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บทนํา 
 

 

                        การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนอีกหนึ่งมิติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

โดยมีเปาหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน ท่ีมาจากการบริหารงานท่ีเขมแข็ง 

และมีความโปรงใส  องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําขอตกลง ในการปฏิบัติราชการระหวางสวน

ราชการกับผูบริหารทองถ่ิน มีการจัดทําและรายงานผลการปฏิบัติราชการ  ท้ังนี้ไดมีการวิเคราะหและสรุปผล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินผล

ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีบุคคลภายนอกรวม

เปนกรรมการ ซ่ึงมีข้ันตอนสําคัญคือการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมือง ท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาผลการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการใหครบถวนท้ัง ๔ ดานเก่ียวกับ (๑) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ (๒) คุณภาพของ

บริการ (๓) ความคุมคาของภารกิจ และ(๔) ความพึงพอใจของประชาชน การมีการจัดทํารายงานสรุปผลการ

ประเมินและเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

                      การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหครบถวนท้ัง ๔ ดานนั้นมีดานท่ีสําคัญคือ ดานท่ี (4) 

ความพึงพอใจของประชาชน ท่ีเทศบาลตําบลบานเพชร จะตองดําเนินการโดย พิจารณาจากผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการของเทศบาล โดยการสํารวจประเด็นการสํารวจประกอบดวยประเด็น  สําคัญๆ 

ดังนี้ 

(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

(2) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

(3) ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

ผูรับบริการหมายถึงประชาชนผูมารับบริการ โดยตรงหรือผูมารับบริการเจาหนาท่ีของรัฐหรือ 

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมารับบริการจาก เทศบาล โดยเทศบาลสามารถเสนอผลงานบริการท่ีจะนํามา

ประเมินผลไดจํานวน 3-5 งานบริการโดย จะตอง เปนงานท่ีเปน ภารกิจหลักท้ังนี้ตอง ไมซํ้ากับงานบริการท่ีได

เสนอไปแลวในปงบประมาณท่ีผานมา สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีสํารวจความพึงพอใจครบ ทุกงาน

บริการแลว สามารถเสนองานบริการเดิมไดโดยเลือกงานบริการท่ีมีผลสํารวจความ พึงพอใจในปงบประมาณท่ี

แลวมาต่ําท่ีสุด 3-5 งานบริการ 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตําบลบานเพชร ไดกําหนดกระบวนงานท้ังหมดท่ีขอประเมินการ

ปรับลดข้ันตอนและระยะเวลา รวมท้ังสิ้น 5 ดาน 7 กระบวนงานยอย ไดแก  

1.ดานทะเบียนราษฎร 

 1.1 การแจงเกิด การแจงตาย 
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2. ดานการคลัง 

 2.1 การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 

 2.2 การจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะ 

3. ดานโยธา 

 3.1 การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง ตอเติม เคลื่อนยายอาคาร 

4. ดานสาธารณสุข 

 4.1 การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 4.2 การประกอบกิจการสะสมอาหารหรือสถานท่ีจําหนายอาหาร 

5. ดานใหความชวยเหลือตางๆ  

 5.1 การขอรับความชวยเหลือดานสาธารณภัย 

    (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) 
 
 ท้ังนี้เทศบาลตําบลบานเพชร ไดดําเนินการปรับปรุงข้ันตอนและลดระยะเวลารอคอยการรับบริการ 

ท้ัง 7 กระบวนงาน มาตั้งแตเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 - สิงหาคม พ.ศ. 2562  ซ่ึงครบกําหนดเวลาท่ีสามารถ

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  โดยกําหนดใหหนวยงานบริการรวบรวมแบบสํารวจและ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามมิติและตัวชี้วัด เสนอใหคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบลบานเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น 

 

 เทศบาลตําบลบานเพชร ไดรวบรวมนักวิชาการ พนักงานซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถในการ

จัดทําวิจัย ประเมินผล เพ่ือดําเนินการสํารวจ รวบรวม วิเคราะห และรายงานผลการประเมิน ในระหวางวันท่ี 

1 – 5 กันยายน 2562 และไดสรุป วิเคราะห นําเสนอคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาลตําบลบานเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และนําเสนอตอนายกเทศมนตรีตําบล

บานเพชร เพ่ือทราบและพิจารณา ดังปรากฏในเอกสารดังท่ีจะกลาวในบทตอไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 3 
 

 
 การประเมินความพึงพอใจ เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

แนวคิดทฤษฎแีละผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิด และทฤษฎี 

การวิจัยเรื่อง ความพึงใจของผูรับบริการตอการใหบริการของเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลบานเพชร  

อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังจะ

ไดนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

1. ความหมายของความพึงพอใจ  

2. ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ  

3. ความหมายของการใหบริการสาธารณะ  

4. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

5. ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 

ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ นักวิจัยสวนใหญมักศึกษากันในสองมิติ คือ มิติความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน (Job 

Satisfaction) และมิตคิวามพึงพอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction) ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษามิติ

ท่ี 2 คือ ความพึงพอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction) มีผูใหความหมายไวหลายคน ไดแก 

Victor Varoom (1964: 328) กลาววา ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันได 

เพราะท้ังสองคํานี้ หมายถึง ผลท่ีไดจากการท่ีบุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็น

สภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติ ดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจ 

Wolman B.B. (1973 : 384) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึง “ความรูสึก (Felling) มีความสุข เม่ือ

คนเราไดรับความสําเร็จตามจุดมุงหมาย (Goals) ความตองการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation)” 

ดิเรก ฤกษหราย (2515 อางใน กฤษณะ สินธุเดชะ, 2538 : 20) กลาววา "ความพึงพอใจ หมายถึง 

ทัศนคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไปเปนความพอใจในการปฏิบัติตอสิ่งนั้น" 

กิติมา ปรีดีดิลก (2524 : 321-322) ไดกลาววาความพึงพอใจ หมายถึง "ความรูสึกพอหรือพอใจท่ีมีตอ

องคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆ ของงานและเขาไดรับการตอบสนองความตองการของเขาได" 

บทที่ 2 
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วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2526 : 74) ใหความหมายวา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของคนเราท่ี

สัมพันธกับโลกทัศนท่ีเก่ียวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสภาพแวดลอมจะ

แตกตางกัน เชน ความรูสึก ดี-เลว พอใจ-ไมพอใจ สนใจ-ไมสนใจ 

พิณ ทองพูน (2529 : 21) ไดกลาววา "ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก รัก ชอบ ยินดี เต็มใจหรือมี

เจตคติท่ีดีของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือไดรับการตอบสนองความตองการท้ังทางดาน

วัตถุและดานจิตใจ" 

หลุย จําปาเทศ (2533 : 8) กลาววา "ความพึงพอใจ หมายถึง ความตองการ (Need) ไดบรรลุ

เปาหมาย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตไดจากสายตา คําพูดการแสดงออก" 

อัจฉรา โทบุญ (2534 : 11-12) ไดใหความหมายความพึงพอใจวา "ความพึงพอใจเปนเรื่องเก่ียวกับ

อารมณ ความรูสึกและทัศนะบุคคล อันเนื่องมาจากสิ่งเรา และสิ่งจูงใจ ซ่ึงจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและ

เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการทํางานกิจกรรมตางๆ ของบุคคล" 

ดิเรก ปลั่งดี (2540 : 4, อางถึง ชริณี เดชจินดา, 2515) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก

หรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความ

ตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไม

เกิดข้ึน หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้น ไมไดรับการตอบสนอง 

ชื่นจิตร แจงเจนกิจ (2540 : 1) ไดกลาววา การบริการ (Service) คือกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ 

ท่ีบุคคลในฝายหนึ่งสามารถนําเสนอใหกับบุคคลอ่ืน โดยท่ีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ท่ีบุคคลในฝายหนึ่ง

สามารถนําเสนอใหกับบุคคลอ่ืน โดยท่ีกิจกรรมหรือการดําเนินงานนั้นๆ ไมสามารถจับตองได (intangible) 

และไมกอใหเกิดกรรมสิทธิ์ในสิ่งของใดๆ ไมมีหนังสือรองเรียน รองทุกขหรือปรากฏตามหนังสือพิมพหรือบัตร

สนเทหของประชาชน ไมเสียเงินพิเศษหรือคาตอบแทนใดๆ นอกเหนือจากคาธรรมเนียมท่ีกําหนดไวตาม

กฎหมาย ไมมีการเดินขบวนประทวงขับไลหรือมีการชุมนุมเก่ียวกับเรื่องการใหบริการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจาการท่ีบุคคลนั้น ไดเขาไปเก่ียวกับ

กับการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเชิงประเมินคาและก็ไดรับการตอบสนองในความตองการเปนความรูสึกใน

ทางบวก แลวทําใหเกิดความเปนสุขและสามารถเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปตามสภาพการณ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใหความหมายของ “ความพึงพอใจ” หมายถึง ความรูสึกยินดี ชอบใจ 

และเปนสุข ตอการตอบสนองเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในระดับหนึ่ง ดวยการแสดงพฤติกรรมออกมาทางสายตา 

คําพูด ระหวางบุคคลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 

1. ทฤษฎีความคาดหวังของรูม (Vroom's Expectancy theory) 

Victor Varoom. (1964) ไดทฤษฎีมาจากพัฒนาสมมติฐานท่ีวา กอนท่ีบุคคลจะถูกจูงใจใหกระทําสิ่ง

ใด เขาจะตองพิจารณากอนวา ความสามารถและความพยายามของเขา จะทําใหไดผลตาท่ีพึงปรารภนาหรือไม 

หรืออาจกลาวนัยหนึ่งไดวา การจูงใจใหทํางานเปนความคาดหวังท่ียึดถือของแตละบุคคล ทฤษฎีความคาดหวัง

มีสวนประกอบ 3 ประการ คือ 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือโอกาสท่ีจะไดรับความสําเร็จในอาชีพใน

อนาคต โดยแตละบุคคลจะมีความคาดหวังวา ถาใชความสามารถโดยมีเครื่องมือ มีทรัพยากรชวยในการ

