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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบี่ ในปีงบประมาณ 2563 เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่มาใช้บริการ จำนวน 390 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม พบว่า  

 ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.80  มีอายุระหว่าง  31– 

40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.20 ส่วนใหญ่มีมีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 27.90  

ประกอบอาชีพ อาชีพเกษตรกร/ประมง คิดเป็นร้อยละ  24.60 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา ในงานด้านรายได้หรือ

ภาษี คิดเป็นร้อยละ 50.30  รองลงมา รับบริการจากงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อย

ละ 45.40  งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 33.60 งานด้านโยธา การขอ

อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 30.00  งานด้านสาธารณสุข  คิดเป็น  ร้อยละ 28.70 งานด้าน

การศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 25.90 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 22.80 งานด้านเทศกิจ

หรือป้องกันบรรเทา สาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 21.30 งานด้านทะเบียน คิดเป็นร้อยละ  14.40 และ  งาน

ด้านกฎหมาย คิดเป็น ร้อยละ 7.70 ตามลำดับ 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (งานเรื่องสถานที่และ

ไฟฟ้าสาธารณะ  งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (งานเรื่อง

สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร) อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80          

ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.00  ระดับคะแนน 10 คะแนน  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ความ พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.40  รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อช่องทางการ

ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.20  ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.79  ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.80  และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 

ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.60  ตามลำดับ 
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (งานสุขาภิบาลอาหาร งานรักษา

ความสะอาด)  

  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (งานสุขาภิบาลอาหาร   

งานรักษาความสะอาด)  อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.80  ระดับคะแนน 10 คะแนน            

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก

ที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.00 

รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.80 และ

ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก  ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 

4.78  ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.60  ตามลำดับ  

ความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษา  (งานด้านการบริหารจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนและปฐมวัย)  

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษา  (งานด้านการบริหารจัดการศึกษาก่อนวัย

เรียนและปฐมวัย)  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.20  ระดับ

คะแนน 10 คะแนน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน

ต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่ง

อำนวยความสะดวก  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.82  ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.40 รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อ

ช่องทางการให้บริการ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.00  และความพึงพอใจต่อขั้นตอนการ

ให้บริการ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.80 ตามลำดับ 

ความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี (งานด้านผลประโยชน์จัดเก็บรายได้และทะเบียน

ทรัพย์สิน) 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี (งานด้าน

ผลประโยชน์จัดเก็บรายได้และทะเบียนทรัพย์สิน)  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ร้อยละ

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.40 ระดับคะแนน 10 คะแนน  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ            

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.80 รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.60  ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.82  ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.40  และความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 96.20 ตามลำดับ 

 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 

ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อการรับบริการจากงานต่าง ๆ ที ่เทศบาลตำบลปลายพระยา 

ให้บริการในปีงบประมาณ 2563 

   ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อการรับบริการจากงานด้านต่าง ๆ ที่

เทศบาลตำบลปลายพระยา ให้บริการในปีงบประมาณ 2563  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 96.10  ได้รับคะแนน 10 คะแนน  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่องานบริการด้านรายได้หรือ

ภาษคีิดเป็น ร้อยละ 96.40 รองลงมาได้แก่ งานบริการด้านการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96.20 งานบริการด้าน

โยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 96.00  และ งานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

คิดเป็น  ร้อยละ 95.80 ตามลำดับ 

ผู้รับบริการมีความประทับใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลายพระยา ในด้านการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ดี ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการได้อย่างดี และ

รวดเร็วทันใจ และประทับใจการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดูแลเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดีและทั่วถึง 

นอกจากนี้ประชาชนยังประทับใจที่หน่วยงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน        

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งประทับใจเกี่ยวกับการให้

ความช่วยเหลือเมื่อประชาชนประสบภัยธรรมชาติ 

 สิ่งที่ประชาชนต้องการให้เทศบาลตำบลปลายพระยา ปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง

บริเวณถนนภายในหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพของคนใน

ชุมชนเพื่อมีรายได้เสริมจากอาชีพเกษตรกรรม  รวมไปถึงต้องการให้มีนโนบายส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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คำนำ 

  การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดทำขึ้นตามนโยบายของเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอ            

ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเมินคุณภาพการให้บริการ 

เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 อันจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง  

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช    

(ไสใหญ่) ซึ่งเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลา

ตอบคำถามและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งคณะผู้จัดทำ

หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าผลการสำรวจจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป 

 

                     คณะผู้จัดทำ 

                            พฤศจิกายน  2563 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

               การดำเนินงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อบรรลุ

เป้าหมายที่กำหนดไว้ เทศบาลตำบลปลายพระยา เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ดำเนินงานเพื่อบริการ

ประชาชนในชุมชนตามภารกิจที่ภาครัฐได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ และเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากที่สุด มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบล จัดตั้งมาจากสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

และมีจำนวนราษฎรไม่น้อยกว่า 2,000 คน โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพ่ือดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชน

ในหมู่บ้าน ตำบล แทนรัฐบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการ

พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และหน้าที่อื ่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด การ

ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  

 ประชาชน ในฐานะผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริง เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ต่อการผลักดัน                  

ให้กลไก (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือราชการส่วนท้องถิ่น) ดำเนินภารกิจการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ต่อการบริหารจัดการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งประชาชนในท้องถิ่น สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ใน

เรื่องของ  1) การใช้สิทธิในการเลือกสรร หรือเลือกตั้งผู้แทนของตนเอง เข้าไปเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อเป็นตัวแทนในการ

พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ และกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองและชุมชน 

2) การเสนอความต้องการต่อผู ้แทนของตน เพื ่อนำเข้าสู ่การพิจารณากำหนดเป็นนโยบาย แผนงาน/

โครงการ  ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน  3) การตรวจสอบ การ

ดำเนินงานของสภาฯ  และคณะกรรมการบริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

โดยการเฝ้ามอง และติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน แล้วเสนอ

ความคิดเห็นต่อสาธารณะ โดยเสนอในนามของกลุ่ม/ชมรม หรือองค์กรชุมชนในท้องถิ่น โดยอาจผ่านสื่อของ

ชุมชน เช่น หอกระจายข่าว สื่อมวลชนท้องถิ่น หรือโดยวิธีการตั้งข้อสังเกต โดยผ่านปากต่อปากของชุมชน



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 

เอง หรือผ่านผู้แทนของตนที่ได้เลือกไป 3) การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ ต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น ในกรณีที่

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากการประกอบกิจการใดๆ ในท้องถิ่นนั้น ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนสามารถ

ร้องเรียนได้ และขณะเดียวกันเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในฐานะเจ้าพนักงานฯ ที่ต้องดำเนินการ

แก้ไขเรื่องดังกล่าว ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 5) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ของท้องถิ่น ซึ่งถือว่า เป็น "กติกา" หรือ "หลักปฏิบัติ" ที่สภาท้องถิ่นได้ตราขึ้น เพ่ือให้ใช้บังคับในเขตท้องถิ่น

นั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด  และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แล้วแต่กรณี 

รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม เรื่องต่างๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้วย  

 จากบทบาท และสิทธิหน้าที่ของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองท้องถิ่นดังกล่าว       

จึงกล่าวได้ว่า ประชาชนเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่สำคัญ ที่จะทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรที่

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนได้  เป็นที่พ่ึงของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น สมดัง

เจตนารมณ์ของการปกครองท้องถิ่น ในระบอบประชาธิปไตย และการกระจายอำนาจสู่ประชาชนอย่าง

แท้จริง การปกครองท้องถิ่นที่เป็น "ประชาธิปไตย" และท่ีประชาชนมีส่วนร่วม จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

ช ี ว ิ ต ท ี ่ ด ี  ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ท ้ อ ง ถ ิ ่ น น ั ้ น  (ส ำ น ั ก ท ี ่ ป ร ึ ก ษ า  ก ร ม อ น า ม ั ย  ส ื บ ค ้ น จ า ก 

http://advisor.anamai.moph.go.th) 

 เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรหนึ่งที ่มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองตนเอง และมีอิสระในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที ่ที่

กฎหมาย กำหนดไว้ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับ

ประชาชนมากที่สุด สามารถพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการกับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง  โดยคำนึงถึง

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เน้นการให้บริการประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ และสร้างความพึงพอใจ

ให้กับประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงได้ทำการศึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับบริการโดยตรง โดย

มุ่งศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีการให้บริการในด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอนการ

ให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจ

ต่อสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือต้องการทราบปัญหาและข้อเสนอแนะในการรับบริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน

การพัฒนาการทำงานของบุคลากร รวมถึงแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอันจะ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานและพัฒนาการให้บริการประชาชนผู้รับบริการให้มี

ความพึงพอใจยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการสำรวจ 
1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ    

ตามท่ี ก.พ.ร. กำหนด ได้แก่ 
  1.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
  1.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
  1.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  1.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ประชาชนมีต่อเทศบาลตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
 

ขอบเขตของการสำรวจ 
1. การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบล

ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจซึ่งมุ่งศึกษาขอบเขตเนื้อหา 

ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลทั ่วไป ได้แก่ ข้อมูลทั ่วไปของผู ้รับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ 

1.1.1 เพศ 
1.1.2 อายุ 
1.1.3 ระดับการศึกษา 
1.1.4 อาชีพ 

1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา 
1.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 4 งาน ได้แก่  

1) ความพึงพอใจต่องานบริการด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
(งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ,งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร)  

2) ความพึงพอใจต่องานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(งานสุขาภิบาลอาหาร,งานรักษาความสะอาด) 

3) ความพึงพอใจต่องานบริการด้านการศึกษา 
(งานบริหารจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน และปฐมวัย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล) 

4) ความพึงพอใจต่องานบริการด้านรายได้หรือภาษี 
(งานผลประโยชน์จัดเก็บรายได้และทะเบียนทรัพย์สิน) 
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โดยมีกรอบงานในการประเมินประกอบด้วย 
                1.3.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
                      1.3.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
                      1.3.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ        
                       1.3.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
                  1.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ประชาชนมีต่อเทศบาลตำบลปลายพระยา  อำเภอ              
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

2.  ศึกษาโดยการสอบถามผู ้ที ่เคยใช้บริการด้านต่าง ๆ จากเทศบาลตำบลปลายพระยา             
ที่มีครัวเรือนหรือสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลปลายพระยา  

 3. ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้  ประกอบด้วย 
  3.1 ประชาชนผู้มารับบริการ  
  3.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลายพระยา) 
  3.3 หน่วยงานภาครัฐที่มาขอรับบริการ 
  3.4 หน่วยงานเอกชนที่มาขอรับบริการ 

 4. กลุ่มตัวอย่าง 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เนื่องจากทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้กำหนดขนาดตัวอย่าง                 
ในกรณีทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ตามวิธีของยามาเน่ (Taro Yamane,1973P.125) โดยกำหนดค่า
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 

        5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

   1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดี หรือทัศนคติที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการ
ได้รับ การตอบสนองตามท่ีตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น   
   2. การบริการ หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรม การกระทำที่ เทศบาลตำบลปลายพระยา  
ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ 
   3. ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบสภาพทั่วไปและการให้บริการแก่ประชาชนของเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอ

ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
2. ทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการในเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบี่ 
 3.  ใช ้ประเม ินประส ิทธ ิภาพในการทำงานของ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอ 
                    ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
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บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 การทบทวนวรรณกรรมในการประเมินความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการจาก เทศบาลตำบล                  

ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลปลายพระยา 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลปลายพระยา 
 1.1 ด้านกายภาพ 

1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนตำบล 

สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา ตั้งอยู่ที่ 122/3 หมู่ 5 ถนนอ่าวลึก – พระแสง 

ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัด กระบี่ (ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอปลายพระยา) โทรศัพท์               

0 7568 7141, โทรสาร 0 7568 7480  

เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง การจัดตั้ง

สุขาภิบาลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ยกฐานะเป็น

เทศบาลตำบลปลายพระยาตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ประกอบด้วย 

หมู่ที่ 1 บ้านปากน้ำ 

หมู่ที่ 5 บ้านหัวควนและบ้านหน้าอำเภอ 

หมู่ที่ 6 บ้านบางเหียนและบ้านทุ่ง 

หมู่ที่ 7 บ้านหาดถั่ว 

หมู่ที่ 9 บ้านหน้าสวน 

ทิศเหนือ เขตติดต่อ  หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา                 

  อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

ทิศใต้ เขตติดต่อ  หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา                  

  อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
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ทิศตะวันออก เขตติดต่อ  หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา                  

  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ 

ทิศตะวันตก เขตติดต่อ  หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา                  

  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่   
   

2) ลักษณะภูมิประเทศ 

                         อำเภอปลายพระยาเป็นที่ราบสูงและที่ราบเนินเขา มีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่เป็น

จำนวนมากพื้นที่อำเภอปลายพระยาถูกขนาบด้วยเทือกเขาซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด

ใกล้เคียงเกือบทุกด้านดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอพนม และอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ทิศใต้  ติดต่อกับ อำเภอเขาพนม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเขาพนม 

                              จังหวัดกระบี่ 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
 

  3) ลักษณะภูมิอากาศ 

      ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอปลายพระยามีฝนตกชุกตลอดปีอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน

ถึงเดือนตุลาคมเพราะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน มี 2 ฤดู คือ  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม  

ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 16.9 – 37.3 องศาเซล

เซียล   
 

4) ลักษณะของดิน 

      สภาพดินโดยส่วนใหญ่ในเขตจะมีลักษณะดินเป็นดินร่วนและดินลูกรัง เหมาะสำหรับ

ปลูกพืชสวน 

1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 

เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 7 ชุมชน แต่ละชุมชนจะมีประธานชุมชน 

และแกนนำชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ประชาชนให้ความ

ร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2553 มีจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน
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เลือกตั้งทั้งสิ้น 5,053 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 3,053 คิดเป็นร้อยละ 75.3 ปัญหาคือการแข่งขัน

ทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ

เลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาของ

เทศบาลคือ  ขอความร่วมมือผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้

รายงานให้อำเภอทราบ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่

กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่อง

จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการ

ประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย 

ส่งผลให้เทศบาลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชนและประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา

เทศบาล นอกจากนี้เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล โครงการอื่น ๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการเพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ

มาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืน ๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการที่เกินศักยภาพขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และบูรณา

การความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลจำกัดในการบริหารจัดการและแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดบริการสาธารณะและบริการประชาชน โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 

1) เขตการปกครอง 
      เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง การจัดตั้ง

สุขาภิบาลปลายพระยาอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาล

ตำบลปลายพระยาตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

2542 เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 

ชุมชนที่ 1 ชุมชนบ้านปากน้ำ (หมู่ที่ 1) 

ชุมชนที่ 2 ชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี(หมู่ที่ 5) 

ชุมชนที่ 3 ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ (หมู่ท่ี 5) 

ชุมชนที่ 4 ชุมชนบ้านบางเหียน (หมู่ท่ี 6) 

ชุมชนที่ 5 ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา (6) 

ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านหาดถั่ว (หมู่ที่ 7) 

ชุมชนที่ 7 ชุมชนบ้านหน้าสวน (หมู่ท่ี 9) 
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  2) การเลือกตั้ง 

      เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา ทั้งเขตเทศบาล 

เป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาออกเป็น 2 เขต ดังนี้  

เขตเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบด้วย ชุมชนบ้านปากน้า ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ ชุมชนบ้านหัว

