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เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา

ตามท ี่งานการเจ ้าหน ้าท ี่ สำน ักปลัดเทศบาล โดยการให ้มหาวิทยาล ัยสวนดุส ิต ศ ูนย์การศึกษา 
นอกที่ต ั้ง ตรัง ดำเน ิน การประเม ิน ความพ ึงพ อใจของผ ู้ร ับบร ิการจากเทศบาลตำบลปลายพ ระยา ประจำป  ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยจำแนกตามงานบริการจำนวน ๔ งาน ได้แก่ 

๑. ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร
๒. ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการศึกษา (ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี)
๓. ความพึงพอใจต่องานด้านการบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔. ความพ ึงพอใจต่องานด้านสาธารณสุข ((บ ีองกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรค COVID -  19) 

โรคใข้เล ือดออก โรคพิษสุนัขบ้า))
จ า ก ก า ร ส ำ ร ว จ ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ข อ ง ผ ู้ร ับ บ ร ิก า ร จ า ก เท ศ บ า ล ต า บ ล ป ล า ย พ ร ะ ย า  

จำนวน ๔ งาน ตามประเภทงานบริการ คิดเป ็นร้อยละ ๘๔.๒๐ โดยสามารถสรุปผลตามประเภทงานบริการได  ้
ดังนี้

๑. ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ร้อยละ ๘๓.๒๐ (มาก)
๒. ความ พ ึงพ อใจต ่อก ารให ้บ ร ิการงาน ด ้าน การศ ึกษ า (ศาสนา ว ัฒ น ธรรมและป ระเพ ณ ี) 

ร้อยละ ๘๕.๐๐ (มากที่ส ุด)
๓. ความพึงพอใจต่องานด้านการบีองกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ ๘๗.๐๐ (มากที่ส ุด)
๔. ความพ ึงพอใจต่องานด้านสาธารณสุข ((บ ีองกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรค COVID -  19) 

โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า)) ร้อยละ ๘๔.๘๐ (มากที่ส ุด)
จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ร ับบริการที่ม ีต ่อเทศบาลตำบลปลายพระยา ในการให ้บริการ 

ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
๑. ในภาพรวมผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีงานบีองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยได ้ร ับความพ ึงพอใจส ูงท ี่ส ุดจากผ ู้ขอใข ้บริการ อยู่ในระดับมากท ี่ส ุด ท ั้งน ี้เน ื่องจากเทศบาลตำบล 
ปลายพระยาได้ให้ความสำคัญต่อการให้บริการบีองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในพื้นที่ใด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ระด ับความพึงพอใจที่ม ีต ่องานบริการทั้ง ๔ งาน ผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจในสิ่งอำนวย 
ความสะดวกมากที่ส ุด โดยด ้านท ี่ม ีความพ ึงพอใจต ั้าท ี่ส ุด คือ ข ่องทางการให ้บริการ จะเห็นได้ว ่าประขาขนให้ 
ความสนใจต ่อการร ับบร ิการท ี่สน องความต ้องการเข ื่อมโยงก ับงานท ี่ร ับบร ิการและคาดห ว ังก ับการบร ิการท ี่ 
ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง แสดงให้เห ็นว่าผู้ร ับบริการได้รับความประทับใจและเกิดความขื่นขมต่อสิ่ง 
อำนวยความสะดวกท ี่ม ีอย ่างเพ ียงพอของเทศบาลตำบลปลายพระยา แต่ไม่พ ึงพอใจกับข่องทางที่เทศบาลตำบล 
ปลายพระยาได้จัดให้บริการโดยทั่วไป



ข้อเฝึนอแนะจากการสำรวจความพ ึงพอใจ จากการสำรวจความพ ึงพอใจพบว่าประซาซนมี
ความ พ ึงพ อใจใน การให ้บร ิการท ี่ม ีต ่อการให ้บร ิการงาน ฟ ้องก ัน และบรรเทาสาธารณ ภ ัยอย ูใน ระด ับมากท ี่ส ุด  
แสดงให้เห ็นถึงความสำคัญต่อการบริหารจัดการที่ด ี และการบริการที่ให ้ความสำคัญกับการบริการประซาซนเป็น  
สำคัญ ดังนั้น เทศบาลตำบลปลายพ ระยาจ ึงต ้องร ักษาระค ับความสำค ัญ ของการให ้บร ิการอย ่างต ่อเน ื่องและม ี 
ประสิทธิภาพต่อใป และควรมีการศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มากที่ส ุดโดยการวางแผน 
พัฒนาบนพื้นฐานของทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุดเพื่อสร้างรายได้และอาซีพที่ยั่งยืนให้กับประซาซน รวมถึงการ 
ตำเน ินการศ ึกษาคุณภาพการให ้บริการในต้านอื่น ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพขีวิตของประซาซนในพื้นที่ 
เพ ื่อให้ไต ้ข ้อมูลในการพัฒนาการให้บริการให ้ม ีประสิทธิผลยิ่งข ึ้น (รายละเอ ียดตามเอกสารสร ุปผลการสำรวจๆ  
ที่แนบมาพร้อมนี้)

