหญมีอาชีพทําการประมงหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการประมง  เนื่องจากมีเรือประมงออกทํา
การจับสัตวน้ําเปนจํานวนมาก ประกอบกับเปนเมืองศูนยกลาง การคมนาคม การคา พาณิชยกรรม
ของอําเภอสิชล  ทําใหรายไดและฐานะความเปนอยูของประชาชนในเขตเทศบาลคอนขางด ี  
 

 

1.5 สถาบันและองคกรทางศาสนา 
 ประชากรในเขตเทศบาลตําบลสชิลสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดทางศาสนาพุทธ  

จํานวน 2 แหง คือ วัดประทุมทายการาม วัดวิเวกรัตนธัชมุนี และมีมัสยิดของศาสนาอิสลาม จํานวน 
1 แหง  คือมัสยิดกูวาลา มีวัฒนธรรมที่เปนประเพณีทองถิ่นคือ  ในเดือน 3 ของทุกป จะมีการสมโภช
ศาลเจามวงทอง และศาลเจาตาปะขาว มีงานกิจกรรมการศาสนาตาง ๆ  เชน งานวันเขาพรรษา งานวัน 
ออกพรรษา งานวันวิสาขบูชาและงานวันมาฆบูชา นอกจากนั้นยังมีการจัดงานประเพณีสําคัญ ๆ เชน งาน
ประเพณีสงกรานต  ซึ่งจัดพิธีรดน้ําขอพรผูสงูอายุ  และสรงน้ําพระเกจิอาจารยที่เคารพนับถือของชาวอําเภอ
สิชล และมีงานประเพณีลอยกระทง ในวันเพ็ญเดือน 12  ของทุกป     
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1.6 ภูมิอากาศ   
ภูมิอากาศของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีลักษณะเชนเดียวกับจังหวัดอื่น  ๆ  ของ

ภาคใตที่ติดตอกับอาวไทย  อิทธิพลสําคัญตอภูมิอากาศของจังหวัด  คือลมมรสุม  และเทือกเขา
ตอนกลาง  รวมทั้งอิทธิพลของลมพายุหมุนที่พัดเขามาในรอบป ลักษณะภูมิของภาคใตเปนเขต
ภูมิอากาศแบบมรสุมรอน  (Tropical Monsoon)  อุณหภูมิจะสูงตลอดทั้งป  ชวงเดือนพฤษภาคม  
ถึงเดือนสิงหาคมจะไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  ซึ่งเปนลมรอนชื้นพัดเขาสูชายฝง
ทะเลตะวันตกของภาคใตทําใหพื้นที่ดานตะวันตกของเทือกเขานครศรีธรรมราช  มีฝนตกมาก  สวน
บริเวณชายฝงตะวันออกมีฝนตกนอยกวา  ชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม  จะมีลมพายุหมุน  เชน  
ดีเปรสชั่นทําใหฝนตกทั่วทั้งจังหวัด  ชวงเดือนพฤศจิกายน  ไปจนถึงเดือนมกราคม  ลมมรสุมจะ
เปลี่ยนทิศทางพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยทัว่ไปลมนี้จะเปนลมหนาวและแหงแลง  แตพื้นที่
ชายฝงทะเลดานอาวไทย  โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชดานอาวไทยจะมีฝนตกชุก  เปนเหตุให
เกิดน้ําทวมไดทุกป  หลังจากนั้นจะเปนระยะที่ฝนทิ้งชวง  คือเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน  ชวงนี้
อากาศจะรอนและแหงแลง 
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สวนที่ 2 ขอมูลพืน้ฐานดานการเมืองการบรหิาร 
 
          อํานาจหนาที่ของเทศบาลไดมีกฎหมายกําหนดไวโดยชัดเจน ซึ่งจําแนกที่มาของอํานาจหนาที่
สําหรับเทศบาลไดเปน 2 ประเภท คืออํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายจัดตั้งเทศบาลกําหนด  และอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กําหนด กลาวคือ 
 
 อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายจัดตั้งเทศบาลกําหนด 
 พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ไดกําหนดอํานาจหนาที่สําหรับเทศบาลตําบลไว
เปน  2  สวน  คือหนาที่ที่ตองทํา  ซึ่งเปนหนาที่บังคับที่เทศบาลตําบลตองปฏิบัติ  และหนาที่ที่อาจ
จัดทํา   ซึ่งเปนหนาที่ที่เลือกปฏิบัติ  ดังนี้  
 

 หนาที่ที่ตองทํา 

1.  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
2.  ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 
3.  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและ 
     ที่สาธารณะ  รวมทั้งการกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4.  ปองกันและระงบัโรคติดตอ 
5.  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลงิ 
6.  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
7.  สงเสริมการพฒันาสตร ี เด็ก เยาวชน  ผูสงูอาย ุ และผูพิการ 
8.  บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
9.  หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 

 

 

 หนาที่ที่อาจจัดทํา 

1.  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
2.  ใหมีโรงฆาสัตว 
3.  ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
4.  ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
5.  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
6.  ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทกัษรักษาคนเจ็บไข 
7.  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
8.  ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
9.  เทศพาณิชย 
 

 อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายอื่น  ๆ  กําหนด 

          นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 กําหนดไวแลวยังมี
กฎหมายเฉพาะอื่นๆ  กําหนดใหเทศบาล  มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นๆ   
อีกจํานวนมาก  อาทิ  เชน       
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                       พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ   
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นเทศบาล ไวดังตอไปนี้   
  1)  การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลของตนเอง 

2)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรอื ทาขามและที่จอดรถ 

     4)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ 
      5)  การสาธารณูปการ 
      6)  การสงเสริม  การฝกและประกอบอาชีพ 
      7)  การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 
      8)  การสงเสริมการทองเที่ยว 

9)  การจัดบริการดานสังคมสงเคราะหของเทศบาลตําบลสิชล  และการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 

10) การบํารงุรกัษาศิลปะ  จารีตประเพณ ี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันด ี       
ของทองถิ่น 

      11)  การปรบัปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 
      12)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
      13)  การสงเสริมการกีฬา 
      14)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
      15)  สงเสริมการมสีวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 
      16)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

           17)  การกําจัดมลูฝอย  สิ่งปฏิกลู  และน้ําเสีย        
      18)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัวและการรกัษาพยาบาล 
      19)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

20)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
           21)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

22)  การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอย  และการอนามัย                
โรงมหรสพ   
        23)  การจัดการ  การบํารงุรักษา  และการใชประโยชนจากปาไม  ที่ดิน  และ       
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

24)  การผังเมือง 
       25)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
       26)  การดูแลรักษาทีส่าธารณะ 
          27)  การควบคุมอาคาร 
      28)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      29)  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนบัสนุนการปองกันและรกัษา 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
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      30)  กิจการอื่นใดทีเ่ปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ        
ประกาศกําหนด 
      - รัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทย  พ.ศ. 2550 
   - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 
          - พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร        
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
           - พระราชบญัญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัตทิองถิ่น  พ.ศ.  2542 
           - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  พ.ศ.  2534 
           - พระราชบัญญัติสญัชาติ  พ.ศ.  2508  และแกไขเพิ่มเตมิฉบับที ่ 2 และ 3 พ.ศ. 2535 
          - พระบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ. 2534 

-  พระราชบัญญัตริักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง 
พ.ศ.  2535 

-  พระราชบญัญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  2535 
-  พระราชบญัญัตสิุสานและฌาปนสถาน  พ.ศ. 2528 
-  พระราชบญัญัติโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ. 2535 

