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ก 
 

ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) มีบทบำทในกำรดูแล

จัดกำรให้มีกำรน ำมำตรำ 3/1 ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5)                

พ.ศ. 2545 ไปใช้ในทำงปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ต้องกำร

ประเมินประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของส่วนรำชกำรจังหวัดและองค์กำร

มหำชนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำระบบรำชกำร โดยเฉพำะในมิติด้ำนคุณภำพ                      

กำรให้บริกำร และต้องน ำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ประกอบกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของส่วน

รำชกำรต่ำงๆ ต่อไป 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ เทศบำลต ำบลยอด ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ

ของประชำชนต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของ เทศบำลต ำบลยอด ประกอบด้วยงำนบริกำร                            

จ ำนวน 4 งำน บัดนี้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์                              

จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรส ำรวจในครั้งนี้ขึ้น ท้ังนี้คณะท ำงำน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผลกำรส ำรวจจะเป็น

ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรของเทศบำลต ำบลยอด ให้ดียิ่งขึ้น 

และส่งผลต่อผู้รับบริกำรโดยตรงต่อไป 
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ค 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมำยจำกเทศบำลต ำบลยอดให้ด ำเนินกำรส ำรวจ

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลยอด ประจ ำปีงบประมำณ 

2562 จ ำนวน 4 งำนบริกำร ได้แก่ 1) งำนด้ำนกำรบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ให้บริกำร                     

2) งำนด้ำนกำรบริกำรจัดเก็บรำยได้  3) งำนด้ำนกำรบริกำรกู้ชีพกู้ภัย  4) งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ีต ำบลยอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ำรวจและประเมินผลควำมพึงพอใจ 

ของผู้รับบริกำรในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลยอด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำ คือ ประชำชน เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ                    

และหน่วยงำนเอกชนท่ีมำรับกำรบริกำร หรือติดต่อเป็นรำยบุคคล ณ จุดกำรให้บริกำรของเทศบำล

ต ำบลยอด โดยตรง กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวนท้ังส้ิน 240 คน ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในกำรกำรศึกษำ คือ สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย                                             

และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน เพื่อให้หน่วยงำนผู้ขอรับกำรประเมินใช้ประโยชน์ ในกำรพัฒนำงำนต่อไป 
 

ผลกำรประเมินสรุปได้ ดังนี้ 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลยอดในภำพรวม        

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.34 เมื่อพิจำรณำในแต่ละงำนของกำรให้บริกำร พบว่ำ  

        1) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่องำนด้ำนกำรบริกำรอ ำนวยควำมสะดวก                

แก่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.30 

        2) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่องำนด้ำนกำรบริกำรจัดเก็บรำยได้ อยู่ในระดับ      

มำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.39 

        3) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่องำนด้ำนกำรบริกำรกู้ชีพกู้ภัย อยู่ในระดับ               

มำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.23 

        4) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่องำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ       

ในพื้นท่ีต ำบลยอด อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.44 
 

สรุปค่ำคะแนนท่ีได้จำกเกณฑ์กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร                           

เพื่อก ำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส ำหรับข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                    

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมมิติท่ี 2 มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ร้อยละ                           

ของระดับควำมพึงพอใจ พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรกำรให้บริกำร                             

ของเทศบำลต ำบลยอด คิดเป็นร้อยละ 86.77  ค่ำคะแนนที่ได้คือ 8 คะแนน 
 



บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
เทศบำลต ำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยท่ีได้รับกำรจัดต้ัง

ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบล โดยวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังเพื่อกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง 

(Decentralization) ให้ประชำชนในท้องถิ่นระดับต ำบลซึ่งเป็นเขตชนบทอันเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่                            

ของประเทศไทย ได้มีโอกำสเรียนรู้กำรแก้ไขปัญหำและตอบสนองควำมต้องกำรของตนเองโดยกำร                           

เข้ำไปมีบทบำทหรือมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรปกครอง (Political Participation) หรือท่ีเรียกว่ำกำร

ปกครองตนเอง  (Local Self Government) ตำมระบอบประชำธิปไตยนั้น เทศบำลต ำบล                                 

จึงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีใกล้ชิดกับประชำชนในชนบทมำกท่ีสุด (ศุภชัย ยำวะประภำษ. 

2540 : 3) กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลเป็นกลไกในกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ประชำชนในพื้นท่ี

อย่ำงแท้จริง ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเลือกต้ังตัวแทนของประชำชนในพื้นท่ีมีกำรบริหำรงำน                           

หรือด ำเนินงำน โดยประชำชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจก ำหนดทิศทำงและวำงแผนพัฒนำ

ต ำบล มีกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลแล้ว เทศบำลต ำบลก็ย่อม

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำของหมู่บ้ำน ในต ำบลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                       

และประสิทธิผล จะเห็นได้ว่ำเทศบำลต ำบล เป็นหน่วยงำนกำรปกครองท้องถิ่นท่ีมีควำมส ำคัญ                             

ยิ่งในฐำนะท่ีเป็นองค์กรท่ีมีบทบำท อ ำนำจหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ

ประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อกำรกระจำยอ ำนำจของรัฐในกำรบริหำรจัดกำร                             

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ีในระดับรำกหญ้ำ เทศบำลต ำบลจึงมีบทบำทส ำคัญ

ต่อควำมส ำเร็จของกำรน ำนโยบำยและกำรกระจำยอ ำนำจไปปฏิบัติ เพรำะถ้ำเทศบำลต ำบล                            

ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ และหน้ำท่ีท่ีได้รับกำรถ่ำยโอนไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ                              

หรือไม่มีควำมเขม้แข็งแล้ว กำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกำรจะไม่บังเกิดผล 

 ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเทศบำลต ำบลมีหน้ำท่ีจะต้องยึดถือประโยชน์ของประชำชน

เป็นส ำคัญ จะต้องมีควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีปรับปรุงกำรท ำงำนขององค์กรในทุกหน่วยงำน

ให้มีควำมโปร่งใส มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนเข้ำถึงได้สะดวก มีมนุษย์สัมพันธ์ทุ่มเท                   

เอำใจใส่ให้กับงำนบริกำรประชำชนและท่ีผ่ำนมำกรมกำรปกครองได้ก ำหนดนโยบำยเน้นหนัก                       

ไว้ว่ำ (กรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น. 2557.  ออน-ไลน์) จะส่งเสริมและสนับสนุนกำรก ำกับดูแล                          

กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพ และส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน                             



2 
 

ของข้ำรำชกำรและพนักงำนขององค์กรปกครอง ซึ่งเทศบำลต ำบลแต่ละท่ียังต้องกำรแนวทำง                                  

ในกำรบริหำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์แก่ประชำชน                            

ให้มำกท่ีสุด 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ได้ก ำหนดกรอบ
กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำรของเทศบำลต ำบลยอด เพื่อให้กำร
ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร ในมิติท่ี 2 มิติด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร มีควำมเป็นกลำงและได้รับกำรยอมรับ
ว่ำมีควำมถูกต้องทำงวิชำกำรและเป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท ำ  ค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เทศบำลต ำบลยอด จึงจัดให้มีกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจเกี่ยวกับคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร โดยมอบหมำยให้มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
ด ำเนินกำรโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรแก่ประชำชน                  
ผู้ท่ีมำรับบริกำรของ เทศบำลต ำบลยอด ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส ำรวจและประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร            
ของเทศบำลต ำบลยอด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ได้แก ่เทศบำลต ำบลยอด อ ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน 

 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ประชำชน เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หน่วยงำน     

ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ท่ีมำรับบริกำรหรือติดต่อ เทศบำลต ำบลยอด โดยตรง ขนำดของกลุ่ม

ตัวอย่ำงจ ำนวน 240 คน   

 3. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเกี่ยวกับด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลยอด 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในงำนด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่  

  1) งำนด้ำนกำรบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ให้บริกำร 

  2) งำนด้ำนกำรบริกำรจัดเก็บรำยได้ 

  3) งำนด้ำนกำรบริกำรกู้ชีพกู้ภัย 

  4) งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ีต ำบลยอด 
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 ประเด็นกำรให้บริกำรต่ำงๆ ดังนี้ 1) ขั้นตอนกำรให้บริกำร 2) ช่องทำงกำรให้บริกำร  

3) เจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 4 ) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

 4. ขอบเขตด้ำนเวลำ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2561 ถึง 31 ตุลำคม 2562 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 1. เพื่อทรำบระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  

และน ำผลท่ีได้มำปรับปรุงในงำนด้ำนต่ำง ๆ ต่อไป 

 2. หน่วยงำนใช้เป็นประโยชน์ ต่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ และเพื่อพัฒนำองค์กร                      

ให้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์กำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรในทุกงำนบริกำร ๆ ด้ำน 

 3. เพื่อเป็นแนวทำงให้องค์กรหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้ศึกษำและน ำไปประยุกต์                   

ใช้กับนโยบำย แผนงำน และน ำสู่กำรพัฒนำองค์กรต่อไป 

  



บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลยอด 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 คณะท ำงำนได้ศึกษำเอกสำรจำกแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ ควำมพึงพอใจ                  
กำรให้บริกำรสำธำรณะ และข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน ดังนี ้
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
 ควำมพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคติท่ีเป็นนำมธรรม ไม่สำมำรถมองเห็นเป็นรูปร่ำงได้                            

กำรท่ีเรำจะทรำบว่ำบุคคลมีควำมพึงพอใจหรือไม่ สำมำรถสังเกตโดยกำรแสดงออกท่ีค่อนข้ำง

สลับซับซ้อน จึงเป็นกำรยำกท่ีจะวัดควำมพึงพอใจโดยตรง แต่สำมำรถวัดได้โดยทำงอ้อม โดยกำรวัด

ควำมคิดเห็นของบุคคลเหล่ำนั้น และกำรแสดงควำมคิดเห็นนั้นจะต้องตรงกับควำมรู้สึกท่ีแท้จริง                           

จึงสำมำรถวัดควำมพึงพอใจนั้นได้ พจนำนุกรมฉบับบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 กล่ำวไว้ว่ำ “พึงพอใจ” 

หมำยถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมำยถึง พอใจ ชอบใจ  ซึ่งสอดคล้องกับ Wolman (1973 อ้ำงใน                            

ภนิดำ ชัยปัญญำ 2541 , 11) กล่ำวถึง ควำมพึงพอใจว่ำ เป็นควำมรู้สึกท่ีได้รับควำมส ำเร็จตำมมุ่งหวัง

และควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจหมำยถึงควำมรู้ท่ีมีควำมสุขหรือควำมพอใจเมื่อได้รับควำมส ำเร็จ 

หรือได้รับส่ิงท่ีต้องกำร (Quirk, 1987) ควำมพึงพอใจหมำยถึงควำมรู้สึกท่ีดีเมื่อประสบควำมส ำเร็จ 

หรือไต้รับส่ิงท่ี ต้องกำรให้เกิดขึ้นเป็นควำมรู้สึกท่ีพอใจ (Hornby, 2000) มีผู้กล่ำวถึงควำมหมำยของ

ควำมพึงพอใจไว้ดังนี้ 

 กชกร เป้ำสุวรรณ และคณะ (2550) ได้กล่ำวถึง ควำมหมำยของควำมพึงพอใจว่ำ ส่งท่ีควรจะ

เป็นไปตำมควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจเป็นผลของกำรแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบ

หนึ่ง ซึ่งเป็นควำมรู้สึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบกำรณ์ท่ีมนุษย์เรำได้รับอำจจะมำกหรือน้อยก็ได้  

และเป็นควำมรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ท้ังทำงบวกและทำงลบ แต่ก็เมื่อได้ส่ิงนั้น                     

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร หรือท ำให้บรรลุจุดมุ่งหมำยได้ ก็จะเกิดควำมรู้สึกบวก เป็นควำมรู้สึก

ท่ีพึงพอใจ แต่ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำส่ิงนั้นสร้ำงควำมรู้สึกผิดหวัง ก็จะท ำให้เกิดควำมรู้สึกทำงลบ                                 

เป็นควำมรู้สึกไม่พึงพอใจ 

 กำญจนำ อรุณสอนศรี (2546) กล่ำวว่ำ ควำมพึงพอใจของมนุษย์ เป็นกำรแสดงออกทำง

พฤติกรรมท่ีเป็นนำมธรรม ไม่สำมำรถมองเห็นเป็นรูปร่ำงไ ด้ กำรท่ีเรำจะทรำบว่ำบุคคล                                       

มีควำมพึงพอใจหรือไม่ สำมำรถสังเกตโดยกำรแสดงออกท่ีค่อนข้ำงสลับซับซ้อนและต้องมีส่ิงเร้ำท่ีตรง
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ต่อควำมต้องกำรของบุคคล จึงจะท ำให้บุคคลเกิดควำมพึงพอใจ ดังนั้นกำรสร้ำงส่ิงเร้ำจึงเป็นแรงจูงใจ                       

ของบุคคลนั้นให้เกิดควำมพึงพอใจในงำนนั้น 

 สมพงษ์ เกษมสิน (2526) ได้กล่ำวถึงแรงจูงใจของ Maslow ว่ำ A.H. Maslow ได้เสนอทฤษฎี

เกี่ยวกับกำรจูงใจ ซึ่ ง เป็น ท่ียอมรับกันแพร่หลำย และได้ ต้ังสมมุ ติฐำนเกี่ยวกับพฤติกรรม                                

ของมนุษย์ไว้ดังนี้ 

  1. มนุษย์มีควำมต้องกำร ควำมต้องกำรมีอยู่เสมอและไม่มีส้ินสุด ควำมต้องกำรใดท่ีได้รับ                            

กำรตอบสนองแล้วควำมต้องกำรอย่ำงอื่นจะเข้ำมำแทนท่ี ขบวนกำรนี้ไม่มีท่ีส้ินสุดต้ังแต่เกิดจนตำย 

  2. ควำมต้องกำรท่ีได้รับกำรตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป                          

ควำมต้องกำรท่ีไม่ได้รับกำรตอบสนองเท่ำนั้นท่ีเป็นส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 

  3. ควำมต้องกำรของมนุษย์มีล ำดับขั้น ตำมควำมส ำคัญ (a hierarchy of needs) 

กล่ำวคือ เมื่อควำมต้องกำรในระดับต่ ำได้รับกำรตอบสนองแล้ว ควำมต้องกำรในระดับสูงก็จะเรียกร้อง

ให้มีกำรตอบสนอง 

 กำรวัดควำมพึงพอใจ 

 กำรวัดควำมพึงพอใจนั้น บุญเรียง ขจรศิลป์ (2529) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ำทัศนคติ                            

หรือเจตคติเป็นนำมธรรม เป็นกำรแสดงออกค่อนข้ำงซับซ้อน จึงเป็นกำรยำกท่ีจะวัดทัศนคติได้

โดยตรง แต่เรำสำมำรถท่ีจะวัดทัศนคติได้โดยอ้อม โดยวัดควำมคิดเห็นของบุคคลเหล่ำนั้นแทน ฉะนั้น

กำรวัดควำมพึงพอใจก็มีขอบเขตท่ีจ ำกัดด้วย อำจมีควำมคลำดเคล่ือนเกิดขึ้นถ้ำบุคคลเหล่ำนั้นแสดง

ควำมคิดเห็นไม่ตรงกับควำมรู้สึกท่ีแท้จริง ซึ่งควำมคลำดเคล่ือนเหล่ำนี้ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดำของ

กำรวัดโดยท่ัว ๆ ไป 

 ภณิดำ ชัยปัญญำ (2541) กล่ำวว่ำ กำรวัดควำมพึงพอใจนั้น สำมำรถท ำได้หลำยวิธี ดังต่อไปนี้ 

  1. กำรใช้แบบสอบถำม เพื่อต้องกำรทรำบควำมคิดเห็น ซึ่งสำมำรถกระท ำได้ในลักษณะ

ก ำหนดค ำตอบให้เลือกหรือตอบค ำถำมอิสระ ค ำถำมดังกล่ำวอำจถำมควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำง ๆ 

  2. กำรสัมภำษณ์ เป็นวิธีกำรวัดควำมพึงพอใจทำงตรง ซึ่งต้องอำศัยเทคนิคและวิธีกำรท่ีดี                               

จะได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง 
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  3. กำรสังเกต เป็นวิธีวัดควำมพึงพอใจโดยกำรสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้ำหมำยไม่ว่ำ                        

จะแสดงออกจำกกำรพูดจำ กริยำ ท่ำทำง วิธีนี้ต้องอำศัยกำรกระท ำอย่ำงจริงจัง และสังเกต                                    

อย่ำงมีระเบียบแบบแผน 

 จำกแนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้นพอจะสรุปได้ว่ำ “ควำมพึงพอใจ” เป็นกำรแสดงควำมรู้สึกดีใจ

ยินดีของเฉพำะบุคคลในกำรตอบสนองควำมต้องกำรในส่วนท่ีขำดหำยไป ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยต่ำง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง โดยปัจจัยเหล่ำนั้นสำมำรถสนองควำมต้องกำรของบุคคลท้ังทำงร่ำงกำยและจิตใจได้

เหมำะสม และเป็นกำรแสดงออกทำงพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเลือกปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ 

 ทฤษฎีเก่ียวกับควำมพึงพอใจ 

 ผู้บริโภคจะมีควำมพึงพอใจมำกน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของตนว่ำได้รับ                                  

กำรตอบสนองมำกน้อยเพียงไร หำกได้รับกำรตอบสนองมำกก็จะก่อให้เกิดควำมจงรักภักดีและเกิด

กำรส่ือสำรแบบปำกต่อปำก แต่ถ้ำได้รับกำรตอบสนองน้อยก็จะรู้สึกในแง่ลบ 

 พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีส่ิงจูงใจ (motive) หรือแรงขับ (drive) เป็นควำมต้องกำร                               

ท่ีกดดันจนมำกพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง                                  

ซึ่งควำมต้องกำรของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ควำมต้องกำรบำงอย่ำงเป็นควำมต้องกำรทำงชีววิทยำ 

(biological) เกิดขึ้นจำกสภำวะตึงเครียด เช่น ควำมหิวกระหำย หรือควำมล ำบำก บำงอย่ำงเป็น

ควำมต้องกำรทำงจิตวิทยำ (psychological) เกิดจำกควำมต้องกำรกำรยอมรับ (recognition)                              

กำรยกย่อง (esteem) หรือกำรเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน (belonging) ควำมต้องกำรส่วนใหญ่อำจจะไม่

มำกพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลกระท ำในช่วงเวลำนั้น ควำมต้องกำรกลำยเป็นส่ิงจูงใจ เมื่อได้รับกำรกระตุ้น

อย่ำงเพียงพอจนเกิดเป็นควำมตึงเครียด โดยทฤษฎีท่ีได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุด 2 ทฤษฎี คือ                         

ทฤษฎีของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ และทฤษฎีของอับรำฮัม มำสโลว์ (Kotler and Armstrong, 2002 : 49) 

 ทฤษฎีกำรจูงใจของฟรอยด์ 

 ฟรอยด์ (Freud) ต้ังสมมติฐำนว่ำบุคคลมักไม่รู้ตัวมำกนักว่ำพลังทำงจิตวิทยำมีส่วนช่วยสร้ำง

ให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์ พบว่ำบุคคลเพิ่มและควบคุมส่ิงเร้ำหลำยอย่ำง ส่ิงเร้ำเหล่ำนี้อยู่นอกเหนือ                                

กำรควบคุมอย่ำงส้ินเชิง บุคคลจึงมีควำมฝัน พูดค ำท่ีไม่ ต้ังใจพู ด มีอำรมณ์อยู่ เหนือเหตุผล                                      

และมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอำกำรวิตกจริตอย่ำงมำก 
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 ทฤษฎีแรงจูงใจของมำสโลว ์

 อับรำฮัม มำสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหำวิธี ท่ีจะอธิบำยว่ำท ำไมคนจึงถูกผลักดันโดย                             