จ ึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวเจนจรา สงฃโซติ) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
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วามพึงพอ?จ
รายงในการวิจัย

ของประชาชน
ต่อการให้บริการของ

เทศบาลตำบล ปลายพระยา



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การวิจ ัยเรื่องความพึงพอใจของประซาซบต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลายพ'ระยา 

ประจำปีงบประมาณ 25 64  โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีวัตถุประสงค ์
เพ ื่อศ ึกษาระด ับ ความพ ึงพ อใจของป ระขาขน ต ่อการให ้บ ร ิการของเทศบ าลตำบ ลป ลายพ ระยา  
ในด้านต่าง ๆ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใซ้บริการที่พ ักอาศัยหรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ภายในเขต 
บริการของเทศบาลตำบลปลายพระยา จำนวน 400 คบ เครื่องมือที่ใซ้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 
สถิติที่ใซ้ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเพศหญิงมากกว่าเพศขาย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในซ่วง 
วัยกลางคนข่วงต้น (36 -  45  ปี) มีสถานภาพสมรส ม ีการศ ึกษาในระด ับประถมศ ึกษา/เท ียบเท ่า 
ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด และมีรายได้อยู่ในช่วง 10,001 -  15,000 บาท

ความ พ ึงพ อใจของผ ู้ร ับ บร ิการ รวม 4 งาน ค ือ  ด ้าน ท ะเบ ียน ราษ ฎ ร ต ้าน การศ ึกษ า  
(งานศาสนา ว ัฒนธรรมและประเพณี) ด ้านบ อีงก ันและบรรเทาสาธารณภ ัย และต ้านสาธารณ สุข 
(การบ ีองกันและควบคุมโรคติดต ่อ (โรคโควิด 19) โรคไข ้เล ือดออก โรคพ ิษส ุน ัขบ ้า) ในภาพรวม 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทีสุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.20  
งานทีผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจสูงที่ส ุดถึงตั้าท ีส ุดเรียงตามลำดับ คือ 1) ด้านบีองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 2) ด้านสาธารณสุข (การบีองกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคโควิด 19) โรคไข้เล ือดออก 
โรคพิษสุนัขบ้า) 3) ด้านการศึกษา (งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี) และ 4) ด้านทะเบียนราษฎร 
และเม ือพ ิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงทีสุดไปถึงตั้าที่สุดเรียงตามลำดับ 
คือ สิ่งอำนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ และช่องทางการให้บริการ

เทศบาลตำบลปลายพระยา



สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลตำบลปลายพระยา 
อำ๓ อปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาราง 1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ร ับบริการจำแนกตามงานบริการ

งานบริการด้าน ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน
ร้อยละระดับ 

ความพงพอใจ แปลผล

ทะเบียนราษฎร 4.16 0.11 83.20 มาก
การศึกษา
(ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี)

4.25 0.31 85.00 มากที่สุด

บีองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.35 0.27 87.00 มากที่สุด
สาธารณสุข (บีองกันและควบคุม 
โรคติดต่อ (โรค C0VID-19)
โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า)

4.29 0.17 85.80 มากที่สุด

รวม 4.26 0.21 85 .20 มากที่สุด

ตาราง 2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ร ับบริการจำแนกตามประ เด็น

ประเด็น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน

ร้อยละระดับ 
ความพิงพอใจ แปลผล

ขั้นตอนการให้บริการ 4.07 0.52 81.40 มาก
ช่องทางการให้บริการ 3.96 0.50 79.20 มาก
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.24 0.51 84.80 มากที่สุด
สิงอำนวยความสะดวก 4.79 0.45 95.80 มากที่สุด

(ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์)
ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



บทท่ี 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประขาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ประจำปีงบประมาณ 2 5 6 4 ในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน คือ การกำหนด 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้วยสถิติท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการชองเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อคืกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
ให้บริการชองเทศบาลตำบลปลายพระยา จำนวน 4 งานบริการ คือ 1. งานด้านทะเบียนราษฎร
2. งานด้านการคืกษ'า (งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี) 3. งานด้านบีองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และ 4. งานด้านสาธารณสุข (การบีองกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคโควิด 19) 
โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า) ในด้านต่าง  ๆ ท่ี อปท. กำหนด ได้แก่ ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการ 
ให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้โห้บริการ และความ 
พึงพอใจต่อสิงอำนวยความสะดวก โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ชองรัฐ 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสิน 400 ตัวอย่าง

เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แน่งออกเป็น 3 ส่วน 
ตามลำดับดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการใช้บริการจากเทศบาลตำบลปลายพระยา ได้แก่ งานท่ีฃอรับบริการ 
ช่องทางการชอรับบริการ วันที่และเวลามาใช้บริการสูงสุด และเวลารอรับบริการสูงสุด ส่วนที' 2 
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานที,ทำงาน/ที่พ ักอาศัย เพศ ช่วงอายุ สถานภาพการ 
สมรส ระดับการคืกษ'า อาชีพหลัก และรายได้ต่อเดือน ส่วนท่ี 3 ได้แก่ คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลายพระยา โดยแต่ละงานประกอบด้วย ความพึงพอใจ 
ต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิงอำนวยความสะดวก และข้อเสนอแนะ/ความคาดหวังต่อการ 
ให้บริการ

ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) แบบประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ โดยทำการทดสอบ (Try out) แบบสอบถามที่ใข้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับ 
กลุ่มเบ ีาหมาย รวม 30 คน แล้วนำไปหาความเชื่อมั่น ใช้ค'าสัมประสิทธแอลฟาตามวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมทดสอบสถิติสำเร็จรูป ในส่วนของแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.838 ชื่งสูงพอที่จะนำมาใช้เป็น 
เครื่องมือในการตำเนินโครงการวิจัยในครั้งน้ี
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การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ทำการอบรมและแกทักษะแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที,ตั้ง ตรัง รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ที่ม ีประสบการณ์ควบคุมดูแลในการ 
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยโปรแกรม 
สำเร็จรูป เพ ื่อหาค่าสถิต ิต ่าง  ๆ ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค ่าร ้อยละ ค ่าเฉล ี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน และนำเสนอข้อมูลเป็นตาราง และแผนภูมิต่าง ๆ

ผลการว ิจ ัยสร ุปได ้ต ังน ี้

1. ผ ู้ร ับบริการใช้บริการด้านงานด้านทะเบียนราษฎร งานด้านการศึกษา (งานศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี) งานด้านฟ ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านสาธารณสุข 
(การฟ้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคโควิด 19) โรคไข้เลือดออกโรคพิษสุนัขบ้า)

2. ผู้รับบริการมีจำนวนเพศหญิงมากกว่าเพศขาย ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในข่วงวัยกลางคนข่วงด้น 
(36 - 45 ปี) มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา/เทียบเท่า ประกอบอาขีพเกษตรกร 
มากที่สุด และมีรายได้อยู่ในข่วง 10,001 -  15,000 บาท

3. ผู้รับบริการส่วนใหญ่ขอรับบริการโดยมาติดต่อที่สำนักงาน ในวันจันทร์ เวลา 8.30 น. -  
10.00 น. และใช้เวลารอรับบริการครึ่งช่ัวโมงหรือตํ่ากว่า

4. ความพึงพอใจของผู้ร ับบริการ รวม 4 งาน คือ ด้านทะเบียนราษฎร ด้านการศึกษา 
(งานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี) ด้านฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านสาธารณสุข 
(การฟ้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคโควิด 19) โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขนัา) ในภาพรวม 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.20 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ตังนี้

4.1 ด้านที'ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที,สุด คือ สิ,งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 95.80

4.2 ด้านที'ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สอง คือ เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ อยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.80

4.3 ด้านที,ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สาม คือ ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ใน 
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.40

4.4 ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตั้าที่สุด คือ ช้องทางการให้บริการ อยู่ในระดับ 
มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.20

5. ความพึงพอใจจำแนกตามงานบริการ สรุประดับความพึงพอใจจำแนกตามงานบริการ
ได้ตังน้ี

5.1 งานที'ผ ู้ร ับบริการมีความพึงพอใจอันดับที, 1 คือ ด ้านฟ ้องก ันและบรรเทา 
สาธารณภัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.00
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5.1.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้
5.1.1.1 อันดับที่ 1 คือ สิ,งอ0านวยความสะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมใน 

ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 99.00
5.1.1.2 อันดับที่ 2 คือ คือ เจ้าหน้าที่ผ ู้ให ้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมใน 

ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 90.40
5.1.1.3 อันดับท่ี 3 คือ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.00
5.1.1.4 อันดับท่ี 4 คือ ช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.80
5.1.2 เมื่อพิจารณางานเป็นรายข้อ สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้

5.1.2.1 ข้อท่ีIด้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
1) ป้าย/สัญลักษณ์/ประขาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ หรือช่องทางการ 

ติดต่อขอรับบริการอย่างขัดเจน/มีการให้ความปลอดภัยแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในขณะเข้าช่วยเหลือ 
ในพ ื้นท ี่เก ิด เหต ุ /ม ีการเป ิดร ับฟ ังข ้อค ิด เห ็น ต ่อการให ้บร ิการ ได ้แก ่ กล่องรับความคิดเห ็น  
แบบสอบถาม ลือออนไลน่ /  มีบริการช่วยเหลือแก,ผู้ประสบสาธารณภัยในเบื้องด้น มีความพึงพอใจ 
เท่ากันในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 100.00

2) ความเฟัยงพอของอุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย เช่น รถบริการ 
นํ้า ฯลฯ มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 94.80

3) เจ ้าหน้าที่ผ ู้ให ้บริการมีบ ุคลิกภาพเหมาะสมในการให้บริการ /  
เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ ทันทีที่เกิดเหตุ 
และให้บริการเหมือนกันอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ /  เจ้าหน้าที่ให้บริการมีการประสานความ 
ร่วมมือการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดี มีความพึงพอใจเท่ากันในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย 
ละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 90.40