           -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  พรอมดวยแกไขเพิ่มเตมิ ฉบับที ่ 2  
พ.ศ. 2535 
           -  พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง  พ.ศ.  2522 
           -  พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.  2505 
           -  พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม  พ.ศ.  2508 
           -  พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  2535 
           -  พระราชบัญญัติทีร่าชพัสด ุพ.ศ. 2518  

 



 

 

 
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

19

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวิธีการประเมิน ดังนี้ 
 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
  3. การเกบ็รวบรวมขอมลู 
  4. การวิเคราะหขอมลู 
   5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูมาใชบริการของเทศบาลตําบลสิชล ประจําป
งบประมาณ 2563 จํานวน 5,061 คน 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการประเมินความพึงพอใจคือ ผูที่มาใชบริการของเทศบาลตําบลสิชล 
จํานวน 1,079 คน ซึ่งไดมาโดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie 
and Morgan) และใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบอยางงาย (Simple Random 
Sampling) ตามจํานวนผูมารับบริการ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 
  1. กําหนดขนาดตัวอยาง ตามจํานวนผูมาใชบริการที่ของเทศบาลตําบลสิชล 
ประจําปงบประมาณ 2563 โดยใช ตารางสําเร็จรปูการกําหนดขนาดตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 1,079 คน 
   2. การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวย
วิธี Systematic Random Sampling จากผูมารับบริการของของเทศบาลตําบลสิชล ไดกลุมตัวอยาง
ทั้งสิ้น 1,079 คน ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ผูมารับบริการจากเทศบาลตําบลสิชล     
อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ประเภทบริการ จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 
งานบรกิารดานสาธารณสุข 
งานบรกิารดานรายไดหรือภาษี 
งานบรกิารดานทะเบียนราษฎร 
งานบรกิารดานพฒันาชุมชนและสวัสดิการสงัคม 

1,940 
883 

1,938 
300 

321 
268 
321 
169 

รวม 5,061 1,079 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล     
ตําบลสิชล  ในครั้งนี้ คือแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลโดย  
ผูวิจัยไดทําการรวบรวมคําถามจากการศึกษาขอมูลหรือลักษณะงานการใหบริการตางๆ ของเทศบาล
ตําบลสิชล สรางเปนแบบประเมินความพึงพอใจโดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน ประกอบดวย  เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  อาชีพ 
และการติดตอขอใชบริการ 
 ตอนที่ 2 ขอคําถามตามรายละเอียดของการบริการ แบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย ดาน
ขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก 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. ผูวิจัยรวมขอมูลความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลประจําปงบประมาณ 
2563 
  2. ผูวิจัยไดขอความรวมมือไปยังเทศบาลตําบลสชิล ในการเก็บรวบรวมแบบประเมินความพึง
พอใจในการรับบริการ โดยเก็บแบบประเมินจากผูใชบริการไดจํานวนทั้งสิ้น 1,079 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. ขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลผูวิจัยไดวิเคราะหหา
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. การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลจําแนกตามตัวแปร
เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการผูวิจัยไดวิเคราะหหาคา T-test เพื่อทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร  2  กลุม  ซึ่งไดแก ตัวแปรเพศ และวิเคราะหหาคา F-test  
เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุมขึ้นไป ซึ่งไดแก ตัวแปรอายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ 
   4. ขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลสิชล ซึ่งเปนขอคําถามแบบปลายเปด ผูวิจัยไดนําประเด็นความคิดเห็นที่ไดมาสรุปเปน
ประเด็นสําคัญ พรอมทั้งนําเสนอขอมูลใน 2 ประเด็นคําถาม ประกอบดวย (1) สิ่งที่พอใจหรือ
ประทับใจเปนพิเศษจากการไปใชบริการ และ (2) สิ่งที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน  
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล 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 

 
  การวิจัยประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลในครั้งนี้ เพื่อใหเกิด
ความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จึงไดกําหนดสัญลักษณ
และอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 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 
  การประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน โดยแสดงคาความถี่ และรอยละ 
จําแนกตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใชบริการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใช
บริการ 
  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลโดย
นําเสนอในรูปแบบตารางแสดงคาความถี่ รอยละ จําแนกตามระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเปนรายขอและรายดาน ของผูตอบแบบประเมิน จํานวน 1,079  คน โดยมีการ
แปลความหมายของคาเฉลี่ยเพื่อวัดระดับความพึงพอใจเปนรายขอ รายดาน และภาพรวมทุกดาน 
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    มีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด 
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 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรยีบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล 
จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการโดยนําเสนอในรูปแบบ
ตารางแสดงคา T-test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ของตัวแปร 2 กลุม ซึ่งไดแก ตัวแปร
เพศ และคา F-test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุมขึ้นไป ซึ่งไดแก   
ตัวแปรอายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ  และการติดตอขอใชบริการ 
  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลซึ่งเปนขอคําถามแบบปลายเปด ประกอบดวย  (1) สิ่งที่พอใจ
หรือประทับใจเปนพิเศษจากการไปใชบริการ และ (2) สิ่งที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปผูตอบแบบประเมิน 
  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน จํานวนทั้งหมด 
1,079 คน มาวิเคราะหหาคาความถี่ และรอยละ โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ ผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ  
เทศบาลตําบลสิชล จําแนกตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใชบริการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ 
และการติดตอขอใชบริการ 
 

อันดับ ตัวแปร จํานวน 
(N = 1,079 คน) 

รอยละ 
(100) 

 ประเภทงานที่มาขอใชบริการ   
1 งานบรกิารดานสาธารณสุข 321 29.75 
2 งานบรกิารดานรายไดหรือภาษี 268 24.84 
3 งานบรกิารดานทะเบียนราษฎร 321 29.75 
4 งานบรกิารดานพฒันาชุมชนและสวัสดิการสงัคม 169 15.66 
 เพศ   
1     ชาย 439 40.69 
2     หญงิ 640 59.31 
 อาย ุ   
1     นอยกวา 30  ป 287 26.60 
2     30 - 39 ป 266 24.65 
3     40 - 49 ป 364 33.74 
4     50 ป ขึ้นไป 162 15.01 
 วุฒิการศึกษา   
1     ประถมศึกษา 200 18.54 
2     มัธยมศึกษา 312 28.92 
3     ประกาศนียบัตร 151 13.99 



 

 

 
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

24

อันดับ ตัวแปร จํานวน 
(N = 1,079 คน) 

รอยละ 
(100) 

4     ปริญญาตร ี 380 35.21 
5     สูงกวาปรญิญาตร ี 36 3.34 
 อาชีพ   
1     เกษตรกร 212 19.65 
2     ขาราชการ 151 13.99 
3     รับจางทั่วไป 139 12.88 
4     ทํางานบริษัท/หางราน/ภาคเอกชนอื่นๆ 160 14.83 
5     คาขาย 312 28.92 
6     อื่น ๆ 105 9.73 
 การติดตอขอใชบริการ    
1     ขอใชบริการดวยตนเองที่ เทศบาล  457 42.35 
2     ขอใชบริการทางโทรศัพท 44 4.08 
3     ขอใชบริการเมื่อ เทศบาลจัดบรกิารนอกพื้นที ่ 578 53.57 
 รวม 1,079 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.1 แสดงวาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลสิชล จําแนกตามตัวแปรประเภทงานที่มาขอใชบริการ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
อาชีพ และการติดตอขอใชบริการสามารถสรุปผลการวิเคราะหตามตัวแปรตางๆ ไดดังนี้ 
 