ปฏิบัติงานแลว จะประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และถามีการใชความอุตสาหะเพ่ิมมากข้ึน จะไดผลผลิตท่ี

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แตถาไมเปนไปตามท่ีคาดหวังแลว จะมีผลทําใหทอใจและเกิดความเบื่อหนาย  

2. การประเมินผลของงานกับระบบคาตอบแทน โดยคาดวา หากทํางานไปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีผลงานปรากฏแลว ยอมไดรับผลตอบแทนเปนรางวัล ซ่ึงถาเปนไปตามความคาดหมายแลว

ก็จะเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานตอไป แตถาผลงานท่ีดีเดนของเขาถูกมองขาม ไมไดรับเอาใจใส

จากผูบริหารแลว จะทําใหแรงจูงใจในการทํางานนของเขาตกต่ําลงไป เกิดความทอถอยในการปฏิบัติงาน  

3. คุณคาของผลตอบแทนท่ีไดรับ เนื่องจากผลตอบแทนท่ีไดรับอาจจะไมไดเปนท่ีพึงพอใจ

ทัดเทียมกัน บางคนอาจจะคาดหมายผลตอบแทนเฉพาะอยาง ไมตองการอยางอ่ืน แตละคนจะใหคุณคาของ

ความพอใจตามผลรับท่ีไดแตกตางกัน ถาไดรับผลตอบแทนตามท่ีตองการก็จะใหคุณคาเปนบวก แตถาไม

เปนไปตามตองการก็จะใหคุณคาเปนลบ แตถามีความรูสึกเฉยๆ คุณคาผลตอบแทนจะเปนศูนย  

2. ทฤษฎีความเสมอภาค 

คิดคนข้ึนโดย J. Staycy Adams นี้กลาวถึงสิ่งสําคัญ 2 ประการ ประการแรก คือ องคประกอบท่ีมีผล

ตอบุคคลเก่ียวกับความรูสึกเรื่องความยุติธรรมและความเสมอภาค ประการท่ีสอง คือ พฤติกรรมของบุคคลท่ีมี

ความรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมและความเสมอภาค โดยจะแสดงออกเพ่ือปรับเปลี่ยนใหมีความรูสึกวาไดรับ

ความยุติธรรมและเสมอภาคแลวความรูสึกวายุติธรรมและเสมอภาคเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบระหวาง 

Outcomes (สิ่งท่ีบุคคลไดรับจากการทํางาน) กับ Inputs (สิ่งท่ีบุคคลใหกับงาน) Outcomes หมายถึงสิ่งท่ีทุก

อยางท่ีเปนผลมาจากการทํางาน เชน คาจาง สวัสดิการ การเลื่อนตําแหนง การยอมรับ ความสําเร็จ และ

มิตรภาพ เปนตน สวน Inputs หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางท่ีบุคคลใชเก่ียวของในการทํางาน เชน การศึกษา การ

ฝกอบรม ประสบการณ เวลาในการทํางาน และความอุตสาหพยายาม เปนตน 
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ความหมายของการใหบริการสาธารณะ 

การบริการสาธารณะเปนสิ่งท่ีหนวยราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูของหนวยราชการ ความหมายของคําวาบริการ

สาธารณะ นักวิชาการตาง ไดใหคํานิยามไวอยางหลากหลาย เชน 

Weber (1966 : 340) ไดใหทัศนะเก่ียวกับการใหบริการวา การจะใหบริการมีประสิทธิภาพและเปน

ประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด คือการใหบริการท่ีไมคํานึงถึงตัวบุคคล หรือเปนการใหบริการท่ีปราศจาก

อารมณ ไมมีความชอบพอสนใจเปนพิเศษทุกคนไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกันตามหลักเกณฑเม่ืออยูในสภาพท่ี

เหมือนกัน 

B.M. Verma (1986. อางในพิทักษ ตรุษทิม. 2538 : 30) ไดพิจารณาการใหบริการสาธารณะวาเปน

กระบวนการใหบริการซ่ึงมีลักษณะท่ีเคลื่อนไหวเปนพลวัตร โดยระบบการใหบริการท่ีดีจะเกิดข้ึนไดเม่ือ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบใชทรัพยากรและผลิตการบริการไดเปนไปตามแผนงานและการเขาถึงการรับบริการจาก

ความหมายดังกลาวจะเห็นไดวาเปนการพิจารณาโดยใชแนวคิดเชิงระบบ (system Approach) ท่ีมีการมองวา

หนวยท่ีมีหนาท่ีใหบริการใชปจจัยนําเขา (Inputs) เขาสูกระบวนการผลิต (process) และออกมาเปนผลผลิต

หรือการบริการ (Output) โดยท้ังหมดจะตองเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไวดังนั้นการประเมินผลจะชวยทํา

ใหทราบถึงผลผลิต หรือการบริการท่ีเกิดข้ึนวามีลักษณะเปนเชนไร ซ่ึงจะเปนขอมูลปอนกลับ (feedback) เปน

ปจจัยนําเขาตอไป ดวยเหตุนี้ระบบการใหบริการสาธารณะจึงมีลักษณะท่ีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

 

 

ท่ีมา VERMA (1986. อางในพิทักษ ตรุษทิม. 2538: 30) 

            รูปท่ี 1 ภาพแสดงการเคลื่อนไหวแบบพลวัตร (ตามแบบแนวคิดของ VERMA) 

John D. Millet (1954 : 397-400) ไดใหทัศนะวา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ

ของหนวยงานของรัฐนั้น ควรจะพิจารณาจากสิ่งตางๆ เหลานั้น คือ 

1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุ ติธรรมในการ

บริหารงานภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีวา คนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทา

เทียมกันในแงมุมของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการใหบริการประชาชนจะไดรับปฏิบัติใน

ฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคลท่ีใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน  

INPUT PROCESS OUTPUT 



ห น้ า  | 7 
 

 
 การประเมินความพึงพอใจ เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) หมายถึง การใหบริการจะตองมองวาการ

ใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ จะถือวาไมมีประสิทธิภาพเลย ถา

ไมมีการตรงเวลาซ่ึงจะสรางความไมพึงพอใจ ใหแก ประชาชน  

3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมี

ลักษณะ มีจํานวนใหบริการและสถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม (The Right Quantity at the Right 

Geographical Location) มิลเลท เห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงเวลา จะไมมีความหมายเลย ถามี

จํานวนการใหบริการท่ีไมเพียงพอ และสถานท่ีตั้งท่ีใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ  

4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ี

เปนไปอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจของหนวยงานท่ีใหบริการวา

จะใหหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได  

5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีมี

การปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือสามารถท่ีจะทํา

หนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม  

ปรัชญา เวสารัชช (2521 : 61-67) จําแนกองคประกอบหรือสาเหตุท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมระหวางการ

ติดตอของผูใหบริการและผูรับบริการออกเปน 3 ประเภท คือ องคประกอบท่ีเกิดจากตัวเจาหนาท่ีองคการเอง 

องคประกอบดานผูรับบริการ และองคประกอบท่ีเกิดจากสภาพการติดตอท่ีออกมามีผลสะทอนออกมาในรูป

ของความพึงพอใจหรือการกระทําซ่ึงสงผลยอมไปหาเจาหนาท่ีองคการและองคการเอง 

ปฐม มณีโรจน (2524 อางใน พิทักษ ตรุษทิม, 2538 : 38) ไดใหความหมายของการบริการสาธารณะ

วาเปนการบริการในฐานะท่ีเปนหนาท่ีของหนวยงานท่ีมีอํานาจกระทํา เพ่ือตอบสนองตอความตองการเพ่ือให

เกิดความพอใจ จากความหมายนี้จึงเปนการพิจารณา การใหบริการวาประกอบดวย ผูใหบริการ (Providers) 

และผูรับบริการ (Recipients) โดยฝายแรกถือปฏิบัติเปนหนาท่ี ท่ีตองใหบริการเพ่ือใหฝายหลังเกิดความพึง

พอใจ 

เทพศักดิ์ บุญรัตพนธ (2536) ไดใหความหมายของการใหบริการวาการท่ีบุคคล กลุมบุคคลหรือ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการใหบริการสาธารณะ ซ่ึงอาจจะเปนของรัฐหรือเอกชนโดยสวนรวม 

มีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 สวนคือ 

1. สถานท่ีและบุคคลท่ีใหบริการ  

2. ปจจัยท่ีนําเขาหรือทรัพยากร  

3. กระบวนการและกิจกรรม  

4. ผลผลิตหรือตัวบริการ  

5. ชองทางการใหบริการ  

6. ผลกระทบท่ีมีตอผูรับบริการ  
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กุลธน ธนาพงศธร (2538 : 303-304) เห็นวา หลักการใหบริการ ไดแก  

1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญกลาวคือ ประโยชนและบริการ

ท่ีองคการจัดใหนั้น จะตองตอบสนองความตองการของบุคลากรสวนใหญหรือท้ังหมดมิใชเปนการจัดใหแก

บุคคลกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลวนอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการเอ้ืออํานวยประโยชนและ

บริการแลว ยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้นๆ ดวย  

2. หลักความสมํ่าเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้นๆ ตองดําเนินไปอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

มิใชทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติงาน  

3. หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดนั้น จะตองใหแกผูมาใชบริการทุกอยางเสมอหนา และเทา

เทียมกัน ไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมคนอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด  

4. หลักความประหยัด คาใชจาย ท่ีตองใชไปในการบริการจะตองไมมากเกินกวาผลท่ีจะไดรับได  

5. หลักความสะดวก บริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะท่ีปฏิบัติไดงาย 

สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ท้ังยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูบริการ หรือ

ผูใชบริการมากจนเกินไป  

จากแนวคิดการใหบริการสาธารณะขางตน เม่ือพิจารณาแลว แสดงใหเห็นวาเปาหมายของการ

ใหบริการสาธารณะ คือ การสรางความพอใจใหเกิดแกผูรับบริการ และตองเปนไปดวยความเสมอภาพ ตรงตอ