« 5.1.2.2 ข้อที,ได้รับความพึงพอใจต่ําสุด 3 อันดับแรก คือ
1) มีการติดป้ายประกาศ หรือแจ้งข้อมูล ประขาสัมพันธ์ กระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการให้ประขาขนรับทราบอย่างทั่วถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 76.20

2) มีช่องทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นใบ 
การรับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.40

3) มีข่องทางเผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลายอย่างขัดเจน เข ้าใจง่าย 
สามารถนำไบัโข้ประโยซนํไต้ เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประกาศสำนักงาน อ่ือสังคมออนไลนํ เป็นต้น มีความ 
พึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.60
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5.2 งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่ 2 คือ ด้านสาธารณสุข (การป้องกันและ 
ควบคุมโรคติดต่อ (โรคโควิด 19) โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า) อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป้น 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.80

5.2.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้
5.2.1.1 อันดับที 1 คือ สิงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจโดยรวม 

ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 90.40
5.2.1.2 อันดับที 2 คือ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.60
5.2.1.3 อันดับที่ 3 คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.80
5.2.1.4 อันดับท่ี 4 คือ ช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.60
5.2.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สรุปได้ดังน้ี

5.2.2.1 ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
1) มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม 

โรคติดต่อ (โรคโควิด 19) โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า) เช่น การให้ความ! การแนะนำวิธกีาร 
ป้องกัน การฉีดว ัคข ้น ฯลฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที,สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจเท่ากับ 97.20

2) จุดหรือช่องทางหรือพื้นที่ที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง 
ได้สะดวก มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 95.00

3) ความเพียงพอของสิงอำนวยความสะดวก เข่น ห้องสุขา นํ้าดื่ม 
ขณะรอรับบริการ เป็นด้น มีความพึงพอใจในระดับมากที,สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
เท่ากับ 94.20

5.2.2.2 ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจตรสุด 3 อันดับแรก คือ
1) เจ้าหน้าที่ม ีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการ 

ให้บริการอย่างสุภาพ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 
77.60

2) มีช่องทางเผยแพร่ข่าวสารที่หลากหลายอย่างขัดเจน เข้าใจง่าย 
สามารถนำไปใข้ประโยขนํได้ เช่น เว็บไซด บอร์ดประกาศสำนักงาน ส์อสังคมออนไลนํ เป็นด้น 
มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.60

3) ช ่วงระยะเวลาการจ ัดก ิจกรรม ต ่าง ๆ เป ็นไปตามวัน เวลา  
ที่ประกาศไว้ อย่างเหมาะสม /  พื้นที่ช่องทางให้บริการ มีความสะดวก แบ่งช่องขัดเจน ไม่คับแคบ
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หรือม เีก้าอี้ให้น ั่งอย่างเพียงพอ มีความพึงพอใจเท่ากันในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจเท่ากับ 79.60

5.3 งานที1ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอันดับที, 3 คือ ด้านการค ิกษา (งานศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี) อยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.00

5.3.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้
5.3.1.1 อันดับที, 1 คือ สิงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมใน 

ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 95.40
5.3.1.2 อันดับที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.40
5.3.1.3 อันดับท่ี 3 คือ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.60
5.3.1.4 อันดับท่ี 4 คือ ซ่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.80
5.3.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สรุปได้ดังน้ี

5.3.2.1 ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
1) ม ีการจ ัดพ ื๋น ท ีใน การจ ัดก ิจกรรม ท ี่เห ม าะส ม  ม ีจ ุดร ับส ่ง  

จุดให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก มีความพึงพอใจในระดับมากที'สุด คิดเป็นร้อยละของ 
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 100.00

2) ความเพ ียงพ อของอ ุปกรณ ีใน การจ ัดก ิจกรรมงาน ศาสน า  
วัฒนธรรมและประเพณีอย่างเพียงพอ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับ 
ความพึงพอใจเท่ากับ 99.00

3) ความเพียงพอของสิงอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ได้แก่ ห้องสุขา 
นํ้าดื่ม ที่นั่งรอร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
เท่ากับ 98.60

5.3.2.2 ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจตาสุด 3 อันดับแรก คือ
1) การจ ัดก ิจกรรม/โครงการของหน ่วยงาน ม ีข ่องทางใน การ  

ให้บริการข้อมูลมากกว่า 1 ซ่องทาง เซ่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้รับผิดชอบโดยตรง เว็บไซต ์
เป็นต้น มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 76.20

2) มีซ่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนและหลังการจัด 
กิจกรรมที่เข้าถึงได้ง่าย เซ่น กระดานข่าว อีเมล ไลน้ เป็นด้น มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 76.40
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3) มีขอ่งทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็น 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจเท่ากับ 76.60

5.4 งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ ต้านทะเบียนราษฎร อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.20

5.4.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายต้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ไต้ดังน้ี
5.4.1.1 อันดับที่ 1 คือ สิงอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมใน 

ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 98.60
5.4.1.2 อันดับท่ี 2 คือ เจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.40
5.4.1.3 อันดับท่ี 3 คือ ขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.20
5.4.1.4 อันดับท่ี 4 คือ ข์องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 

มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ.เท่ากับ 76.60
5.4.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สรุปได้ดังน้ี

5.4.2.1 ข้อทีได้รับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
1) การเป ีดรับฟ ังข ้อค ิดเห ็นต ่อการให ้บร ิการม ีหลากหลาย เข่น 

กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม /  สิงอำนวยความสะดวกมีความเพียงพอต่อความต้องการ 
เข่น ห้องสุขา นํ้าดื่ม ทีน่ั่งรอรับบริการ มีความพึงพอใจเท่ากันในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของ 
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 100.00

2) หน่วยงานกำหนดให้มีบีาย/สัญลักษณ์/ประขาสัมพันธ์บอกจุด 
บริการ /  จุดหรือข่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงไตส้ะดวก มีความพึงพอใจเท่ากันใน 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 98.00

3) อุปกรณ ์ส ัาหรับผู้ร ับบริการม ีความเพ ียงพอในการให ้บริการ  
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 96.60

5.4.2.2 ข้อท่ีได้รับความพึงพอใจต่ําสุด 3 อันดับแรก คือ
1) หน่วยงานมีข่องทางให้การร้องเรียน หรือร้องทุกข์ และแสดง 

ความคิดเห็บตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 68.80

2) หน ่วยงานมีการประกาศ แจ ้งข ้อม ูลประขาส ัมพ ันธ ์ในการ  
ให้บริการทะเบียนราษฎร ให้ประขาขนรับทราบอย่างท ั่วถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็น 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 70.80
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3) แบบฟอร์มขอรับบริการ กระขับ เข้าใจง่าย หรือมตี ัวอย่างการ 
กรอกข้อมูลที่ถ ูกต้อง มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 
74.60

6. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการ
การเปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการในแต่ละงาน และความพึงพอใจ 

ในภาพรวมต่อการให้บริการในแต่ละงาน เฉพาะใน 4 ประเด็น (ขั้นตอนการให้บริการ ซ่องทางการ 
ให้บริการ เจ้าหน้าที,ผู้ให้บริการ และสิงอำนวยความสะดวก) โดยภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจ 
ในภาพรวมของท้ัง 4 งาน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.65 และความ 
พึงพอใจในภาพรวมของท้ัง 4 งาน เฉพาะใน 4 ประเด็น อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับ 
ความพึงพอใจเท่ากับ 85.20

หากมองในแต่ละงาน พบว่า
6.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการของงานด้านทะเบียนราษฎร 

อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.40 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวม 
ของท้ัง 4 ประเด็น ในระดับมากเซ่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.20

6.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการของงานด้านการสืกษา (งาน 
ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี) อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.20 
โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมของทั้ง 4 ประเด็น ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจเท่ากับ 85.00

6.3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการของงานต้านบ อีงกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.40 โดยมีความ 
พึงพอใจในภาพรวมของทั้ง 4 ประเด็น ในระดับมากที,สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
เท่ากับ 87.00

6.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการของงานด้านสาธารณสุข (การ 
บีองกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคโควิด 19) โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า) อยูในระดับมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมของทั้ง 4 
ประเด็น ในระดับมากท่ีสุดเซ่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.80

7. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการจำแนกตามการใข้บริการ สรุปได้ดังน้ี
7.1 จำแนกตามซ ่องทางการขอรับบริการ พบว่า ผ ู้ร ับบริการทุกซ่องทางมีความ 

พึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยซ่องทางหนังสือ/จดหมาย มีความพึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละของ 
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.20 ซ่องทางโทรศัพท์/ซ่องทางอื่น  ๆ มีความพึงพอใจเท่ากัน คิดเป็น 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.80 และซ่องทางมาติดต่อที,สำนักงาน คิดเป็นร้อยละของ 
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.00

เทศบาลตำบลปลายพระยา 89



7.2 จำแนกตามวันที่มาใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการในแต่ละวันมีความพึงพอใจใน 
ระดับมากถึงมากที่สุด โดยวันพฤหัสบดี มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.20 รองลงมา คือ วันจันทร์/วันอังคาร มีความพึงพอใจเท่ากันใน 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.40 วันศุกร์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.80 และตาที่สุด คือ วันศุกร์ อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.80

7.3 จำแนกตามเวลาที่มาใช้บริการ พบว่า ผู้รับบริการในแต่ละช่วงเวลามีความพึงพอใจ 
ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยช่วงเวลา 8.30 -  10.00 น. มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12.01 -  14.00 น. อยู่ 
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.80 ช่วงเวลา 10.01 -  12.00 น. 
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.20 และตํ่าที่สุด คือ 14.01 -  
ปิด อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.40

7.4 จำแนกตามระยะเวลาที่มาใชบ้ริการ พบว่า ผู้รับบริการในแต่ละระยะเวลามีความ 
พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด โดยระยะเวลาระหว่าง 1 -  2 ช่ัวโมง มีความพึงพอใจสูงที่สุดใน 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.00 รองลงมา คือ ระยะเวลาครึ่ง 
ชั่วโมงหรือตรกว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 
85.40 ระยะเวลาระหว่าง 31 นาที -  1 ช่ัวโมง มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับ 
ความพึงพอใจเท่ากับ 84.00 และตาที่สุด คือ ระยะเวลาระหว่าง 2 - 3  ช่ัวโมง มีความพึงพอใจใน 
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.60

8. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการจำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล สรุปได้ดังน้ี
8.1 จำแนกตามเพศ พบว่า เพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อยโดยเพศ 

ชาย คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.40 ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละของระดับ 
ความพึงพอใจเท่ากับ 85.20

8.2 จำแนกตามอายุ พบว่า ทุกช่วงวัยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยช่วงวัย 
ที่มีความพึงพอใจสูงที'สุด คือ วัยกลางคนช่วงปลาย (46 - 60 ปี) คิดเป็นร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจเท่ากับ 85.60 รองลงมา คือ วัยรุ่น (13 -  17 ปี)/วัยหนุ่มสาว (18 - 35 ปี) มีความพึงพอใจ 
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.40 วัยกลางคนช่วงด้น (36 - 45 ปี) คิดเป็น 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.20 และวัยสูงอายุ (61 ปีข้ึนไป) คิดเป็นร้อยละชองระดับ 
ความพึงพอใจเท่ากับ 84.60

8.3 จำแนกตามสถานภาพ พบว่า ทุกสถานภาพมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที,สุด
โดยสถานภาพท ี่ม ีความพ ึงพอใจส ูงท ี่ส ุด คือ สถานภาพหม ้าย/หย ่า/แยกก ันอย ู่ ค ิดเป ็นร ้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.60 รองลงมา คือ สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจเท่ากับ 85.80 และสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.00
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8.4 จำแนกตามระดับการคิกษา พบว่า ทุกระดับการคืกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุดโดยระดับการคืกษาที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ไม่รู้หนังสือ คิดเป็นร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจเท่ากับ 87.20 รองลงมา คือ อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละของระดับความ 
พึงพอใจเท่ากับ 86.00 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.80 มัธยมคืกษา 
ตอนต้นหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 ประถมคิกษาหรือ 
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.20 สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละของ 
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.00 และมัธยมคิกษาตอนปลาย ปวซ. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละของ 
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.60

8.5 จำแนกตามตามอาชีพ พบว่า อาชีพท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ นักเรียน/นักคิกษา 
และแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ มีความพึงพอใจเท่ากันอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับ 
ความพึงพอใจเท่ากับ 86.20 รองลงมา คือ รับจ้างที่'วไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที,สุด 
เซ่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.60 รับราซการ/พนักงานของรัฐ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
เท่ากับ 85.40 ค้าขาย/ธรุกิจส่วนตัวและเกษตรกร มีความพึงพอใจเท่ากันอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.20 พนักงานเอกขน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที'สุด 
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.00 อ่ืน  ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที,สุด 
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.40 และว่างงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.80

8.6 จำแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่มรายไต้ที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ไม่เกิน 5,000 
บาท มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที'สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.20 
รองลงมา คือ กลุ่มรายได้ 10,001 -  15,000 บาท /  25,000 -  30,000 บาท มีความพึงพอใจเท่ากันอยู่ 
ในระดับมากที'สุดเซ่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.80 กลุ่มรายได้
5,001 -  10,000 บาท /  20,001 -  25,000 บาทมีความพึงพอใจเท่ากันอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.20 กลุ่มรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.00 กลุ่มรายไต้ 15,001 - 20,000 
บาท มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.00 และกลุ่ม 
ไม่มีรายไต้ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.80