 ประเภทงานที่มาขอใชบริการ 
   ประเภทงานที่มีผูมาใชบริการของเทศบาลตําบลสิชล  (1) งานบริการดาน
สาธารณสุข จํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 29.75  (2) งานบริการดานรายไดหรือภาษี จํานวน  
268 คน คิดเปนรอยละ 24.84  (3) งานบริการดานทะเบียนราษฎร จํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 
29.75  (4) งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 15.66 
สรุปไดดังแผนภาพที่ 4.1 
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เพศ 
    กลุมผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ใน
ครั้งนี้ ประกอบดวย เพศชายจํานวน 439 คน คิดเปนรอยละ 40.69  สวนเพศหญิง มีจํานวน 640 คน 
คิดเปนรอยละ 59.31 โดยสรุปไดดังแผนภาพที่ 4.2 

 

 
 

 
 อายุ 
   ชวงอายุของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล     
ตําบลสิชล ในครั้งนี้ สวนใหญมีชวงอายุ 40-49 ป จํานวน 364 คน คิดเปนรอยละ 33.74 รองลงมา
คือ กลุมผูตอบแบบประเมินมีชวงอายุนอยกวา 30 ป จํานวน 287 คน คิดเปนรอยละ 26.60 และ
กลุมผูตอบแบบประเมินที่มีจํานวนนอยที่สุดคืออายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 162 คนคิดเปนรอยละ 
15.01 โดยสรุปไดดังแผนภาพที่ 4.3 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
รายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

26

    วุฒิการศึกษา 
   ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ในครั้งนี้ 
มีวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับสูงกวาปริญญาตรี โดยผูตอบแบบประเมินสวน
ใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 380 คน คิดเปนรอยละ 35.21 รองลงมาคือ วุฒิ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีจํานวน 312 คน คิดเปนรอยละ 28.92 สวนวุฒิการศึกษาที่มีกลุม
ผูตอบเปนสวนนอยคือสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 36 คน  คิดเปนรอยละ 3.34 โดยสรุปไดดัง
แผนภาพที่ 4.4  
 
 

 
 

            อาชีพ 
   ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ในครั้งนี้ 
สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย มีจํานวน 312 คน คิดเปนรอยละ 28.92 รองลงมาคือ อาชีพ
เกษตรกร มีจํานวน 212  คน คิดเปนรอยละ 19.65  สวนอาชีพที่มีกลุมผูตอบเปนสวนนอย คือกลุม
ผูตอบที่ประกอบอาชีพอื่นๆ มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 9.73 โดยสรุปไดดังแผนภาพที่ 4.5 
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การติดตอขอใชบริการ  
   กลุมผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ใน
ครั้งนี้ สวนใหญขอใชบริการเมื่อเทศบาลจัดบริการนอกพื้นที่  จํานวน 578 คน คิดเปนรอยละ 53.57 
รองลงมาคือ ติดตอขอใชบริการดวยตนเองที่เทศบาล จํานวน 547  คน คิดเปนรอยละ 42.35 และ
นอยสุดคือการขอใชบริการทางโทรศัพท จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 4.08  โดยสรุปไดดังแผนภาพ
ที่ 4.6 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ปรากฏดัง
ตาราง 4.2 – 4.5 
  การวิเคราะหความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล โดยผูศึกษาวิจัยไดนํา
ขอมูลของผูตอบแบบประเมินทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 1,079 คน  วิเคราะหหาคาความถี่ รอยละ 
จําแนกตามระดับความพึงพอใจ และวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean, x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation, S.D.) พรอมทั้งเสนอผลการวิเคราะหตามรายละเอียดของการใหบริการเปน
รายขอ รายดาน และภาพรวม  ดังแสดงในตารางที่ 4.2  - 4.4 
 
 

ตารางที่ 4.2  แสดง คาเฉลี่ย รอยละของคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล โดยจําแนกเปนภาพรวมและรายดาน  
 
 
 

อันดับ รายละเอียดของการบริการ x   
(รอยละ  ของ  x ) 

S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1 ดานขั้นตอนการใหบริการ 
4.67 

(93.40) 0.313 
มากที่สุด 

2 ดานชองทางการใหบริการ 
4.62 

(92.40) 0.361 
มากที่สุด 

3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
4.79 

(95.80) 0.258 
มากที่สุด 

4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
4.68 

(93.60) 0.309 
มากที่สุด 

 โดยภาพรวม 
4.69 

(93.80) 0.190 
มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 4.2 แสดงวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล

ตําบลสิชล โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  คาเฉลี่ย 4.53 (รอยละ 90.60)  เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยที่สูงสุด อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.79 (รอยละ 
95.80) และรองลงมาดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.68 (รอย
ละ 93.60)  และรองลงมาดานขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.67 
(รอยละ 93.40) สวนดานชองทางการใหบริการนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  คาเฉลี่ย  
4.62 (รอยละ 92.40) โดยสรุปไดดังแผนภาพที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.3  แสดง คาเฉลี่ย รอยละของคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล โดยจําแนกเปนภาพรวมและงานบริการ  
 
 

อันดับ รายละเอียดของงานบริการ x   
(รอยละ  ของ  x ) 

S.D. ระดบัความ 
พึงพอใจ 

1 งานบรกิารดานสาธารณสุข 
4.61 

(92.20) 0.258 
มากที่สุด 

2 งานบรกิารดานรายไดหรือภาษี 
4.77 

(95.40) 0.118 
มากที่สุด 

3 งานบรกิารดานทะเบียนราษฎร 
4.68 

(93.60) 0.155 
มากที่สุด 

4 
งานบรกิารดานพฒันาชุมชนและ
สวัสดิการสงัคม 

4.72 
(94.40) 0.113 

มากที่สุด 

 โดยภาพรวม 
4.69 

(93.80) 0.190 
มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 4.3 แสดงวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล

ตําบลสิชล โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  คาเฉลี่ย 4.69 (รอยละ 93.80.60)  เมื่อพิจารณาเปน
งานบริการ พบวา งานบริการดานรายไดหรือภาษี มีคาเฉลี่ยที่สูงสุด อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 
4.77 (รอยละ 95.40) และรองลงมางานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.72 (รอยละ 94.40)  และรองลงมางานบริการดานทะเบียนราษฎร มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.68 (รอยละ 93.60) สวนงานบริการดานสาธารณสุขนอยที่สุด 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  คาเฉลี่ย  4.61 (รอยละ 92.20 ) โดยสรุปไดดังแผนภาพที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวน รอยละ ของผูตอบแบบประเมินจําแนกตามระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ย  
รอยละของคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึ งพอใจตอการใหบริการของ                      
เทศบาลตําบลสิชล โดยจําแนกเปนภาพรวมในแตละดานและเปนรายขอ  
 
 

ขอที ่ รายละเอียดของการบริการ จํานวน (รอยละ) ของผูตอบแบบ 
ประเมินจําแนกตามระดับความ 

พึงพอใจ (N = 1,079) 

x   
(%  ของ 
x ) 

S.D. ระดบั
ความ 

พึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

ไม
ตอบ 

 ดานขั้นตอนการใหบริการ          
1 มีกระบวนการขั้นตอน

ใหบรกิารที่ชัดเจน ไม
ซับซอน 

697 
(64.60) 

364 
(33.73) 

17 
(1.58) 

1 
(0.09) 