ควำมต้องกำรบำงอย่ำง ณ เวลำหนึ่ง ท ำไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลำและพลังงำนอย่ำงมำกเพื่อให้ได้มำซึ่ง

ควำมปลอดภัยของตนเอง แต่อีกคนหนึ่งกลับท ำส่ิงเหล่ำนั้น เพื่อให้ได้รับกำรยกย่องนับถือจำกผู้อื่น 

ค ำตอบของมำสโลว์ คือ ควำมต้องกำรของมนุษย์จะถูกเรียงตำมล ำดับจำกส่ิงท่ีกดดันมำกท่ีสุดไปถึง

น้อยท่ีสุด ทฤษฎีของมำสโลว์ได้จัดล ำดับควำมต้องกำรตำมควำมส ำคัญ คือ 

  1. ควำมต้องกำรทำงกำย (Physiological needs) เป็นควำมต้องกำรพื้นฐำน คือ อำหำร                               

ท่ีพัก อำกำศ ยำรักษำโรค 

  2. ควำมต้องกำรควำมปลอดภัย (safety needs) เป็นควำมต้องกำรท่ีเหนือกว่ำ                                 

ควำมต้องกำรเพื่อควำมอยู่รอด เป็นควำมต้องกำรในด้ำนควำมปลอดภัยจำกอันตรำย 

  3. ควำมต้องกำรทำงสังคม (social needs) เป็นกำรต้องกำรกำรยอมรับจำกเพื่อน 

  4. ควำมต้องกำรกำรยกย่อง (esteem needs) เป็นควำมต้องกำรกำรยกย่องส่วนตัว                             

ควำมนับถือ และสถำนะทำงสังคม 

  5 .  ควำม ต้องกำร ให้ตนประสบควำมส ำ เ ร็ จ  ( self-actualization needs) เป็น                                

ควำมต้องกำรสูงสุดของแต่ละบุคคล ควำมต้องกำรท ำทุกส่ิงทุกอย่ำงได้ส ำเร็จ บุคคลพยำยำมท่ีสร้ำง

ควำมพึงพอใจให้กับควำมต้องกำรท่ีส ำคัญท่ีสุดเป็นอันดับแรกก่อน เมื่อควำมต้องกำรนั้นได้รับ                                   

ควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำรนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยำยำมสร้ำงควำมพึงพอใจ

ให้กับควำมต้องกำรท่ีส ำคัญท่ีสุดล ำดับต่อไปตัวอย่ำงเช่น คนท่ีอดอยำก (ควำมต้องกำรทำงกำย)                             

จะไม่สนใจต่องำนศิลปะช้ินล่ำสุด (ควำมต้องกำรสูงสุด) หรือไม่ต้องกำร ยกย่องจำกผู้อื่น หรือไม่

ต้องกำรแม้ แต่อำกำศท่ีบริสุทธิ์ (ควำมปลอดภัย) แต่เมื่อควำมต้องกำรแต่ละขั้นได้รับควำมพึงพอใจ

แล้วก็จะมีควำมต้องกำรในขั้นล ำดับต่อไป 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรให้บริกำรสำธำรณะ  
  บรรจง กำญจนดุล (อ้ำงถึงใน กฤษณ์ ศุภนรำพรรค์ 2548, หน้ำ 25) ให้ควำมหมำยว่ำ                                      

บริกำรประชำชน (Public service) คล้ำยกับสินค้ำสำธำรณะว่ำ หมำยถึง กิจกรรมทุกประเภทท่ีรัฐ

จัดท ำขึ้น เพื่อสนองควำมต้องกำรส่วนร่วมของประชำชน ซึ่งอำจแบ่งได้ 2 ประเภท คือกิจกรรมท่ี

ตอบสนองควำมต้องกำรในด้ำนควำมสะดวกในกำรด ำเนินชีวิต  
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  ถำวร โพธิสมบัติ (อ้ำงถึงใน กฤษณ์ ศุภนรำพรรค์ 2548, หน้ำ 26) ได้ให้ควำมหมำย                           

ของกำรบริกำรประชำชน หมำยถึง กำรท่ีองค์กำรของรัฐได้กระจำยสินค้ำสำธำรณะออกไปให้กับ

ประชำชนในสังคม เพื่อควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นและเอื้ออ ำนวยประโยชน์สุขแก่ประชำชนให้มำกท่ีสุด                          

โดยเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐและยังต้องท ำกำรศึกษำหลักกำรให้บริกำรประชำชนของรัฐต้องค ำนึงถึง                                       

หลัก 3 ประกำร คือ 

   1. เพื่อประโยชน์สำธำรณะ กำรบริกำรประชำชนเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ี               

ขององค์กรของรัฐกับประชำชน โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะเอื้ออ ำนวยประโยชน์แก่ประชำชน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐกับประชำชนซึ่งองค์กำรของรัฐมีบทบำท หน้ำท่ีส ำคัญ 2 ประกำร ดังนี้  

    1.1 เป็นกลไกปกครองดูแลประชำชนให้ปฏิบัติตำมครรลองของกฎหมำย  

    1.2 เป็นกลไกจัดสรรทรัพยำกรและบริกำรพื้นฐำนทำงสังคม  กำรให้บริกำร                                 

ขององค์กำรของรัฐ จึงประกอบด้วยองค์กำร 2 ประเภท คือองค์กำรท่ีให้บริกำรเพื่อประโยชน์ส่วนรวม                           

และองค์กำรท่ีให้บริกำรเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล โดยหลักกำรบริกำรประชำชนเป็นหน้ำท่ีของรัฐ

จะต้องบริกำรประโยชน์สำธำรณ รัฐจะต้องท ำหน้ำท่ีให้บริกำรต่ำงๆ ให้แก่ประชำชน เช่น กำรรักษำ

ควำมสงบเรียบร้อยและกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งในสังคม  กำรป้องกันและปรำบปรำม

อำชญำกรรม กำรรักษำสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมำยกำรป้องกันประเทศ กำรให้ส่ิงตอบแทนแก่สมำชิก

ในสังคม ผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อชำติบ้ำนเมือง กำรออกกฎหมำย สวัสดิกำรแก่ผู้ใช้แรงงำน กำรระดม

ทรัพยำกร ได้แก่ เงินภำษีอำกรจำกสังคม กำรสำธำรณสุข กำรบริกำรผู้ยำกจนให้เปล่ำโดยบัตร

สุขภำพ กำรให้กำรศึกษำแก่เยำวชนแบบ ให้เปล่ำ กำรวำงแผนใช้พลังงำนและส่ิงแวดล้อม กำรพัฒนำ

และวำงแผนชุมชนเมือง กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ  

   3. หลักกำรบริหำรในด้ำนกำรบริกำรประชำชน  รัฐมี เป้ำหมำยกำรบริกำรเพื่อ                               

ควำมพึงพอใจของประชำชน รัฐมีหน้ำท่ีเป็นองค์กำรของรัฐ ถ้ำเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรของรัฐบริกำร

ประชำชนดีแล้ว ประชำชนท่ีได้รับบริกำรจำกองค์กำรของรัฐควรมีควำมสบำยใจ ซึ่งผลท่ีได้จำกกำร

บริกำรของรัฐดังกล่ำว ประชำชนจะพอใจและให้ควำมร่วมมือกับรัฐ กำรบริกำรประชำชนเป็นกำร

บริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ เมื่อประชำชนติดต่อมำขอรับบริกำรขององค์กำรของรัฐ ถ้ำมีกำรจัดระบบ

กำรบริหำรงำน ท่ีดี เช่น กำรจัดองค์กำร กำรวำงแผนกำรประสำนงำนกันเป็นอย่ำงดี  ผลท่ีได้คือ                                

กำรท ำงำนท่ีเกิดประสิทธิภำพ ประชำชนท่ีมำติดต่องำนก็จะได้รับควำมสะดวกในกำรท่ีมำรับบริกำร 

ในทำงตรงกันข้ำมหำกกำรจัดระบบกำรบริหำรงำนหย่อนสมรรถภำพ ผลท่ีจะเกิดขึ้นกับประชำชนท่ี
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จะต้องเสียเวลำ เสียงบประมำณ และประชำชนก็จะเกิดควำมเบื่อหน่ำยต่อองค์กำรของรัฐ ซึ่งน ำควำม

เสียหำยมำสู่กำรบริหำรองค์กำรของรัฐโดยส่วนรวมทั้งระบบ  

  ปรัชญำ เวสำรัชช์ (2526, หน้ำ 55) กล่ำวว่ำ แคทซ์ และแดเน็ท ได้เสนอแนวทำงกำรศึกษำ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชนกับเจ้ำหน้ำท่ีองค์กำรว่ำมีลักษณะ 3 ประกำร ดังนี้  

   1. ลักษณะของกำรเผชิญหน้ำ  คือ ขณะท่ีประชำชนพบเจ้ำหน้ำท่ีมีกำรทักทำย                             

หรือไม่พูดกันนำน พูดเป็นกันเองหรือไม่ พูดแบบสุภำพหรือเคร่งเครียด  

   2. ขั้นตอนหรือกระบวนกำรท่ีเกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ ประชำชนท่ีรับบริกำรต้องผ่ำน

ขั้นตอนอะไรบ้ำง กรอกแบบฟอร์มมำกน้อยแค่ไหน ต้องผ่ำนเจ้ำหน้ำท่ีกี่คน  

   3. ทรัพยำกรผ่ำนมือ  เช่น ผู้รับบริกำรได้รับส่ิงท่ีตนประสงค์หรือไม่ได้รับบริกำร                           

ตำมต้ังใจไว้หรือไม่ ประชำชนต้องเสียค่ำบริกำรมำกน้อยเพียงใด  

  จำกควำมหมำยของกำรบริกำร  สรุปได้ว่ำ กำรบริกำรเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก                            

และประสำนสัมพันธ์โดยยึดหลักควำมเสมอภำค มีควำมยุติธรรม และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรให้เกิดควำมพึงพอใจและประทับใจนั่นเอง  

  จอห์น ดี มิลเล็ต (1954, หน้ำ 397-400) ได้กล่ำวเกี่ยวกับควำมพึงพอใจในกำรบริกำร 

(Satisfactory Service) หรือควำมสำมำรถท่ีจะพิจำรณำว่ำบริกำรนั้นเป็นท่ีพึงพอใจ  หรือไม่                            