ควนสามัคค ีชุมชนบ้านบางเหียน 

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบไปด้วย ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา ชุมชนบ้านหาดถั่ว ชุมชนบ้าน            

หน้าสวน 

หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกระบี่ เขตเทศบาลตำบล 

ปลายพระยา มีจำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 

1) หน่วยเลือกตั ้งที ่ 1 ที ่เลือกตั ้ง หอประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายพระยา            

(หลังเก่า) 

2) หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ที่เลือกตั้ง ศาลาประชาคมอำเภอปลายพระยา (หลังเก่า) 

3) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ที่เลือกตั้ง หอประชุมโรงเรียนบ้านบางเหียน 

หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดกระบี่ เขตเทศบาลตำบล

ปลายพระยา มีจำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 

1) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ที่เลือกตั้ง อาคารโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลคณาพร 

2) หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ที่เลือกตั้ง หอประชุมโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 

3) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ที่เลือกตั้ง เต็นท์ลานสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ชุมชนบ้านหน้าสวน 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยาส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา

และประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะใน

กิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 - จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 3,863 คน 

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 - มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 3,053 คิดเป็นร้อยละ 75.3 

ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 

1.3 ประชากร 

  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ประชากรในสังกัดเทศบาลตำบลปลายพระยามีทั้งสิ้น  6,144 คน แยกเป็น ชาย 3,105 คน  

หญิง 3,039 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,408 คน ซึ่งมีจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน  ดังนี้ 

ตาราง 2.1 แสดงจำนวนประชากร จำแนกตามเพศ/ครัวเรือน 

 ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา 

1.4 สภาพทางสังคม 

  1) การศึกษา  

จากการสำรวจข้อมูลพื ้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60  ปีเต็ม ร้อยละ 99                    

อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 - 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

ได้เรียนต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ใน

เกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรม

ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขต

พ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน 

 

 

ชุมชน 

 

ครัวเรือน 

จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

ชุมชนที ่ 1 บ้านปากน้ำ    194 220 205 425 

ชุมชนที ่2 บ้านหน้าอำเภอ  708 592 619 1,211 

ชุมชนที่  3 บ้านหัวควนสามัคคี 369 348 292 640 

ชุมชนที ่4 บ้านบางเหียน  316 504 490 994 

ชุมชนที ่5 บ้านทุ่งพัฒนา   125 240 211 451 

ชุมชนที ่6 บ้านหาดถั่ว  382 631 641 1,272 

ชุมชนที ่7 บ้านหน้าสวน   310 542 549 1,091 

ไม่กำหนดชุมชน (ทะเบียนบ้านกลาง) 4 28 32 60 

รวม 2,408 3,105 3,039 6,144 
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ตาราง 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านการศึกษา 

รายช่ือโรงเรียน ระดับการศึกษา ครู (คน) ลูกจ้าง 

(คน) 

นักเรียน 

(คน) 

โรงเรียนอนุบาลคณาพร (เอกชน) อนุบาล – ประถมศึกษา 50 10 973 

โรงเรียนบ้านบางเหียน ประถมศึกษา 32 7 749 

โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ประถมศึกษา 14 3 283 

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม มัธยมศึกษา 60 22 960 

ตาราง 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านการศึกษา (ต่อ) 

รายช่ือโรงเรียน ระดับการศึกษา ครู (คน) ลูกจ้าง 

(คน) 

นักเรียน 

(คน) 

ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยา 

ประถม/

มัธยมศึกษา 

8 1 248 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา ก่อนวัยเรียน 6 4 167 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนหาดถั่ว ก่อนวัยเรียน 2 1 69 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนหน้าอำเภอ ก่อนวัยเรียน 2 3 71 

รวม 174 51 3,520 

ที่มา : กองการศึกษา 

    2)  สาธารณสุข 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน 

โรคเอดส์โรคไข้เลือดออก มือ – ปาก – เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล 

ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลหน่วยงาน

สาธารณสุข และโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพและมี

การจัดตั้งธนาคารสุขภาพ ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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ตาราง 2.3  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา 

รายการข้อมูล จำนวน (คน) หมายเหตุ 

1. เภสัชกร 4 ลำดับ 1 – 3 บุคลากรในสังกัด  

2. พยาบาลวิชาชีพ/เทคนิค/นายแพทย์ 42/0/4 โรงพยาบาลปลายพระยา 

3. ทันตสาธารณสุข 3  

4. สัตวแพทย ์ 1 บุคลในสังกัดเกษตรอำเภอปลายพระยา 

5. นักวิชาการสาธารณสุข 3 บุคลากรในสังกัดสาธารณสุขอำเภอฯ 

6. นักวิชาการสุขาภิบาล - ลำดับ 6 – 7 บุคลากรในสังกัดเทศบาลฯ 

7. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1  

8. อสม.ในเขตเทศบาล 104  

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ตาราง 2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสถานรักษาพยาบาลในเขตเทศบาล 

รายการข้อมูล จำนวน (แห่ง) 

อยู่ในสังกัดเทศบาล อยู่ในสังกัดหน่วยงานอ่ืน 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย - 1 

2. โรงพยาบาล - 1 

3. คลีนิก - 3 

4. จำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานพยาบาลทุกแห่งใน

เขตเทศบาล 

- 30 

 

  5) อาชญากรรม 

  เทศบาลมีอาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยมากจะมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และ

ทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว ด้วยการติดตั้งกล้อง

วงจรปิด (CCTV) 

6) ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรปลายพระยาได้แจ้ง

ให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่า ในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ถื อว่ามีปริมาณ
น้อย และยังไม่พบผู้ค้ารายใหญ่ เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำชุมชน ประชาชน และ
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หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะ
ตามอำนาจหน้าที่เท่านั้นเช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้า
นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือ
มาโดยตลอด 

 

7) การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 

4) ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 

5) ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 

6) ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 

1.5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 

  1)  การคมนาคมขนส่ง 

ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กโดยผู ้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย เทศบาลตำบล            

ปลายพระยา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 68 กิโลเมตร 

ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ระยะทางจากเทศบาลตำบลปลายพระยาถึงกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 900 กิโลเมตร 

  2) การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ

ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มี

ความต้องการให้ติดตั ้งไฟฟ้าส่องสว่างนั ้นยังไม่เป็นที ่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้

เช่นเดียวกับถนนการแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใ จกับ

ประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว 

และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้ 
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1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 2,312 หลังคาเรือน 

2) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 62 สาย สำหรับโคมไฟตามถนนสาธารณะครอบคลุมถนน

ในเขตเทศบาลมีทั้งหมด 1,752 หลอด 

3)  การประปา 

 ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้ใช้น้ำจากจากการประปาส่วนภมูิภาค 

เกือบครบทุกครัวเรือน ยังขาดครัวเรือนซึ่งพึ่งก่อสร้างบ้านใหม่ ในเขตพื้นที่ที่ยังไม่ได้ขยายเขตประปา ทั้งนี้ 

เทศบาลก็ได้ตั ้งงบประมาณเพื่อการขยายเขตประปาไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทุกปีจากการ

สำรวจเทศบาลตำบลปลายพระยามีครัวเรือนทั้งสิ้น 2,312 ครัวเรือน ไม่มีน้ำประปาใช้ 8 ครัวเรือน 

  4)  โทรศัพท์ 

  เครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในพื้นที่ก็จะเป็นของผู้ให้บริการ TT&T, 

TOT, CATและ 3BB ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งก็มีทั้งระบบ AIS, True และ DTAC 

  5)  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลปลายพระยา มีไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา 08.00 

– 16.00 น. ในวันจันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ 

1.6 ระบบเศรษฐกิจ 

  1) การเกษตร 

  ภาพรวมด้านเศรษฐกิจโดยทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ

เกษตรการทำสวนปาล์มน้ำมันและยางพารา เนื่องจากสภาพดิน และภูมิอากาศมีความเหมาะสม ดังนั้น

รายได้หลักของคนส่วนใหญ่จึงมาจากภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย รับจ้างและรับราชการ 

  2)  อุตสาหกรรม 

      ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับการเกษตร 

ได้แก่โรงงานยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัด

กระบี่ 

  3) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  มีธุรกิจพาณิชย์และการบริการโดยแยกรายละเอียดตามประเภท ดังนี้ 

- บริษัท     จำนวน 2 แห่ง 

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด    จำนวน 4 แห่ง 
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- ธนาคาร     จำนวน 3 แห่ง 

- ร้านซ่อมรถ     จำนวน 28 แห่ง 

- โรงพิมพ์     จำนวน 1 แห่ง 

- ร้านตัดผม/เสริมสวย    จำนวน 22 แห่ง 

- ลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน   จำนวน 8 แห่ง 

- ปั๊มน้ำมันขนาดกลาง    จำนวน 2 แห่ง 

- ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า   จำนวน 3 แห่ง 

- ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร  จำนวน 11 แห่ง 

- ร้านอาหารเครื่อง/ดื่ม    จำนวน 31 แห่ง 

- ทำอิฐบล็อก – ทำอิฐ    จำนวน 3 แห่ง 

- ร้านเสื้อผ้า – ขายเสื้อผ้า   จำนวน 15 แห่ง 

- ร้านขายเฟอร์นิเจอร์    จำนวน 5 แห่ง 

- ร้านคาร์แคร์     จำนวน 4 แห่ง 

- ร้านเภสัชกร     จำนวน 5 แห่ง 

- ร้านวัสดุก่อสร้าง    จำนวน 2 แห่ง 

- ร้านถ่ายรูป     จำนวน 2 แห่ง 

- ร้านทองรูปพรรณ    จำนวน 4 แห่ง 

- ร้านคาราโอเกะ    จำนวน 7 แห่ง 

- ร้านขายของชำ    จำนวน 51 แห่ง 

- อ่ืน ๆ      จำนวน 120 แห่ง 

สำหรับทิศทางการค้าการลงทุน ในเชิงพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยานั้นใน

พื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยาประกอบด้วยชุมชน จำนวน 7 ชุมชน เขตที่มีธุรกิจพาณิชยกรรม หนาแน่น

อยู่ในชุมชนบ้านหน้าอำเภอส่วนพื้นที่บริเวณชุมชนอื่น ๆ เริ่มมีการขยายตัวของการประกอบธุรกิจ   พาณิช

ยกรรม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประกอบกิจการร้านค้าขนาดเล็กแนวถนนต่าง ๆ 

  4) แรงงาน 

     ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไปเก่ียวกับการเกษตร ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน 
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1.7 ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 

  1)  การนับถือศาสนา 

          - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘  มีวัด จำนวน 1 แห่ง (วัดบางเหียน) 

 - ผู้ที่นับศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ ๒ 
  

2)  ประเพณีและงานประจำปี 

   - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 

 - ถือศีลกินเจ 

 - วันเด็กแห่งชาติ 

 - บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

 - ทอดกฐินสามัคค ี

 - ประเพณีวันสงกรานต์ 

 - ประเพณีลอยกระทง 

 - ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา 

 - ประเพณีปากปีปากเดือน 

 - ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
 

  3)  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

     ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 95 % พูดภาษาถ่ิน (ภาษาใต้) 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านแพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่ 

 1) นายประดิษฐ์ พรหมสุวรรณ์  (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 

 2) นายส้วน  ศรีพนัง (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 

 3) นางเสาวลักษณ์ เศียรอุ่น (มีความรู้เกี่ยวกับนวดแผนโบราณ) 

 4) นายกลิ่น มีสุวรรณ์ (มีความรู้เกี่ยวกับหมอพ้ืนบ้าน) 

 5) นายกลิ่น มีสุวรรณ์ (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 

  1) นายประดิษฐ์ ศรีนาค (มีความสามารถด้านการตีกลองยาว) 

  2) นายวันโน ไทยทอง (มีความสามารถด้านการตีกลองยาว) 

  3) นายปรีชา ศรีทองนาค (มีความสามารถด้านหนังตะลุงเพลงบอก) 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 

  4) นายทวี ชูงาน (มีความสามารถด้านรำมโนราห์) 

  5) นางยุคคล ชูงาน (มีความสามารถด้านรำมโนราห์) 

  6) นางประคอง เกิดเกลี้ยง (มีความสามารถด้านดนตรีไทย) 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานฝีมือต่าง ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักรสาน               

ทอผ้า ได้แก่ 

 1) นายวันโน ไทยทอง (มีความรู้ในด้านการเป็นช่างไม้) 

 2) นางเสวลี ทวีศรี (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 

 3) นายโกมล จันทร์ทองอ่อน (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 

 4) นายบุญสม ขวัญเดือน (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 

 5) นายเดช ชื่นอารมณ์ (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 

 6) นางอุษา นวนนุ่น (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 

 7) นายพรหม คงกัน (มีความรู้ด้านช่างไม้) 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผู้มีความรู้พิธีกรรมทางศาสนา/ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ 

 1) นายอำนวย คำดี (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 

 2) นายสุพจน์ สุกใส (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 

 3) นายฟอง ทองหน (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 

 4) นางแดง จันทรสุข (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 

 5) นายจบ ชัยสุวรรณ์ (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
 

  4)  สินค้าพื้นเมือง ของท่ีระลึก 

 1) ข้าวพองน้ำแตงโม 

 2) ข้าวเกรียบจิ้งหรีด 

 3) ข้าวเกรียบด้วง 

 4) ข้าวเกรียบวอเตอร์เครส 

 5) กล้วยฉาบสมุนไพร 

 6) ขนมดอกจอก 

 7) น้ำดื่มชุมชนบ้านปากน้ำ 
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1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ 

1)   ทรัพยากรน้ำ  

  ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีแม่น้ำลำคลองสายหลัก จำนวน 7 สาย ได้แก่ 1) คลอง           

อิปันในพ้ืนที่ หมู่ที่ 9 2) คลองบางเหียน ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 3) คลองบางพาบน้ำ ในพื้นที่ หมูที่ 5 4) คลองบาง

หลนในพื้นท่ี หมู่ที่ 5 5) คลองปากน้ำ ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 6) คลองทุ่งไหน ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 และ 7) คลองบาง

บอนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 8) คลองบางด้วน 

  2) ทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่สาธารณะ 

ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีป่าไม้และพ้ืนที่สาธารณะ คือ หมู่ที่ 7 ป่าบางหมาก

สาธารณะประโยชน์  

3) ทรัพยากรภูเขา 

ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีเป็นลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในเขต

พ้ืนที่ชุมชนบ้านบางเหียน หมู่ที่ 6 

  4)  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ประกอบด้วย 

  1) ทรัพยากรดิน ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ทรัพยากรดินจะแตกต่างกันไปตาม

วัตถุต้นกำเนิดดิน ผืนดินที่ใช้เพาะปลูกมีลักษณะร่วนซุยเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่

สำคัญในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา 

2) ทรัพยากรน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีทรัพยากรน้ำที่สำคัญคือ คลองบาง

หลนซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่าวลึก เพื่อบริการ

ประชาชนในเขตอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 

3) ทรัพยากรภูเขา ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีภูเขาน้อยใหญ่เรียงรายอยู่ทั่วไป ซึ่ง

เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็กและต้นไม้ต่าง ๆ 

5)  ข้อมูลด้นแหล่งน้ำทางเกษตร 

    ประชากรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพทำการเกษตรจะปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ปาล์มน้ำมัน 

และยางพาราซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้น้ำธรรมชาติจากน้ำฝน แหล่งน้ำที่ใช้จะมีด้วยกัน คือ คลองอิปัน คลอง             

บางเหียน คลองบางพาบน้ำคลองบางหลน คลองปากน้ำ คลองทุ่งไหน คลองบางบอน และอ่างเก็บน้ำหัว

ควนสามัคค ี

6)  ข้อมูลด้นแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ใช้น้ำสำหรับอุปโภค บริโภค               

จากน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และแหล่งน้ำตามธรรมชาติซึ่งมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
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ตลอดทั้งปีของประชาชนทั้ง 7 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านปากน้ำ ชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี ชุมชนบ้านหน้า

อำเภอ ชุมชนบ้านบางเหียนชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา ชุมชนบ้านหาดถั่ว และชุมชนบ้านหน้าสวน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ   

  2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ดังนี้ 

โวลแมน (Wolman) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มีความสุข  

เมื่อได้รับผลสำเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือตามแรงจูงใจ 

วรูม (Vroom) ได้กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่ง สามารถใช้แทนกันได้ เพราะท้ังสอง

คำนี้หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นถึงสภาพ

ความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ 

มอร์ส (Morse) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความตึงเครียดของ

บุคคลให้น้อยลงได้ ถ้าความตึงเครียดมาก ก็จะทำให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่งความตึงเครียดนี้ มีผลมาจากความ

ต้องการของมนุษย์ หากมนุษย์มีความต้องการมาก ก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง แต่ถ้าเมื่อใดความต้องการ

ได้รับการตอบสนอง ก็จะทำให้เกิดความพอใจ 

 โทมัส และ เอิร์ล (Thomas&Earl) ได้ให้แนวคิดความพึงพอใจว่า การวัดความพึงพอใจเป็นวิธีหนึ่ง

ที่ใช้กันอยู่ เพื่อทราบผลของการให้บริการที่ดีเลิศ ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เป็นสิ่งที่บริษัทเชื่อว่ามี

คุณค่า และควรให้ความเข้าใจในความต้องการและปัญหาของลูกค้าในการให้บริการด้านสุขภาพ ผู้บริหาร

ขององค์กร จึงต้องมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลและให้ผลดีอย่างต่อเนื่อง 

 ฮินชอว์ และ แอ๊ทวูด (Hinshaw and Atwood) ได้ให้แนวคิดว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น

ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการ และจัดเป็นเกณฑ์ประเมินด้านผลลัพธ์ด้วย และเป็น

ระดับของความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังของผู้รับบริการในอุดมคติกับการรับรู้ของผู้มารั บบริการที่

ได้รับตามความเป็นจริง  

 สำหรับนักวิจัยทางพฤติกรรม ได้ให้ความหมายของคำว่า ความพึงพอใจในบริการ เป็นความรู้สึก

หรือความคิดเห็นที่เกี ่ยวข้องกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการ เข้าไปใช้บริการใน

สถานที่ที่ให้บริการนั้น ๆ และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกัน ทฤษฏีความต้องการของ Maslow (มาสโลว์) เป็นนักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ได้

สร้างทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้น ตามสมมติฐาน 2 ประการ คือ  
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1.  มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ ความต้องการที่ได้รับการตอบสนอง

แล้ว ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจสำหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้น จึง

จะมีอิทธิพลจูงใจต่อไป 

2.  ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นลำดับขั้นจากต่ำไปหาสูงตามลำดับความสำคัญ ในเมื่อความ

ต้องการขั้นต่ำได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นสูงก็จะตามมา มาสโลว์ได้แบ่งลำดับความต้องการ

ของมนุษย์ออกเป็น 5 ลำดับ ดังนี้ 

2.1  ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางด้านร่างกาย 

เป็นความต้องการเบื้องต้นเพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 

ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการทางด้านร่างกายจะมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายยังไม่ได้รับการตอบสนองเลย ในด้านนี้ 

โดยปกติแล้วองค์กรทุกแห่งมักจะตอบสนองความต้องการของแต่ละคนด้วยวิธีการทางอ้อม คือ การจ่ายเงิน

ค่าจ้าง 

2.2  ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs) ถ้าหากความ

ต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการในขั้นต่อไปที่สูงขึ้น 

ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่าง ๆ ความต้องการทางด้านความปลอดภัยจะเป็น

เรื่องเกี่ยวกับการป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสีย

ทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้น หมายถึง ความต้องการความมั่นคงในการดำรงชีพ เช่น ความมั่นคง

ในหน้าที่   การงานและสถานะทางสังคม 

2.3  ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจากท่ีได้รับการ

ตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้ว ก็จะมีความต้องการสูงขึ้น คือ ความต้องการทางสังคม จะเริ่มเป็นสิ่งจูงใจ

ที่สำคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้ จะเป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน และการ

ได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน  และมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทางสังคมเสมอ 

2.4  ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต้องการขั้น

ต่อมาจะเป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ  ดังนี้คือ ความมั่นใจในตัวเองในเรื่องความสามารถ 

ความรู้ และความสำคัญในตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน 

หรือต้องการ  ที่จะให้บุคคลยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบ ในหน้าที่การงาน การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

ในองค์กร 
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2.5  ความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จในชีวิต (Self-actualization or Self-Realization) 

ลำดับขั้นตอนความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ คือ ความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตตามความนึก

คิด หรือความคาดหวัง ทะเยอทะยานใฝ่ฝันที่จะได้รับผลสำเร็จในสิ่งอันสูงส่งในทัศนะของตน 

 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฎีของมาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่า มนุษย์มีความต้องการ 5 ประการ เมื่อความ

ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการสิ่งอื่น ๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอีก ความต้องการ

ทั้ง   5 ขั้น จะมีความสำคัญกับบุคคลมากน้อยเพียงใด การตอบสนองตามลำดับขั้นของ Maslow มีข้อสังเกต

เกี่ยวกับความต้องการของคนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาจะประกอบไปด้วย 2 หลักการ คือ 

1. หล ักการแห ่งความขาดตกบกพร ่อง (The Deficit Principle) ความขาดตกบกพร ่องใน

ชีวิตประจำวันของคนที่ได้รับอยู่เสมอ จะทำให้ความต้องการที่เป็นความพอใจของคนไม่เป็นตัวจูงใจให้เกิด

พฤติกรรมในด้านอื่น ๆ อีกต่อไป คนเหล่านี้กลับจะเกิดความพอใจในสภาพที่ตนเป็นอยู่ ยอมรับและพอใจใน

ความขาดแคลนต่าง ๆ ในชีวิต โดยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา 

2.  หลักการแห่งความเจริญก้าวหน้า (The Progression Principle) กล่าวคือ ลำดับขั้นของความ

ต้องการทั้ง 5 ระดับ จะเป็นไปตามลำดับที่กำหนดไว้จากระดับต่ำไประดับสูงกว่า และความต้องการของคน

ในแต่ละระดับจะเกิดขึ้นได้ดี ต่อเมื่อความต้องการของระดับที่ต่ำกว่าได้รับการตอบสนองจนเกิดความพึง

พอใจแล้วนั้น จะเห็นว่า ความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้รับการตอบสนอง ความรู้สึกขาดแคลนของ

มนุษย์ทุกคนก็จะเกิดขึ้น และต้องพยายามแสวงหามาให้ได้ เว้นแต่จะมีอุปสรรคแล้วทำให้เกิดความท้อถอย

ต่ออุปสรรคนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคนได้รับการตอบสนองความต้องการอยู่ในระดับหนึ่งแล้วอย่างสมบูรณ์ ก็

ต้องการจะได้รับการตอบสนองอีกในระดับที่สูงกว่า แต่มีข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรค ไม่ได้รับการตอบสนอง

อย่างเต็มที่ หรือไม่สำเร็จตามความต้องการ สิ่งนี้จะทำให้คนเราหยุดแสวงหา ท้อถอยและจะยอมรับสภาพ 

ไม่มีการดิ้นรนอีกต่อไปในทิศทางตรงกันข้าม ถ้าความต้องการในระดับต่ำกว่าในแต่ละระดับได้รับการ

ตอบสนองอย่างเต็มที่ คนก็จะเกิดความต้องการในขั้นต่อไปอีก จนกระทั่งบรรลุถึงความต้องการระดบัสูงสุด 

คือ การได้รับความสำเร็จในชีวิต ทฤษฎีความพึงพอใจของ Shelly ซึ่งเป็นทฤษฎีว่าด้วยความรู้สึกสองแบบ

ของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกทุกชนิดของมนุษย์จะตกอยู่ในกลุ่ม

ความรู้สึกสองแบบนี้ ความรู้สึกทางบวก คือ ความรู้สึกท่ีเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดความสุข เป็นความรู้สึก

ที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถทำให้

เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น  จะเห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน 

และความสุขนี้มีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ (สุรเชษฐ ปิตะวาสนา:2544) 

 อัลเดอเฟอ (Alderfer) ได้ขยายทฤษฎีมาสโลว์โดยพิจารณาถึงวิธีการที่บุคคลมีปฏิกิริยาเมื่อเขา

สามารถและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตน โดยพัฒนาหลักความก้าวหน้าในความพึงพอใจ 
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(Satisfaction-progression  principle) เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บุคคลมีความก้าวหน้ากับลำดับขั้นความ

ต้องการเมื่อตอบสนองความต้องการในระดับที่ต่ำกว่าได้ และในทางตรงกันข้ามของการถดถอย – ความตึง

เครียด (Frustration – regression principle) เพื ่ออธิบายว่า เมื ่อบุคคลที ่ย ังมีความตึงเครียดในการ

พยายามที่จะตอบสนองในระดับต่ำกว่าทฤษฎี ERG ระลึกว่า บุคคลสามารถเปลี่ยนไปในระดับสูงขึ้นและ

ต่ำลงของระดับความต้องการ ขึ้นกับว่าเขาสามารถตอบสนองความต้องการในระดับต่ำลงหรือความต้องการ

ในระดับสูงขึ้นได้หรือไม่ (จีราพร วีระหงส์:2548) 

 ความพึงพอใจและแนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในการบริการไว้ว่า ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ต่างมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินงานบริการ ดังนั้น การสร้าง

ความ  พึงพอใจในการบริการ จำเป็นจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปท้ังต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 
2. การกำหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน 
3. การกำหนดกลยุทธ์การบริการที่มีประสิทธิภาพ 
4. การพัฒนาคุณภาพและความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงาน 
5. การนำกลยุทธ์การสร้างความพึงพอในต่อผู้รับบริการไปปฏิบัติและประเมินผล เมื่อความพึง

พอใจมีความสำคัญสูงมากต่อการบริการ ดังนั้น ผู้ประกอบการบริการจะต้องทำความเข้าใจต่อ
ลักษณะและองค์ประกอบของความพึงพอใจอย่างถี่ถ้วน ดังนี้ 

5.1  ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง

สิ ่งใดในการรับบริการ ซึ ่งบุคคลจะรับรู ้ร ูปแบบของการบริการและคุณภาพของการบริการโดยใช้

ประสบการณ์ที่ได้รับด้วยตนเอง หรือจากการอ้างอิงใด ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น คำบอกเล่าของกลุ่ม

เพื่อน โฆษณา  เป็นต้น ในการประเมินสิ่งที่ได้รับจากการบริการ หากการบริการเป็นไปตามความต้องการ

ของผู้รับบริการก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในบริการนั้น 

5.2  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน

สถานการณ์หนึ่ง  ในการใช้บริการนั้น บุคคลย่อมมีข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ส่วนตัว 

ความรู้จากการเรียนรู้ คำบอกเล่าของกลุ่มเพื่อน ข้อมูลจากธุรกิจบริการแบบเดียวกัน เป็นต้น จึงเกิดความ

คาดหวังต่อสิ่งที่ควรจะได้รับจากการบริการ (Expectation) ซึ่งจะมีอิทธิพลแก่ผู้รับบริการในการที่จะใช้เป็น

เกณฑ์ในการประเมินสิ่งที่ได้รับจริง ในกระบวนการบริการ หากการบริการเป็นไปตามที่คาดหวัง ย่อมเกิด

การยืนยันความถูกต้อง ต่อการบริการ และเกิดความพึงพอใจในบริการ แต่ถ้าบริการที่ได้รับไม่เป็นไปตาม

คาดหมายก็จะเกิดการยืนยันความไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในบริการ 
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5.3  ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลา บุคคลย่อมมีความคาดหวังต่อการบริการแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอารมณ์ 

ความรู้สึก ประสบการณ์ที่ได้มาระหว่างเวลานั้น จึงทำให้เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจมีการเลื่อนขึ้น-ลง 

ตลอดเวลา ส่งผลให้การเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับกับสิ่งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 

2.2 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ  

ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นผลของการ

รับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับ  และสิ่งที่ผู้รับบริการ

ได้รับจริงในแต่ละสถานการณ์  ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไม่คงที่  ผันแปรไปตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ 

ทั้งนี้ความพึงพอใจในการบริการมี องค์ประกอบ 2 ประการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 8-15 

: 25-26)  คือ   

1.  องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการที่

ได้รับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด เช่น แขกที่เข้า

พักในโรงแรมจะได้พักในห้องพักที่จองไว้ ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคารจะได้รับอาหารตามที่สั่ง เป็นต้น  สิ่ง

เหล่านี้เป็นบริการที่ผู้รับบริการควรจะได้รับตามลักษณะของการบริการแต่ละประเภท ซ่ึงจะสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ  

2.  องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการนำเสนอบริการผู้รับบริการจะรับรู้ว่าวิธีการนำเสนอ

บริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกใน

การเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการตามบทบาทหน้าที่ และปฏิกิริยาการตอบสนอง

การบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ ในด้านความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื่อความหมายและการ

ปฏิบัติตนในการให้บริการ   

จะเห็นว่า  ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของการ

บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของการบริการและกระบวนการนำเสนอบริการในวงจรของ

การให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งถ้าตรงกับสิ่งที่ผู้รับบริการมีความต้องการหรือตรงกับ

ความคาดหวังที่มีอยู่  หรือประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการตามองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น ก็ย่อมจะนำมา

ซึ่งความพึงพอใจในบริการนั้น  แต่หากเป็นไปในทางตรงกันข้าม  สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้

ที่คาดหวัง  ผู้รับบริการย่อมเกิดความไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการนำเสนอบริการได้ จึงสามารถแสดง

เป็นภาพองค์ประกอบของความ  พึงพอใจในการบริการได้ดังนี้ 
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  การรับรู้การบริการ   การรับรู้การบริการ 

 ที่ควรจะเป็น  ที่เกิดขึ้นจริง ที่ควรจะเป็น  ที่เกิดขึ้นจริง 

 

  การรับรู้คุณภาพ    การรับรู้คุณภาพ 

           ของผลิตภัณฑ์บริการ                ของการนำเสนอบริการ 

 

              ความพึงพอใจในการบริการ 

  ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 

ความพึงพอใจของผู ้รับบริการและผู ้ให้บริการ ต่างมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการ

ดำเนินงานบริการ  ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจในการบริการจำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป               

ทั้งต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 8-15,2545: 40-41)  

 อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ เป็นสิ่งที่ผู ้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อสิ่งที่ได้รับจากการบริการ และการ

นำเสนอการบริการ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปัจจัยแวดล้อม

และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริการ ได้แก่ 

1.  ผลิตภัณฑ์บริการ ในการนำเสนอบริการ จะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มีคุณภาพ และระดับการ