เวลา เพียงพอ สมํ่าเสมอและความประหยัด จึงกลาวไดวา การท่ีจะวัดวาการใหการบริการสาธารณะบรรลุ

เปาหมายเพียงไร คือ “การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ” เพ่ือเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการวามีความสามารถตอบสนองตอความตองการเพียงไร 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature Review) 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจในงานบริการ เปนงานวิจัยท่ีมีเปาหมาย เพ่ือนําผลการวิจัยไปพัฒนา

ปรับปรุงลักษณะการบริการ และบุคลิกท่ีเก่ียวของกับผูใหบริการ ดังนั้นผูทําการศึกษาวิจัยจําเปนตองทราบถึง 

สาเหตุท่ีแทจริง ท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ เพ่ือจะไดนําไปแกไขปญหา และปรับปรุงงานใหตรง

กับความรูสึก ความตองการของผูรับบริการอยางแทจริง และเพ่ือใหเกิดแจมชัดในปญหาดังกลาว 

อรรถพล ครุธเวโช (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของ

สํานักทะเบียนอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของ

สํานักทะเบียนอําเภอในระดับปานกลางทุกดาน โดยมีความพึงพอใจในดานระบบการใหบริการมากท่ีสุด และ

พึงพอใจในดานกระบวนการใหบริการนอยท่ีสุด เพศ รายไดของประชาชน ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ สวน อายุ การศึกษา และอาชีพของประชาชน มี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการดานทะเบียนของสํานักทะเบียนอําเภอ 
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อราม สัมพะวงศ (2541 : 68-70) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ

สํานักงานทะเบียนอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 100 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยศึกษาพบวา ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจในบริการของสํานักงาน

ทะเบียนอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในบริการ แยกตาม

องคประกอบรายดาน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รองลงมาคือดาน

ระยะเวลาในการดําเนินงานและดานกระบวนการใหบริการ ตามลําดับ และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดดานท่ี

ใหบริการ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ กับความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานของ

สํานักงานทะเบียนอําเภอ ปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส อาชีพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนบุตร ระยะทาง จากบานถึงสํานักงาน

ทะเบียนอําเภอ ประสบการณในการมาขอรบับริการของสํานักทะเบียนแหงนี้ 

กิตตินันท อรรถบท(2542 : 88-91) การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

สุขาภิบาลบางปะหันและสุขาภิบาลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกลุมตัวอยาง 273 คน พบวา 

ประชาชนในเขตสุขาภิบาลท้ัง 2 แหง รอยละ 63.70 มีความพึงพอใจตอบริการท่ีไดรับจากสุขาภิบาลอยูใน

ระดับกลาง รอยละ 22.70 มีความพึงพอใจอยูในระดับสูง และรอยละ 13.60 มีความพึงพอใจอยูในระดับต่ํา 

ตัวแปรประเภทสุขาภิบาล ท่ีอยูอาศัย รายได ระดับการศึกษา เขตตําบลท่ีอยูอาศัย การติดตอความสัมพันธกับ

สุขาภิบาล การสนใจขาวสารและการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม มีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอบริการท่ีไดรับจากสุขาภิบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปนการยอมรับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว สวนตัวแปรดาน เพศ อายุ และอาชีพ ไมมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ

บริการท่ีไดรับจากสุขาภิบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05เปนการปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

เกรียงเดช วัฒนวงษสิทธิ์. (2542 : 56-57) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของ

อําเภอดานงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จากกลุมตัวอยาง 

200 คน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของอําเภอดานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน

ในระดับปานกลาง เม่ือแยกเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมากท่ีสุด รองลงมา 

คือ ดานกระบวนการใหบริการและดานสถานท่ีใหบริการตามลําดับ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจอง

ผูรับบริการ ไดแก เพศ อาชีพและประเภทของงานท่ีผูรับบริการมาติดตอและปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ คือ อายุระดับการศึกษา รายได สถานภาพสมรส ประสบการณในการมาขอรับ

บริการและความรู ความเขาใจในงานดานทะเบียนบัตรของผูมารับบริการ 

ประดับ นวลละออง (2542 : 56-60) ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของสํานักทะเบียน

อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา. จากกลุมตัวอยางจํานวน 183 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัย ผูรับบริการมีความพอใจในการรับบริการมากท่ีสุด คือ ดานสถานท่ีใหบริการ รองลงมาคือดานระบบ

บริการ และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ตามลําดับ สวนตัวแปรดานภูมิหลังของผูรับบริการ ท่ีมีความสัมพันธกับ
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ความพึงพอใจในการบริการของสํานักทะเบียนอําเภอ คือรายได สวนตัวแปร เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส ประสบการณในการรับบริการ พบวา ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการบริการของ

สํานักทะเบียนอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

ศิริชัย อัมพวา (2542 : 60-62) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกลุมตัวอยาง 103 คน พบวา ประชาชนมีความพึง

พอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก มีคะแนนเฉลี่ย 

2.752 ตัวแปรท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการบริการท่ีไดรับของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดแก 

อายุ และหมูบานท่ีอยูอาศัย ตัวแปรท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจในการบริการท่ีไดรับของประชาชนในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลไดแก เพศ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ความสนใจ ขาวสาร จํานวนครั้งในการ

ติดตอสัมพันธกับ องคการบริหารสวนตําบล และการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม อาจเนื่องมาจากประชาชนสวน

ใหญไมใหความสนใจติดตามการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล จึงทําใหปจจัยเหลานี้ไมสงผลตอ

ความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับ 

จิรศักดิ์ ชํานาญภักดี (2543 : 50-52) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใช

บริการของหนวยบรกิารขอมูล สวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร สาํนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง. โดย

วิธีการสุมตัวอยาง 154 คน แบบบังเอิญและใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล จํานวน 154 

ราย พบวา ในภาพรวมประชาชนพอใจตอการใหบริการของหนวยบริการขอมูลในระดับคอนขางสูง (X=2.90) 

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานเจาหนาท่ีมีระดับคอนขางสูง สวนดานบริการและดานสถานท่ีอยูในระดับ

ปานกลาง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการบริการ ไดแก จํานวนครั้งของการมารับบริการ สวน 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ 

ไพโรจน พานิชกุล (2543 : 49-52) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ

ของเทศบาลเมืองปตตานี ใชกลุมตัวอยาง จํานวน 390 คน โดยการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) 

พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของเทศบาลเมืองปตตานี ท้ัง7 ดาน อยูในระดับปาน

กลาง ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการ ของเทศบาลเมืองปตตานี ท้ัง 7 

ดาน พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ รายได และเขตตําบลท่ีอยูแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการของ

เทศบาลโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

สุภชัย คามวัลย. (2544 : 48-51) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของสํานัก

ทะเบียนอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับปานกลาง Mean = 

2.91 และปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความพึงพอใจไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 
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สถาพร สุดเสนาะ (2544 : 70-74) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของสํานัก

ทะเบียนอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากกลุมตัวอยาง 100 คน พบวา มีความพึงพอใจตอการบริการ

ดานทะเบียนอยูในระดับปานกลางท้ังในภาพรวมและในดานตางๆ ทุกดาน กลาวคือ ในดานอัธยาศัยของ

เจาหนาท่ี ในดานกระบวนการปฏิบัติงาน ในดานสถานท่ี และในดานการประชาสัมพันธ แตเม่ือเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวา ดานกระบวนการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือดานสถานท่ี และ

ดานการประชาสัมพันธ ตามลําดับ สวนคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือดานอัธยาศัยของเจาหนาท่ี ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

ความพึงพอใจในการบริการดานทะเบียนของสํานักทะเบียนอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ไดแก การศึกษา สวน เพศ อาย ุอาชีพ ระยะทางหางจากอําเภอ ความรูเก่ียวกับงาน

ทะเบียน เรื่องท่ีมาขอใชบริการ และระยะเวลาท่ีใชในการติดตอสํานักงานทะเบียนอําเภอ ไมมีอิทธิพลตอความ

พึงพอใจในการบริการดานทะเบียน อยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 

ศุภรักษ เส็มหมัด (2544 : 67-73) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงาน

องคการบริหารสวนตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา. พบวา กลุมตัวอยางท่ีศึกษา 175 คนมีความพึง

พอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในระดับปานกลาง ปจจัยท่ีเก่ียวของกับระดับความพึง

พอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก รายได อาชีพ และระดับความรูความเขาใจในการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อายุ เพศ ระดับการศึกษา 

และสถานภาพทางสังคมท่ีแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลไม

แตกตางกัน สวนระดับความพึงพอใจ พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบริการสาธารณะเรื่องถังขยะท่ีวางไว

ตามจุดตางๆ และดานการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล ประชาชนยังมีความพึงพอใจระดับต่ํา 

ภัควดี แกวคูณ (2544 : 54-55) ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร 

: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครอุบลราชธานี. จํานวน 250 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ สถิติท่ีใชคือ คา

รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test และ f-test ผลการวิจัย

พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนทีมาติดตองานทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดแก 

ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการในดานระบบการใหบริการ อาคารสถานท่ี การ

ประชาสัมพันธและการใหบริการของเจาหนาท่ี สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาติดตอ

งานทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและ

สถานภาพการสมรส 

ธีระ อัครมาส (2545 : 59-73) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

เทศบาล ตําบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 13 ดาน ซ่ึงเปนการศึกษาเชิงปริมาณ จากกลุมตัวอยางเปนผูท่ีเคยใช

บริการสํานักงานเทศบาลตําบลรือเสาะ ป 2545 จํานวน 106 คน รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ วิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และ f-test ผลการศึกษา
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พบวา ผูรับบริการท่ีมีชุมชนแตกตางกัน มีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ี 0.05 ใน อายุ การนับถือศาสนา ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย ระดับการศึกษา การไดรับขอมูลขาวสารจากเทศบาล

จากรูปแบบการประชาสัมพันธตางๆ คุณลักษณะของผูบริการ และตัวผูใหบริการ ไมมีความสัมพันธกับระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