โดยวัดจำก  

   1. กำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียม (Equitable Service) คือ กำรบริกำรท่ีมีควำม ยุติธรรม  

   2. เสมอภำคและเสมอหน้ำไม่ว่ำจะเป็นใคร  

   3. กำรให้บริกำรรวดเร็ว ทันต่อเวลำ (Timely Service) คือ กำรให้บริกำรตำม ลักษณะ

ควำมจ ำเป็น รีบด่วน  

   4. กำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอ  (Ample Service) คือ ควำมต้องกำรเพียงพอใน                            

ด้ำนสถำนท่ี บุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ  

   5. กำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Service) จนกว่ำจะบรรลุผล  

   6. กำรให้บริกำรท่ีมีควำมก้ำวหน้ำ (Possessive Service) คือ กำรพัฒนำงำนบริกำร 

ทำงด้ำนปริมำณ และคุณภำพให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำไปเรื่อย ๆ  
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   Michael R. Fitzgerald & Robert F. Durant (อ้ำงถึงใน กฤษณ์ ศุภนรำพรรค์ 2548,                                                    

หน้ำ 30 ) ได้ให้ควำมหมำยเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อกำรบริกำรสำธำรณะ                                     

(Public Service Satisfaction) ว่ำ เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรให้บริกำรของหน่วย

กำรปกครองท้องถิ่น โดยมีพื้นฐำนเกิดจำกกำรรับรู้ (Perceptions) ถึงกำรส่งมอบกำรบริกำรแท้จริง                                         

และกำรประเมินผลนี้ก็จะแตกต่ำงกันไป ขึน้อยู่กับ 

   1. ด้ำนอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเกิดจำกกำรได้รับรู้ถึงกำรส่งมอบกำรบริกำร  

   2. ด้ำนวัตถุวิสัย (0bjective) ซึ่งเกิดจำกกำรได้รับปริมำณและคุณภำพของกำรบริกำร 

   P.Nelson Reid & James H Gundlach (อ้ำงถึงใน กฤษณ์ ศุภนรำพรรค์ 2548, หน้ำ 31)                               

มีควำมเห็นว่ำควำมพึงพอใจของประชำชนหลังจำกกำรพบปะกับพฤติกรรมกำรให้บริกำร เป็นระดับ

ควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีเกิดจำกกำรรับบริกำรจำกเจ้ำหน้ำท่ีท่ี สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร                                 

หรือแก้ไขปัญหำ รวมทั้งลดปัญหำและท ำให้ประชำชนเกิดควำมภำคภูมิใจได้มำกน้อยเพียงใด  

  สุริยะ วิริยะสวัสด์ิ (อ้ำงถึงใน กฤษณ์ ศุภนรำพรรค์ 2548, หน้ำ 36) ได้ให้ ควำมหมำย                                 

ของควำมพึงพอใจหลังกำรให้บริกำรของหน่วยงำนของรัฐ  หมำยถึง ระดับผลท่ีได้จำกกำรพบปะ 

สอดคล้องกับปัญหำท่ีมีอยู่หรือไม่ ส่งผลท่ีดี และสร้ำงควำมภูมิใจเพียงใด  

  มณีวรรณ ต้ันไทย (อ้ำงถึงใน กฤษณ์ ศุภนรำพรรค์ 2548, หน้ำ 38) ได้ให้ ควำมหมำย                                 

ควำมพึงพอใจของประชำชน ท่ีมีต่อกำรได้รับบริกำรในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ คือ  

   1. ด้ำนควำมสะดวกท่ีได้รับ  

   2. ด้ำนตัวเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร  

   3. ด้ำนคุณภำพของบริกำรท่ีได้รับ  

   4. ด้ำนระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  

   5. ด้ำนข้อมูลท่ีได้รับจำกกำรบริกำร  

  วัลภำ ชำยหำด (อ้ำงถึงใน กฤษณ์ ศุภนรำพรรค์ 2548, หน้ำ 39) ได้ให้ควำมหมำย                                           

ควำมพึงพอใจของประชำชนท่ีมีต่อกำรบริกำรสำธำรณะว่ำ  หมำยถึง ระดับของควำมพึงพอใจ                          

ของประชำชนท่ีมีต่อกำรได้รับบริกำรในลักษณะของ  

   1. กำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
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   2. กำรให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วและทันเวลำ  

   3. กำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  

   4. กำรให้บริกำรอย่ำงก้ำวหน้ำ  

 ป รั ชญ ำ  เ ว ส ำ รั ช ช์  (2526, ห น้ ำ  8) ก ล่ ำ ว ว่ ำ  แ คทซ์  (Catch) แ ละ แ ด เ น็ ท  (Danet)                                     

ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ำ มีองค์ประกอบ 3 ประเภทท่ีพึงน ำมำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชน                     

กับองค์กำรดังนี้  

   1. องค์ประกอบของสภำพแวดล้อม คือ ลักษณะทำงวัฒนธรรมหรือธรรมเนียม ปฏิบัติ

ท่ัวไปในสังคม เช่น ค่ำนิยม มรรยำททำงสังคม แบบแผนพฤติกรรมในประชำคม องค์ประกอบนี้มี

อิทธิพล ต่อองค์กำรและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชนกับองค์กำรเป็นอย่ำงมำก เพรำะองค์กำร                             

รูปนัยถึงแม้จะมีโครงสร้ำงและบทบำทเหมือนกันก็ตำม แต่หำกอยู่ในสภำวะแวดล้อมแตกต่ำงกันไปด้วย  

   2. องค์ประกอบภำยในองค์กำร เป็นลักษณะท่ีเกิดขึ้นภำยในองค์กำรเอง ซึ่งจะพิจำรณำถึง 

    2.1 เป้ำหมำยขององค์กำรว่ำให้บริกำรประชำชนเฉพำะตัวหรือบริกำรสังคมส่วนรวม  

    2.2 เจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรได้รับกำรฝึกฝนอบรมอย่ำงไร  

    2.3 กำรควบคุมบังคับบัญชำดูว่ำมีกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กำร

ใกล้ชิดแค่ไหน  

    2.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีภำยในองค์กำรเอง มีพฤติกรรมกำรท ำงำนท่ี

เป็นอิสระ หรือจับกลุ่มมีพฤติกรรมแบบเดียวกัน  

    2.5 ขนำดองค์กำรและล ำดับช้ันกำรบังคับบัญชำ  ดูว่ำองค์กำรมีขนำดใหญ่                                                   

หรือ เป็นองค์กำรขนำดเล็ก  

   3. องค์ประกอบของสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำรติดต่อ ตัวแปรท่ีน ำมำพิจำรณำดังนี้  

    3.1 สภำพทำงสังคมท่ีแตกต่ำงกันหรือคล้ำยกันระหว่ำงประชำชนกับเจ้ำหน้ำท่ี  

    3.2 ควำมสนิทสนมใกล้ชิดเป็นส่วนตัวระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีกับประชำชน  

    3.3 สภำพสถำนท่ี เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น ขณะเจ้ำหน้ำท่ีพบประชำชน  

    3.4 ช่วงเวลำท่ีพบปะนำนเพียงใด  
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  ปรัชญำ เวสำรัชช์ (2526, หน้ำ 8) ได้น ำแนวคิดของแคทซ์ และแดเน็ท มำดัดแปลงเป็น

กรอบควำมคิดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรท่ีมีผลกระทบต่อเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำร

ผู้รับบริกำร และสภำพกำรพบปะระหว่ำงคนสองกลุ่ม โดยท่ีตัวเจ้ำหน้ำท่ีจะได้รับอิทธิพลจำกตัว

องค์กำรเอง และสภำพกำรพบปะท่ีออกมำ ย่อมมีผลสะท้อนออกมำในรูปทัศนคติหรือกำรกระท ำท่ี

ส่งผลย้อนไปหำเจ้ำหน้ำท่ีองค์กร ผู้รับบริกำรและองค์กำรเอง ซึ่งเขำเห็นว่ำองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิด

พฤติกรรมระหว่ำงกำรพบปะของท้ังสองฝ่ำยอำจแยกได้สำมประเภท คือ องค์ประกอบท่ีเกิดจำกตัว

เจ้ำหน้ำท่ี องค์ประกอบท่ีเกิดจำกตัวผู้บริหำร  และองค์ประกอบท่ีเกิดจำกสภำพกำรพบปะ                       

โดยรำยละเอียดของแต่ละองค์ประกอบสำมำรถพิจำรณำได้ดังนี้  

   1. องค์ประกอบท่ีเกิดจำกตัวเจ้ำหน้ำท่ี กำรท่ีเจ้ำหน้ำท่ีมีพฤติกรรมบำงอย่ำงในกำร

ปฏิบัติต่อประชำชนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนี้  

    1.1 ลักษณะทำงจิตวิทยำ อำรมณ์ บุคลิกภำพ สภำพจิตใจของเจ้ำหน้ำท่ีเป็นเกณฑ์                             

คนท่ีก ำลังอำรมณ์เสียหรือเป็นคนอ่อนไหวง่ำย ย่อมมีแนวโน้มปฏิบัติกับประชำชน อย่ำงไม่เป็นท่ีน่ำ

พอใจ ซึ่งตรงข้ำมกับผู้ท่ีมีนิสัยร่ำเริงมักท ำให้ประชำชนพอใจ  

    1.2 บทบำทท่ีเกี่ยวกับต ำแหน่งหน้ำท่ี พิจำรณำเจ้ำหน้ำท่ีโดยอำศัยบทบำทเข้ำมำ

ช่วย ซึ่งสรุปได้ว่ำพฤติกรรมของบุคคลจะมีลักษณะอย่ำงไร ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นสวมบทบำทอยู่ใน

ต ำแหน่งอะไร  

    1.3 ทัศนคติต่อประชำชนและกำรพบปะกับประชำชน เจ้ำหน้ำท่ีจะปฏิบัติอย่ำงไร 

ย่อมขึ้นอยู่กับทัศนคติต่อประชำชน ซึ่งแยกเป็นทัศนคติต่อประชำชนเฉพำะบุคคลและต่อส่วนรวม  