- - 
4.63 

(92.60) 
0.520 

มาก
ที่สุด 

2 การบริการเปนไปตาม
ขั้นตอน 

863 
(79.98) 

153 
(14.18) 

62 
(5.75) 

1 
(0.09) 

- - 4.74 
(94.80) 

0.559 
มาก
ที่สุด 

3 จัดเวลาบริการแตละขั้นตอน
อยางเหมาะสม 

757 
(70.16) 

300 
(27.80) 

22 
(2.04) 

- - - 
 

4.68 
(93.60) 

0.508 
มาก
ที่สุด 

4 การจัดลําดับกอน-หลงั ให
ผูรบับริการอยางยุติธรรม 

745 
(69.05) 

327 
(30.30) 

5 
(0.46) 

2 
(0.19) 

- - 4.68 
(93.60) 

0.478 
มาก
ที่สุด 

5 ความรวดเร็วของการ
ใหบรกิารมีความเหมาะสม     

693 
(64.22) 

357 
(33.09) 

23 
(2.13) 

6 
(0.56) 

- - 
4.61 

(92.20) 
0.561 

มาก
ที่สุด 

 เฉลี่ยดานขั้นตอนการ
ใหบริการ 

- - - - - - 
4.67 

(93.40) 
0.313 

มาก
ที่สุด 
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ขอที ่ รายละเอียดของการบริการ จํานวน (รอยละ) ของผูตอบแบบ 
ประเมินจําแนกตามระดับความ 

พึงพอใจ (N = 1,079) 

x   
(%  ของ 
x ) 

S.D. ระดบั
ความ 

พึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

ไม
ตอบ 

 ดานชองทางการใหบริการ 
 

 
 

        

1 มีการจัดชองทางการ
ใหบรกิารหลากหลาย
ชองทาง 

689 
(63.86) 

377 
(34.93) 

9 
(0.83) 

2 
(0.19) 

2 
(0.19) 

- 
4.62 

(92.40) 
0.534 

มาก
ที่สุด 

 

2 ชองทางการใหบริการมีความ
สะดวก ไมยุงยากซบัซอน 

765 
(70.90) 

249 
(23.08) 

64 
(5.93) 

1 
(0.09) 

- - 
4.65 

(93.00) 
0.594 

มาก
ที่สุด 

3 ผูรบับริการสามารถเขาใช
บริการในแตละชองทางได
อยางสะดวก รวดเร็ว 

640 
(59.31) 

391 
(36.24) 

27 
(2.50) 

21 
(1.95) 

- - 
4.53 

(90.60) 
0.645 

มาก
ที่สุด 

 

4 มีการพฒันาและเพิ่มชองทาง
ใหบรกิารใหมๆ 

637 
(59.04) 

413 
(38.28) 

28 
(2.59) 

1 
(0.09) 

- - 
4.56 

(91.20) 
0.551 

มาก
ที่สุด 

5 ชองทางการใหบริการตรงกับ
ความตองการของ
ผูรบับริการ 

821 
(76.09) 

 

236 
(21.87) 

  

21 
(1.95) 

1 
(0.09) - - 

4.74 
(94.80) 

 

0.487 
 

มาก
ที่สุด  

 เฉลี่ยดานชองทางการ
ใหบริการ - - - - - - 

4.62 
(92.40) 

0.631 
มาก
ที่สุด  

 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ          

1 การยิ้มแยมแจมใส พูดจา
สุภาพเรียบรอย 

816 
(75.63) 

259 
(24.00) 

3 
(0.28) 

1 
(0.09) 

 

- - 
4.75 

(95.00) 
0.445 

มาก
ที่สุด 

2 การใหบริการมีความรวดเร็ว
และถูกตอง 

875 
(81.09) 

201 
(18.63) 

3 
(0.28) 

- 
 

- - 
4.81 

(96.20) 
0.401 

มาก
ที่สุด 

3 มีความพรอมในการ
ใหบรกิารตามเวลาทีก่ําหนด 

984 
(91.20) 

89 
(7.97)  

9 
(0.83) 

 

 

- - - 
4.90 

(98.00) 
0.322 

มาก
ที่สุด 

4 มีความซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติหนาที ่

737 
(68.30) 

316 
(29.29) 

26 
(2.41) 

 

- 
 

- - 
4.66 

(93.20) 
0.523 

มาก
ที่สุด 

5 จํานวนเจาหนาที่เพียงพอ
ใหบรกิาร 

898 
(83.23) 

162 
(15.01) 

19 
(1.76) 

- - - 
4.81 

(96.20) 
0.432 

มาก
ที่สุด 

 เฉลี่ยดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ 

- - - - - - 
4.79 

(95.80) 
0.258 

มาก
ที่สุด 
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ขอที ่ รายละเอียดของการบริการ จํานวน (รอยละ) ของผูตอบแบบ 
ประเมินจําแนกตามระดับความ 

พึงพอใจ (N = 1,079) 

x   
(%  ของ 
x ) 

S.D. ระดบั
ความ 

พึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

ไม
ตอบ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1 สถานที่บริการสะอาด ไม
แออัด เดินทางไดสะดวก 

799 
(74.05) 

261 
(24.19) 

19 
(1.76) 

 
- 

 
- 

 
- 

4.72 
(94.40) 

0.468 
มาก 

ที่สุด 

2 มีการจัดสิง่อํานวยความ
สะดวกสําหรบัผูใชบริการ
อยางเพียงพอและเหมาะสม 

752 
(69.69) 

319 
(29.57) 

8 
(0.74) - - 

 
- 

4.69 
(93.80) 

0.479 
มาก 

ที่สุด 

3 คุณภาพและความทันสมัย
ของอุปกรณ/เครื่องมอื ใน
การใหบริการ 

657 
(60.89) 

415 
(38.46) 

7 
(0.65) 

 
- 

 
- 

 
- 
 

4.60 
(92.00) 

0.503 
มาก 

ที่สุด 

4 ปายบอกจุดบริการ/ปาย
ประชาสมัพันธมีความ
ชัดเจนเขาใจงาย 

708 
(65.61) 

357 
(33.09) 

14 
(1.30) 

 
- 

 
- 

 
- 
 

4.64 
(92.80) 

0.506 
มาก 

ที่สุด 

5 ความพอใจตอสือ่
ประชาสมัพันธในการ
ใหบรกิาร 

822 
 (76.19) 

252 
(23.35) 

5 
(0.46) 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

4.76 
(95.20) 

0.440 
มาก 

ที่สุด 
 

 เฉลี่ยดานสิ่งอํานวย 
ความสะดวก 

- - - - - - 4.68 
(93.60) 

0.309 
มาก 

ที่สุด 

 เฉลี่ยทุกดาน - - - - - - 4.69 
(93.80) 

0.190 
มาก 

ที่สุด 
  

  

  จากผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล  
ดังแสดงในตารางที่ 4.4 สามารถสรุปผลการวิเคราะหตามรายละเอียดของการใหบริการ จําแนกเปน
รายดาน ซึ่งประกอบดวย ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดดังนี้ 

 

การบริการดานขั้นตอนการใหบริการ 
  ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล  ใน
ภาพรวมเฉลี่ยดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.67 (รอยละ 93.40)  และ
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายขอตามรายละเอียดของการบริการ พบวา สิ่งที่ผูตอบ
แบบประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก (1) การบริการเปนไปตามขั้นตอน (2) จัด
เวลาบริการแตละขั้นตอนอยางเหมาะสม (3) การจัดลําดับกอน-หลังใหผูรับบริการอยางยุติธรรม
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สําหรับสิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ความรวดเร็วของการใหบริการมีความ
เหมาะสม        