ปญหาและอุปสรรคจากการใหบริการ พบวา ปญหาของการใหบริการภายในสํานักงาน เปนปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากตัวผูใหบริการ เชน การไมไดรับความเสมอภาคในการบริการ การบริการท่ีลาชา และการใชภาษา

ในการสื่อสารไมตรง 

ทิพยอักษร จันทรศิริ (2546 : 58-65) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการงาน

ทะเบียนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี จากกลุมตัวอยาง 402 คน โดยใชอัตราสวนรอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way ANOVA พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูระดับสูง ปจจัย

สวนบุคคล ได เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และปจจัยดานสังคม ไดแก ประสบการณในการม

รับบริการ ความรูความเขาใจเก่ียวกับงานท่ีมารับบริการ การรับรูขาวสารเก่ียวกับงานท่ีมารับบริการ มีความ

พึงพอใจตอการรับบริการงานทะเบียนราษฎรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตน ผูวิจัยพบวา ตัวแปรท่ีมีผลตอความพึง

พอใจแตกตางกันตอการใหบริการ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจตอการ

ใหบริการในดาน กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ   ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  และดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก จึงไดมาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  

เพศ 

พบวา เพศมีความเก่ียวของกับความพึงพอใจตอการใหบริการ ไดแก ผลการศึกษาของ ไพศาล สําราญ

ทรัพย (2539 : 76-79) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสุขาภิบาลท่ีประธาน

กรรมการมาจากการเลือกต้ัง สุขาภิบาลหลักหนา อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร สอดคลองกับผล

การศึกษาของ เกรียงเดช วัฒนวงษสิทธิ์. (2542 : 56-57) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของ

อําเภอดานงานทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชน อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี, ผลการศึกษาของ ศิ

ริชัย อัมพวา (2542 : 60-62) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ผลการศึกษาของ จิรศักดิ์ ชํานาญภักดี (2543 : 50-52) 

ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใชบริการของหนวยบริการขอมูล สวนสงเสริมการทะเบียนและบัตร 

สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและผลการศึกษาของทิพยอักษร จันทรศิริ (2546 

: 58-65) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการงานทะเบียนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี  
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สวนท่ีไมมีความเก่ียวของกับความพึงพอใจตอการใหบริการ คือการศึกษาของไพโรจน  พานิชกุล 

(2543:49-52) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลเมืองปตตานี, สอดคลองกับผล

การศึกษา ศุภรักษ เส็มหมัด (2544 : 67-73) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานองคการ

บริหารสวนตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา,การศึกษาของ สถาพร  สุดเสนาะ (2544:70-74) เรื่อง

ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของสํานักทะเบียนอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี , ผล

การศึกษาของ ภัควดี  แกวคูณ (2544 : 54-55) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานงาน

ทะเบียนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครอุบลราชธานี และผลการศึกษาของประดับ นวลละออง 

(2542: 56-60) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของสํานักทะเบียนอําเภอบันนังสตา จังหวัด

ยะลา  

อายุ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ พบวา อายุ มีความเก่ียวของกับความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ไดแก ผลการศึกษาของ ไพศาล สําราญทรัพย (2539 : 76-79) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

ใหบริการของสุขาภิบาลท่ีประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้ง สุขาภิบาลหลักหนา อําเภอบานแพว จังหวัด

สมุทรสาคร สอดคลองกับผลการศึกษาของ อรรถพล ครุธเวโช (2540 : บทคัดยอ) เรื่องความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการบริการของสํานักทะเบียนอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธาน,ีผลการศึกษาของ ศิริชัย 

อัมพวา (2542 : 60-62) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

ธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ผลการศึกษาของ ธีระ อัครมาส (2545 : 59-73) ไดศึกษาเรื่อง 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาล ตําบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส. และผลการศึกษา

ของทิพยอักษร จันทรศิริ (2546 : 58-65) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการงาน

ทะเบียนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี  

สวนท่ีไมมีความเก่ียวของกับความพึงพอใจตอการใหบริการ ไดแก การศึกษาของไพโรจน  พานิชกุล 

(2543:49-52) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลเมืองปตตานี, สอดคลองกับผล

การศึกษาของ อราม สัมพะวงศ (2541 : 68-70) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ

สํานักงานทะเบียนอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี, ผลการศึกษาของเกรียงเดช วัฒนวงษสิทธิ์. (2542 : 

56-57) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของอําเภอดานงานทะเบียนและบัตรประจําตัว

ประชาชน อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี , การศึกษาของ สถาพร  สุดเสนาะ (2544:70-74) เรื่องความ

พึงพอใจของประชาชนตอการบริการของสํานักทะเบียนอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี , ผลการศึกษาของ 

ภัควดี  แกวคูณ (2544 : 54-55) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร : 

ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครอุบลราชธานี  และผลการศึกษาของประดับ นวลละออง (2542: 56-60) เรื่อง

ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของสํานักทะเบียนอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
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ระดับการศึกษา 

พบวา ระดับการศึกษามีความเก่ียวของกับความพึงพอใจตอการใหบริการ ไดแกการศึกษาของ สถาพร  

สุดเสนาะ (2544:70-74) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของสํานักทะเบียนอําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี, สอดคลองกับผลการศึกษาของไพศาล สําราญทรัพย (2539: 76-79) ศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของสุขาภิบาลท่ีประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้ง สุขาภิบาลหลักหนา 

อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร. ผลการศึกษาของ กิตตินันท อรรถบท(2542 : 88-91) การศึกษาความพึง

พอใจของประชาชนตอการใหบริการของสุขาภิบาลบางปะหันและสุขาภิบาลนครหลวง  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา , ผลการศึกกษาของ สุภชัย คามวัลย. (2544 : 48-51) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชน

ตอการใหบริการของสํานักทะเบียนอําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ,ผลการศึกษาของ ธีระ อัครมาส 

(2545 : 59-73) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาล ตําบลรือเสาะ และ

ผลการศึกษาของทิพยอักษร จันทรศิริ (2546 : 58-65) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการรับ

บริการงานทะเบยีนราษฎรในเทศบาลเมืองลพบุรี  

สวนระดับการศึกษาไมมีความเก่ียวของกับความพึงพอใจตอการใหบริการ ไดแก การศึกษาของ อราม 

สัมพะวงศ (2541 : 68-70) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักงาน

ทะเบียนอําเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี สอดคลองกับผลการศึกษาของ เกรียงเดช วัฒนวงษสิทธิ์. (2542 : 56-

57) ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของอําเภอดานงานทะเบียนและบัตรประจําตัว

ประชาชนอําเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี , ผลการศึกษาของ ภัควดี  แกวคูณ (2544 : 54-55) เรื่องความพึง

พอใจของประชาชนตอการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครอุบลราชธานี 

และผลการศึกษาของประดับ นวลละออง (2542: 56-60) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของ

สํานักทะเบียนอําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

จากผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยพบวา ความพึงพอใจตางกัน เนื่องจากตัวแปรขางตน จึงไดสรุป

เพ่ือการตั้งสมมติฐานวาท่ีมีตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา และคณะผูประเมิน ไดกําหนดปจจัยท่ี

กอใหเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการ แบงออกเปน 3 ดาน ไดแกดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ   ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก มาใชในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษา

วา ปจจัยสวนบุคคลของผูรับบริการ และปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาท่ี

เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ท่ีแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจอยางไร 

จากสมมติฐานดังกลาว สามารถนํามาสรางกรอบแนวคิดในการประเมินดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการประเมิน  (Conceptual Framework) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ตัวแปรท่ีใชในการประเมิน 

จากผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยสามารถสรุปตัวแปรสําหรับใชใน

การประเมินในครั้งนี้ได ดังนี้ 

- ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือคุณลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก เพศ  อายุ และ ระดับการศึกษา  และ ปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการ ในดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ   ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก   

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของ

เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ : Independent Variables ตัวแปรตาม : Dependent Variables 

ปจจัยภูมิหลังของผูรับบริการ 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา  

ความพึงพอของผูรับบริการ 

 ปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการ  

- ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ    

- ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

- ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
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ระเบียบวิธีการประเมิน 

 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
 

  เนื่องจากการประเมินความพึงพอใจ เปนการวัดทัศคติเปนพฤติกรรมภายใน    มีลักษณะเปน

นามธรรมซ่ึงเจาตัวเทานั้นท่ีทราบ  การวัดทัศนคติโดยตรงจึงทําไมได  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ถือวาทัศนคติมี

องคประกอบของทัศนคติและตองวัดเปนภาพรวม ๆ  โดยการพิจารณาจากความรูสึก  ความคิดเห็น  ความเชื่อ    

ท่ีตอบสนองตอสิ่งเราในหลายดานหลายประการรวมกัน 

  4.1 หลักการวัดทัศนคติ การวัดทัศนคติมีหลักการเบื้องตนท่ีตองทําความเขาใจ 3 ประการ (บุญ

ธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2527) ดังนี้ 

   (1.) เนื้อหา (Content) การวัดทัศนคติตองมีสิ่งเราไปกระตุนใหแสดงความรูสึก ความคิดเห็น

และความเชื่อถือออกมา สิ่งเราโดยท่ัวไปไดแก เนื้อหาท่ีตองการวัด เชน ตองการวัดทัศนคติตอการตัดสินใจ

เก่ียวกับชีวิตครอบครัวของบุคคล เนื้อหาท่ีเปนสิ่งเราในท่ีนี้คือ สถานการณ การตัดสินใจเก่ียวกับชีวิตครอบครัว 

ซ่ึงไดแก การเลือกคูครอง อายุแรกสมรส ระยะการมีบุตรคนแรกและคนตอไป ขนาดครอบครัวและ

ความสัมพันธภายในครอบครัว เปนตน 

   (2.) ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคติโดยท่ัวไปกําหนดใหทัศนคติท่ีทิศทางเปนเสนตรงและ

ตอเนื่องกันในลักษณะเปน ซาย-ขวา หรือ บวกกับลบ กลาวคือเริ่มจากเห็นดวยอยางยิ่งและลดความเห็นลง