    1.4 ทัศนคติต่อองค์กำรและอำชีพ หน่วยงำนรัฐเป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมมั่นคงจึง

ขำดแรงกระตุ้นในกำรท ำงำน ขณะท่ีองค์กำรเอกชนจะต้องค ำนึงถึงกำรให้บริกำร ท่ีมีประสิทธิภำพ                                        

เพรำะมีผลต่อกำรท ำงำนจึงมีแนวโน้มกำรให้บริกำรท่ีดีกว่ำ  

    1.5 พื้นฐำนกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม  

   2. องค์ประกอบท่ีเกิดจำกตัวประชำชน ควำมสัมพันธ์ของพฤติกรรมระหว่ำงประชำชน                                  

และเจ้ำหน้ำท่ี มีดังนี้ 

    2.1 ลักษณะทำงจิตวิทยำเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับอำรมณ์และจิตใจ ในท ำนองเดียว                                        

กับลักษณะของจิตวิทยำของเจ้ำหน้ำท่ีท่ีกล่ำวมำแล้ว  
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    2.2 ทัศนคติต่อกำรพบปะต่อองค์กำรและต่อเจ้ำหน้ำท่ี คือควำมเห็นท่ีประชำชน                                                                 

มีต่อองค์กำร  

    2.3 สถำนะทำงสังคมหรือควำมแตกต่ำง ในด้ำนสถำนะทำงสังคมหรือระยะห่ำงทำง

สังคม (Social distance) ระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีองค์กำรกับประชำชน ซึ่งมีผลต่อสัมพันธภำพของท้ังสองฝ่ำย  

    2.4 สัมพันธภำพส่วนตัวกับเจ้ำหน้ำท่ี ซึ่งมีผลท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีให้กำรบริกำรท่ี

สะดวกรวดเร็วมำกกว่ำคนท่ีไม่รู้จักกัน  

    2.5 ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบกำรท ำงำนขององค์กำร ซึ่งประชำชนมักไม่ค่อยมี

ท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถอ้ำงกฎระเบียบมำใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติต่อประชำชนได้  

   3. องค์ประกอบท่ีเกิดจำกสภำพกำรพบปะ กำรพบปะมีผลต่อควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง

ประชำชนกับเจ้ำหน้ำท่ี ดังนี้  

    3.1 สภำพกำรท ำงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชนกับเจ้ำหน้ำท่ี และเจ้ำหน้ำท่ี

กับผู้บังคับบัญชำ ถ้ำควำมสัมพันธ์เป็นแบบสนิทสนมกันดีก็จะมีควำมมั่นใจในกำรใช้บริกำร  

    3.2 ระยะเวลำ เช่น มีกำรพบประชำชนบ่อยครั้งหรือไม่ ถ้ำบ่อยก็คุ้นเคยมีควำม

เป็นกันเองในเวลำต่อมำ  

    3.3 สถำนท่ีพบประชำชน ซึ่งจะมีผลต่อกำรพบปะ เช่น ข้ำรำชกำรท่ีให้บริกำร

ประชำชนในห้องท่ีมีอำกำศร้อนอบอ้ำว น่ำจะมีผลต่อกำรให้บริกำร  

    3.4 เรื่องท่ีพบประชำชน ลักษณะกำรพบประชำชน  

    3.5 วิธีกำรพบเป็นไปในรูปใด เป็นส่วนตัวหรือพบเพื่อช้ีแจงในท่ีประชุม ซึ่งเป็นท่ี

คำดว่ำจะก่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรมในกำรพบท่ีแตกต่ำงกันด้วย  

  นอกจำกองค์ประกอบข้ำงต้นแล้ว ในกำรบริกำรของรัฐนั้นจะต้องค ำนึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 

   1. กำรให้บริกำรท่ีเป็นควำมพึงพอใจแก่สมำชิกสังคม ควำมพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีวัดได้ยำก                     

หรือให้ค ำจ ำกัดควำมยำก แต่อำจกล่ำวได้อย่ำงกว้ำงๆ ถึงองค์ประกอบท่ีจะท ำให้เกิดควำมพึงพอใจดังนี ้ 

    1.1 ให้บริกำรท่ีเท่ำเทียมกันแก่สมำชิกสังคม  

    1.2 ให้บริกำรในเวลำท่ีเหมำะสม  เช่น  บริกำรดับเพลิง  บริกำรช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยน้ ำท่วม  
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    1.3 ให้บริกำรโดยค ำนึงถึงปริมำณควำมมำกน้อย คือ ให้บริกำรไม่มำกหรือน้อยเกินไป  

    1.4 ให้บริกำรท่ีมีควำมสืบเนื่อง เพื่อท่ีว่ำเป็นบริกำรท่ีสมำชิกสังคมท่ีสำมำรถรับได้

ทุกเมื่อท่ีต้องกำร 

    1.5 กำรให้บริกำรของรัฐ ต้องได้รับกำรปรับปรุงให้ทันกับควำมเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  

   2. กำรให้บริกำรโดยมีควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ซึ่งเป็นค่ำนิยมพื้นฐำนส ำหรับ                             

กำรบริกำรของรำชกำรในสังคมประชำธิปไตย ซึ่งจะท ำหน้ำท่ีภำยใต้กำรช้ีน ำทำงกำรเมืองจำกตัวแทน                           

ของประชำชน และต้องสำมำรถให้บริกำรท่ีมีลักษณะกำรสนองตอบต่อมติมหำชน ต้องมีควำมยืดหยุ่น                         

ท่ีจะต้องปรับเปล่ียนลักษณะงำนหรือกำรให้บริกำรท่ีสำมำรถสนองควำมต้องกำรท่ีเปล่ียนแปลงได้มำกท่ีสุด 

  จะเห็นได้ว่ำองค์ประกอบท่ีผู้บริหำรให้ควำมสนใจและเป็นองค์ประกอบท่ีอยู่ใกล้ชิด                           

ซึ่งสำมำรถปรับปรุงแก้ไขได้โดยไม่ล ำบำกนัก คือทำงด้ำนตัวเจ้ำหน้ำท่ีองค์กำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง                   

ในเรื่องทัศนคติ ต่อองค์กำรและอำชีพ ตลอดจนทัศนคติต่อลูกค้ำดังได้กล่ำวมำแล้ว พฤติกรรม                                

ของเจ้ำหน้ำท่ีในกำรให้บริกำรต่อลูกค้ำจะเป็นอย่ำงไรนั้น  ส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับทัศนคติ                                 

ของเจ้ำหน้ำท่ีองค์กำรเป็นส ำคัญ 
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ข้อมูลพ้ืนฐำนของเทศบำลต ำบลยอด 
ข้อมูลสภำพทั่วไป  

เทศบำลต ำบลยอด  อ ำเภอสองแคว  จังหวัดน่ำน  ต้ังอยู่ทำงทิศตะวันออกของอ ำเภอสองแคว               

อยู่ห่ำงจำกจังหวัดน่ำน ไปทำงทิศเหนือเป็นระยะทำงประมำณ 90 กิโลเมตร ห่ำงจำกอ ำเภอสองแคว               

15 กิโลเมตร และห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครโดยทำงรถยนต์ ประมำณ 766 กิโลเมตร เทศบำลต ำบลยอด               

มีพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 105.20 ตำรำงกิโลเมตร หรือ เท่ำกับ 65,750 ไร่ มีอำณำเขตติดต่อ               

กับอ ำเภอต่ำง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ ำเภอเชียงค ำ จังหวัดพะเยำ และต ำบลชนแดน อ ำเภอสองแคว  

จังหวัดน่ำน 

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต ำบลผำตอ และต ำบลผำทอง อ ำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต ำบลชนแดน และต ำบลนำไร่หลวง อ ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต ำบลผำช้ำงน้อย อ ำเภอปง จังหวัดพะเยำ  
 

ลักษณะภูมิอำกำศ 

ลักษณะอำกำศมีลักษณะร้อนช่ืน อำกำศเปล่ียนแปลงไปตำมฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ไปจนถึงกลำงเดือนพฤษภำคม อำกำศร้อน                                       

และแห้งแล้ง แต่บำงครั้งอำจมีอำกำศเย็น บ้ำงครั้งเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรงหรืออำจ                       

มีลูกเห็บตกก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชนทุกปี เรียกว่ำ “พำยุฤดูร้อน” อำกำศร้อน                          

จะมีอุณหภูมิระหว่ำง 35 – 39.9 องศำเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมำณ 40 องศำเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลำงเดือนพฤษภำคม ฝนตกมำกในช่วงเดือน พฤษภำคม – ตุลำคม        

แต่อำจเกิด “ช่วงฝนท้ิง” ซึ่งอำจนำนประมำณ 1 – 2 สัปดำห์หรือบำงปีอำจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝน

น้อยนำนนับเดือน ในเดือนกรกฎำคม แต่ในเขตเทศบำลไม่เคยเกิ ดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉล่ีย

ประมำณ  800-900  มิลลิเมตร   

ฤดูหนำว เริ่มต้ังแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ในช่วงกลำงเดือนตุลำคม

นำนรำว 1-2 สัปดำห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจำกฤดูฝนเป็นฤดูหนำว อำกำศแปรปรวนไม่แน่นอน                                

อำจเริ่มมีอำกำศเย็นหรืออำจยังมีฝนฟ้ำคะนอง อำกำศหนำวอุณหภูมิต่ ำสุด ประมำณ  10 องศำ   
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ลักษณะภูมิประเทศต ำบลทุ่งช้ำง 