ให้บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องแสดงให้ผู้รับบริการเห็นถึงความเอา

ใจใส่ และจริงใจต่อการสร้างเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการที่จะส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ 

2.  ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เกิดจากการประเมินคุณภาพและรูปแบบของการ

บริการเปรียบเทียบกับราคาค่าบริการที่จะต้องจ่ายออกไป โดยผู้ให้บริการจะต้องกำหนดราคาค่าบริการที่

เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการ และเป็นไปตามความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้รับบริการ ค่าบริการจะถูก

หรือแพงขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายและเจตคติต่อราคาของกลุ่มผู้รับบริการอีกด้วย 

3.  สถานที่บริการ ผู้ให้บริการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงได้

โดยสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอและต้องคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในทุกด้าน  

เช่น การมีท่ีจอดรถ หรือการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้ประเด็นด้านสถานที่ให้บริการลดลงไป

ได ้
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4.  การส่งเสริมแนะนำบริการ ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่ผู้รับบริการทั้งใน

ด้านคุณภาพการบริการและภาพลักษณ์ของการบริการผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับบริการได้นำข้อมูลเหล่านี้

ไปช่วยประเมินเพ่ือตัดสินใจใช้บริการต่อไป 

5.  ผู้ให้บริการ จะต้องตระหนักตนเองว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ

ของผู ้ร ับบริการ โดยในการกำหนดกระบวนการจัดการ การวางรูปแบบการบริการ จะต้องคำนึงถึง

ผู้รับบริการเป็นสำคัญ ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยความสนใจเอาใจใส่

อย่างเต็มที่ด้วยจิตสำนึกของการบริการ 

6.  สภาพแวดล้อมของการบริการ ผู้ให้บริการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของอาคารสถานที่

ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมลงตัว สร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที ่ดีขององค์กรผู้

ให้บริการและสื่อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสู่ผู้รับบริการอีกด้วย 

7.  กระบวนการบริการ ผู้ให้บริการต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิทธิภาพของการจัดการระบบการ

บริการเพื่อเพิ่มขีดความคล่องตัวและความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่าง

ถูกต้อง  มีคุณภาพ โดยการนำบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและหวัง

ต่อประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 

 3.1 ความหมายของการบริการ 

 การบริการ (Service) คือ กระบวนการในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ ดังนั้น 

การบริการจึงเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบธุรกิจบริการ โดยเข้าถึงในสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง และตอบสนอง

ลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ ได้มีผู้ให้ความหมายของการบริการไว้ ดังนี้ 

 จตุรงค์  มหิทธิโชติ (2541:15) ได้ให้ความหมายว่า การบริการเป็นการตอบสนองความต้องการแก่ผู้

ซื้อ ผู้รับ ทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม การปฏิบัติให้เกิดสมดุลระหว่างการให้และการรับ การแลกเปลี่ยนใน

ส่วนที่ขาดแคลนของแต่ละฝ่าย การใช้ความมีอัธยาศัย ควบคู่ไปกับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแก่

ผู้รับบริการ การไม่เอาเปรียบและไม่ถือโอกาสแสวงหาประโยชน์จากผู้รับบริการในทุกสถานะ และการเต็มใจ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่สัญญาไว้กับลูกค้า ซึ่งจะชักนำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำอีกในคราวต่อไป 

 วีระพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์ (2542:6) ได้ให้ความหมายว่า การบริการ คือ กระบวนการหรือกระบวน

กิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการนั้น 
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 จีรพันธ์  กันทะเนตร และคณะ (2545:11) ได้ให้ความหมายว่า การบริการ คือ การให้การต้อนรับ

ช่วยเหลืออย่างจริงใจ เต็มใจ สร้างความประทับใจพอใจให้แก่ผู้อื่นที่มาติดต่ออยากมาติดต่ออีก เป็นการ

แสดงความเอ้ือเฟ้ือ กรุณา ความเอาใจใส่ในตัวผู้ที่มาติดต่อพยายามช่วยเหลือให้ได้รับความสะดวกสบายแม้

บางอย่างจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงก็ตาม ล้วนเป็นงานที่คำนึงถึงผู้อื่นก่อนทั้งนั้น และเป็นความพยายามที่

ก่อให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้อื่น 

 สมิต  สัชฌุกร (2546:13) ได้ให้ความหมายตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 ที่ให้

ความหมายของคำว่า “บริการ” หมายถึง “การปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่าง ๆ” ส่วนความหมาย

โดยทั่วไปที่มักกล่าวถึง คือ การกระทำที่เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการที่ เป็นประโยชน์ต่อ

ผู้อื่น 

 สรุปได้ว่า การบริการ เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความต้องการและความ   

พึงพอใจให้กับผู้อื่นด้วยความจริงใจและเต็มใจของผู้ให้บริการ 

3.2 ความสำคัญของการบริการ 

 สุรศักดิ์ นานานุกูล (2540 : 33-34 อ้างอิงใน ทิพย์วิมล ถุงสวุรรณ : 28-29) กล่าวว่า ธุรกิจบริการที่

ดีจะต้องม ี

1.กนโยบายการบริการที่ดี รวมถึง 

-ป ปรัชญาการให้บริการ 

-    ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพอใจ และความสุขให้แก่ลูกค้า และแฝงไว้ด้วยการให้เกียรตแิก่

ลูกค้า 

-กการให้ความสำคัญแก่สถานที่ ห้องน้ำ และบรรยากาศในการต้อนรับลูกค้า รวมทั้งการจัด

สถานที่ให้พนักงานได้ทำงานอย่างเป็นสัดส่วนโดยไม่รบกวนลูกค้า 

  2.กระบบบริการให้บริการที่ดี  หมายถึง 

  -กระบบเก่ียวกับการวางตัว และกริยาท่าทาง ตลอดจนทัศนคติที่พนักงานพึงมีต่อลูกค้า 

  -กระบบเกี่ยวกับวิธีการทำงานทุก ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ด้านการต้อนรับ การรักษาความ

สะอาด การอธิบาย การให้ข้อมูล หรือการตอบคำถามของลูกค้า การจัดแต่งสถานที่การจัดสิ่งอำนวยความ

สะดวกแก่ลูกค้า ซึ่งจะต้องกำหนดมาตรฐานให้ชัดเจน 

  -กระบบการให้อำนาจพนักงานในการพิจารณา หรือตัดสินใจในการทำงาน ซึ่งอาจแตกต่างไป

จากวิธีการทำงานปกติ เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์พิเศษ ซึ่งอาจจะต้องให้บริการเหนือความคาดหมายของ

ลูกค้า 
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  -กระบบเกี่ยวกับการพูดจาทักทายลูกค้า และการกล่าวคำขอบคุณ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่

ลูกค้า ตลอดจนถ้อยคำในระหว่างการให้บริการ 

  -กระบบเก่ียวกับการรับฟังความคิดเห็น และสังเกต ความต้องการของลูกค้าทำการเก็บข้อมูลไว้

ในคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บริการในครั้งต่อไป 

 ก--- ระบบเก่ียวกับการวิจัยความคิดเห็นของลูกค้า ที่กระทำสม่ำเสมอ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 

3.กคนให้บริการที่ดี  หมายถึง 

  -กการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานบริการ  เช่น หน้าตาดี ยิ้มแย้มแจ่มใส         

มีทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้ให้บริการ 

  -กระบบการอบรมที่ดีหมายถึง หลักสูตรการฝึกอบรมที่ชี ้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ให้บริการที่

ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นใบหน้า ท่าทาง การพูดจาในการให้บริการ 

  -กการฝึกอบรมในห้องเรียน และการฝึกปฏิบัติซึ่งจะทำให้พนักงานเกิดความคุ้นเคยและมีความ

ชำนาญ 

  สมิต  สัชฌุกร (2546:14–15) ได้กล่าวว่า การบริการเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในงานด้านต่าง ๆ เพราะ

การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่มีการดำเนินงานใด ๆ 

ที่ปราศจากการบริการทั้งในภาคราชการ และภาคธุรกิจเอกชน การขายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ก็ต้องมี

การบริการรวมอยู่ด้วยเสมอ ยิ่งเป็นธุรกิจบริการ ตัวบริการนั่นเอง คือ สินค้า การขายจะประสบความสำเร็จ

ได้ตอ้งมีบริการที่ดี ธุรกิจการค้าที่ดีจะช่วยรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ทำให้เกิดการขายซ้ำแล้วซ้ำอีก และชักนำให้มี

ลูกค้าใหม่ ๆ ตามมา เป็นความจริงว่าเราสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าทีละตัวได้ แต่การพัฒนาคุณภาพ

บริการต้องทำพร้อมกันทั้งองค์การ การพัฒนาคุณภาพของการบริการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนใน

องค์การจะต้องถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน มิฉะนั้นจะเสียโอกาสแก่คู่แข่งขันหรือสูญเสียลูกค้าไป 

ในการพิจารณาความสำคัญของการบริการ อาจพิจารณาได้ใน 2 ด้าน ได้แก่  

1. ถ้าบริการที่ดีจะเกิดผลอย่างไร 
2. ถ้าบริการไม่ดีจะเสียผลอย่างไร 

การบริการที่ดี จะส่งผลให้ผู้รับบริการมีทัศนคติอัน ได้แก่ ความคิด และความรู้สึกทั้งต่อตัว         

ผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการเป็นไปในทางบวก คือ ความชอบ ความพึงพอใจ ดังนี้ 

1. มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ 
2. มีความนิยมในหน่วยงานที่ให้บริการ 
3. มีความระลึกถึง และยินดีมาขอรับบริการอีก 



  
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 

4. มีความประทับใจที่ดีไปอีกนานแสนนาน 
5. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืนแนะนำให้มาใช้บริการเพ่ิมขึ้น 
6. มีความภักดีต่อหน่วยงานที่ให้บริการ 
7. มีการพูดถึงผู้ให้บริการ และหน่วยงานในทางท่ีดี 

 

การบริการที่ไม่ดีจะส่งผลให้ผู ้รับบริการมีทัศนคติ ทั้งต่อตัวผู้ให้บริการ และหน่วยงานที่

ให้บริการเป็นไปในทางลบ มีความไม่ชอบ และไม่พึงพอใจ ดังนี้ 

1. มีความรังเกียจตัวผู้ให้บริการ 
2. มีความเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานที่ใช้บริการอีก 
3. มีความผิดหวัง และไม่ยินดีมาใช้บริการอีก 
4. มีความประทับใจที่ไม่ดีไปอีกนานแสนนาน 
5. มีการบอกกล่าวไปยังผู้อ่ืนไม่แนะนำให้มาใช้บริการอีก 
6. มีการพูดถึงผู้ให้บริการ และหน่วยงานในทางท่ีไม่ดี 

ที่กล่าวถึงข้างต้น จะเป็นสิ่งที ่ชี ้ให้เห็นถึงความเจริญ และความเสื ่อมอันเป็นผลจากการ

ให้บริการ  ที่ดีและไม่ดี ซึ่งเป็นความสำคัญอย่างมากของการบริการ 

3.3 หลักการให้บริการ 

กรมการปกครอง (2536,3-11) ได้กล่าวถึง หลักการให้บริการที่ดีว่า หมายถึง การที่ข้าราชการซึ่ง

ทำงานติดต่อกับผู้อื ่นที่มาติดต่อขอรับบริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และมีอัธยาศัยต่อ

ผู้รับบริการด้วยดี โดยมีกลักการให้บริการ ดังนี้ คือ 

1. การปฏิบัติตน 
1.1 การแต่งกายที่ดี เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น

และ 
ติดต่อด้วย ผู้แต่งกายดีมิจำเป็นต้องเป็นผู้มีรูปร่างและหน้าตาดี 

1.2 การรักษาเวลา ข้าราชการต้องอุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- เวลามาและกลับ ตามเวลาราชการ ไม่มีทำงานสายและกลับก่อน 

- การพักกลางวัน เป็นไปตามระเบียบของราชการ 

- ไม่ผิดนัด 
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      1.3 หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ การโต้แย้ง การแสดงความฉุนเฉียวกับผู้ที่มาติดต่อราชการ 

      1.4 มีมารยาทในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่องาน 

 2. การปฏิบัติงาน 

      2.1 การจัดสำนักงาน ควรดำเนินการดังนี้ 

  - งานบริการประชาชนควรตั้งอยู่ในส่วนล่างของอาคาร และใกล้ทางเข้า -ออก เพื่อสะดวก

แก่ประชาชนที่ไปติดต่อ 

  - มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ตั้งอยู่ที่บังประตู หน้าต่าง 

  - การจัดโต๊ะทำงาน ควรเป็นไปตามสายงานหรือทิศทางเดินของงาน ตามลำดับ เป็น

เส้นตรง ไม่ย้อนไปย้อนมา 

  - การตั้งตู้เอกสาร จะต้องไม่เกะกะ และมีที่ว่างพอที่จะเปิดตู้ให้ได้สะดวก และควรวางชิด

ฝาผนังห้อง ไม่ควรวางปิดประตู หน้าต่าง 

  - สำนักงานต้องสะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

  - สำนักงานควรมีพ้ืนที่กว้างขวางพอสมควร และควรจัดที่สำหรับผู้มาติดต่อ พร้อมทั้งจัดที่

นั่งรอ มีน้ำดื่ม ที่อ่านหนังสือพิมพ์ โทรศัพท์สาธารณะ 

  - ห้องน้ำสะอาด 

 2.2 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 

  - อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเอกสารที่ต้องใช้ร่วมกัน ควรอยู่ใกล้ชิดกัน หรือเก่ียวข้อง

กัน ใกล้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

  - ต้องเพียงพอ เบิกจ่ายได้สะดวก 

  - ควรเขียนตัวอย่าง คำร้อง แบบพิมพ์ต่าง  ๆ ติดไว้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนพร้อมปากกา 

 2.3 วิธีปฏิบัติงาน 

  - ศึกษาหาความรู ้ และเพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ความสามารถเป็น

คุณสมบัติพื ้นฐานสำคัญในการปฏิบัติราชการ งานบริการประชาชนของทางราชการจะบกพร่องขาด

ประสิทธิภาพถ้าข้าราชการขาดความรู้ ความสามารถ ในการทำงานในหน้าที่ ดังนั้น จึงสามารถพิจารณา

เรื่องความรู้ ความสามารถนี้ได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

  1) ความรู ้ ความสามารถในงานในหน้าที ่ที ่ได้ร ับมอบหมาย ข้าราชการคนใดได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบงานใดต้องหมั่นศึกษาหาความรู้งานในหน้าที่นั้น ๆ  
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  2) ความรู้ ความเข้าใจในระบบงานและโครงสร้างการทำงานของหน่วยงาน 

  - การปฏิบัติงาน 

  1) ข้าราชการต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า งานที่รับผิดชอบอยู่นั้น ถ้าเราเกิดความรู้ ความ

ชำนาญ ทำให้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ง่าย แต่สำหรับประชาชนแล้ว เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ใช่กิจวัตรประจำวันเขา

ย่อมขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น 

  2) การซักถาม ควรทำเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องนั้น

ด้วยวาจาสุภาพ เหมาะสม ไม่ให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าถูกซักถาม เสมือนเป็นผู้กระทำผิด 

  3) งานบริการใด ถ้าผู้รับบริการต้องรอระหว่างดำเนินการ ควรแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ

พร้อมทั้งแจ้งเวลาว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด 

  4) ควรให้ข้าราชการสามารถทำงานแทนกันได้ เพราะถ้าหากข้าราชการคนใดลาหยุดงาน 

หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุใด ข้าราชการคนอ่ืน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ งานบริการจะมี

ความต่อเนื่อง ไม่ต้องสะดุดหยุดลง 

 2.4 การจัดลำดับก่อนหลัง คนที่มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน 

 3. คำพูดที่ต้องหลีกเลี่ยงในการทำงาน 

 การทำงานที่ต้องติดต่อให้บริการประชาชนแต่ละวัน อาจก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ ความ

หงุดหงิด ความเครียด ซึ่งข้าราชการต้องควบคุมความรู้สึกเหล่านี้ ทั้งท่าทาง กิริยาและคำพูด  

นอกจากนี้ ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2536:11-14) ได้เสนอหลักการให้บริการแบบครบวงจร หรือการ

พัฒนาการให้บริการในเชิงรุกว่า จะต้องเป็นไปตามหลักการ ซึ่งอาจเรียกว่า หลัก Package Service ดังนี้ 

1. ยึดการตอบสนองความต้องการจำเป็นของประชาชนเป็นเป้าหมาย การบริการของรัฐใน

เชิงรับจะเน้นการให้บริการตามระเบียบแบบแผนและลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ทั้งนี้ คือ 

1.1 ข้าราชการ มีทัศนคติว่า การให้บริการจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อ ผู้มาติดต่อขอรับบริการมากกว่า      
ที่จะต้องมองว่าตนมีหน้าที่ที่จะต้องจัดบริการให้แก่หน่วยงานตามสิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้รับ 

1.2 การกำหนดระเบียบปฏิบัติและการใช้ดุลยพินิจของข้าราชการ มักจะเป็นไปเพื่อสงวน

อำนาจในการดุลยพินิจของหน่วยงานหรือปกป้องตัวข้าราชการเอง มีลักษณะที่เน้นการควบคุมมากกว่าการ

ส่งเสริมการติดต่อราชการ จึงต้องใช้เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็นจำนวนมากและต้องผ่านการตัดสินใจหลาย

ขั้นตอนซึ่งบางครั้งเกินกว่าความจำเป็น ดังนั้น เป้าหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจร คือ การมุ่ง

ประโยชน์ของผู้รับบริการ ทั้งผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการและผู้ที่อยู่ในข่ายที่ควรจะได้รับบริการเป็นสำคัญ ซึ่งมี

ลักษณะดังนี้ 
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1) ข้าราชการต้องถือว่าการให้บริการเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
พยายามจัดบริการให้ครอบคลุมผู้อยู่ในข่ายที่จะได้รับบริการทุกคน 

2) การกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และการใช้ดุลยพินิจจะต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของ 
ผู้รับบริการเป็นหลัก โดยพยายามให้ผู้รับบริการได้สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างสะดวก 

3)  ข้าราชการจะต้องเข้าใจว่า ผู้รับบริการมีฐานะและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับตน มีสิทธิที่จะ

ให้ความเห็นหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล ความรวดเร็วในการให้บริการ โดยที่ในปัจจุบันสังคมโลกกำลังเป็นสงัคม        

ไร้พรมแดนและมีการแข่งขันกันสูง ในส่วนของประเทศไทยจะก้าวขึ้นในเวทีโ ลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง จึงต้องมีการพัฒนาการให้บริการของรัฐ จะต้องให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ทันกับเวลา ดังนั้น ส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องหันมาปรับปรุงองค์กรของตนและตัวเจ้าหน้าที่ จะต้อง

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพัฒนาการให้บริการได้กระชับ รวดเร็ว โดยจะต้องปรับปรุงดังนี้ 

- ระเบียบปฏิบัติ ต้องปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้เอื้ออำนวยต่อการบริการ 
ประชาชน ลดขั้นตอนหรือยกเลิกระเบียบปฏิบัติที่ทำให้เกิดความล่าช้า 

- มีการกระจายอำนาจในการใช้ดุลยพินิจ หรืออนุมัติ หรืออนุญาต โดยมอบ 
อำนาจให้ข้าราชการตำแหน่งรอง ๆ ลงมามีอำนาจอนุมัติได้ 

- พัฒนากระบวนการหรือระบบการให้บริการ เช่นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  
อาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคการบริการอื่น ๆ 

2.  การให้บริการต้องเสร็จสมบูรณ์ อันเป็นเป้าหมายการให้บริการเชิงรุก แบบครบวงจร 

ความสำเร็จสมบูรณ์ของการให้บริการ หมายถึง การเสร็จสมบูรณ์ตามสิทธิประโยชน์ที่ผู้รับบริการจะต้อง

ได้รับ โดยที่ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องมาติดต่อบ่อยครั้งนัก การบริการที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ก็คือ การบริการที่

แล้วเสร็จในการติดต่อเพียงครั้งเดียว หรือไม่เกินสองครั้ง นอกจากนี้  การให้บริการที่เสร็จสมบูรณ์ ยัง

หมายถึง ความพยายามที่จะให้บริการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้ทำการติดต่อขอรับบริการสมควรจะได้รับด้วย แม้ว่า

ผู้มารับบริการ จะไม่ได้มาขอรับบริการเรื่องนั้นก็ตาม 

กุลธน ธนาพงศ์ธร (2530:303-304) ยังได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่เหมาะสมไว้ดังนี้ 

1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และบริการที่จะ

จัดให้นั้น ต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่ หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคลากรผู้ใด 

หรือกลุ ่มใดโดยเฉพาะเท่านั ้น ทั ้งนี ้เพราะถ้าหากกระทำเช่นนั้นแล้ว จะไม่ เกิดประโยชน์สูงสุดในการ

ให้บริการและไม่คุ้มค่ากับการดำเนินการนั้น ๆ ด้วย 

2. หลักความสม่ำเสมอ กล่าวคือ การให้ประโยชน์และการบริการนั้น จะต้องดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่องสม่ำเสมอ มิใช่ทำ ๆ หยุด ๆ ตามความพึงพอใจของผู้บริหาร 
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3. หลักความสนองความต้องการที่แท้จริงของบุคลากร กล่าวคือ ประเภทของประโยชน์และ

บริการที่จะจัดให้นั้น ต้องตอบสนองตรงกับความต้องการที่แท้จริงของบุคลการ มิใช่ตรงตามความต้องการ

หรือความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเพียงบางคนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่จะจัดประโยชน์และ

บริการใด ๆ จึงควรมีการสำรวจหาความต้องการที่แท้จริงของบุคลากรในองค์การเสียก่อน  

4. หลักความเสมอภาค กล่าวคือ ประโยชน์และบริการที่จัดขึ้นนั้น จะต้องให้แก่บุคลากรทุกคนใน

องค์การอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใด หรือกลุ่มใดในลักษณะที่

แตกต่างไปจากผู้อื่น หรือกลุ่มอื่นที่จะต้องไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่จะทำให้เกิดความไม่เสมอภาคด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเพศ อายุ สถานภาพทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา หรือเรื่องอ่ืนใดก็ตาม 

5. หลักความประหยัด กล่าวคือ การที่องค์การหนึ่งจะรับประโยชน์และบริการใด ๆ ให้แก่บุคลากร

นั ้น องค์การจะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนหนึ ่งเพื ่อดำเนินการดังกล่าว ดังนั ้น องค์การจะต้องคำนึงถึง

ความสามารถทางการเงินที่จะจ่ายให้ด้วย นอกจากนี้ การจัดประโยชน์และบริการใด ๆ ให้นั้น จะต้องมี

ลักษณะเป็นการเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรในการช่วยตนเองได้ต่อไปในอนาคต มิใช่เป็นการจัดให้

ความช่วยเหลือในลักษณะพ่ึงพาอาศัยบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้จักจบสิ้น 

6. หลักความสะดวกในการปฏิบัติ กล่าวคือ ประโยชน์และบริการใด ๆ ที่จะจัดให้มีขึ้นนั้น จะต้อง

สามารถนำเอาไปใช้ปฏิบัติได้โดยง่าย สะดวก และสิ้นเปลืองทรัพยากรต่าง ๆ ไม่มากนัก ทั้งไม่เป็นการสรา้ง

ภาวะยุ่งยากใจแก่บุคลากรขององค์การที่จะได้รับประโยชน์และบริการนั้น ๆ อีกด้วย เช่น กำหนดเงื่อนไขให้

ผู้ที่จะขอรับประโยชน์หรือบริการต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมหรือออกเงินสมทบส่วนหนึ่ง เป็นต้น 

 3.4 คุณภาพการบริการ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541:342) ได้กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งหนึ่งใน
การสร้างความแตกต่างของธุรกิจ การที่จะดำเนินธุรกิจทางด้านบริการให้ชนะคู่แข่งขัน ได้นั้นจะต้องมีการส่ง
มอบบริการที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องมากกว่าคู่แข่ง และเกินกว่าที่ลูกค้า คาดหวังไว้โดยสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง
นั้นจะได้จากประสบการณ์ต่างๆ ของลูกค้าในอดีต การบอกต่อ ปากต่อปากและการโฆษณาของธุรกิจ
ให้บริการ ภายหลังจากที่ลูกค้าได้รับบริการลูกค้า  จะเปรียบเทียบการบริการที่ลูกค้าได้รับ กับการบริการที่
ลูกค้าคาดหวัง ถ้าการบริการลูกค้าได้รับ  ต่ำกว่าการบริการที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าจะขาดความสนใจในตัวผู้
ให้บริการแต่ถ้าการบริการที่ลูกค้า ได้รับเท่ากันหรือเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าก็มักจะใช้บริการจากผู้
ให้บริการอีกครั้ง และคุณภาพการให้บริการมีลักษณะ 10 ประการ ดังนี้  

1. การเข้าถึงลูกค้า (Access) หมายถึง บริการที่ให้กับลูกค้าต้องอำนวยความสะดวกในด้านเวลา
และสถานที่ให้แก่ลูกค้า คือ ไม่ให้ลูกค้าต้องรอนาน ทำเลที่ตั้งเหมาะสมอันแสดงถึงความสามารถการเข้าถึง  

2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง มีการบริการอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาที่ลูกค้า
เข้าใจง่าย 
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3. ความสามารถ (Competence) หมายถึง บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความชำนาญและมีความรู้ 
ความสามารถ 

4. ความมีน้ำใจ (Courtesy) หมายถึง บุคลากรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ มีความเป็นกันเองและมี
วิจารณญาณ  

5. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง บริษัทและบุคลากรต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจในการบริการดีที่สุดให้แก่ลูกค้า 

6. ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง บริการที่ให้แก่ลูกค้าต้องมีความสม่ำเสมอและถูกต้อง 
7. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง พนักงานจะต้องให้บริการและแก้ปัญหาให้แก่

ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามท่ีลูกค้าต้องการ 

8. ความปลอดภัย (Security) หมายถึง บริการที่ต้องปราศจากอันตรายความเสี่ยงและปัญหา 

9. การสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible) หมายถึง บริการที่ลูกค้าได้รับจะต้องให้เขาสามารถ
คาดคะเนถึงคุณภาพบริการดังกล่าวได้ 

10. การเข้าใจและรู ้จักลูกค้า (Understanding/Knowing Customer) หมายถึง พนักงานต้อง
พยายามเข้าใจถึงลูกค้าและให้ความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
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บทท่ี 3 
วิธีการดำเนินการสำรวจ 

 

การสำรวจครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research method) โดยใช้รูปแบบเชิง

สำรวจ (Survey Research) วิธีการศึกษาได้แก่ 

1. การกำหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ประกอบด้วย ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาใช้บริการ หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มารับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่   
 การกำหนดขนาดตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสำรวจครั้งนี้ คือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอ  ปลาย
พระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,144  คน เนื่องจากทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน 
ผู้สำรวจจึงใช้การกำหนดขนาดตัวอย่าง ในกรณีทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ตามวิธีของยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1973 p.125) 
   สูตร   n  =         N 
                        1 + Ne2 
 ผู้สำรวจยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มได้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 แทนค่าสูตร ดังนี้ 
    n =  6,144 
           1 + (6,144) x (0.05)2 
 

    n =          6,144 
      1 +  (6,144)(.0025) 
 

    n =   6,144     
               1 + 15.360 
 

    n =      375.55    376 
 
 เพ่ือให้จำนวนตัวอย่างครอบคลุมประชากรของงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้สำรองตัวอย่างไว้จำนวน  
14 ตัวอย่าง รวมจำนวนตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 390 ตัวอย่าง 
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ในการสำรวจครั้งนี้ ผู้สำรวจได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ หรือแบบ
อาศัยความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่าง
จากจำนวนประชากร โดยแบ่งประชากรออกเป็นชุมชนต่าง ๆ จำนวน 7 ชุมชน และกำหนดจำนวนตัวอย่าง
ตามจำนวนชุมชน และผู้สำรวจแจกแบบสอบถาม โดยให้ตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงจำนวนตัวอย่าง  

ชุมชน จำนวนประชากร (คน) จำนวนตัวอย่าง 
ชุมชนที ่ 1 บ้านปากน้ำ    425 27 
ชุมชนที ่2 บ้านหน้าอำเภอ  1,211 77 
ชุมชนที่  3 บ้านหัวควนสามัคค ี 640 40 
ชุมชนที ่4 บ้านบางเหียน  994 64 
ชุมชนที ่5 บ้านทุ่งพัฒนา   451 28 
ชุมชนที ่6 บ้านหาดถั่ว  1,272 81 
ชุมชนที ่7 บ้านหน้าสวน   1,091 70 
ไม่กำหนดชุมชน (ทะเบียนบ้านกลาง) 60 3 

รวม 6,144 390 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือ แบบสอบถาม ที่สร้างขึ้นตามข้อกำหนดในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
          ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    จำนวน  4  ข้อ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา จำนวน  1  ข้อ 
           ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ปลายพระยา ใน 4 งาน ได้แก่ 

1) ความพึงพอใจต่องานบริการด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
(งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ,งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร)  

2) ความพึงพอใจต่องานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(งานสุขาภิบาลอาหาร,งานรักษาความสะอาด) 
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3) ความพึงพอใจต่องานบริการด้านการศึกษา (งานบริหารจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน 
และปฐมวัย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล) 

4) ความพึงพอใจต่องานบริการด้านรายได้หรือภาษี 
(งานผลประโยชน์จัดเก็บรายได้และทะเบียนทรัพย์สิน) 

  โดยมีจำนวนข้อคำถามวัดระดับความพึงพอใจ จำนวนทั้งสิ้น 16 ข้อ โดยแยกเป็น 4  

ประเด็น ได้แก่ 

                       1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ      จำนวน   4  ข้อ 
                        2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ         จำนวน   4  ข้อ 

                        3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    จำนวน   4  ข้อ 
            4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก   จำนวน   4  ข้อ 
          ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซ่ึง
กำหนดคะแนนไว้ดังนี้ 
                     ระดับ  5 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด            
                     ระดับ  4 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก                    
                     ระดับ  3 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง          
                     ระดับ  2 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย                   
                     ระดับ  1 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด          

ตอนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ   จำนวน   2  ข้อ   

3. วิธีการรวบรวมเก็บข้อมูล  
      3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ จากที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้ว 

      3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 390 ชุด     

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าร้อยละ 

และค่าเฉลี่ย  

          คำนวณค่าความพึงพอใจเป็นน้ำหนักคะแนนตามมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับและกำหนด             
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจจากน้ำหนักคะแนนก่อนนำไปวิเคราะห์ดังนี้ 
  การกำหนดค่าคะแนนเฉลี่ย และใช้สูตรเพ่ือกำหนดระดับความคิดเห็นดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา.