เรื่อย ๆ จนมีความรูสึกเฉยๆ และลดตอไปเปนไมเห็นดวยจนไมเห็นดวยอยางยิ่ง ลักษณะของการเห็นดวยและ

ไมเห็นดวยอยูเปนเสนตรงเดียวกันและ ตอเนื่องกัน 

   (3.) ความเขม (Intensity) ความรูสึกท่ีแสดงออกตอสิ่งเรานั้น มีปริมาณมาก นอยแตกตางกัน 

ถามีความเขมขนสูงไมวาจะเปนไปในทิศทางใดก็ตามจะตองมีความรูสึกรุนแรงมากกวาท่ีมีความเขมเปนกลาง 

 

   4.2 มาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) เครื่องมือสําหรับใชวัดทัศนคติ   เรียกวามาตรวัดทัศนคติ 

ซ่ึงเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) นักจิตวิทยาสังคมท่ีจะใชเครื่องมือวัดทัศนคติใน 2 ลักษณะคือวัด

ทิศทาง (Direction) คือการประเมินทัศนคติในทิศทางบวกหรือลบซ่ึงเรียกวาดีกับเลว เชนเห็นดวย ไมเห็นดวย 

ชอบ ไมชอบ เปนตนและวัดเพ่ือใหปริมาณของทัศนคติ หมายถึงความเขมขนรุนแรงของทัศนคติท่ีมีตอสิ่งนั้น ๆ 

วามากนอยเพียงไร (เชน มาก ปานกลาง นอย เกลียด เฉย ๆ) 

 มาตรวัดทัศนคติท่ีนิยมใชและรูจักแพรหลายมี  4  ชนิด  ไดแก มาตรวัดแบบของเธอรสโตน 

(Therstone s  Type  Scale)  มาตรวัดแบบของลิเคิรต (Likert  Scale)   มาตรวัดแบบของ  กัตตแมน  

(Guttman  s Scale)    และมาตรวัดแบบวิธีการจํ าแนกแบบ   S-D  Scale (Sammantic  Differential  

Scale)  ซ่ึงมาตรวัดทัศนคติแตละประเภทมีท้ังขอดีและขอจํากัด และเหมาะสําหรับการวัดทัศนคติในลักษณะ

แตกตางกัน  ดังนั้นการเลือกใชมาตรวัดทัศนคติประเภทใด ก็ข้ึนอยูกับสถานการณและความจําเปนของ

การศึกษา 
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 สําหรับการศึกษาในครั้งนี้  ผูศึกษาเลือกเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยประยุกตวิธีของ ลิเคิรต (Likert  Scale) มาใชในลักษณะ Rating  Scale  ตัวเลือกตอบ  

5  ตัวเลือก โดยใชหลักการวัดแบบกําหนดทิศทางคือ พอใจมากท่ีสุด   พอใจมาก  พอใจ  ไมคอยพอใจ  และ 

ไมพอใจเลย โดยอางอิงแบบประเมินความพึงพอใจของสวนดุสิตโพล ท่ีใชประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ท่ีมารับบริการท่ีมีตอโรงพยาบาล (รายละเอียดแบบสอบถามตามเอกสารในภาคผนวก 3) และไดผานการ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ ไดแก ความแมนตรง ( Validity) และความเชื่อถือได 

(Reliability) โดยมีเกณฑในการประเมินดังนี้   

    พอใจมากท่ีสุด     ระดบัคะแนน  5 

    พอใจมาก     ระดบัคะแนน  4 

    พอใจ     ระดบัคะแนน  3 

    ไมคอยพอใจ     ระดบัคะแนน  2 

    ไมพอใจเลย   ระดบัคะแนน  1 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 การประเมินในครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) คณะผูศึกษาไดมีการ

กําหนดกลุมตัวอยาง (Sampling) ไดแก ประชาชนในเขตบริการเทศบาลตําบลบานเพชร และ ตองเปนผูท่ีเคย

ไปรับบริการจากงานบริการของเทศบาลตําบลบานเพชร ในรอบ 1 ปท่ีผานมา  
 

 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันวาทุกหนวยประชากรไดมี

โอกาสรับเลือกเปนตัวแทนของประชากร คณะผูศึกษาวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีการกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยาง จากสมการของ Taro Yamane ตามขนาดของประชากร (Population) คือ จํานวน

ประชากรท้ังหมด 5,928 คน จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 378 คน ตามความคาดเคลื่อนท่ี 5% (& = 0.5)  

 

              การเลือกสุมตัวอยาง                                              

 วิธีการเลือกสุมตัวอยาง คณะผูประเมินจึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ( Accidental 

Sampling)   

 

 สถิติท่ีใชในการประเมิน 

 

 คณะผูศึกษาใชสถิติเชิงพรรณนาใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติ 

t- test และ One – Way ANOVA  ในการทดสอบสมมติฐาน  
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ผลการประเมิน 
 

สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 ตัวแปรท่ี 1 เพศ 

 ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

ลําดับ เพศ จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1. ชาย 138 36.5  

2. หญิง 240 63.5  

 รวม 378 100.0  
 

 แสดงไดดังรูปตอไปนี้ 

  

 รูปท่ี 3 แผนภูมิแสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

 จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

 

ตัวแปรท่ี 2 อายุ 

 ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุมอายุ 

ลําดับ กลุมอายุ จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1. อายุระหวาง 20 – 30 ป 79 20.9  

2. อายุระหวาง 31 – 40 ป 129 34.1  

3. อายุระหวาง 41 – 50 ป 114 30.2  

4. อายสุูงกวา 50 ปข้ึนไป 56 14.8  

 รวม 378 100.0  
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 การประเมินความพึงพอใจ เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

แสดงไดดังรูปตอไปนี้ 

 
 

 รูปท่ี 4 แผนภูมิแสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุมอายุ 
 

  จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามจะเปนอายุระหวาง 31 – 40 

ป มากท่ีสุด รองลงไปคืออายุระหวาง 41 – 50 ป อายุระหวาง 20 – 30 ป และอายุสูงกวา 50 ปข้ึนไป 

ตามลําดับ 

 

ตัวแปรท่ี 3 ระดับการศึกษา 
  

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ลําดับ ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ หมายเหตุ 

1. ไมไดเรียน 37 9.8  

2. ประถมศึกษา 173 45.8  

3. มัธยมศึกษา / เทียบเทา  109 28.8  

4. ปริญญาตรี หรือ สูงกวา 59 15.6  

 รวม 378 100.0  

 

 

 แสดงไดดังรูปตอไปนี้ 
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 การประเมินความพึงพอใจ เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 รูปท่ี 5 แผนภูมิแสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

  จากขอมูลขางตน แสดงใหเห็นวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามจะเปนประถมศึกษา มากท่ีสุด 

รองลงไปคือมัธยมศึกษา / เทียบเทา ปริญญาตรี หรือ สูงกวา และไมไดเรียน ตามลําดับ 
 

 

ขอมูลสวนที่ 2  
 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามงานบริการท่ีทานเคยไปรับบริการจากเทศบาลตําบลบานเพชร 

ในรอบปท่ีผานมา 

จากการเสนอในปงบประมาณ พ.ศ.2549 เทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัด

ชัยภูมิ ไดเสนอกระบวนงานท้ังหมดท่ีขอประเมินการปรับลดข้ันตอนและระยะเวลา รวมท้ังสิ้น 5 ดาน 7 

กระบวนงานยอย ไดแก  

1.ดานทะเบียนราษฎร (อยูในความรับผิดชอบของ สํานักปลัด) 

 1.1 การแจงเกิด การแจงตาย 

2. ดานการคลัง (อยูในความรับผิดชอบของกองการคลัง) 

 2.1 การจัดเก็บภาษีบํารุงทองท่ี 

 2.2 การจัดเก็บคาธรรมเนียมขยะ 

3. ดานโยธา (อยูในความรับผิดชอบของ กองการชาง) 

 3.1 การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง ตอเติม เคลื่อนยายอาคาร 

4. ดานสาธารณสุข (อยูในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

 4.1 การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 4.2 การประกอบกิจการสะสมอาหารหรือสถานท่ีจําหนายอาหาร 
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 การประเมินความพึงพอใจ เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. ดานใหความชวยเหลือตางๆ (อยูในความรับผิดชอบของ สํานักปลัด) 

 5.1 การขอรับความชวยเหลือดานสาธารณภัย 

 และคณะผูศึกษาวิจัย ไดเพ่ิมเติมงานบริการ การติดตอขอยืมวัสดุ อุปกรณตางๆ(อยูในความ

รับผิดชอบของงานพัสดุ กองการคลัง) เปนอีกงานบริการท่ีจะประเมินความพึงพอใจในปนี้  ผลการประเมิน

สรุปไดดังตารางตอไปนี้ 

 ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามงานบริการท่ีทานเคยไปรับ

บริการจากเทศบาลตําบลบานเพชร ในรอบปท่ีผานมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

แสดงไดดังรูปท่ี 6   

 

 

Department

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6

 
Percent

 

ลําดับ 

 

งานบริการ / แผนก 

จํานวนท่ีเคย

รับบริการ 

จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

คิดเปน

รอยละ 

1. งานทะเบียนราษฎร   108 378 28.6 

2. การชําระภาษี คาธรรมเนียม    251 378 66.4 

3. การติดตอยืมวัสดุอุปกรณตางๆ                           153 378 40.5 

4. การขออนุญาตกอสรางอาคาร 42 378 11.1 

5. การขอหรือการตอใบอนุญาตตางๆ 67 378 17.7 

6. การขอรับความชวยเหลือดาน 

สาธารณภยั (วาตภัย / อัคคีภัย) 

28 378 7.4 

รูปท่ี 6 แผนภมูิแสดงร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามงานบริการ/แผนก  
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 จากขอมูลจะเห็นไดวาการชําระภาษี คาธรรมเนียมตางๆ เปนงานบริการ / แผนกท่ีผูตอบ

แบบสอบถาม เคยมารับบริการมากท่ีสุด รองลงไปคือ การติดตอยืมวัสดุอุปกรณตางๆ   งานทะเบียนราษฎร  