จ ำนวนหมู่บ้ำน 6 หมู่บ้ำน 

1. บ้ำนสะเกิน   หมู่ท่ี 1 

2. บ้ำนยอด    หมู่ท่ี  2 

3. บ้ำนผำหลัก   หมู่ท่ี  3 

4. บ้ำนปำงส้ำน   หมู่ท่ี 4 

5. บ้ำนผำสิงห์   หมู่ท่ี 5 

6. บ้ำนน้ ำเกำะ   หมู่ท่ี 6 

จ ำนวนประชำกร 

ตำรำงที่ 2.1 แสดงข้อมูลจ ำนวนประชำกร 

เขตกำรปกครอง 
จ ำนวน ร้อยละ 

(ของประชำกร) 
ขนำดครัวเรือน 

(คน/บ้ำน) ประชำกร ครัวเรือน 

บ้ำนสะเกิน     หมู่ท่ี 1 467 171 16.16 2.7 
บ้ำนยอด        หมู่ท่ี 2 404 113 13.98 3.6 
บ้ำนผำหลัก    หมู่ท่ี 3 661 186 22.87 3.6 

บ้ำนปำงส้ำน   หมู่ท่ี 4 617 183 21.35 3.4 
บ้ำนผำสิงห์     หมู่ท่ี 5 498 140 17.23 3.6 
บ้ำนน้ ำเกำะ    หมู่ท่ี 6 243 48 8.41 5.1 

รวม 2,890 841 100.00 3.4 
 

สภำพทำงสังคม 

กำรศึกษำ 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ ประชำกรอำยุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่ำน                            

เขียนภำษไทยและคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  เด็กอำยุ  6 – 14  ปี  ร้อยละ  100  ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 

9 ปี ได้เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หรือเทียบเท่ำ และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงำนท ำ ร้อยละ 99                                   

ด้ำนกำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ปัญหำคือ ยังไม่สำมำรถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้ กำรแก้ปัญหำ

ของเทศบำล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กำรสนับสนุนอำหำรเสริมนม                           

อำหำรกลำงวัน ในหับทำงโรงเรียนในเขตพื้นท่ี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่ำง ๆ กับทำงโรงเรียน   
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สำธำรณสุข 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ ประชำชนกรส่วนมำกมีสุขภำพท่ีดี มีกำรคัดกรอง

สุขภำพให้กับประชำชนกลุ่มเส่ียง โรคท่ีมักเกิดแก่ประชำกรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคควำมดัน 

เบำหวำน โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก มือ-ปำก-เท้ำในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมำก มีสถิติเข้ำรับ                                  

กำรรักษำพยำบำล ปัญหำคือประชำชนบำงรำยไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภำพประจ ำปี                         

กำรแก้ไขปัญหำ คือ หน่วยงำนสำธำรณสุข โรงพยำบำล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น

ควำมส ำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชำชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี แต่ต้องเป็นกำร

ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำน บำงครัวเรือนไม่ได้กินอำหำร                              

ท่ีถูกสุขลักษณะ กำรใช้ยำเพื่อบ ำบัดอำกำรเจ็บป่วยท่ีไม่เหมำะสม กำรออกก ำลังกำยยังไม่สม่ ำเสมอ  

และประชำกรส่วนมำกไม่ได้รับกำรตรวจสุขภำพ ปัญหำเหล่ำนี้เทศบำลพยำยำมอย่ำงยิ่งท่ีจะแก้ไข  

โดยร่วมมือกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยอดจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำ   

หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข 

1. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลยอด   จ ำนวน  1  แห่ง 

2. สถำนพยำบำลชุมชนบ้ำนสะเกิน   จ ำนวน  1 แห่ง 
 

สภำพเศรษฐกิจ 

ประชำกรในเขตเทศบำล ร้อยละ 90 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ผลผลิต                        

ทำงกำรเกษตรท่ีส ำคัญ  ได้แก่  มะแข่น มะนำว ข้ำว  มันส ำปะหลัง  ดังนี้ 

1. อำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ   80 ของจ ำนวนประชำกรท้ังหมด         

2. อำชีพเล้ียงสัตว์ ร้อยละ    5 ของจ ำนวนประชำกรท้ังหมด       

3. อำชีพรับจ้ำง  ร้อยละ    10  ของจ ำนวนประชำกรท้ังหมด         

4. อำชีพค้ำขำย  ร้อยละ    5 ของจ ำนวนประชำกรท้ังหมด       

กำรเกษตร 

กำรปศุสัตว์ เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพ

เสริม เช่น  กำรเล้ียงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ ำนวนสัตว์ในพื้นท่ีโดยประมำณ 

กำรบริกำร 

1. ร้ำนอำหำร 5 แห่ง 
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กำรท่องเที่ยว ในเขตเทศบำลมีแหล่งท่องเท่ียว ได้ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวให้เกิดขึ้น                

ในชุมชน เช่น กำรจัดงำนประเพณีต่ำง ๆ กำรจัดสร้ำงสวนสำธำรณะส ำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ                                 

เช่น  อุทยำนแห่งชำติถ้ ำหลวงสะเกิน น้ ำตกห้วยหำด น้ ำตกสวรรค์น้ ำเกำะ จุดชมวิวดอยจ๋ี เป็นต้น 

อุตสำหกรรม   จ ำนวนกิจกำรอุตสำหกรรมขนำดเล็ก (โรงสีขนำดเล็ก)   จ ำนวน   7   แห่ง 

กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 

กำรพำณิชย์ 

1. สถำนีบริกำรน้ ำมัน  1     แห่ง 

2. ร้ำนค้ำต่ำงๆ  109 แห่ง  

กลุ่มอำชีพ  มีกลุ่มอำชีพ  จ ำนวน  2  กลุ่ม 

1. กลุ่มผลิตผู้ปลูกมะนำว  บ้ำนยอด หมู่ท่ี 2 

2. กลุ่มน้ ำพริกลำบ   บ้ำนผำสิงห์ หมู่ท่ี 5 

แรงงำน จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ  ประชำกรท่ีมีอำยุ  15-60 ปี อยู่ ใน                               

ก ำลังแรงงำน ร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับอัตรำส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73.99 ซึ่งสูงกว่ำมำก แต่ค่ำแรง                             

ในพื้นท่ีต่ ำกว่ำระดับจังหวัด โดยเฉพำะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร ประชำกรอำยุระหว่ำง 25-50 ปี 

บำงส่วน ไปรับจ้ำงท ำงำนนอกพื้นท่ี รวมทั้งแรงงำนท่ีไปท ำงำนต่ำงประเทศ ปัญหำท่ีพบคือ ประชำกร

ต้องไปท ำงำนนอกพื้นท่ีในเมืองท่ีมีโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท ห้ำงร้ำนใหญ่ ๆ เพรำะในพื้นท่ีไม่มี

โรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะพื้นท่ีส่วนมำกเป็นท่ีอยู่อำศัย ปัญหำนี้                               

ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ 

กำรบริกำรโครงสรำ้งพื้นฐำน 

ด้ำนกำรคมนำคม  ในเขตเทศบำลมีเส้นทำงคมนำคมในพื้นท่ีเทศบำลท่ีเป็นถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ร้อยละ 80 เป้ำหมำยคือต้องกำรให้ได้มำกกว่ำนี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหำรมีนโยบำย                         

ท่ีจะด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสำย ปัญหำคือ เทศบำลไม่สำมำรถด ำเนินกำร                          

ได้เนื่องจำกพื้นท่ียังไม่เป็นท่ีสำธำรณะ จะด ำเนินกำรได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นท่ีสำธำรณะ 

ด้ำนกำรโทรคมนำคม  

โทรศัพท์ 

1. จ ำนวนโทรศัพท์สำธำรณะในเขตพื้นท่ี     จ ำนวน     -        หมำยเลข 

2. จ ำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล    จ ำนวน     2   หมำยเลข 

3. จ ำนวนชุมสำยโทรศัพท์จ ำนวน   จ ำนวน     1   ชุมสำย 
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4. ท่ีท ำกำรไปรษณีย์    จ ำนวน     1     แห่ง 

5. หอกระจำยข่ำวในพื้นท่ีให้บริกำรได้ครอบคลุม  ร้อยละ  100  ของพื้นท่ีเทศบำล 

ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

1. มีไปรษณีย์  จ ำนวน  1  แห่ง  ให้บริกำร เวลำ  08.00 –  16.30 น.  ในวันจันทร์ 

– เสำร์ (วันเสำร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอำทิตย์    

2. มีรถโดยสำรประจ ำทำง จำกน่ำน – เชียงรำย  จ ำนวน  1  เท่ียวต่อวัน/ไปกลับ 

ด้ำนกำรไฟฟ้ำ 

กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหำคือ

ไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงหรือท่ีสำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด เนื่องจำกพื้นท่ี

ท่ีมีควำมต้องกำรให้ติดต้ังไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นท่ีสำธำรณะ เทศบำลจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้

เช่นเดียวกับถนน กำรแก้ปัญหำคือ ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำย ๆ ฝ่ำย เพื่อท่ีจะท ำควำมเข้ำใจ

กับประชำชนในพื้นท่ี และวิธีกำรท่ีจะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร ท้ังนี้ เทศบำลก็ได้ต้ังงบประมำณในส่วน

นี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำ

ให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตเทศบำลมีไฟฟ้ำใช้ ดังนี้ 

1. จ ำนวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้ำ  841  หลังคำเรือน 

2. ไฟฟ้ำสำธำรณะ ครอบคลุมถนนทุกสำยในเขตเทศบำล 

ด้ำนกำรประปำ 

กำรประปำ เทศบำลไม่มีกิจกำรประปำเป็นของเทศบำลเอง แต่ในพื้นท่ีต ำบลยอด                     

แต่ละหมู่บ้ำนโดยกำรสนับสนุนของเทศบำล ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงประปำภูเขำ ซึ่งสำมำรถให้บริกำร

ได้ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ ำใช้ตลอดท้ังปี  ปัจจุบันเทศบำลยัง

ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำบำงหมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนผำสิงห์ ช่วงฤดูแล้งไม่สำมำรถท่ีจะจัดหำน้ ำดิบ 

กำรแก้ปัญหำคือ กำรลงพื้นท่ีด ำเนินกำรแก้ไขตำมจุดท่ีเกิดปัญหำในทันที กำรพิจำรณำโครงกำรต่ำงๆ 

ท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้นั้น เช่น โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำเพื่อกำรอุปโภค บริโภคของหมู่บ้ำน 