การบริการดานชองทางการใหบริการ 
  ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลใน
ภาพรวมเฉลี่ยดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.62 (รอยละ 92.40)  และ
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายขอตามรายละเอียดของการบริการ พบวา สิ่งที่ผูตอบ
แบบประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก (1) ชองทางการใหบริการตรงกับความ
ตองการของผูรับบริการ (2) ชองทางการใหบริการมีความสะดวก ไมยุงยากซับซอน (3) มีการจัด
ชองทางการใหบริการหลากหลายชองทาง  สําหรับสิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุด
คือ ผูรับบริการสามารถเขาใชบริการในแตละชองทางไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 

 การบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
  ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลใน
ภาพรวมเฉลี่ยดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.79  (รอยละ 95.80)  และ
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายขอตามรายละเอียดของการบริการ พบวา สิ่งที่ผูตอบ
แบบประเมินมีความพึงพอใจสงูทีสุ่ด 3 อันดับแรก ไดแก (1) มีความพรอมในการใหบริการตามเวลาที่
กําหนด (2) การใหบริการมีความรวดเร็วและถูกตอง  (3) จํานวนเจาหนาที่เพียงพอใหบริการ สวนสิ่ง
ที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่  
 

การบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลใน
ภาพรวมเฉลี่ยดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก   คาเฉลี่ย 4.68 (รอยละ 93.60) และเมื่อ
พิจารณาผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเปนรายขอตามรายละเอียดของการบริการ พบวา สิ่งที่ผูตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจสูงที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก (1) ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธในการ
ใหบริการ (2) สถานที่บริการสะอาด ไมแออัด เดินทางไดสะดวก (3) มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูใชบริการอยางเพียงพอและเหมาะสม สวนสิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจนอยที่สุด 
คือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือ ในการใหบริการ 
 

 จําแนกตามประเภทงานที่มาใชบริการ 
  การวิเคราะหความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ในสวนน้ี ผูวิจัย
ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจําแนกตามประเภทงานที่มาขอใชบริการ ซึ่งประกอบดวย (1) งาน
บริการดานสาธารณสุข จํานวน 321 คน (2) งานบริการดานรายไดหรือภาษี จํานวน 268 คน  (3) 
งานบริการดานทะเบียนราษฎร จํานวน 321 คน (4) งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
จํานวน 169 คน ซึ่งมีผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ยความพงึพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล จําแนกตาม
ประเภทงานทีม่าขอใชบริการ 
 
 

การบริการ 

ภาพรวมเปนราย
ดาน 

งานบริการดานสาธารณสุข 
(N = 321) 

งานบริการดานรายได 
หรือภาษี  
(N = 268) 

งานบริการดาน 
ทะเบียนราษฎร  

(N = 321) 

งานบริการดานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม  

(N = 169) 

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 

ดานขั้นตอนการ
ใหบริการ 

4.63 
(92.60) 

 
0.39 

 
มากที่สุด 

4.75 
(95.00) 

 
0.23 

 
มากที่สุด 

4.64 
(92.80) 

0.31 มากที่สุด 
4.65 

(93.00) 
0.25 มากที่สุด 

ดานชองทางการ
ใหบริการ 

4.53 
(90.60) 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

4.72 
(94.40) 

 
0.25 

 
มากที่สุด 

4.57 
(91.40) 

0.37 มากที่สุด 
4.73 

(94.60) 
0.24 มากที่สุด 

ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ 

4.76 
(95.20) 

 
0.32 

 
มากที่สุด 

4.87 
(97.40) 

 
0.17 

 
มากที่สุด 

4.82 
(96.40) 

0.24 มากที่สุด 
4.65 

(93.00) 
0.21 มากที่สุด 

ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

4.52 
(90.40) 

 
0.33 

 
มากที่สุด 

4.76 
(95.20) 

 
0.23 

 
มากที่สุด 

4.69 
(93.80) 

0.32 มากที่สุด 
4.85 

(97.00) 
0.18 มากที่สุด 

เฉลี่ยทุกดาน 
4.61 

(92.20) 
0.26 มากที่สุด 

4.77 
(95.40) 

0.12 มากที่สุด 
4.68 

(93.60) 
0.16 มากที่สุด 

4.72 
(94.40) 

0.11 มากที่สุด 

 

  จากผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล
จําแนกตามประเภทงานที่มาขอใชบริการ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 สามารถสรุปผลการวิเคราะหตาม
รายละเอียดของการใหบริการในภาพรวมทุกดาน และจําแนกเปนรายดาน ซึ่งประกอบดวย ดาน
ขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ไดดังนี ้
 

 การบริการในภาพรวมของทุกดาน  
   ในภาพรวมโดยเฉลี่ยของการใหบรกิารทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมิน ที่มาขอใช
บริการดานสาธารณสุข งานบริการดานรายไดหรือภาษี งานบริการดานทะเบียนราษฎร และงาน
บริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.69 (รอยละ 93.80) 
 

 การบริการดานขั้นตอนการใหบริการ 
  ในภาพรวมโดยเฉลี่ยของการใหบริการดานข้ันตอนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบ
ประเมินที่มาขอใชบริการงานมีความพึงพอใจตอการใหบริการสูงที่สุดคือ งานบริการดานรายไดหรือ
ภาษี อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.75 (รอยละ 95.00) รองลงไปตามลําดับ ไดแก งานบริการดาน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.65 (รอยละ 93.00)  งานบริการดาน
ทะเบียนราษฎรอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.64 (รอยละ 92.80) และนอยสุดคือ งานบริการดาน
สาธารณสุข อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.63 (รอยละ 92.60)  
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การบริการดานชองทางการใหบริการ 
  ในภาพรวมโดยเฉลี่ยของการใหบริการดานชองทางการใหบริการพบวา ผูตอบแบบ
ประเมินที่มาขอใชบริการ งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.73 (รอยละ 94.60) รองลงไปตามลําดับ ไดแก งานดานรายไดหรือภาษี อยู
ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.72  (รอยละ 94.40) งานบริการดานทะเบียนราษฎร อยูในระดับมาก
ที่สุด  คาเฉลี่ย 4.57  (รอยละ 91.40) และนอยสุด คือ งานบริการดานสาธารณสุขอยูในระดับมาก
ที่สุด คาเฉลี่ย 4.53  (รอยละ 90.60)   
 

 การบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
  ในภาพรวมโดยเฉลี่ยของการใหบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ผูตอบแบบ
ประเมินที่มาขอใชบริการ งานบริการดานงานบริการดานรายไดหรือภาษี มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.87 (รอยละ 97.40) รองลงไปตามลําดับ ไดแก งานบริการดานทะเบียนราษฎร 
อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.82 (รอยละ 96.40) งานบริการดานสาธารณสุขอยูในระดับมากที่สุด  
คาเฉลี่ย 4.76  (รอยละ 95.20) และนอยสุด คืองานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยู
ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.65  (รอยละ 93.00)   
 

 การบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ในภาพรวมโดยเฉลี่ยของการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูตอบแบบ
ประเมินที่มาขอใช งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด คาเฉลี่ย 4.85 (รอยละ 97.00) รองลงไปตามลําดับ ไดแก งานบริการดานรายไดหรือภาษีอยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.76 (รอยละ 90.40) อยูในระดับมากที่สุด  งานบริการดานทะเบียนราษฎร 
คาเฉลี่ย 4.69 (รอยละ 93.80) และนอยสุด งานบริการดานสาธารณสุข อยูในระดับมากที่สุด  
คาเฉลี่ย 4.52 (รอยละ 90.40)   
 

สรุประดับความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล จําแนกตามประเภทงาน
ที่มาขอใชบริการในแตละดานดังแผนภาพที่ 4.9 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล จําแนก
ตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ  
 

  การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูศึกษาวิจัยไดนําคาเฉลี่ยมาวิเคราะหเปรียบเทียบความ 
พึงพอใจตอการใหบรกิารของเทศบาลตําบลสิชล ตามรายละเอียดของการใหบริการเปนรายดาน และ
ในภาพรวมของการใหบริการทุกดาน โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการ
ติดตอขอใชบริการ  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  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล อําเภอ   
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใช
บริการ  
 

ตัวแปร  คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการ จําแนกเปนรายดาน 

ดานขั้นตอน
การใหบริการ 

ดานชองทาง
การ

ใหบรกิาร 

ดาน 
เจาหนาที่ผู
ใหบรกิาร 

ดานสิ่ง
อํานวยความ

สะดวก 
ภาพรวม 

เพศ      
          ชาย  4.68 4.62 4.79 4.67 4.69 
          หญิง  4.66 4.62 4.79 4.69 4.69 
          T-test  1.382 0.135 0.368 0.812 0.298 
          Sig. 0.167 0.892 0.713 0.417 0.766 
อาย ุ      
          นอยกวา 30 ป  4.66 4.64 4.78 4.72 4.70 
          30 – 39 ป  4.68 4.63 4.80 4.69 4.70 
          40 – 49 ป  4.65 4.60 4.79 4.66 4.68 
          50 ปขึ้นไป  4.70 4.61 4.79 4.66 4.69 
          F-test  1.177 0.732 0.316 2.543 1.140 
          Sig. 0.317 0.533 0.814 0.055 0.332 
วุฒิการศึกษา      
         ประถมศึกษา 4.65 4.65 4.84 4.67 4.70 
         มัธยมศึกษา 4.66 4.61 4.80 4.66 4.66 
         ประกาศนียบัตร 4.69 4.62 4.81 4.75 4.72 
        ปริญญาตร ี 4.68 4.62 4.75 4.69 4.68 
        สูงกวาปริญญาตร ี 4.65 4.59 4.71 4.70 4.66 
          F-test  0.362 0.577 6.068 2.339 1.501 
          Sig. 0.836 0.680 **0.000 0.054 0.200 
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ตัวแปร  คาเฉลี่ยความพึงพอใจในการใหบริการ จําแนกเปนรายดาน 

ดานขั้นตอน
การใหบริการ 

ดานชองทาง
การ

ใหบรกิาร 

ดาน 
เจาหนาที่ผู
ใหบรกิาร 

ดานสิ่ง
อํานวยความ

สะดวก 
ภาพรวม 

อาชีพ      
       เกษตรกร 4.69 4.64 4.79 4.68 4.70 
       ขาราชการ 4.67 4.62 4.76 4.68 4.68 
       รับจางทั่วไป 4.62 4.62 4.80 4.68 4.68 
       ทํางานบริษัท/หางราน/
ภาคเอกชน 4.65 4.64 4.81 4.70 4.70 
       คาขาย 4.70 4.61 4.80 4.67 4.69 
       อื่น ๆ 4.64 4.60 4.71 4.73 4.67 
          F-test  1.559 0.363 2.884 0.785 0.566 
          Sig. 0.169 0.874 *0.014 0.560 0.726 
การติดตอขอใชบริการ       
ขอใชบริการดวยตนเองที่ 
เทศบาล 4.72 4.75 4.84 4.73 4.76 
ขอใชบริการทางโทรศัพท 4.72 4.62 4.88 4.74 4.74 
ขอใชบริการเมื่อ เทศบาล
จัดบรกิารนอกพื้นที ่ 4.62 4.52 4.74 4.64 4.63 
          F-test  13.095 57.589 21.967 12.624 68.394 
          Sig. **0.000 **0.000 **0.000 **0.000 **0.000 

 

 
** P < 0.01 
  * P < 0.05 
 
 

   จากผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
ตําบลสิชลเปนรายดาน ซึ่งประกอบดวย ดานขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และในภาพรวมทุกดาน โดยจําแนกตามตัวแปรเพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ  ดังแสดงในตารางที่ 4.6 สามารถสรุปผลการ
วิเคราะหขอมูลตามตัวแปรตางๆ ไดดังนี้ 
 
 เพศ 

ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวามีผลการ
วิเคราะหสอดคลองกัน ผูตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลสิชล ทั้งดานขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกไมแตกตางกัน  
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อายุ 
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีชวงอายุตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีผลการ
วิเคราะหสอดคลองกัน ผูตอบแบบประเมินที่มีชวงอายุตางกัน มีความพึงพอใจทั้งดานขั้นตอนการ
ใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกไม
แตกตางกัน 
 
 วุฒิการศึกษา 
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความ 
พึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ผูตอบแบบประเมินที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการไมแตกตางกัน ในดาน
ขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก แตในดานเจาหนาที่
ผูใหบริการ  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
 อาชีพ 
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ผูตอบแบบ
ประเมินที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการไมแตกตางกัน ทั้งดานขั้นตอนการใหบริการ 
ดานชองทางการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก สวนในดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 การติดตอขอใชบริการ  
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินทีเ่ขาติดตอขอใชบริการ ที่แตกตางกัน  
มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสอดคลองกัน  ผูตอบแบบประเมินที่เขาใชบริการแตกตาง
กันมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานขั้นตอนการใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานชองทาง
การใหบริการและดานเจาหนาที่ผูใหบรกิาร  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01   
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ตอนที่  4 ผลการวิ เคราะหขอมูลความคิดเห็นเพิ่ม เติมของผูตอบแบบประเมินความ 
พึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล 
 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยไดประมวลขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ซึ่งเปนขอคําถามปลายเปด ตาม
ประเด็นคําถามดังนี้ (1) สิ่งที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใชบริการ และ (2) สิ่งที่อยากใหมีการ
ปรับปรุงแกไขโดยดวน  ดังนี้ 
 

1. สิ่งที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใชบริการ 
   ผูตอบแบบประเมินที่ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการใหบริการของเทศบาล      
ตําบลสิชลในประเด็นที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใชบริการ สรุปประเด็นสําคัญได ดังนี้ 

1.1 เจาหนาที่ใหบริการยิ้มแยมแจมใส  เปนกันเอง พูดจาสุภาพ และใหบริการอยาง 
รวดเร็ว 

1.2 สถานที่เดินทางเขาใชบริการไดสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ 
1.3 เจาหนาที่ใหบริการถึงบานพัก สะดวกตอการรับบริการ 
1.4 เทศบาลมีโครงการสนับสนุนสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน การบริการตรวจ 

สุขภาพเบื้องตน และชวยเหลือผูปวยและผูพิการ 
 

2. สิ่งที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน  
   ผูตอบแบบประเมินที่ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการใหบริการของเทศบาล      
ตําบลสิชลในประเด็นที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน สรุปประเด็นสําคัญได ดังนี ้

2.1 ควรมีการจัดเก็บขยะอยางสม่ําเสมอ บางจุดอาจจะตองจัดเก็บเชา-เย็น 
 2.2 ควรใหเจาหนาที่เขามาดูแลเรื่องความสะอาดของตลาดสด 
 2.3 ควรเพิ่มมาตรการปองกันโรคตางๆ ในชุมชน เพิ่มมากขึ้น เชนการฉีดพนปองกัน