การขอหรือการตอใบอนุญาตตางๆ การขออนุญาตกอสรางอาคาร และ การขอรับความชวยเหลือดานสาธารณ

ภัย (วาตภัย / อัคคีภัย) นอยท่ีสุดตามลําดับ 

 

 

ขอมูลสวนที่ 3   ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานเพชร 

 

 คณะผูศึกษาวิจัย ไดกําหนดประเด็นท่ีใชในการพิจารณาสําหรับประเมินความพึงพอใจตอการ

ใหบริการของเทศบาลตําบลบานเพชร แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก  

1. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี   แบงออกเปน 7 หัวขอยอย  

2. ดานกระบวนการ / ข้ันตอน การใหบริการ  แบงออกเปน 5 หัวขอยอย 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   แบงออกเปน 5 หัวขอยอย 

และยังเก็บขอมูล“จุดเดน”,  “จุดดอย” ของ เทศบาลตําบลบานเพชร และ ขอเสนอแนะ เพ่ือใชเปน

ขอมูลนําเสนอแกผูบริหารเทศบาลตําบลบานเพชร เพ่ือโอกาสพัฒนาตอไป  ผลการศึกษา ดังตารางตอไปนี้ 
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 การประเมินความพึงพอใจ เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานเพชรดานการใหบริการของเจาหนาท่ี    

  

ประเด็นท่ีใชในการพิจารณา 

พอใจมากท่ีสุด พอใจมาก พอใจ ไมคอยพอใจ ไมพอใจเลย ผลรวม 

จํานวน 

ผลรวม

คะแนน 

รอยละ 

ความพึง

พอใจ 

(%) 
1. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี n x 5 n x 4 N x 3 n x 2 n x 1 sum n sum x 

n 

1.1 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพเปนกันเอง

และยิ้มแยมแจมใส 

88 440 117 468 139 417 29 58 5 5 378 1,388 73.44 

 

1.2 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความกระตือรือรน 62 310 109 436 169 507 32 64 6 6 378 1,323 
70.00 

1.3 เจาหนาท่ีมีความรบัผิดชอบ ซือ่สัตย ในหนาท่ี

การทํางาน 

73 365 112 448 155 465 33 66 5 5 378 1,349 71.38 

 

1.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในงานท่ีทํา 66 330 137 548 152 456 21 42 2 2 378 1,378 
72.91 

1.5 เจาหนาท่ี สามารถใหคําแนะนําและใหความ

ชวยเหลือได 

82 410 128 512 138 414 25 50 5 5 378 1,391 73.60 

 

1.6 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว  81 405 109 436 143 429 38 76 7 7 378 1,353 
71.59 

1.7 เจาหนาท่ีมีการประสานงานใหความรวมมือ

ชวยเหลือกันในการบริการ 

81 405 106 424 153 459 32 64 6 6 378 1,358 71.85 

 

sum 533 2,665 818 3,272 1,049 3,147 210 420 36 36 2,646 9,540 
72.11 

X  76.14 380.71 116.86 467.43 149.86 449.57 30.00 60.00 5.14 5.14 378.00 1,362.86 72.11 

Sd. 9.44 47.21 11.51 46.04 10.90 32.70 5.60 11.20 1.57 1.57 0.00 24.34 1.29 

 

สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ปรากฏวามีความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 72.11 (sd. = 1.29)   
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ดังแสดงไดดังรูปตอไปนี้ 
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รูปท่ี 7 แผนภมูิแสดงผลการประเมินความพงึพอใจตอ่การให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านเพชรด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานเพชรดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ    

  

ประเด็นท่ีใชในการพิจารณา 

พอใจมากท่ีสุด พอใจมาก พอใจ ไมคอยพอใจ ไมพอใจเลย ผลรวม 

จํานวน 

ผลรวม

คะแนน 

รอยละ 

ความพึง

พอใจ 

(%) 
2. ดานกระบวนการ / ขั้นตอน การใหบริการ n x 5 n x 4 N x 3 n x 2 n x 1 sum n sum x 

n 

2.1 การใหบริการเปนระบบ ทําใหไดรับความ

สะดวก 

70 350 127 508 154 462 26 52 1 1 378 1373 72.65 

 

2.2 การใหบริการ เปนไปตามลําดบั กอน  -  หลัง 

อยางยุติธรรม 

68 340 113 452 164 492 30 60 3 3 378 1347 71.27 

 

2.3 แบบฟอรมตางๆเขาใจงาย และสะดวกในการ

กรอก 

76 380 123 492 163 489 14 28 2 2 378 1391 73.60 

 

2.4 การใหคําแนะนําหลังการรับบริการ 66 330 121 484 157 471 29 58 5 5 378 1348 
71.32 

2.5 การเผยแพร / ประชาสัมพันธความรูตางๆ แก

ผูรับบริการ 

96 480 120 480 128 384 25 50 9 9 378 1403 74.23 

 

sum 376 1,880 604 2,416 766 2,298 124 248 20 20 1,890 6,862.00 
72.61 

X  75.20 376.00 120.80 483.20 153.20 459.60 24.80 49.60 4.00 4.00 378.00 1372.40 72.61 

sd. 12.21 61.07 5.12 20.47 14.69 44.06 6.38 12.76 3.16 3.16 0.00 25.12 1.33 

 

สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ  ปรากฏวามีความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 72.61 (sd. = 1.33)   
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ดังแสดงไดดังรูปตอไปนี้ 

   
รูปท่ี 8 แผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานเพชรดานข้ันตอน / กระบวนการใหบริการ 

ตารางท่ี 7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานเพชร ดานสิ่งอํานวยความสะดวก    

2. ด้านกระบวนการ / ขั�นตอน การให้บริการ

70.00

70.50

71.00

71.50

72.00

72.50

73.00

73.50

74.00

74.50

75.00

2.1 การให้บริการเป็นระบบ ทําให้

ได้รับความสะดวก

2.2 การให้บริการ เป็นไปตามลําดับ

ก่อน  -  หลัง อย่างยุติธรรม

2.3 แบบฟอร์มต่างๆเข้าใจง่าย และ

สะดวกในการกรอก

2.4 การให้คําแนะนําหลังการรับบริการ 2.5 การเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ความรู้

ต่างๆ แก่ผู้รับบริการ
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ประเด็นท่ีใชในการพิจารณา 

พอใจมากท่ีสุด พอใจมาก พอใจ ไมคอยพอใจ ไมพอใจเลย ผลรวม 

จํานวน 

ผลรวม

คะแนน 

รอยละ 

ความพึง

พอใจ 

(%) 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก n x 5 n x 4 n x 3 n x 2 n x 1 sum n sum x 

n 

3.1 เครื่องมือ / อุปกรณ ท่ีใชในการใหบริการมี

ความเหมาะสม เพียงพอ  

103 515 110 440 147 441 15 30 3 3 378 1,429 75.61 

 

3.2 ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณท่ีใช 92 460 130 520 137 411 18 36 1 1 378 1,428 
75.56 

3.3 ท่ีน่ังพักสําหรับผูมาติดตอ 94 470 112 448 138 414 29 58 5 5 378 1,395 
73.81 

3.4 มีสิ่งอํานวยความสะดวก  เชน ปายช้ีทาง  

หนังสือพิมพ ฯลฯ ไวบริการ 

93 465 99 396 154 462 25 50 7 7 378 1,380 73.02 

 

3.5 ความสะอาดของสํานักงาน 108 540 120 480 127 381 16 32 7 7 378 1,440 
76.19 

sum 490 2,450 571 2,284 703 2,109 103 206 23 23 1,890 7,072 
74.84 

X  98.00 490.00 114.20 456.80 140.60 421.80 20.60 41.20 4.60 4.60 378.00 1,414.40 74.84 

sd. 7.11 35.53 11.58 46.34 10.31 30.93 6.11 12.21 2.61 2.61 0.00 25.56 1.35 

 

สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ปรากฏวามีความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 74.84 (sd. = 1.35)   

 

 

ดังแสดงไดดังรูปตอไปนี้ 
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รูปท่ี 9 แผนภูมิแสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลตําบลบานเพชร ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

3. ด้านสิ�งอํานวยความสะดวก

71.00

72.00

73.00

74.00

75.00

76.00

77.00

3.1 เครื่องมือ / อุปกรณ์ ที่ใช้ใน

การให้บริการมีความเหมาะสม เพียงพอ

3.2 ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์

ที่ใช้

3.3 ที่นั่งพักสําหรับผู้มาติดต่อ 3.4 มีสิ่งอํานวยความสะดวก

เช่น ป้ายชี�ทาง  หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

ไว้บริการ

3.5 ความสะอาดของสํานักงาน
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ท้ัง 3 ดาน 

 

 จากขอมูลขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดคะแนนสูงท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 74.84 รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ คิดเปนรอยละ 72.61 และ

ความพึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ไดคะแนนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 72.11 และเม่ือคิดภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจของการใหบริการของเทศบาลตําบลบานเพชร ไดคะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 73.19 

รายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจจําแนกรายดาน 

 

 

ลําดับ 

 

ดาน 

 

คาเฉลี่ย 

(mean) 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(sd.) 