2545:45) 
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  1. พิสัย   = ค่าสูงสุดของข้อมูล – ค่าต่ำสุดของข้อมูล 

     =     5 – 1 

     =       4 

  2. ความกว้างของอันตรภาคชั้น = พิสัย/จำนวนชั้น 

      = 4/5 

      = 0.8 

  แสดงคะแนนเฉลี่ยได้ดังนี้ 

   4.21 – 5.00  แสดงว่า  อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

   3.41 – 4.20  แสดงว่า  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

   2.61 – 3.40  แสดงว่า  อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง 

   1.81 -  2.60  แสดงว่า  อยู่ในระดับพึงพอใจน้อย 

   1.00 – 1.80  แสดงว่า  อยู่ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด 

 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดคะแนนเต็มจำนวน 10 คะแนน  ดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95   ขึ้นไป ได้คะแนน  10  คะแนน  
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  95   ได้คะแนน  9  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  90   ได้คะแนน  8  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  85  ได้คะแนน  7  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ   80  ได้คะแนน  6  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  75   ได้คะแนน  5  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  70   ได้คะแนน  4  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  65   ได้คะแนน  3  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  60   ได้คะแนน  2  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  55   ได้คะแนน  1  คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อยกว่าร้อยละ     50  ได้คะแนน  0  คะแนน 
 

 4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1) สถิติพ้ืนฐาน มีดังนี้ 

   1.1) ค่าร้อยละ ใช้สูตรดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2544 : 293) 

ค่าร้อยละ   =      ความถี่ท่ีต้องการเปรียบเทียบ       X   100 

                       จำนวนรวมทั้งหมด 
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1.2) ค่าเฉลี่ย ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2544 : 35) 

     x    = X 

           n    

    เมื่อ   x    แทน ตัวกลางเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย 

           X  แทน ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 

                 n   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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บทท่ี 4 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ 2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ  
ตาราง 4.1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ จำนวน (ราย) ร้อยละ 

1. เพศ   

     1) ชาย    180 46.20 

     2) หญิง 210 53.80 

รวม 390 100 

2. อายุ   

     1) ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 3 0.80 

     2) 21 – 30  ปี 66 16.90 

     3) 31 – 40  ปี 

     4) 41 – 50 ปี 

     5) 51 – 60 ปี 

     6) 61 ปีขึ้นไป 

114 

95 

84 

28 

29.20 

24.40 

21.50 

7.20 

รวม 390 100 

3. ระดับการศึกษา   

     1) ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า/ไม่ได้เรียน 100 25.60 

     2) มัธยมศึกษาตอนต้น 

     3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

     4) ปวส./อนุปริญญา 

109 

83 

64 

27.90 

21.30 

16.50 

     5) ปริญญาตรี 

     6) สูงกว่าปริญญาตรี 

31 

3 

7.90 

0.80 

รวม 390 100 
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ตาราง 4.1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ จำนวน (ราย) ร้อยละ 

4. อาชีพ    

     1) รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 

     2) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  

 

15 

67 

 

3.80 

17.20 

     3) ผู้ประกอบการ/ค้าขายรายย่อย 

     4) รับจ้างทั่วไป/อาชีพอิสระ 

90 

76 

23.10 

19.50 

     5) นักเรียน/นักศึกษา 

     6) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

     7) เกษตรกร/ประมง 

14 

32 

96 

3.60 

8.20 

24.60 

รวม 390 100 

 

จากตาราง 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.80 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

46.20 

 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31– 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.20 รองลงมาคือ 

อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.40 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.50 อายุระหว่าง 

21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.90 อายุ 61 ปีขึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.20 และที่มีจำนวนน้อยที ่สุด คือ             

อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามลำดับ 

 ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็น

ร้อยละ 27.90 รองลงมาคือ การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า/ไม่ได้เรียน คิดเป็นร้อยละ 25.60   

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 21.30 ระดับ ปวส./อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 16.50

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.90  และสูงกว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 0.80 

 อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง คิดเป็นร้อยละ 24.60 

รองลงมา ได้แก่ อาชีพผู้ประกอบการ/ค้าขายรายย่อย  คิดเป็นร้อยละ 23.10  อาชีพรับจ้างทั่วไป/อาชีพ

อิสระ คิดเป็นร้อยละ  19.50 อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 17.20 แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

คิดเป็นร้อยละ 8.20 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ  3.80 และนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น   

ร้อยละ 3.60  ตามลำดับ 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา 

ตาราง 4.2  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา 

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการ จำนวน (ราย) ร้อยละ 

1. ประเภทของงานที่มารับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

1) งานด้านบริการกฎหมาย 30 7.70 
2) งานด้านทะเบียน 
3) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
4) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
5) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
6) งานด้านการศึกษา 
7) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
8) งานด้านรายได้หรือภาษี 
9) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
10) งานด้านสาธารณสุข 

56 
117 
89 
131 
101 
83 
196 
177 
112 

14.40 
30.00 
22.80 
33.60 
25.90 
21.30 
50.30 
45.40 
28.70 

 

จากตาราง 4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการ สามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา ในงานด้านรายได้หรือภาษี 

คิดเป็นร้อยละ  50.30  รองลงมา รับบริการจากงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 

45.40  งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 33.60 งานด้านโยธา การขออนุญาต

ปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 30.00  งานด้านสาธารณสุข  คิดเป็น  ร้อยละ 28.70 งานด้านการศึกษา   

คิดเป็นร้อยละ 25.90 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 22.80 งานด้านเทศกิจหรือป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 21.30 งานด้านทะเบียน คิดเป็นร้อยละ  14.40 และ  งานด้านบริการ

กฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 7.70 ตามลำดับ 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ ของ เทศบาลตำบลปลายพระยา 

3.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (งานเรื่องสถานที่และไฟฟ้า

สาธารณะ  งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

3.1.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  

    3.1.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  

    3.1.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

    3.1.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก  

    3.1.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน   

    แสดงดังตาราง 4.3 – 4.7
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3.1 ความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (งานเรื่องสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

3.1.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  

ตาราง 4.3  แสดงความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

1.1 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

85.90 9.50 4.60 - - 100 4.81 มากที่สุด 96.20 10 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

81.30 16.70 2.00 - - 100 4.79 มากที่สุด 95.80 10 

1.3 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

     มีความชัดเจน 

82.80 14.40 2.80 - - 100 4.80 มากที่สุด 96.00 10 

1.4 มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ 
อย่างชัดเจน 

81.30 15.10 3.60 - - 100 4.76 มากที่สุด 95.60 10 

     รวม 100 4.79 มากที่สุด 95.80 10 
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3.1.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

ตาราง 4.4  แสดงความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง    

     เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่  

85.30 12.60 2.10 - - 100 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

2.2 สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการ 

     ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

79.00 20.50 0.50 - - 100 4.78 มากที่สุด 95.60 10 

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ            

     ช่องทางการให้บริการผ่านสื่อต่างๆ เช่น          

     หอกระจายข่าว เว็บไซต์ หนังสือเวียน 

85.40 13.30 1.30 - - 100 4.84 มากที่สุด 96.80 10 

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น    

     กล่องรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ 

83.80 13.80 2.40 - - 100 4.82 มากที่สุด 96.40 10 

     รวม 100 4.81 มากที่สุด 96.20 10 
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3.1.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ตาราง 4.5  แสดงความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

3.1 ความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี       

     แต่งกายสุภาพ 

82.30 16.70 1.00 - - 100 4.81 มากที่สุด 96.20 10 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว       

     เอาใจใส่ และเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง 

85.20 13.80 1.00 - - 100 4.84 มากที่สุด 96.80 10 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้      

     อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

83.80 15.70 0.50 - - 100 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถ     

     แก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

82.60 15.60 1.80 - - 100 4.81 มากที่สุด 96.20 10 

     รวม 100 4.82 มากที่สุด 96.40 10 
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3.1.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

ตาราง 4.6  แสดงความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

4.1 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น    

     ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ น้ำดื่ม 

80.70 16.70 2.30 0.30 - 100 4.78 มากที่สุด 95.60 10 

4.2 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 78.20 20.00 1.80 - - 100 4.76 มากที่สุด 95.20 10 

4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการ 

     ข้อมูลสารสนเทศ 

82.50 16.20 1.00 0.30 - 100 4.81 มากที่สุด 96.20 10 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้ 

     อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

83.60 11.50 4.90 - - 100 4.79 มากที่สุด 95.80 10 

     รวม 100 4.78 มากที่สุด 95.60 10 
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3.1.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน   

ตาราง 4.7  ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน 

ความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละค่าเฉลี่ย คะแนน 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.79 มากที่สุด 95.80 10 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 มากที่สุด 96.20 10 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 มากที่สุด 96.40 10 

4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.78 มากที่สุด 95.60 10 

รวม 4.80 มากที่สุด 96.00 10 
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3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

(งานเรื่องสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

จากตาราง 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อขั้นตอนให้บริการ สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

ได้แก่ 

มีความพึงพอใจต่อการมีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.81 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.20  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

รองลงมามีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.80 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.00  ได้รับคะแนน 10 คะแนน   

มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.79 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.80  ได้รับคะแนน 10 คะแนน   

และมีความพึงพอใจต่อการมีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างชัดเจน  ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.76 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.60  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

  สรุป  ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  ความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  95.80  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

จากตาราง 4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด    

ทุกด้าน ได้แก่ 

มีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 

หอกระจายข่าว เว็บไซต์ หนังสือเวียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.80 ได้รับคะแนน 

10 คะแนน  

รองลงมา มีความพึงพอใจต่อการมีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ 

โทรสาร เว็บไซต์ การออกพื้นที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.60  ได้รับคะแนน 10 

คะแนน    

มีความพึงพอใจต่อการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น 

แบบสอบถาม เว็บไซต์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.40  ได้รับคะแนน 10 คะแนน    

และมีความพึงพอใจต่อการสามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการได้ด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.60 ได้รับคะแนน 10 คะแนน    
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 สรุป ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  มีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.20  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

จากตาราง 4.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุดทุกด้าน ได้แก่ 

มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่และเสมอภาค 

ตามลำดับก่อนหลัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.80  ได้รับคะแนน 10 คะแนน  

รองลงมา มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 

น่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.60  ได้รับคะแนน 10 คะแนน  

และมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ และ

มีความพึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้

อย่างเหมาะสม ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.81  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.20  ได้รับคะแนน 10 คะแนน  

 สรุป ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  มีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.40  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

จากตาราง 4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด    

ทุกด้าน ได้แก่ 

 มีความพึงพอใจต่อการมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ค่ าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.81  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.20  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

รองลงมามีความพึงพอใจต่อการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก 

เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.80  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

มีความพึงพอใจต่อความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับ

บริการ น้ำดื่ม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.60 ได้รับคะแนน 10 คะแนน   

 และมีความพึงพอใจต่ออาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ร้อยละ

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.20  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

 สรุปความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78  มีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  95.60  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 
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จากตาราง 4.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน สรุปดังนี้ 

1) ความพึงพอใจต่อ ขั้นตอนการให้บริการ   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.80 คะแนน 10 คะแนน 

2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.20 คะแนน 10 คะแนน 

3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 พึงพอใจระดบัมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.40 คะแนน 10 คะแนน 

4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.60  คะแนน 10 คะแนน 

สรุป ความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (งานเรื่องสถานที่และไฟฟ้า

สาธารณะ  งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละ

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.00  ระดับคะแนน 10 คะแนน  

3.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (งานสุขาภิบาลอาหาร 

งานรักษาความสะอาด) 

3.2.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  

    3.2.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  

    3.2.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

    3.2.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก  

    3.2.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน   

    แสดงดังตาราง 4.8 – 4.12 
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3.2 ความพึงพอใจต่องานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (งานสุขาภิบาลอาหาร งานรักษาความสะอาด) 

3.2.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  

ตาราง 4.8 แสดงความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการ 

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

1.1 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

85.10 10.00 4.90 - - 100 4.80 มากที่สุด 96.00 10 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

81.50 16.70 1.80 - - 100 4.80 มากที่สุด 96.00 10 

1.3 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

     มีความชัดเจน 

82.10 14.30 3.60 - - 100 4.78 มากที่สุด 95.60 10 

1.4 มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ 

อย่างชัดเจน 

80.30 16.40 3.30 - - 100 4.77 มากที่สุด 95.40 10 

     รวม 100 4.78 มากที่สุด 95.60 10 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 

3.2.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

ตาราง 4.9  แสดงความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง    

     เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่  

82.00 14.40 3.60 - - 100 4.78 มากที่สุด 95.60 10 

2.2 สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการ 

     ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

77.40 22.10 0.50 - - 100 4.77 มากที่สุด 95.40 10 

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ            

     ช่องทางการให้บริการผ่านสื่อต่างๆ เช่น          

     หอกระจายข่าว เว็บไซต์ หนังสือเวียน 

84.60 12.80 2.60 - - 100 4.82 มากที่สุด 96.40 10 

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น    

     กล่องรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ 

81.50 16.20 2.30 - - 100 4.79 มากที่สุด 95.80 10 

     รวม 100 4.79 มากที่สุด 95.80 10 

 

3.2.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
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ตาราง 4.10  แสดงความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

3.1 ความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี       

     แต่งกายสุภาพ 

80.50 17.70 1.80 - - 100 4.79 มากที่สุด 95.80 10 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว       

     เอาใจใส่ และเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง 

84.40 13.80 1.80 - - 100 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้      

     อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

80.30 19.20 0.50 - - 100 4.80 มากที่สุด 96.00 10 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถ     

     แก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

81.00 17.70 1.30 - - 100 4.80 มากที่สุด 96.00 10 

     รวม 100 4.80 มากที่สุด 96.00 10 

 

  

3.2.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
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ตาราง 4.11  แสดงความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

4.1 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น    

     ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ น้ำดื่ม 

80.70 16.70 2.30 0.30 - 100 4.78 มากที่สุด 95.60 10 

4.2 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 77.40 20.50 2.10 - - 100 4.75 มากที่สุด 95.00 9 

4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการ 

     ข้อมูลสารสนเทศ 

80.80 17.90 1.00 0.30 - 100 4.79 มากที่สุด 95.80 10 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้ 

     อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

84.60 11.60 3.80 - - 100 4.81 มากที่สุด 96.20 10 

     รวม 100 4.78 มากที่สุด 95.60 10 

     

 

 

3.2.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน   
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ตาราง 4.12  ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน 

ความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละค่าเฉลี่ย คะแนน 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.78 มากที่สุด 95.60 10 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 4.79 มากที่สุด 95.80 10 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.80 มากที่สุด 96.00 10 

4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.78 มากที่สุด 95.60 10 

รวม 4.79 มากที่สุด 95.80 10 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่องานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (งาน

สุขาภิบาลอาหาร งานรักษาความสะอาด) 

จากตาราง 4.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อขั้นตอนให้บริการ สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

ได้แก่ 

มีความพึงพอใจต่อการมีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน และความ

พึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.80      

ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.00  ได้รับคะแนน 10 คะแนน   

รองลงมามีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.60  ได้รับคะแนน 10  คะแนน 

และมีความพึงพอใจต่อการมีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างชัดเจนค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.77 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.40  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