ยุงลาย แจกสิ่งของเพื่อปองกันโรคโควิด 19 รวมถึงรณรงคใหประชาชนรวมกันปองกัน 
 2.4 ควรมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชุมชนใหมากยิ่งขึ้น เชนการติดตั้งกลอง

วงจรปด หรือ การใชสายตรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยของชุมชน ทั้งเรื่องยาเสพติดและอุบัติเหตุ 
 2.5 ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพ เพื่อเสริมรายไดใหแกผูสูงอายุ และผู

วางงาน 
 2.6 ควรมีโครงการสนับสนุนการทองเที่ยว ในการพัฒนาความสะอาดของแหลง

ทองเที่ยว และการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
  การประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของ
การวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ สรุปไดดังตอไปนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล      
ตําบลสิชล อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทยีบระดับความพึงพอใจของผูใชบรกิารจําแนกตามประเภทงาน เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา อาชีพ และชวงเวลาที่ไปใชบริการ 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูมาใชบริการของเทศบาลตําบลสิชล ประจําป
งบประมาณ 2563 จํานวน  5,061 คน 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการประเมินความพึงพอใจคือ ผูที่มาใชบริการของเทศบาลตําบลสิชล 
จํานวน 1,079 คน ซึ่งไดมาโดยการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie 
and Morgan) และใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบอยางงาย (Simple Random 
Sampling) ตามจํานวนผูมารับบริการ ไดกลุมตัวอยางจํานวน 1,079 คน 
 
  2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล      
ตําบลสิชลในครั้งนี้ ใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล  ซึ่งแบง
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 ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
   ตอนที่ 3 ขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลซึ่งเปนขอคําถามแบบปลายเปด ประกอบดวย  (1) สิ่งที่พอใจหรือ
ประทับใจจากการไปใชบริการ และ (2) สิ่งที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน  
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
   การสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวม
ขอมูลการใหบริการประเภทตางๆ ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2562 – 15 กันยายน 2563 จากเทศบาล
ตําบลสิชล ตอจากนั้นคณะผูศึกษาวิจัย  ไดจัดสงเจาหนาที่และนักศึกษาเขาเก็บขอมูล โดยสามารถ
เก็บแบบประเมินฯ จากผูใชบริการไดจํานวนทั้งสิ้น 1,079 คน จากนั้นไดนํามาตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลอีกครั้ง เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการประเมินตอไป    
 
 4. การวิเคราะหขอมูล   
  เมื่อไดรับแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล กลับคืนมาแลว 
ผูวิจัยไดนําแบบประเมินที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูล แลว
นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 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 ขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ผูวิจัยได
นํามาวิเคราะหหาคาความถี่ รอยละ จําแนกตามระดับความพึงพอใจ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปนรายขอและรายดาน   
 

   ตอนที่ 3 ขอมูลผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลสิชล จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ
ผูวิจัยไดนําคาเฉลี่ยมาวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล
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
ใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหสรุปเปนประเด็นการแสดงความคิดเห็น 
พรอมทั้งนําเสนอขอมลูใน 2 ประเด็นคําถาม ประกอบดวย (1) สิ่งที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใช
บริการ และ (2) สิ่งที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน  
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สรุปผลการวิจัย 
  จากผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล สามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 
 1. ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบประเมิน 
  จากจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลในครั้ง
นี้ ที่มาใชบริการประกอบดวย (1) งานบริการดานสาธารณสุข จํานวน 321 คน (2) งานบริการดาน
รายไดหรือภาษี จํานวน  268  คน  (3) งานบริการดานทะเบียนราษฎร จํานวน 321 คน  (4) งาน
บริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จํานวน 169 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,079 คน พบวา ผู
ที่มาใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 59.31) ชวงอายุของผูตอบแบบประเมิน สวนใหญมีชวง
อายุ  40 – 49 ป (รอยละ 33.74) นอยที่สุด คือชวงอายุ 50 ปขึ้นไป (รอยละ 15.01 ) ทางดานวุฒิ
การศึกษา พบวา ผูตอบแบบประเมินสวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 35.21) 
นอยที่สุดคือวุฒิการศึกษาสูงกวาปรญิญาตรี (รอยละ 3.34) ทางดานอาชีพ พบวา ผูตอบแบบประเมิน
สวนใหญประกอบอาชีพคาขาย (รอยละ 28.92) นอยที่สุดคือกลุมผูตอบที่ประกอบอาชีพอื่นๆ  (รอย
ละ 9.73) โดยมีการติดตอขอใชบริการ สวนใหญขอใชบริการเมื่อเทศบาลจัดบริการนอกสถานที่ (รอย
ละ 53.57)  การติดตอที่ขอใชบริการนอยที่สุดคือการขอใชบริการทางโทรศัพท (รอยละ 4.08) 
 
 2. ขอมูลความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล  ภาพรวมของทุกประเภท
งานที่มาใชบริการ 
 จากจํานวนผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล รวม
ทั้งสิ้น 1,079 คน พบวา ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบล สิชล
โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด (รอยละ 93.80) ซึ่งดานที่ผูตอบแบบประเมินมีระดับความ
พึงพอใจสูงที่สุด คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (รอยละ 95.80) รองลงมาดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
(รอยละ 93.60)  รองลงมาดานข้ันตอนการใหบริการ (รอยละ 93.40) สวนดานชองทางการใหบริการ
นอยที่สุด (รอยละ 92.40) และเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของการใหบริการของแตละดานเปน
รายขอ พบวา ในดานขั้นตอนการใหบริการ สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
สูงที่สุด คือ การบริการเปนไปตามขั้นตอน สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
นอยที่สุด คือ ความรวดเร็วของการใหบริการมีความเหมาะสม สวนในดานชองทางการใหบริการ 
พบวา สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการสูงที่สุด คือ ชองทางการใหบริการตรง
กับความตองการของผูรับบริการ สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด 
คือ ผูรับบริการสามารถเขาใชบริการแตละชองทางไดอยางสะดวก รวดเร็ว  ในดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ พบวา สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการสูงที่สุด คือมีความพรอมใน
การใหบริการตามเวลาที่กําหนด สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด 
คือ มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ สําหรับในดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา สิ่งที่ผูตอบ
แบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการสูงที่สุด คือ ความพอใจตอสื่อประชาสัมพันธในการ
ใหบริการ  สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด คือ คุณภาพและความ
ทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือ ในการใหบริการ 
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 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล 
จําแนกตามตัวแปรเพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และการติดตอขอใชบริการ  
  

 3.1 ตัวแปรเพศ 
ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวามีผลการ
วิเคราะหสอดคลองกัน ผูตอบแบบประเมินเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลสิชล ทั้งดานขั้นตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกไมแตกตางกัน  

 
3.2 ตัวแปรอายุ 

   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีชวงอายุตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีผลการ
วิเคราะหสอดคลองกัน ผูตอบแบบประเมินที่มีชวงอายุตางกัน มีความพึงพอใจทั้งดานขั้นตอนการ
ใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกไม
แตกตางกัน 
 