อัตราความพึง

พอใจ 

(รอยละ) 

1. ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 

 

72.11 1.29 72.11 

2. ดานกระบวนการ / ข้ันตอน การใหบริการ 

 

72.61 1.33 72.61 

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

74.84 1.35 74.84 

 รวมท้ัง 3 ดาน   73.19 

 

 

ขอมูลสวนที่ 4    ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงานบริการของเทศบาลตําบลบานเพชร    
 

 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงานบริการของเทศบาลตําบลบานเพชร   ในครั้งนี้ ผูศึกษา

ไดกําหนดตัวแปรท่ีจะทําการทดสอบ ไดแก 

1. เพศ  ใชสถิติ t-test ในการทดสอบ เนื่องจากเปนตัวแปรอิสระ 2 กลุม 

2. กลุมอายุใชสถิติ one-way ANOVA ในการทดสอบ เนื่องจากเปนตัวแปรอิสระมากกวา 2 กลุม 

3. ระดับการศึกษา ใชสถิติ one-way ANOVA ในการทดสอบ เนื่องจากเปนตัวแปรอิสระมากกวา 2 

กลุม   ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังขอมูลตอไปนี้
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การทดสอบสมมติฐานท่ี 1.  ดวยโปรแกรม SPSS ดวยสถิติ t- test โดยใช ตัวแปร เพศ เปรียบเทียบกับคะแนนความพึงพอใจ (n=378) 

 

 
 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS ดวยสถิติ t- test โดยใช ตวัแปร เพศ เปรียบเทียบกับคะแนนความพึงพอใจ  

 

Group Statistics

79 67.0127 11.24721 1.26541
129 60.6512 11.42616 1.00602

age
1.00
2.00

totalsum
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

.087 .768 3.920 206 .000 6.3615 1.62276 3.16216 9.56083

3.935 167.084 .000 6.3615 1.61658 3.16994 9.55305

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

totalsum
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means



ห น้ า  | 31 
 

 
 การประเมินความพึงพอใจ เทศบาลตําบลบ้านเพชร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

การแปรผล 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การทดสอบความแปรปรวน 

H0  :  µ = µ0 

 H1  :  µ ≠ µ0 

 

  H0  = คาความแปรปรวนความพึงพอใจของเพศชาย   =   คาความแปรปรวนความพึงพอใจของเพศหญิง 

  H1  = คาความแปรปรวนความพึงพอใจของเพศชาย   ≠ คาความแปรปรวนความพึงพอใจของเพศหญิง 

สถิติท่ีใชทดสอบ คือ ใช F โดยดูไดจากตาราง Independent Sample Test   คา Sig.  = 0.768 ซ่ึง

มากกวา 0.5 (ในท่ีนี้ กําหนดคา α  = 0.05) จึงยอมรับ H0 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉล่ียชายและหญิง 

 

1. ถาในข้ันตอนท่ี 1 ยอมรับสมมติฐาน H0 (คาความแปรปรวนไมแตกตางกัน) ใหใชคาสถิติทดสอบ t ใน

บรรทัดท่ี 1  (Equal variances assumed)  

2. ถาในข้ันตอนท่ี 1 ยอมรับสมมติฐาน H1 (คาความแปรปรวนแตกตางกัน) ใหใชคาสถิติทดสอบ t ใน

บรรทัดท่ี 2 (Equal variances not assumed)  

 โดยมีสมมติฐานดังนี้ 

H0 = คะแนนความพึงพอใจของเพศชาย  =  คะแนนความพึงพอใจของเพศหญิง 

H1 = คะแนนความพึงพอใจของเพศชาย ≠  คะแนนความพึงพอใจของเพศหญิง 

 

ผลลัพธ จากบรรทัดท่ี 1 (Equal variances assumed)   

- คา t  หมายถึง สถิติทดสอบ t สําหรับการทดสอบ H0 : µ ชาย -   µ หญิง  < 0  (µo = 0 )     

ในท่ีนี้ได t = 3.920 

- คา  df  หมายถึง องศาอิสระของ t = n1 + n2 – 2 =  (79 + 129) – 2 = 206    

- Sig. (2- tailed)  หมายถึง คา Significance ของการทดสอบแบบ 2 ขาง =  0.000 

 

สรุปผลการทดสอบ  

 ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับ H1 กลาวคือ เนื่องจากเง่ือนไขขอท่ี 1 ท่ีวา Sig. (2-tailed) / 2 < 0.5 

เปนจริง และ เง่ือนไขคา t > 0 เปนจริง  

สรุปไดวา  คะแนนความพึงพอใจของเพศชาย ไมเทากับ คะแนนความพึงพอใจของเพศหญิงหรือความ

พึงพอใจไมข้ึนกับเพศท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
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การทดสอบสมมติฐานท่ี 2. 
 

การศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ

เทศบาลตําบลบานเพชร  ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบเง่ือนไข 

1. ตรวจสอบวาคะแนนความพอใจของแตละกลุมอายมีุการแจกแจงแบบปกติหรือไม 

2. การตรวจสอบการเทากันของคาแปรปรวนความพึงพอใจของแตละกลุมอายุในกรณีนี้ใชคําสั่งใน SPSS จาก 

ANOVA ได (คําสั่งของโปรแกรม SPSS: Analyze → Compare Means →One-Way ANOVA) ไดผลลัพธ

ดังแสดงได ตามรูปท่ี 11) 

H0  : คาแปรปรวนของคะแนนความพึงพอใจของแตละกลุมอายุไมแตกตางกัน 

 H1  : คาแปรปรวนของคะแนนความพึงพอใจของอยางนอย 2 กลุมอายุไมแตกตางกัน 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ดวยโปรแกรม SPSS ดวยสถิติ One –Way ANOVA โดยใช ตวัแปร อายุ 

เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ (n=378) ดังรูปตอไปนี้ 

 
 

รูปท่ี 11 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS ดวยสถิติ One –Way ANOVA (Variances) 1 

 

ข้ันท่ี 2 การทดสอบความแตกตางของคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยหรือความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับ

อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

 H0  :     คะแนนความพอใจเฉลี่ยของกลุมอายุ 20-30 ป = คะแนนพอใจเฉลี่ยของกลุมอายุ 31-40 ป  

= คะแนนความพอใจเฉลี่ยของกลุมอายุ 41-50 ป = คะแนนความพอใจเฉลี่ยของกลุมอายุ 

สูงกวา 50 ปข้ึนไป  

 H1  : มีอยางนอย 2 กลุมอายุท่ีมีความพึงพอใจเฉลี่ยตางกัน 

หรือ   

 H0  : ความพึงพอใจไมข้ึนกับอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

 H1  : ความพึงพอใจข้ึนกับอายขุองผูตอบแบบสอบถาม 

ในท่ีนี้เนื่องจากเง่ือนไขท้ัง  2 ขอขางตนเปนจริงจึงใชสถิติสอบ F จากตารางท่ี ANOVA ดังขอมูลในรูปตอไปนี้  

Test of Homogeneity of Variances

totalsum

.955 4 373 .432

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

เน่ืองจากเป็นการทดสอบ 2 ด้าน ได้คา่ Sig = 

.432 ซึง่มากกวา่ 0.05 จงึยอมรับ H0 
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รูปท่ี 12 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS ดวยสถิติ One –Way ANOVA (ANOVA) 1 

 

ไดคาสถิติ F = 3.266 และ Sig. = 0.012 ซ่ึงนอยกวา .05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 นั่นคือ ความพึง

พอใจข้ึนกับอายุของผูตอบแบบสอบถาม หรือมีอยางนอย 2 กลุมอายุท่ีมีความพึงพอใจเฉลี่ยตางกัน ท่ีระดับ

นัยสําคัญ .05 

 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2. 
 

การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ

ของเทศบาลตําบลบานเพชร  ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสอบเง่ือนไข 

1. ตรวจสอบวาคะแนนความพอใจของแตละกลุมระดับการศึกษามีการแจกแจงแบบปกติหรือไม 

2. การตรวจสอบการเทากันของคาแปรปรวนความพึงพอใจของแตละกลุมระดับการศึกษาในกรณีนี้

ใชคําสั่งใน SPSS จาก ANOVA ได (คําสั่งของโปรแกรม SPSS : Analyze → Compare 

Means →One-Way ANOVA) ไดผลลัพธดังแสดงใน รูปท่ี 13 ) 

H0  :  คาแปรปรวนของคะแนนความพึงพอใจของแตละกลุมระดับการศึกษาไมแตกตางกัน 

 H1  :  คาแปรปรวนของคะแนนความพึงพอใจของอยางนอย 2 กลุมระดับการศึกษาไมแตกตางกัน 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ดวยโปรแกรม SPSS ดวยสถิติ One –Way ANOVA โดยใช ตวัแปร อายุ 

เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ (n=378) 
 

ANOVA

totalsum

1923.632 4 480.908 3.266 .012
140.148 1 140.148 .952 .330
675.556 1 675.556 4.588 .033

1248.076 3 416.025 2.826 .039
54918.55 373 147.235
56842.18 377

(Combined)
Unweighted
Weighted
Deviation

Linear Term
Between
Groups

Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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รูปท่ี 13 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS ดวยสถิติ One –Way ANOVA (Variances) 2 
 

ข้ันท่ี 2 การทดสอบความแตกตางของคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยหรือความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับ

ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

 H0  :   คะแนนความพอใจเฉลี่ยของกลุมท่ีไมไดเรียน = คะแนนพอใจเฉลีย่ของกลุมท่ีจบประถมศึกษา 

= คะแนนความพอใจเฉลี่ยของกลุมท่ีจบมัธยมศึกษา/เทียบเทา = คะแนนความพอใจเฉลี่ย

ของกลุมท่ีจบปริญญาตรีหรือสูงกวา  

 H1  : มีอยางนอย 2 กลุมของระดับการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจเฉลี่ยตางกัน 

หรือ   

 H0  : ความพึงพอใจไมข้ึนกับระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

 H1  : ความพึงพอใจข้ึนกับระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ในท่ีนี้เนื่องจากเง่ือนไขท้ัง  2 ขอขางตนเปนจริงจึงใชสถิติสอบ F จากตารางท่ี ANOVA รายละเอียดดังรูป

ตอไปนี้ 

 

รูปท่ี 14 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS ดวยสถิติ One –Way ANOVA 
 

ไดคาสถิติ F = 3.489 และ Sig. = 0.016 ซ่ึงนอยกวา .05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 นั่นคือ ความพึง

พอใจข้ึนกับระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม หรือมีอยางนอย 2 กลุมระดับการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจ

เฉลี่ยตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

 

 

Test of Homogeneity of Variances

totalsum

.522 3 374 .668

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

ANOVA

totalsum

1547.307 3 515.769 3.489 .016
833.440 1 833.440 5.637 .018
738.899 1 738.899 4.998 .026
808.409 2 404.204 2.734 .066