  สรุป  ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78  ความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.60  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

 

 จากตาราง 4.9  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด    

ทุกด้าน ได้แก่ 

มีความพึงพอใจต่อมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 

หอกระจายข่าว เว็บไซต์ หนังสือเวียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.40  ได้รับคะแนน 

10 คะแนน    

รองลงมา มีความพึงพอใจต่อการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับฟังความ

คิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  95.80 ได้รับคะแนน 10 

คะแนน 

มีความพึงพอใจต่อการมีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร 

เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.60 ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

และมีความพึงพอใจต่อการสามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการได้ด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.40  ได้รับคะแนน 10 คะแนน    
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สรุป ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 มีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.80  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

จากตาราง 4.10  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุดทุกด้าน ได้แก่ 

มีความพึงพอใจต่อการที่เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ และเสมอภาค 

ตามลำดับก่อนหลัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.60  ได้รับคะแนน 10 คะแนน  

รองลงมีความพึงพอใจต่อการที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้ อง 

น่าเชื่อถือ และมีความพึงพอใจต่อการที ่เจ้าหน้าที่มีความรู ้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปัญหา 

อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.80 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.00 ได้รับ

คะแนน 10 คะแนน 

และมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.80  ได้รับคะแนน 10 คะแนน  

 สรุป ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 มีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.00  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

 

จากตาราง 4.11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด    

ทุกด้าน ได้แก่ 

 มีความพึงพอใจต่อการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.20  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

รองลงมามีความพึงพอใจต่อการมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 รอ้ยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.80  ได้รับคะแนน 10 คะแนน  

มีความพึงพอใจต่อความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับ

บริการ น้ำดื่ม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.60  ได้รับคะแนน 10 คะแนน   

และมีความพึงพอใจต่อการที่อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.75     

ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.00  ได้รับคะแนน 9 คะแนน 
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 สรุปความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78  มีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  95.60  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

 จากตาราง 4.12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน สรุปดังนี้ 

1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.60 คะแนน 10 คะแนน 

2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.80 คะแนน 10 คะแนน 

3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.00 คะแนน 10 คะแนน 

4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78  พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.60  คะแนน 10 คะแนน 

สรุป ความพึงพอใจต่องานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (งานสุขาภิบาลอาหาร งานรักษาความ

สะอาด)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.80  ระดับ

คะแนน 10 คะแนน 

3.3 ความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษา  (งานด้านการบริหารจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนและ

ปฐมวัย) ได้แก่ 
3.3.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ   

    3.3.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  

    3.3.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

    3.3.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก  

    3.3.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน   

    แสดงดังตาราง 4.8 – 4.12
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3.3 ความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษา (งานด้านการบริหารจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนและปฐมวัย) 

3.3.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  

ตาราง 4.13 แสดงความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

1.1 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

83.80 12.40 3.80 - - 100 4.80 มากที่สุด 96.00 10 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

77.60 20.30 2.10 - - 100 4.76 มากที่สุด 95.20 10 

1.3 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

     มีความชัดเจน 

80.30 18.20 1.50 - - 100 4.79 มากที่สุด 95.80 10 

1.4 มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ 

อย่างชัดเจน 

84.40 13.80 1.80 - - 100 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

     รวม 100 4.79 มากที่สุด 95.80 10 
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3.3.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

ตาราง 4.14  แสดงความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง    

     เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่  

85.10 11.10 3.80 - - 100 4.81 มากที่สุด 96.20 10 

2.2 สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการ 

     ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

83.10 14.10 2.80 - - 100 4.80 มากที่สุด 96.00 10 

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ            

     ช่องทางการให้บริการผ่านสื่อต่างๆ เช่น          

     หอกระจายข่าว เว็บไซต์ หนังสือเวียน 

85.60 11.60 2.80 - - 100 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น    

     กล่องรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ 

84.10 10.00 5.90 - - 100 4.78 มากที่สุด 95.60 10 

     รวม 100 4.80 มากที่สุด 96.00 10 
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3.3.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ตาราง 4.15  แสดงความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

3.1 ความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี       

     แต่งกายสุภาพ 

84.90 11.50 3.60 - - 100 4.81 มากที่สุด 96.20 10 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว       

     เอาใจใส่ และเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง 

83.80 14.90 1.30 - - 100 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้      

     อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

85.90 11.00 3.10 - - 100 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถ     

     แก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

85.40 10.80 3.80 - - 100 4.82 มากที่สุด 96.40 10 

     รวม 100 4.82 มากที่สุด 96.40 10 
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3.3.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

ตาราง 4.16  แสดงความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

4.1 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น    

     ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ น้ำดื่ม 

87.20 7.20 5.60 - - 100 4.82 มากที่สุด 96.40 10 

4.2 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 84.90 12.80 2.30 - - 100 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการ 

     ข้อมูลสารสนเทศ 

84.40 15.10 0.50  - 100 4.84 มากที่สุด 96.80 10 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้ 

     อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

84.40 12.10 3.60 - - 100 4.81 มากที่สุด 96.20 10 

     รวม 100 4.82 มากที่สุด 96.40 10 
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3.3.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน   

ตาราง 4.17  ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน 

ความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละค่าเฉลี่ย คะแนน 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.79 มากที่สุด 95.80 10 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 มากที่สุด 96.00 10 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 มากที่สุด 96.40 10 

4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 มากที่สุด 96.40 10 

รวม 4.81 มากที่สุด 96.20 10 
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3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษา  (งานด้านการบริหารจัด

การศึกษาก่อนวัยเรียนและปฐมวัย ) 

จากตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อขั้นตอนให้บริการ สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

ได้แก่ 

มีความพึงพอใจต่อการมีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.83 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.60  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

รองลงมามีความพึงพอใจต่อการมีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.00  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.79 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  95.80  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

และมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.76 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.20  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

 สรุป  ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  ความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  95.80  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

 

 จากตาราง 4.14  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด    

ทุกด้าน ได้แก่ 

มีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 

หอกระจายข่าว เว็บไซต์ หนังสือเวียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.60  ได้รับคะแนน 

10 คะแนน   

รองลงมามีความพึงพอใจต่อการมีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ 

โทรสาร เว็บไซต์ การออกพื้นที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.20  ได้รับคะแนน 10 

คะแนน    
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มีความพึงพอใจต่อการสามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.00 ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

และมีความพึงพอใจในเรื่องของมีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับฟังความ

คิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.60 ได้รับคะแนน 10 

คะแนน 

 สรุป ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  มีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.00  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

จากตาราง 4.15  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

ที่สุดทุกด้าน ได้แก่ 

มีความพึงพอใจต่อการที่เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ และเสมอภาค 

ตามลำดับก่อนหลัง และมีความพึงพอใจต่อการที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 

ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ  4.83 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.60  ได้รับคะแนน 10 คะแนน    

รองลงมามีความพึงพอใจต่อการที่เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปัญหา 

อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.40  ได้รับคะแนน 10 

คะแนน 

และมีความพึงพอใจต่อการที่เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกาย

สุภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.20  ได้รับคะแนน 10 คะแนน  

 สรุป ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  มีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.40  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

จากตาราง 4.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด     

ทุกด้าน ได้แก่ 

มีความพึงพอใจต่อการมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ค่ าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.84 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.80 ได้รับคะแนน 10 คะแนน 
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รองลงมามีความพึงพอใจต่อการที่อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83    

ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.60 ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

มีความพึงพอใจต่อความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับ

บริการ น้ำดื่ม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.40 ได้รับคะแนน 10 คะแนน   

และความพึงพอใจต่อการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.20 ได้รับคะแนน 10 คะแนน   

 สรุปความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  มีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.40  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

 จากตาราง 4.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน สรุปดังนี้ 

1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.80 คะแนน 10 คะแนน 

2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย  96.00  คะแนน 10 คะแนน 

3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย  96.40 คะแนน 10 คะแนน 

4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.40  คะแนน 10 คะแนน 

สรุป ความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษา  (งานด้านการบริหารจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนและ

ปฐมวัย) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.20  ระดับ

คะแนน 10 คะแนน 

3.4 ความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี (งานด้านผลประโยชน์จัดเก็บรายได้และทะเบียนทรัพย์สิน) 

3.4.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ   

    3.4.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  

    3.4.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

    3.4.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก  

    3.4.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน   

    แสดงดังตาราง 4.13 – 4.17 
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3.4 ความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี (งานด้านผลประโยชน์จัดเก็บรายได้และทะเบียนทรัพย์สิน) 

3.4.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  

ตาราง 4.18 แสดงความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

1.1 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

83.80 12.40 3.80 - - 100 4.86 มากที่สุด 97.20 10 

1.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

77.60 20.30 2.10 - - 100 4.85 มากที่สุด 97.00 10 

1.3 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

     มีความชัดเจน 

80.30 18.20 1.50 - - 100 4.81 มากที่สุด 96.20 10 

1.4 มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ 

อย่างชัดเจน 

84.40 13.80 1.80 - - 100 4.84 มากที่สุด 96.80 10 

     รวม 100 4.84 มากที่สุด 96.80 10 
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3.4.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

ตาราง 4.19  แสดงความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 

 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

2.1 มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง    

     เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่  

85.10 11.10 3.80 - - 100 4.81 มากที่สุด 96.20 10 

2.2 สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการ 

     ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว 

83.10 14.10 2.80 - - 100 4.82 มากที่สุด 96.40 10 

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ            

     ช่องทางการให้บริการผ่านสื่อต่างๆ เช่น          

     หอกระจายข่าว เว็บไซต์ หนังสือเวียน 

85.60 11.60 2.80 - - 100 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น    

     กล่องรับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์ 

84.10 10.00 5.90 - - 100 4.79 มากที่สุด 95.80 10 

     รวม 100 4.81 มากที่สุด 96.20 10 
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3.4.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ตาราง 4.20  แสดงความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

3.1 ความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี       

     แต่งกายสุภาพ 

84.90 11.50 3.60 - - 100 4.86 มากที่สุด 97.20 10 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว       

     เอาใจใส่ และเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง 

83.80 14.90 1.30 - - 100 4.85 มากที่สุด 97.00 10 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้      

     อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

85.90 11.00 3.10 - - 100 4.80 มากที่สุด 96.00 10 

3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถ     

     แก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

85.40 10.80 3.80 - - 100 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

     รวม 100 4.83 มากที่สุด 96.60 10 
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3.4.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

ตาราง 4.21  แสดงความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 

ร้อยละ      

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 

คะแนน 

4.1 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น    

     ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ น้ำดื่ม 

87.20 7.20 5.60 - - 100 4.85 มากที่สุด 97.00 10 

4.2 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 84.90 12.80 2.30 - - 100 4.80 มากที่สุด 96.00 10 

4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการ 

     ข้อมูลสารสนเทศ 

84.40 15.10 0.50 - - 100 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้ 

     อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

84.40 12.00 3.60 - - 100 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

     รวม 100 4.82 มากที่สุด 96.40 10 
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3.4.5 ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน   

ตาราง 4.22  ความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน 

ความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ระดับ ร้อยละค่าเฉลี่ย คะแนน 

1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.84 มากที่สุด 96.80 10 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 มากที่สุด 96.20 10 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 มากที่สุด 96.60 10 

4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 มากที่สุด 96.40 10 

รวม 4.82 มากที่สุด 96.40 10 
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             3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี (งานด้านผลประโยชน์

จัดเก็บรายได้และทะเบียนทรัพย์สิน) 

จากตาราง 4.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อขั้นตอนให้บริการ สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ 

มีความพึงพอใจต่อการมีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.86 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.20  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

รองลงมามีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.85 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.00  ได้รับคะแนน 10  คะแนน   

มีความพึงพอใจต่อการมีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.84 

ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.80  ได้รับคะแนน 10 คะแนน   

และมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.81 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.20  ได้รับคะแนน 10  คะแนน 

  สรุป  ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84  ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.80  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

 

 จากตาราง 4.19  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด    ทุกด้าน 

ได้แก่ 

 มีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หอ

กระจายข่าว เว็บไซต์ หนังสือเวียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.60 ได้รับคะแนน 10 

คะแนน 

รองลงมามีความพึงพอใจต่อการสามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการได้ด้วยความสะดวก 

รวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.40 ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

มีความพึงพอใจในเรื่องของการมีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร 

เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.20  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

และมีความพึงพอใจต่อการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น 

แบบสอบถาม เว็บไซต์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  95.80  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 

 สรุป ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.20  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

 

จากตาราง 4.20  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดทุก

ด้าน ได้แก่ 

มีความพึงพอใจต่อการที่เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อความสุภาพ เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่ง

กายสุภาพ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.20  ได้รับคะแนน 10 คะแนน  

รองลงมามีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่ และเสมอภาค 

ตามลำดับก่อนหลัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.85 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 97.00 ได้รับคะแนน 10 คะแนน    

มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่ เกิดขึ้นได้

อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.60  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

และมีความพึงพอใจต่อการที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.00 ได้รับคะแนน 10 คะแนน  

 สรุป ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.60  ได้รับคะแนน 10  คะแนน 

จากตาราง 4.21 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก สรุปผลได้ดังนี้ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด    ทุกด้าน 

ได้แก่ 

 มีความพึงพอใจต่อความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งคอยรับบริการ 

น้ำดื่ม คา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ร้อยละค่าเฉลี่ย 97.00  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

รองลงมามีความพึงพอใจต่อการมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และ

ความพึงพอใจต่อการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย

เท่ากันคือ 4.83 ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.60  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

และมีความพึงพอใจต่ออาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัยค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.80 ร้อยละค่าเฉลี่ย

เท่ากับ  96.00  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 

 สรุปความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  มีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.40  ได้รับคะแนน 10 คะแนน 

 

 จากตาราง 4.27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจรวมต่อการรับบริการทุกด้าน สรุปดังนี้ 

1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84  พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.80 คะแนน 10 คะแนน 

2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.20 คะแนน 10 คะแนน 

3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.60 คะแนน 10  คะแนน 

4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  พึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.40  คะแนน 10 คะแนน 

          สรุป ความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี (งานด้านผลประโยชน์จัดเก็บรายได้และทะเบียน

ทรัพย์สิน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.40 ระดับคะแนน 

10 คะแนน  

 

4. สรุปผลความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อการรับบริการจากงานต่าง ๆ ที่ เทศบาลตำบลปลายพระยา 

ให้บริการในปีงบประมาณ 2563  จำแนกตามงาน 4 งาน ได้แก่  

 4.1 งานบริการด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 96.00 

 4.2 งานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 95.80 

 4.3 งานบริการด้านการศึกษา    ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 96.20 

 4.4 งานบริการด้านรายได้หรือภาษี   ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 96.40 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 

  สูตรการคำนวณ  

  =     ผลรวมร้อยละของความพึงพอใจทุกด้าน 

                  จำนวนงานทั้งหมดที่ประเมิน 

  =       96.00 + 95.80 + 96.20 + 96.40 

         4 

  =    96.10  % 

 

คะแนนที่ได้  =   10 คะแนน 

5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากประชาชนผู้รับบริการในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

  5.1 สิ่งที่ประชาชนผู้รับบริการ มีความประทับใจจากการรับบริการจากเทศบาลตำบลปลาย

พระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่   

1) ประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ดี ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่