อภ ิปรายผล

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. จากผลการวิจ ัย พบว่า ในภาพรวมผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีงานบริการต้านบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไต้รับความความพึงพอใจสูงที่สุดจากผู้ฃอใช้ 
บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เน ืองจากเทศบาลตำบลปลายพระยาได้ให้ความสำคัญต่อการ
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ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านย่อยลงมา พบว่า ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ สิงอำนวยความสะดวก ทำให้ 
เห ็นอย่างขัดเจนว่า การให้บริการประซาซนของเทศบาลตำบลปลายพระยาในส่วนที่ต้องลงพื้นที่ 
ขุมซนและมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ของผู้รับบริการ ซึ่งไม่ใข่งานบริการที่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้น 
ทั้งหมดภายในสำนักงานนั้น การมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอและการให้บริการประขาซนด้วย 
ความขัดเจน ตรงไปตรงมา มีการแจ้งข้อมูลให้รับทราบ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา 
สามารถให้บริการประซาซนทั่วไปไต้อย่างทั่วถีงและพอใจจนไต้คะแนนสูงสุด แสดงให้เห็นว่า 
ประซาขนยังคงม ีความคาดหวังก ับการให ้บร ิการด ้านส ิ,งอำนวยความสะดวก ท ั่ควรม ีความ 
สะดวกสบาย ม ีความเพียงพอต่อความต้องการ ดังที่แนวคืดฃอง Katz Elihu & Danet Brenda 
(1973)ไต้คืกษาการบริการประขาขน เข่น หลักการที่สำคัญ ของการให้บริการขององค์กรของรัฐ 
ประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ 1. การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity) เป็นหลักการที่ต้องการ 
ให้บทบาทของประขาขนและเจ้าหน้าที่อยู่ใบวงจำกัด เพื่อให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ 
และทำได้ง่าย ทั้งนี้โดยดูจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่า ให้บริการประขาขนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ 
ปฏิบัติหรือมีการสอบถามเรื่องอื่นหรือไม่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ หากมีการให้บริการที่ไม่ 
เฉพาะเรื่อง และสอบถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากจะทำให้ล่าข้าแล้วยังทำให้การควบคุมเจ้าหน้าที่ 
เป็นไปไต้ยาก 2. การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผู้ให้บริการ 
จะต้องปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการ ไม่ยึดถือความลัมพันธ์ส่วนตัว แต่ยึดถือการให้บริการ 
แก่ผ ู้ร ับบริการทุกคนอย่างเท ่าเท ียมกันในทางปฏิบ ัต ิ และ 3. การวางตัวเป็นกลาง (Affective 
Neutrality) หมายถึง บริการแก'ผู้รับบริการโดยจะต้องไม,นำเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ท ี่ 
ให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้องในลังคมที,มีการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการต่อกันนั้น ไต้มีดกับแนวคิดของ 
มีขัย แพงมาพรม (2550) กล่าวว่า การให้บริการ คือ การรับใข้ให้ความสะดวกต่าง  ๆในการบริการ 
มีความหมายรวมถึงกระบวนการหรือกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ 
หรือผู้ใข้บริการนั้น และสามารถอธิบายได้โดยใข้ตัวอักษรย่ออธิบายลักษณะเด่นของการบริการไว้ 
ดังนี้ การย ิ้มแย ้ม เอาใจใส่เข ้าอกเข้าใจ คือ ร = Smiling + Sympathy การตอบสนองต่อความ 
ป ระส งค ์ขอ งล ูก ค ้าอ ย ่างรวด เร ็ว  ท ัน ใจโดยม ิท ัน เอ ่ยป าก เร ียกห า คือ E = Earl response 
การแสดงออกถึงความนับถือ ให้เกียรติลูกค้า คือ R = Respectful ลักษณะการให้บริการแบบสมัคร 
ใจและเต็มใจทำ คือ V = Voluntariness m anner การแสดงออกซี'งการรักษาภาพพจน์ของ 
ผู้ให้บริการและเสริมภาพพจน์ขององค์กร คือ I = Image Enhancing กริยาออนโยน สุภาพ มีความ 
อ่อนน้อมถ่อมตน คือ c = Courtes ความกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้นขณะบริการ และให้บริการ 
มากกว่าที่คาดหวังเสมอ สามารถตอบสนองลูกค้าไดเหนือกว่าความคาดหวัง คือ E = Enthusiasm 
ในทางกลับกัน สำหรับงานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ ด้านทะเบียนราษฎร ซ่ึงมีระตับ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ซ่องทางการให้บริการ ทำให้
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สังเกตได้ว ่าเทศบาลตำบลปลายพระยาควรจัดซ่องทางการให ้บริการต่าง  ๆ ในงาบด้านต่าง  ๆ
ที่ประซาขนต้องขอใช้บริการภายในสำนักงานให้มากขึ้นกว่าที่มีอยู่ในนิจจุบัน