55294.87 374 147.847
56842.18 377

(Combined)
Unweighted
Weighted
Deviation

Linear Term
Between
Groups

Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

เน่ืองจากเป็นการทดสอบ 2 ด้าน ได้คา่ 

Sig = .668 ซึง่มากกว่า 0.05 จงึ

ยอมรับ H0 
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 ตัวแปรท่ี 1 เพศ 

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามเปน เพศหญิง มากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง

คิดเปนรอยละ 63.5 เพศชายคิดเปนรอยละ 36.5  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1. พบวา คะแนนความพึงพอใจของเพศชาย ไมเทากับ คะแนนความพึง

พอใจของเพศหญิงหรือความพึงพอใจไมข้ึนกับเพศท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

 สรุปไดวา ปจจัยเรื่องเพศของผูตอบแบบสอบถาม ไมมีความเก่ียวของสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

ใหบริการ 

 

ตัวแปรท่ี 2 อายุ 

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามเปน กลุมอายุระหวาง 31 – 40 ป มากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 34.1 รองลงไปคือกลุมอายุ ระหวาง 41 – 50 ป  รอยละ 30.2 , กลุมอายุ 20 – 30 ป   รอยละ 

20.9 และกลุมอายุสูงกวา 50 ปข้ึนไป นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 14.8 ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2. พบวา ความพึงพอใจข้ึนกับอายุของผูตอบแบบสอบถาม หรือมีอยาง

นอย 2 กลุมอายุท่ีมีความพึงพอใจเฉลี่ยตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

สรุปไดวา ปจจัยเรื่องกลุมอายุของผูตอบแบบสอบถามมีความเก่ียวของสัมพันธกับความพึงพอใจใน

การใหบริการ 

 

ตัวแปรท่ี 3 ระดับการศึกษา 

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 45.8 รองลงไปคือมัธยมศึกษา หรือเทียบเทา รอยละ 28.8, ปริญญาตรี หรือสูงกวา   รอยละ 15.6   

และไมไดเรียน นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 9.8 ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3. พบวา ความพึงพอใจข้ึนกับระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

หรือมีอยางนอย 2 กลุมระดับการศึกษาท่ีมีความพึงพอใจเฉลี่ยตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 

สรุปไดวา ปจจัยเรื่องระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามมีความเก่ียวของสัมพันธกับความพึง

พอใจในการใหบริการ 

 

 

บทที่ 4 
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ขอมูลสวนท่ี 2  
 

ขอมูลผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามงานบริการท่ีทานเคยไปรับบริการจากเทศบาลตําบลบานเพชร 

ในรอบปท่ีผานมา ผลการศึกษาพบวางานบริการการชําระภาษี คาธรรมเนียมตางๆ เปนงานบริการ / แผนกท่ี

ผูตอบแบบสอบถาม เคยมารับบริการมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 66.4 รองลงไปคือ การติดตอยืมวัสดุอุปกรณ

ตางๆ   คิดเปนรอยละ 40.5, งานทะเบียนราษฎร คิดเปนรอยละ 28.6, การขอหรือการตอใบอนุญาตตางๆ คิด

เปนรอยละ 17.7, การขออนุญาตกอสรางอาคาร คิดเปนรอยละ 11.1 และ การขอรับความชวยเหลือดานสา

ธารณภัย (วาตภัย / อัคคีภัย) นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 7.4 ตามลําดับ 

 

ขอมูลสวนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ  
  

 

 จากผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดคะแนนสูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

74.84 รองลงมาคือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ คิดเปนรอยละ 72.61 และความ

พึงพอใจดานการใหบริการของเจาหนาท่ี ไดคะแนนนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 72.11 และเม่ือคิดภาพรวม

คะแนนความพึงพอใจของการใหบริการของเทศบาลตําบลบานเพชร ไดคะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 73.19 

และเม่ือพิจารณาลงไปในรายละเอียดของแตละดาน สรุปไดดังนี้ 

  

ดานการใหบริการของเจาหนาท่ี 
 

พบวา ประเด็นเจาหนาท่ี สามารถใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือได มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 73.60 รองลงไปคือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพเปนกันเองและยิ้มแยมแจมใส มีความพึง

พอใจรอยละ 73.44 , เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในงานท่ีทํา มีความพึงพอใจรอยละ 72.91 , เจาหนาท่ี

มีการประสานงานใหความรวมมือชวยเหลือกันในการบริการ มีความพึงพอใจรอยละ 71.85 , เจาหนาท่ี

ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว  มีความพึงพอใจรอยละ  71.59 , เจาหนาท่ีมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ใน

หนาท่ีการทํางาน มีความพึงพอใจรอยละ  71.38 และ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความกระตือรือรน มีความพึง

พอใจนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 70.00 ตามลําดับ 
 

ดังนั้น ประเด็นท่ีไดคะแนนความพึงพอใจนอย เห็นควรไดรับการปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนตอไป เชน ความ

กระตือรือรนในการใหบริการของเจาหนาท่ี เปนตน 
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ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ 
  

 ประเด็นการเผยแพรประชาสัมพันธความรูตางๆ แกผูรับบริการ มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดใน

ดานนี้ คิดเปนรอยละ  74.23 รองลงมาคือ ประเด็นแบบฟอรมตางๆเขาใจงาย และสะดวกในการกรอก คิดเปน

รอยละ 73.60, การใหบริการเปนระบบ ทําใหไดรับความสะดวกคิดเปนรอยละ 72.65, การใหคําแนะนําหลัง

การรับบริการ คิดเปนรอยละ 71.32 และประเด็น การใหบริการ เปนไปตามลําดับ กอน - หลัง อยางยุติธรรม 

มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 71.27 ตามลําดับ 
   

ดังนั้น ประเด็นท่ีไดคะแนนความพึงพอใจนอย เห็นควรไดรับการปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนตอไป 

เชน ประเด็น การใหบริการ เปนไปตามลําดับ กอน - หลัง อยางยุติธรรม เปนตน 

 

 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
  

 ประเด็นความสะอาดของสํานักงาน มีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในดานนี้ คิดเปนรอยละ  76.19 

รองลงมาคือ ประเด็นเครื่องมือ / อุปกรณ ท่ีใชในการใหบริการมีความเหมาะสม เพียงพอ คิดเปนรอยละ 

75.61, ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณท่ีใช คิดเปนรอยละ 75.56, ท่ีนั่งพักสําหรับผูมาติดตอ คิดเปนรอย

ละ 73.81 และประเด็น มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ปายชี้ทาง หนังสือพิมพ ฯลฯ ไวบริการ มีความพึงพอใจ

นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 73.02 ตามลําดับ 
   

ดังนั้น ประเด็นท่ีไดคะแนนความพึงพอใจนอย เห็นควรไดรับการปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนตอไป 

เชน ท่ีนั่งพักสําหรับผูมาติดตอ  และการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ปายชี้ทาง หนังสือพิมพ ฯลฯ ไว

บริการ เปนตน 
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ภาคผนวก 
 



ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ     (1) ชาย   (2) หญิง                      S1  

2. อาย ุ    (1) 20-30 ปี  (2) 31-40 ปี     (3) 41-50 ปี        (4) สงูกวา่ 50 ปีขึน้ไป                 A2   

3. ระดบัการศกึษา (1) ไมไ่ด้เรียน  (2) ประถมศกึษา  (3) มธัยมศกึษา/เทียบเทา่ (4) ปริญญาตรีหรือสงูกวา่        E3  

4. งานบริการท่ีทา่นเคยไปรับบริการจากเทศบาลตาํบลบ้านเพชร                        D4  

         (1)  งานทะเบียนราษฎร์                    (2) การชําระภาษี คา่ธรรมเนียม         (3) การติดตอ่ยืมวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ 

         (4) การขออนญุาตก่อสร้างอาคาร      (5) การขอหรือตอ่ใบอนญุาตด้านสาธารณสขุ    

         (6) การขอความช่วยเหลอืด้านสาธารณภยั (อคัคภียั /  วาตะภยั)                             
                    

5.ทานมคีวามพงึพอใจตอการใหบรกิารของเทศบาลตาํบลบานเพชร มากนอยเพยีงใด 

 

ประเด็นที่ใชในการพจิารณา 

พอใจ 

มากที่สุด 

พอใจ

มาก 
พอใจ 

ไมคอย

พอใจ 

ไมพอใจ

เลย 

1. ดานการใหบรกิารของเจาหนาที ่      

1.1 เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพเปนกันเองและยิ้มแยมแจมใส      

1.2 เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรน      

1.3 เจาหนาที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ในหนาทีก่ารทาํงาน      

1.4 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในงานทีท่ํา      

1.5 เจาหนาที่ สามารถใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือได      

1.6 เจาหนาที่ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว       

1.7 เจาหนาที่มีการประสานงานใหความรวมมอืชวยเหลือกันในการบริการ      

2. ดานกระบวนการ / ขัน้ตอน การใหบรกิาร      

2.1 การใหบริการเปนระบบ ทําใหไดรับความสะดวก      

2.2 การใหบริการ เปนไปตามลําดับ กอน - หลัง อยางยุติธรรม      

2.3 แบบฟอรมตางๆเขาใจงาย และสะดวกในการกรอก      

2.4 การใหคําแนะนําหลังการรับบริการ      

2.5 การเผยแพร / ประชาสัมพันธความรูตางๆ แกผูรับบริการ      

3. ดานสิง่อาํนวยความสะดวก      

3.1 เคร่ืองมือ / อุปกรณ ที่ใชในการใหบริการมีความเหมาะสม เพียงพอ       

3.2 ความทันสมยัของเคร่ืองมอื อุปกรณที่ใช      

3.3 ที่น่ังพักสําหรับผูมาติดตอ      

3.4 มีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ปายชีท้าง หนังสือพมิพ ฯลฯ ไวบริการ      

3.5 ความสะอาดของสํานักงาน      
 

6. “จุดเดน” ของ เทศบาลตาํบลบานเพชร คือ............................................................................................................................... 

7. “จุดดอย” ของ เทศบาลตําบลบานเพชร คือ............................................................................................................................... 

8. ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 

แบบประเมินความพึงพอใจผูใชบริการท่ีมีตอ เทศบาลตาํบลบานเพชร  ประจําป 2562 
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