 3.3 ตัวแปรวุฒิการศึกษา 
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความ 
พึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ผูตอบแบบประเมินที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการไมแตกตางกัน ในดาน
ขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก แตในดานเจาหนาที่
ผูใหบริการ  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
 3.4 ตัวแปรอาชีพ 
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ผูตอบแบบ
ประเมินที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการไมแตกตางกัน ทั้งดานขั้นตอนการใหบริการ 
ดานชองทางการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก สวนในดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ 
ผูรับบริการมีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 3.5 ตัวแปรการติดตอขอใชบริการ  
   ในภาพรวมทุกดาน พบวา ผูตอบแบบประเมินทีเ่ขาติดตอขอใชบริการ ที่แตกตางกัน  
มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาสอดคลองกัน  ผูตอบแบบประเมินที่เขาใชบริการแตกตาง
กันมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานขั้นตอนการใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานชองทาง
การใหบริการและดานเจาหนาที่ผูใหบรกิาร  มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01   
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 4. ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล 
 

  

 
4.1 สิ่งท่ีพอใจหรือประทับใจจากการไปใชบริการ 

   ผูตอบแบบประเมินที่ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการใหบริการของเทศบาล      
ตําบลสิชลในประเด็นที่พอใจหรือประทับใจจากการไปใชบริการ สรุปประเด็นสําคัญได ดังนี้ 

4.1.1 เจาหนาที่ใหบริการยิ้มแยมแจมใส  เปนกันเอง พูดจาสุภาพ และใหบริการ 
อยางรวดเร็ว 

4.1.2 สถานที่เดินทางเขาใชบริการไดสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ 
4.1.3 เจาหนาที่ใหบริการถึงบานพัก สะดวกตอการรับบริการ 
4.1.4 เทศบาลมีโครงการสนับสนุนสงเสรมิสุขภาพของคนในชุมชน การบริการตรวจ 

สุขภาพเบื้องตน และชวยเหลือผูปวยและผูพิการ 
 

4.2 สิ่งท่ีอยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน  
   ผูตอบแบบประเมินที่ใหความคิดเห็นเพิ่มเติมตอการใหบริการของเทศบาล      
ตําบลสิชลในประเด็นที่อยากใหมีการปรับปรุงแกไขโดยดวน สรุปประเด็นสําคัญได ดังนี ้

4.2.1 ควรมีการจัดเก็บขยะอยางสม่ําเสมอ บางจุดอาจจะตองจัดเก็บเชา-เย็น 
4.2.2 ควรใหเจาหนาที่เขามาดูแลเรื่องความสะอาดของตลาดสด 
 4.2.3 ควรเพิ่มมาตรการปองกันโรคตางๆ ในชุมชน เพิ่มมากขึ้น เชนการฉีดพน

ปองกันยุงลาย แจกสิ่งของเพื่อปองกันโรคโควิด 19 รวมถึงรณรงคใหประชาชนรวมกันปองกัน 
4.2.4 ควรมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในชุมชนใหมากยิ่งขึ้น เชนการติดตั้ง

กลองวงจรปด หรือ การใชสายตรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยของชุมชน ทั้งเรื่องยาเสพติดและอุบัติเหต ุ
 4.2.5 ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพ เพื่อเสริมรายไดใหแกผูสูงอายุ และผู

วางงาน 
4.2.6 ควรมีโครงการสนับสนุนการทองเที่ยว ในการพัฒนาความสะอาดของแหลง

ทองเที่ยว และการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ 

 
ขอเสนอแนะ 
     จากผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล อําเภอสิชล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ ทั้งในสวนของประเด็นที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจในดาน
ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และในภาพรวมทุกดาน 
ตลอดจนความคิดเห็นเพิ่มเติมทีไ่ดจากแบบประเมิน ผูวิจัยสามารถสรุปขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนําไปสู
การพัฒนาการใหบริการของหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการใหบริการแกประชาชน ดังนี้ 
 1. ในภาพรวมของการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลในครั้งนี้ พบวา ผูที่มาใชบริการมี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ในดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ 
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งเปนสิ่งที่หนวยงานควรรักษามาตรฐาน
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ของการใหบริการไว พรอมกับการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 
 2. จากผลการวิจัย พบวา ผูที่มาใชบริการงานของเทศบาลตําบลสิชลเมื่อเทศบาลจัดใหบริการ
นอกพื้นที่ มีความพึงพอใจการใหบริการ ทั้งในดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกต่ํากวาการเขาใชบริการผานทางชองทางอื่น ฉะนั้น
จึงควรเพิ่มความเอาใจใสและดูแลประชาชนที่ขอใชบริการเมื่อทางเทศบาลจัดใหบริการนอกสถานที่เพิ่ม
มากขึ้น 
 3. จากผลการวิเคราะหขอมูล ความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการงานของเทศบาลตําบลสิชลใน
ดานขั้นตอนการใหบริการ สิ่งที่ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด คือ 
ความรวดเร็วของการใหบริการมีความเหมาะสม สวนในดานชองทางการใหบริการ สิ่งที่ผูตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจนอยสุดคือ ผูรับบริการสามารถเขาใชบริการในแตละชองทางไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ สิ่งที่ผูตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด 
คือ ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ และในดานสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งที่ผูตอบแบบ
ประเมินมีความพึงพอใจตอการใหบริการนอยที่สุด คือคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/
เครื่องมือ ในการใหบริการ ดังนั้นเทศบาลตําบลสิชล จึงควรหาแนวทางพัฒนาการบริการในเรื่อง
ดังกลาวใหผูมารับบริการมีระดับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
 4. จากผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบประเมินที่เขาติดตอขอใชบริการที่แตกตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชลแตกตางกัน ดังนั้นในการใหบริการตาง ๆ 
จะตองคํานึงถึงความแตกตางของการเขาใชบริการโดยหาวิธีการใหบริการใหทุกฝายทุกคนที่มาขอรับ
บริการมีความพึงพอใจสูงสุด 
 5. จากความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมิน  มีประเด็นที่ เทศบาลตําบลสิชล
ใหบริการไดดีอยูแลวโดยผูรับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจตอการใหบริการคือ  เจาหนาที่
ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง การใหบริการรวดเร็ว ถูกตอง  การเดินทางเขาใช
บริการที่เทศบาลเดินทางไดสะดวก มีที่จอดรถเพียงพอ รวมถึงโครงการตางๆ ที่ใหบริการนอกสถานที่
เพิ่มความสะดวกในการเขารับบริการของประชาชน รวมถึงประทับใจการจัดกิจกรรมบริการดาน
สุขภาพตางๆ ซึ่งควรตองมีการพัฒนาเพิ่มเติมใหมีความพึงพอใจสูงสุดตลอดไป  

6. จากความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูตอบแบบประเมิน มีประเด็นที่เทศบาลตําบลสิชล ควรมี
การปรับปรุงแกไขโดยดวนในประเด็น ดังนี้ ความถี่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย การจัดการดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงการสงเสริมสุขภาวะชุมชน การสงเสริมอาชีพ การสงเสริมดาน
การทองเที่ยว อีกทั้งในการบริหารจัดการตางๆ ตองยึดหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตยสุจริต ซึ่ง
เปนประเด็นที่เทศบาลตําบลสิชลควรหาแนวทาง ปรับปรุง แกไข และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
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ถวิลวดี บุรีกุล , ธรรมาภิบาล : หลักการเพื่อการบริหารรัฐกิจแนวใหม เอกสารประกอบการ
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ภาคผนวก 
 
 



 
แบบประเมินความพงึพอใจการใหบริการของเทศบาลตําบลสิชล 

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 ่

ดานขัน้ตอนการใหบริการ       

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 



ประมวลภาพการลงพื้นที่จดัเก็บขอ้มูล 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