ประชาชนผู้มารับบริการได้อย่างดี และรวดเร็วทันใจ 

2) ประทับใจการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีดูแลเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดีและท่ัวถึง  

3) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน 

4) ประทับใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเมื่อประชาชนประสบภัยธรรมชาติ 

 

  5.2 สิ่งที่ประชาชนต้องการให้เทศบาลตำบลปลายพระยา ปรับปรุงแก้ไข ได้แก่  

1) ควรเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนภายในหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 
2) ควรส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนเพ่ือมีรายได้เสริมจากอาชีพเกษตรกรรม   
3) ควรมีนโนบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

 การประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอในต่อขั้นตอนการให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวย

ความสะดวก ของงานบริการประชาชน 4 งาน ได้แก่ งานบริการด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งาน

บริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานบริการด้านการศึกษา และงานบริการด้านรายได้หรือภาษี ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ถึงแม้ว่าความพึงพอใจจะอยู่ในระดับมาก

ที่สุด  หน่วยงานควรจะพิจารณาด้านอื่น ๆ และให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ประชาชนในทุก ๆ ด้าน              

มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเข้าถึงและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหน่วยงานกับ

ประชาชน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน รวมทั้งควรมีการ

พัฒนาการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป เช่น การส่งเสริม รณรงค์ และพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนให้มีชื่อเสียง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมา

ท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผล 

 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอ ปลายพระยา จังหวัด

กระบี่  โดยทำการสำรวจจากประชาชนในเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 390 ตัวอย่าง 

สรุปผลเป็นด้านต่าง ๆ  ดังนี้  

1. ข้อมูลพื้นฐานด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพการประกอบอาชีพของประชาชน  

              ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.80  มีอายุระหว่าง                 

31– 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.20 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 27.90  

ประกอบอาชีพ อาชีพเกษตรกร/ประมง คิดเป็นร้อยละ  24.60 
   

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการ    

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา ในงานด้านรายได้หรือภาษี 

คิดเป็นร้อยละ  50.30  รองลงมา รับบริการจากงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 

45.40  งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 33.60 งานด้านโยธา การขออนุญาต           

ปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 30.00  งานด้านสาธารณสุข  คิดเป็น  ร้อยละ 28.70 งานด้านการศึกษา                 

คิดเป็นร้อยละ 25.90 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 22.80 งานด้านเทศกิจหรือป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 21.30 งานด้านทะเบียน คิดเป็นร้อยละ  14.40 และ งานด้านกฎหมาย คิด

เป็นร้อยละ 7.70 ตามลำดับ 

 

 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลปลายพระยา 

   3.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (งานเรื่องสถานที่

และไฟฟ้าสาธารณะ  งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

    ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (งานเรื่อง

สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร) อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  ได้แก่ ความพึงพอใจ

ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.40  รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อช่อง

ทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.20  ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ                
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.79  ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.80  และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.78 ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.60  ตามลำดับ 

สรุป ความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (งานเรื่องสถานที่และไฟฟ้า

สาธารณะ  งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด   ร้อยละค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 96.00  ระดับคะแนน 10 คะแนน  

 

3.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (งานสุขาภิบาลอาหาร งาน

รักษาความสะอาด) ได้แก่ 

     ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (งาน

สุขาภิบาลอาหาร งานรักษาความสะอาด)  อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  ได้แก่ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.00 รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อช่องทางการ

ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.80 และความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ และ

ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก  ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากนัคือ 4.78  ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.60  ตามลำดับ 

สรุป ความพึงพอใจต่องานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (งานสุขาภิบาลอาหาร งานรักษาความ

สะอาด)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 95.80  ระดับคะแนน 10 

คะแนน 

3.3 ความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษา  (งานด้านการบริหารจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนและปฐมวัย) 

ได้แก่ 

 ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษา  (งานด้านการบริหารจัดการศึกษาก่อนวัย

เรียนและปฐมวัย)  อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึง

พอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากนัคือ 4.82  ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.40 รองลงมาได้แก่ ความพึง

พอใจต่อช่องทางการให้บริการ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.80  ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.00  และความพึงพอใจต่อขั้นตอน

การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  ร้อยละค่าเฉลี่ย 95.80 ตามลำดับ 

สรุป ความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษา  (งานด้านการบริหารจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนและปฐมวัย) 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ  96.20  ระดับคะแนน 10 คะแนน 
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3.4  ความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี (งานด้านผลประโยชน์จัดเก็บรายได้และทะเบียน

ทรัพย์สิน) ได้แก่ 

     ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี (งานด้านผลประโยชน์จัดเก็บ

รายได้และทะเบียนทรัพย์สิน)  อยู่ในระดับมาก ที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ               

มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.84 ร้อยละค่าเฉลี ่ย 96.80 รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที ่ผู ้ให้บริการ                       

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.60  ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   

4.82  ร้อยละค่าเฉลี่ย 96.40  และความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย 96.20 ตามลำดับ 

สรุป ความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี (งานด้านผลประโยชน์จัดเก็บรายได้และทะเบียน

ทรัพย์สิน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ร้อยละค่าเฉลี่ยเท่ากับ 96.40 ระดับคะแนน 

10 คะแนน 

4. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อการรับบริการจากงานต่าง ๆ ที ่เทศบาลตำบลปลายพระยา  

ให้บริการในปีงบประมาณ 2563 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับบริการจากงานต่าง ๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกงาน ได้แก่ 

ความพึงพอใจต่องานบริการด้านรายได้หรือภาษีคิดเป็น ร้อยละ 96.40 รองลงมาได้แก่ งานบริการด้าน

การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96.20 งานบริการด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 96.00  

และ งานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 95.80 ตามลำดับ 

สรุป ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่มีต่อการรับบริการจากงานด้านต่าง ๆ ที่เทศบาลตำบลปลายพระยา 

ให้บริการในปีงบประมาณ 2563 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.10 ได้รับคะแนน 10 

คะแนน 

5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จากประชาชนผู้รับบริการในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

     5.1 สิ่งที่ประชาชนผู้รับบริการ มีความประทับใจจากการรับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา 

อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่   

1) ประทับใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ดี ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่

ประชาชนผู้มารับบริการได้อย่างดี และรวดเร็วทันใจ 

2) ประทับใจการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีดูแลเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดีและท่ัวถึง  

3) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน 

4) ประทับใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเมื่อประชาชนประสบภัยธรรมชาติ 
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 5.2 สิ่งที่ประชาชนต้องการให้เทศบาลตำบลปลายพระยา ปรับปรุงแก้ไข ได้แก่  

1) ควรเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนภายในหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 
2) ควรส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนเพ่ือมีรายได้เสริมจากอาชีพเกษตรกรรม   
3) ควรมีนโนบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 

 การประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอในต่อขั้นตอนการให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวย

ความสะดวก ของงานบริการประชาชน 4 งาน ได้แก่ งานบริการด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง              

งานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานบริการด้านการศึกษา และงานบริการด้านรายได้หรือภาษี ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น ถึงแม้ว่าความพึงพอใจจะอยู่ในระดับมาก

ที่สุด  หน่วยงานควรจะพิจารณาด้านอื่น ๆ และให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ประชาชนในทุก ๆ ด้าน                

มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเข้าถึงและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหน่วยงานกับ

ประชาชน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน รวมทั้งควรมีการ

พัฒนาการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป เช่น การส่งเสริม รณรงค์ และพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนให้มีชื่อเสียง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมา

ท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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แบบสอบถาม   
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แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี ่

โดย คณะเทคโนโลยีการจดัการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

**************************************************** 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำช้ีแจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สดุ 

1.  เพศ     
1. ชาย            2. หญิง 

 

2. อาย ุ

1. ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 2. 21 - 30 ปี  3. 31 -  40  ปี   

4. 41 – 50 ปี  5. 51 – 60 ปี  6. 61 ปีขึ้นไป 
 

3.  ระดับการศึกษา  

1. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า/ไมไ่ด้เรียน  2. มัธยมศึกษาตอนต้น 

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   4. ปวส./อนุปริญญา   

5. ปริญญาตร ี     6. สูงกว่าปรญิญาตร ี
 

4. อาชีพ  

1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ         2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษทั 

3. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ          4. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ  

5. นักเรียน/นักศึกษา           6. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

 7. เกษตรกร/ประมง           8. อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................... 
 

ตอนที่ 2 เร่ืองที่ขอรับบริการ 

คำช้ีแจง  กรุณาทำเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
ท่านรับบริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา จากงานใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1. งานด้านบริการกฎหมาย       2. งานดา้นทะเบียน 

 3. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง     4. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล 

 5. งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ     6. งานด้านการศึกษา 

 7. งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภยั   8. งานด้านรายได้หรือภาษ ี

9. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม     10. งานด้านสาธารณสุข 

11. งานด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................................... 
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ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลปลายพระยา  

3.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (โดยมีขอบเขตกระบวนการทำงานเรื่องสถานที่
และไฟฟ้าสาธารณะ  งานอนุญาตก่อสร้างอาคาร) 
คำช้ีแจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงใน    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ      
1.1 มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.2 ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขัน้ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
1.3 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มคีวามชัดเจน      
1.4 มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างชัดเจน      

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ      
2.1  มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์  
      โทรสาร เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่ ฯลฯ 

     

2.2  สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการไดด้้วยความสะดวก  
      รวดเร็ว 

     

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่าน  
     สื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์  หนังสือเวียน 

     

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ เช่น กล่องรับฟังความ 
     คิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์  

     

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
3.1  ความสุภาพ เป็นมติร มรีอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ      
3.2  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่  
      และเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง 

     

3.3  เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
      น่าเชื่อถือ 

     

3.4  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปญัหา   
      อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

     

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      

4.1 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ   
     ห้องน้ำ ที่น่ังคอยรับบริการ นำ้ดื่ม 

     

4.2 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย      
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ      
4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน  
      สะดวก เหมาะสม 
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3.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (โดยมีขอบเขตกระบวนการทำงาน เรื่อง งานสุขาภิบาล

อาหาร งานรักษาความสะอาด) 

คำช้ีแจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงใน    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ      
1.1 มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.2 ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขัน้ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
1.3 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มคีวามชัดเจน      
1.4 มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างชัดเจน      

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ      
2.1  มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์  
      โทรสาร เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่ ฯลฯ 

     

2.2  สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการไดด้้วยความสะดวก  
      รวดเร็ว 

     

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่าน  
     สื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์  หนังสือเวียน 

     

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ เช่น กล่องรับฟังความ 
     คิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์  

     

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
3.1  ความสุภาพ เป็นมติร มรีอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ      
3.2  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่  
      และเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง 

     

3.3  เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
      น่าเชื่อถือ 

     

3.4  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปญัหา   
      อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

     

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      

4.1 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ   
     ห้องน้ำ ที่น่ังคอยรับบริการ นำ้ดื่ม 

     

4.2 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย      
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ      
4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน  
      สะดวก เหมาะสม 
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3.3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการศึกษา (โดยมีขอบเขตกระบวนการทำงานด้านการบริหารจัดการศึกษาก่อนวัย

เรียนและปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาล) 

คำช้ีแจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงใน    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ      
1.1 มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.2 ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขัน้ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
1.3 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มคีวามชัดเจน      
1.4 มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างชัดเจน      

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ      
2.1  มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์  
      โทรสาร เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่ ฯลฯ 

     

2.2  สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการไดด้้วยความสะดวก  
      รวดเร็ว 

     

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่าน  
     สื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์  หนังสือเวียน 

     

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ เช่น กล่องรับฟังความ 
     คิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์  

     

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
3.1  ความสุภาพ เป็นมติร มรีอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ      
3.2  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่  
      และเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง 

     

3.3  เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
      น่าเชื่อถือ 

     

3.4  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปญัหา   
      อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

     

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      

4.1 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ   
     ห้องน้ำ ที่น่ังคอยรับบริการ นำ้ดื่ม 

     

4.2 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย      
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ      
4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน  
      สะดวก เหมาะสม 
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3.4 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านรายไดห้รือภาษี (โดยมีขอบเขตกระบวนการทำงานด้านผลประโยชน์จดัเก็บรายได้
และทะเบยีนทรัพยส์ิน) 

คำช้ีแจง  กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงใน    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
 (4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยที่สุด
(1) 

1. ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ      
1.1 มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
1.2 ขั้นตอนการให้บริการแตล่ะขัน้ตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
1.3 ขั้นตอนการให้บริการมรีะบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มคีวามชัดเจน      
1.4 มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างชัดเจน      

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ      
2.1  มีช่องทางการใหบ้ริการหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์  
      โทรสาร เว็บไซต์ การออกพ้ืนที่ ฯลฯ 

     

2.2  สามารถรับบริการผ่านช่องทางการให้บริการไดด้้วยความสะดวก  
      รวดเร็ว 

     

2.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการผ่าน  
     สื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว เว็บไซต์  หนังสือเวียน 

     

2.4 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ เช่น กล่องรับฟังความ 
     คิดเห็น แบบสอบถาม เว็บไซต์  

     

3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
3.1  ความสุภาพ เป็นมติร มรีอยยิ้ม อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ      
3.2  เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่  
      และเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง 

     

3.3  เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
      น่าเชื่อถือ 

     

3.4  เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในงาน สามารถแก้ปญัหา   
      อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

     

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      
4.1 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ   
     ห้องน้ำ ที่น่ังคอยรับบริการ นำ้ดื่ม 

     

4.2 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย      
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ      
4.4 มีการจัดผังการให้บริการ และการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน  
      สะดวก เหมาะสม 

     

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
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1. สิ่งที ่“ประทับใจ”  ที่ท่านได้รับจากการใช้บริการของเทศบาลตำบลปลายพระยา 

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

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

2. ท่านต้องการให้เทศบาลตำบลปลายพระยา ปรับปรุง แก้ไข การให้บริการในด้านใดบา้ง 

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

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

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ข 
 

รายนามคณะผู้ดำเนินโครงการ 

การประเมินระดับความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล 

ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย 
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รายนามคณะผู้ดำเนินโครงการ 
 การประเมินระดับความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล 

ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

 109  หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   8 0 1 1 0 

 โทรศัพท์ 075-773221  โทรสาร 075-773221 

 http://mt.rmutsv.ac.th 

ที่ปรึกษา  

 1. นางสุภาพร    ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 2. ดร.เกียรติขจร  ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1. นางสุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ หัวหน้าโครงการ 

2. นางสุภาพร    ไชยรัตน์ 

3. ดร.สุพัตรา   คำแหง 

4. นายพรประเสริฐ  ทิพย์เสวต 

5. นางสาวสุภาพร  ขุนทอง 

ผู้ร่วมโครงการ 

1. ผศ.พนิดา   รัตนสุภา  

2. ผศ.สาวิตรี   มุณีศรี 

 3. ผศ.อิศราพร   ใจกระจ่าง 

 4. ดร.สิทธิชัย   นวลเศรษฐ 

 5. นางสาวเย็นจิต  นาคพุ่ม 

6. นายเจษฎา   ร่มเย็น 

 7. นางสาววิภาวี  พันธ์ทอง 

http://mt.rmutsv.ac.th/
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คณะเทคโนโลยกีารจดัการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั  

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 

109 หมู่ 2 ต าบลถ า้ใหญ ่ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

โทรศพัท์/โทรสาร 075 - 773221 

http://mt.rmutsv.ac.th 

 