2. เมื่อพิจารณาความพึงพอใจจำแนกตามองค์ประกอบ พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ 
งานบริการทั้ง 4 งาน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในสิงอำนวยความสะดวกมากที่สุด โดยด้านที่มีความ 
พึงพอใจตํ่าที่สุดคือ ซ่องทางการให้บริการ จะเห็นได้ว่าประขาซนจะให้ความสนใจต่อการรับบริการที่ 
สนองความต้องการเซื่อมโยงกับงานที่รับบริการและคาดหวังกับการบริการที่ตอบสนองความต้องการ 
อย่างแท้จริง แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการได้รับความประทับใจและเกิดความขื่นขมต่อสิงอำนวยความ 
สะดวกที่มีอย่างเพียงพอซองเทศบาลตำบลปลายพระยา แต่กลับรู้สิกไม่พอใจกับซ่องทางที,เทศบาล 
ตำบลปลายพระยาได้จัดให้บริการโดยทั่วไป ขื่งสอดคล้องกับ วุฒิสาร ตันไซย (2559) ที่กล่าวว่า 
การจัดบริการสาธารณะเป็นภารกิจใหญ่ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควรจัดบริการ 
สาธารณะให้ได้อย่างครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเบัาหมายและมีคุณภาพดี ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
รูปแบบก็คือ เครื่องมือและวิธีการที่จะซ่วยให้การจัดบริการสาธารณะดำเนินงานไต้อย่างสะดวกและ 
ตอบโจทย์ความต้องการของประซาซน โดยที่รูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเลือกใช้ต้องสอดคล้องและไม่ควรขัดกับองค์ประกอบของ “บริการสาธารณะ” ด้วย แม้ว่า 
บริการสาธารณะ (public services) จะเป็นคำที่คลุมเครือในการนิยามความหมายให้เป็นที่เช้าใจและ 
ยอมรับตรงกันว่า “ความเป็นสาธารณะ” (publicness) คืออะไร โดย Shamsul Haque (2001) 
ได ้เสนอความหมายและเกณ ฑ ์ว ่าบร ิการสาธารณ ะท ี่ด ีและม ี “ความเป ็นสาธารณะ" ควรม ี
องค์ประกอบและขอบเขตใน 5 ด้าน คือ 1) ระดับความแตกต่างระหว่างรัฐ-เอกซน (the degree of 
public-private distinction) ว่าความเป็นสาธารณะต้องมีบรรทัดฐานการบริการ (service norms) 
ได้แก่ ความไม่ ลำเอียงและการเป็ดกว้าง ความเท่าเทียมและการเป็นตัวแทนมีธรรมซาติที่ซับซ้อนและ 
มักผูกขาดและมีผลกระทบทางสังคมในวงกว้างและยาวนาน 2) องค์ประกอบของผู้รับบริการ 
(Composition of Service recipient) คือ จำนวนและขอบข่ายของผู้รับบริการ ท่ี Haque เสนอว่า 
ความเป็นสาธารณะ คือ มีการแบ่งป็นและขอบข่ายการเช้าถึงบริการสาธารณะอย่างครอบคลุมที ่
เกี่ยวช้องกับประโยซน์ของประซาซนทุกคนอีกทั้งมีองค์ประกอบของผู้รับบริการสัมพันธ์กับขอบข่าย 
ความเป็นเจ้าของความเป็นสาธารณะของประซาซนและธรรมซาติของประขาซนอีกด้วย 3) ธรรมซาติ 
ของบทบาท (nature of the role) ซองบริการสาธารณะที่เกิดขึ้นใน สังคม ว่าความเป็นสาธารณะ 
เกิดขึ้นได้ล้าบริการสาธารณะมีบทบาทที,เข้มแข็งและกว้างขวางจนแสดง ถึงผลกระทบทางสังคม 
ในวงกว้าง 4) ความรับผิดขอบสาธารณะ (public accountability) ความเป็นสาธารณะของการ 
บริการสาธารณะ คือ ขอบข่ายของการรับผิดรับขอบต่อสาธารณะที่ต้องอาคัยกระบวนการต่าง  ๆ
เข่น การรับพิงความคิดเห็น การมีกระบวนการต่อการแสดงความไม่พอใจ การมีผู้ตรวจการหรือการ 
มีกฎหมายที่แสดงความโปร่งใส นอกจากนี้ การมีอยู่ของสถาบันจำนวนมากซองการแสดงความรับผิด 
รับขอบสาธารณะยังไม'เพียงพอ แต่ต้องทำให้สถาบันเหล่านี้ต้องมีประสิทธิภาพในทาง ปฏิบัติเพื่อ 
ทำให้เกิดการแสดงความรับผิดรับซอบสาธารณะด้วย 5) ความเขื่อมั่นสาธารณะ (public trust)
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การบริการสาธารณะคงรักษาความเป็นสาธารณะได้ต้องรักษาความน่าเซื่อถือความเป็นผู้นำและการ 
ตอบสนองของบริการสาธารณะต่อประซาซน อย่างไรก็ตาม การเลือกรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 
ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักนิยมจัดบริการสาธารณะด้วยรูปแบบ “ การดำเนินงานด้วย 
ตนเอง” แม้ว่าปัจจุบันมีความพยายามนำรูปแบบการจัดบริการสาธารณะอื่น ๆ ที่ท้องถิ่นสามารถ 
นำไปปรับประยุกต่ไซ้เพิ่มเติมเพื่อลดภาระการจัดบริการสาธารณะด้วยตนเองลง แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยม 
ไซ้หรือแม้จะมีการพยายามนำมา ใซ้ก็ยังมีอุปสรรคในทางกฎหมายและความสามารถซองท้องถิ่นเอง 
ทำให้การจัดบริการสาธารณะไม่สามารถสอดคล้องกับองค์ประกอบดังที่กล่าวมาตอนต้น ซึ่งอาจ 
กระทบต่อความเซื่อมั่นสาธารณะ (public trust) ที่ต้องรักษาไว้โดยมีบริการสาธารณะที่ตอบสนอง 
ความต้องการของประซาซน

ข้อเสนอแนะ
1. จากการคักษาพบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการที่มีต่อการให้บริการงานปัองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการที่ดี 
และการบริการที่ให้ความสำคัญกับการบริการประซาซนเป็นสำคัญ ดังน้ัน เทศบาลตำบลปลายพระยา 
จึงต้องรักษาระดับความสำคัญของการให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

2. ควรมีการคักษาควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มากที,สุด โดย 
วางแผนพัฒนาบนพื้นฐานของทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากที่สุด เพื่อสร้างรายไต้และอาฃีพที่ยั่งยืน 
ให้กับประซาซน

3. ควรมีการดำเนินการคักษาคุณภาพการให้บริการในด้านอื่น  ๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวซ้องกับ 
คุณภาพซีวิตของประซาซนในพื้นท่ี เพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิผลย่ิงข้ึน
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