ฯลฯ เทศบำลก็ได้น ำบรรจุในแผนพัฒนำ เพื่อท่ีจะพิจำรณำด ำเนินกำรในปีต่อไป เมื่อมีงบประมำณ

และควำมจ ำเป็นก็สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน

ต่อไป ปัจจุบันประชำชนมีประปำใช้ ดังนี้ 

1. จ ำนวนครัวเรือนท่ีใช้น้ ำประปำ  841 ครัวเรือน 
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2. หน่วยงำนเจ้ำของประปำ แต่ละชุมชนบริหำรจัดกำรกันเอง เรียกว่ำประปำภูเขำ        

ของของแต่ละหมู่บ้ำน จ ำนวน   6  แห่ง 

3. แหล่งน้ ำดิบท่ีใช้ผลิตน้ ำประปำได้จำก  แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 

กำรนับถือศำสนำ 

ผู้ท่ีนับถือศำสนำพุทธ  ร้อยละ   98  
ผู้ท่ีนับถือศำสนำอื่น   ร้อยละ     2 

1. วัด      5    แห่ง  
2. ส ำนักสงฆ์  2    แห่ง 

ประเพณีและงำนประจ ำปี 

1. ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมำณเดือน มกรำคม 

2. ประเพณีเล้ียงผีเจ้ำหลวง  ประมำณเดือน พฤษภำคม 

3. ประเพณีวันสงกรำนต์    ประมำณเดือน เมษำยน 

4. ประเพณีลอยกระทง   ประมำณเดือน พฤศจิกำยน 

5. ประเพณีวันเข้ำพรรษำ  ออกพรรษำ ประมำณเดือน กรกฎำคม ตุลำคม 

พฤศจิกำยน 

6. ประเพณีประจ ำปีงำนวันแข่นหอมรสดี  ประมำณเดือน พฤศจิกำยน ธันวำคม 

ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ภำษำถ่ิน 

1. ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชำชนในเขตเทศบำลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น                                   

ได้แก่ วิธีกำรท ำเครื่องจักสำรใช้ส ำหรับในครัวเรือน  กำรทอผ้ำไหม ผ้ำซิ่น  ขันโตก และวิธีกำรจับปลำ

ธรรมชำติ  

2. ภำษำประจ ำถิ่น  ส่วนมำกร้อยละ  90  พูดภำษำล้ือ / ร้อยละ 10 ภำษำก่อ ภำษำเมี่ยน  

สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 

ประชำชนในเขตเทศบำลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอำไว้จ ำ

หน่วยบ้ำง ได้แก่  เครื่องจักรสำนท่ีท ำจำกไม้ไผ่ ผ้ำไหม ผ้ำซิ่น ขันโตกท่ีท ำจำกหวำย 

ทรัพยำกรธรรมชำติ 

1. น้ ำ  ท่ีใช่ในกำรอุปโภค-บริโภค เป็นน้ ำท่ีได้จำกน้ ำฝน และน้ ำดิบจำกแหล่งน้ ำ
ธรรมชำติ (อยู่นอกเขต) ส ำหรับน้ ำใต้ดินมีปริมำณน้อย ไม่สำมำรถน ำข้ึนมำใช้ให้พอเพียงได้  

2. ป่ำไม้  ในเขตเทศบำลเป็นเขตพื้นท่ีป่ำสงวน และพื้นท่ีอุทยำนแห่งชำติถ้ ำหลวงสะเกิน 
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3. ภูเขำ  ในเขตเทศบำลร้อยละ 90 เป็นพื้นท่ีภูเขำ 
4. คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ในพื้นท่ีของเทศบำลส่วนมำกเป็นพื้นท่ีภูเขำ

สลับซับซ้อน ท่ีอยู่อำศัย ร้ำนค้ำ สถำนประกอบกำร ตำมล ำดับ และมีพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพื้นท่ี

สำธำรณะ ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ี ก็ได้แก่ ดิน น้ ำ ต้นไม้ อำกำศท่ีไม่มีมลพิษ น้ ำในกำรเกษตร                            

ก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ ำใช้ในกำรเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหำคือยังไม่สำมำรถหำแหล่งน้ ำส ำหรับ

กำรเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพรำะพื้นท่ีส่วนมำกเป็นพื้นท่ีป่ำ ส่วนปัญหำด้ำนขยะไม่ค่อยได้รับผลกระทบ

มำกนัก กำรแก้ไขปัญหำ เทศบำลได้จัดท ำโครงกำรเพื่อแก้ปัญหำให้กับประชำชนและเป็นไปตำมควำม

ต้องกำรของประชำชน เช่น โครงกำรจัดหำถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี โครงกำรปลูก

ต้นไม้ในวันส ำคัญต่ำง ๆ ในพื้นท่ีของตนเองและท่ีสำธำรณะรวมท้ังปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ของเมืองให้

ร่มรื่นสวยงำม ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชำชน ฯลฯ เทศบำลได้ด ำเนินกำร

โครงกำรหน้ำบ้ำนน่ำมอง เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนในพื้นท่ีมีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรรักษำสภำพแวดล้อม

ในบริเวณท่ีพักอำศัย 

อื่น ๆ 

แนวคิดกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน 

1. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยร่วมมือกับทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็น อ ำเภอ 

ต ำรวจ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล สำธำรณสุข ผู้น ำชุมชน ร่วมท ำกิจกรรมต่ำงๆ กับชุมชน         

ให้ประชำชนเกิดควำมไว้วำงใจและได้รับควำมคุ้มครองทำงสังคม มีควำมเป็นกลำง รับทรำบปัญหำ

และเร่งแก้ไข 

2. อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน ให้ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึงแหล่งเงินทุน  

3. ร่วมมือกับอ ำเภอ เกษตรอ ำเภอ ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ในกำรใช้ประโยชน์                       

จำกดินและน้ ำให้เหมำะสมกับพื้นท่ีของชุมชน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกำส  

4. ร่วมมือกับสำธำรณสุข โรงพยำบำล โรงเรียน ส่งเสริม รณรงค์ ป้องกัน สุขภำพ                          

และอนำมัยของประชำชน ส่งเสริม จัดกิจกรรมกำรกีฬำในชุมชน  

5. ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกำสให้เด็กได้รับกำรศึกษำ จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ต่ำงๆ 

 

  



บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินกำร 

  กำรส ำรวจครั้งนี้ใช้กระบวนกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) ตำมระเบียบวิธีวิจัยเชิง

ปริมำณ (Quantitative Methodology) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ในกำร

วิเครำะห์ข้อมูลแล้วน ำมำประกอบกำรอธิบำยผลกำรศึกษำ โดยได้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังนี้ 

  1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  2. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

  3. กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

  4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและ สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

ประชำกรและกลุม่ตัวอย่ำง 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำได้แก่ ประชำชน เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หน่วยงำน  

ของรัฐ และหน่วยงำนเอกชน ท่ีมำรับบริกำรหรือติดต่อ เทศบำลต ำบลยอด โดยตรง ขนำดของกลุ่ม

ตัวอย่ำง จ ำนวน 240 คน จ ำแนกตำมงำนท่ีให้บริกำร ดังนี้ 

 

งำนบริกำร ขนำดตัวอย่ำง 

งำนด้ำนกำรบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ให้บริกำร 50 

งำนด้ำนกำรบริกำรจัดเก็บรำยได้ 70 

งำนด้ำนกำรบริกำรกู้ชีพกู้ภัย 50 

งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ีต ำบลยอด 70 

รวมทั้งสิ้น 240 
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ เป็นแบบสอบถำมมีจ ำนวน 1 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

   ตอน ท่ี  1 สอบถำม เกี่ ย วกับข้ อมู ล ท่ั ว ไปของ ผู้ตอบแบบสอบถำม มี ลักษณะ                                          

เป็นแบบสอบถำมปลำยปิด (Check list) โดยจ ำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำ 

อำชีพและรำยได้  

       ตอนท่ี 2 สอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น มี ลักษณะเป็นแบบสอบถำมปลำยปิด                           

(Check list) โดยจ ำแนกตำมจ ำนวนครั้งท่ีมำรับบริกำรต่อเดือน และช่วงเวลำท่ีมำรับบริกำร 

   ตอนท่ี 3 สอบถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในงำนกำรให้บริกำรแต่ละด้ำน                       

เป็นแบบสอบถำมปลำยปิด มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ พึงพอใจมำกท่ีสุด                      

พึงพอใจมำก พึงพอใจปำนกลำง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยท่ีสุด โดยมีกำรวัดระดับควำมพึงพอใจซึ่ง

ข้อค ำถำมจ ำแนกตำมประเด็นคุณภำพกำรให้บริกำร 4 ด้ำนได้แก่  

  1) ขั้นตอนกำรให้บริกำร  

  2) ช่องทำงกำรให้บริกำร  

  3) เจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร  

  4) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

    ตอนท่ี 4 สอบถำมเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของกำรให้บริกำร เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด 
 

กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ  มีกำรก ำหนดตัวแปร (Variables) ตัวช้ีวัด 

(Indicators) ข้อค ำถำม (Items) ซึ่งข้อค ำถำมท่ีเป็นกำรวัดควำมพึงพอใจและเป็นข้อค ำถำมประเภท

มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) กำรเสนอผลกำรวิเครำะห์แสดงผลในรูปแบบของค่ำสถิติ 

ได้แก่ ค่ำควำมถี่ (Frequencies) ค่ำร้อยละ (Percentage) และค่ำเฉล่ีย (Mean) ซึ่งน ำเสนอในรูป

ของสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) 
 กำรสร้ำงเครื่องมือ (แบบสอบถำม) ในกำรส ำรวจครั้งนี้ คณะท ำงำนได้ศึกษำเพื่อพัฒนำ

เครื่องมือ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  1. กำรสร้ำงแบบสอบถำมต้นฉบับ โดยมีจุดประสงค์ส ำคัญเพื่อสร้ำงควำมเท่ียงตรง            

ของเครื่องมือ (Validity) โดยมีหลักวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

   1.1 กำรศึกษำจำกแนวคิดทฤษฎี กำรปรึกษำผู้เช่ียวชำญ/ผู้มีประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง    

และกำรศึกษำจำกผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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   1.2 กำรสร้ำงแนวประเด็นค ำถำม โดยกำรพิจำรณำร่วมกันระหว่ำงคณะท ำงำน            

ของ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เช่ียวชำญผู้มีประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง       

และกำรรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อก ำหนดขอบเขต จัดหมวดหมู่ ควำมสอดคล้องเหมำะสม และพิจำรณำ

ควำมครอบคลุมของแนวประเด็นค ำถำม จำกนั้นน ำมำสร้ำงเป็นแบบสอบถำม 

   1.3 กำรสร้ำงข้อค ำถำม (Items) มีกำรก ำหนดตัวแปร (Variables) ในกำรส ำรวจควำม

พึงพอใจของผู้รับบริกำร มีกำรก ำหนดตัวแปร โดยมีตัวชี้วัด (Indicators) 4 ด้ำนท่ีส ำคัญ ได้แก่ ควำม

พึงพอใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับช่องทำงกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจ

เกี่ยวกับเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร ควำมพึงพอใจเกี่ยวกับส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  ข้อค ำถำมแต่ละข้อมี

ค ำตอบ คือ พึงพอใจมำกท่ีสุด พึงพอใจมำก พึงพอใจปำนกลำง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยท่ีสุด  

 2. กำรตรวจสอบและพัฒนำแบบสอบถำม 

   2.1 สอบถำมควำมคิดเห็นจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับควำมเหมำะสม 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และท ำกำรปรับปรุงแก้ไข โดยมีกำรคัดเลือกข้อค ำถำมท่ียึดหลักเกณฑ์ส ำคัญ        

คือ เป็นข้อค ำถำมท่ีสะท้อนตัวช้ีวัดในด้ำนนั้นอย่ำงครอบคลุม และเป็นข้อค ำถำมท่ีมีควำมเห็นพ้อง        

ในควำมเหมำะสมจำกตัวแทนของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีกำรเพิ่มเติมข้อค ำถำม

เฉพำะส ำหรับแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำรเพิ่มข้อค ำถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับปัญหำ                  

ในกำรให้บริกำรและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขงำนบริกำร 

   2.2 กำรสรุปผลข้อค ำถำม และจัดท ำแบบสอบถำมฉบับใช้งำน 

  3. กำรพัฒนำเครื่องมือวัดด้วยกำรทดสอบแบบสอบถำม (Try - out) มีจุดประสงค์เพื่อ

ตรวจสอบควำมเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยน ำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง       

ท่ีไม่ใช่ตัวอย่ำงจริง 30 คน แล้วน ำมำค ำนวณหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Alpha Coefficient)           

ของครอนบำค (Cranach) ได้ค่ำสัมประสิทธิ์ของควำมเช่ือมั่นเท่ำกับ 0.967  

  4. จัดท ำแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ส ำหรับใช้งำนต่อไป 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรตอบแบบสอบถำมของผู้รับบริกำร    

เป็นรำยบุคคล ณ จุดกำรให้บริกำรของ เทศบำลต ำบลยอด โดยตรง จ ำนวน 240 ชุด  

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมได้จำกหนังสือ ต ำรำ เอกสำร 

ส่ิงพิมพ์ เพื่อรวบรวมแนวคิด บทควำมทำงวิชำกำร ตลอดจนงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำครั้งนี้ 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 วิเครำะห์ข้อมูล และกำรประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลทำงคอมพิวเตอร์ และใช้วิธี       

กำรทำงสถิติในกำรวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูล ดังนี้ 

 1. ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม วิเครำะห์โดยสถิติกำรแจกแจงควำมถี่ 

(Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage)  

 2. ตอนท่ี 2 ข้อมูลเบ้ืองต้น วิเครำะห์โดยสถิติกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และค่ำร้อย

ละ (Percentage)  

 3. ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร วิเครำะห์โดยสถิติกำรแจก

แจงควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) และค่ำเฉล่ีย (Mean) กำรแปลควำมหมำย

ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะเเนนดังนี้   

  1) กำรแปลควำมหมำยค่ำเฉล่ียของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โดยวิธีกำร

หำควำมกว้ำงของอันตรำภำคช้ันตำมของ เบสท์ (Best, 1981 อ้ำงถึงใน ธำนินธ์  ศิลป์จำรุ, 2550) ดังนี้ 

 
 

ค่ำเฉลี่ย กำรแปลควำมหมำย 

4.21 – 5.00 ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร ในระดับมำกท่ีสุด 

3.41 – 4.20 ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร ในระดับมำก 

2.61 – 3.40 ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร ในระดับปำนกลำง 

1.81 – 2.60 ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร ในระดับน้อย 

1.00 – 1.80 ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร ในระดับน้อยที่สุด 
  

 

   2) กำรแปลควำมหมำยของร้อยละของควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโดยกำรหำ          

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร และก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะเเนนจำกร้อยละ             

ควำมพึงพอใจรวมทุกด้ำนตำมแบบประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำร         

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
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 ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ = ค่ำเฉล่ียของควำมพึงพอใจรวมทุกด้ำน X 100 

         5  

 เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยเป็นค่ำคะแนน ดังนี้ 
 

ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจ เกณฑ์ค่ำคะแนน 

มำกกว่ำร้อยละ 95 ขึ้นไป 10 

ไม่เกินร้อยละ 95 9 

ไม่เกินร้อยละ 90 8 

ไม่เกินร้อยละ 85 7 

ไม่เกินร้อยละ 80 6 

ไม่เกินร้อยละ 75 5 

ไม่เกินร้อยละ 70 4 

ไม่เกินร้อยละ 65 3 

ไม่เกินร้อยละ 60 2 

ไม่เกินร้อยละ 55 1 

น้อยกว่ำร้อยละ 50 0 

  

 4. ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของกำรให้บริกำร วิเครำะห์โดยใช้กำรพรรณนำ

วิเครำะห์ (Descriptive Analysis) จำกแบบสอบถำมท่ีได้รับ  

  



บทที่ 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลยอด 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 โดยมุ่งเน้นศึกษำระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่องำน                                    

กำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆของ เทศบำลต ำบลยอด ในประเด็นคุณภำพกำรให้บริกำร ได้แก่ ประเด็น

ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรและด้ำนส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวก กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวนท้ังส้ิน 240 ชุด ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป 

  ตอนท่ี 2 ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้รับบริกำร 

  ตอนท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำน

คุณภำพกำรให้บริกำร 

3.1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรงำนด้ำนกำรบริกำรอ ำนวย

ควำมสะดวกแก่ผู้ให้บริกำร 

3.2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรงำนด้ำนกำรบริกำรจัดเก็บรำยได้ 

3.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรงำนด้ำนกำรบริกำรกู้ชีพกู้ภัย 

3.4 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ีต ำบลยอด 

3.5 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม 

  ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำร 

  4.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของกำรให้บริกำรท่ีประทับใจ 

  4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดด้อยท่ีควรปรับปรุง 
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ตอนท่ี 1 ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป 
 

ตำรำงที่  4.1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมเพศ อำยุ  สถำนภำพ                     
ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 

  ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
1.เพศ      
 ชำย 100 41.67 
  หญิง 140 58.33 
  รวม 240 100.00 
2.อำย ุ   
 น้อยกว่ำ 21 ปี 3 1.25 

 ระหว่ำง 21-30 ปี 8 3.33 

 ระหว่ำง 31-40 ปี 12 5.00 

 ระหว่ำง 41-50 ปี 39 16.25 

 ระหว่ำง 51-60 ปี 83 34.58 
  อำยุมำกกว่ำ 60 ปี 95 39.58 
  รวม 240 100.00 
3.สถำนภำพ   
 โสด 10 4.17 

 สมรส 208 86.67 
  หม้ำย/หย่ำร้ำง/แยกกันอยู ่ 22 9.17 
  รวม 240 100.00 
4. ระดับกำรศึกษำ   
 ไม่ได้รับกำรศึกษำ 41 17.08 

 ประถมศึกษำ 167 69.58 

 มัธยมศึกษำตอนต้น 8 3.33 

 มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 13 5.42 

 อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 4 1.67 

 ปริญญำตร ี 7 2.92 
  สูงกว่ำปริญญำตร ี 0 0.00 
  รวม 240 100.00 
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ตำรำงที่ 4.1 (ต่อ) แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพ          

ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 

  ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
5. อำชีพ     

 รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ 2 0.83 

 ลูกจ้ำง/พนักงำนบริษัท 20 8.33 

 ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 0 0.00 

 ผู้ประกอบกำร/เจ้ำของธุรกิจ 2 0.83 

 ค้ำขำยรำยย่อย/อำชีพอิสระ 16 6.67 

 รับจ้ำงท่ัวไป 23 9.58 

 นักเรียน/นักศึกษำ 3 1.25 

 แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน 12 5.00 

 เกษตรกร/ประมง 96 40.00 
  ว่ำงงำน 66 27.50 
  รวม 240 100.00 
6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน   
 ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท 158 65.83 

 ระหว่ำง 5,001 - 10,000 บำท 50 20.83 

 ระหว่ำง 10,001 - 15,000 บำท 26 10.83 

 ระหว่ำง 15,001 - 20,000 บำท 6 2.50 
  มำกกว่ำ 20,000 บำท 0 0.00 
  รวม 240 100.00 

 

จำกตำรำงท่ี 4.1 พบว่ำผู้รับบริกำรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 140 คน คิดเป็น                         

ร้อยละ 58.33  มีอำยุอำยุมำกกว่ำ 60 ปี จ ำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 39.58  สถำนภำพสมรส 

จ ำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน 167 คน                                    

คิดเป็นร้อยละ 69.58 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง จ ำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 40 .00                              

และมีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนต่ ำกว่ำ 5,000 บำท จ ำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 65.83 
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ตอนท่ี 2 ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริกำร 

ตำรำงที่ 4.2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกตำม จ ำนวนครั้ง และช่วงเวลำ                                 

ท่ีรับบริกำร 

  ข้อมูลเบื้องต้น จ ำนวน ร้อยละ 
1.จ ำนวนคร้ังที่มำรับบริกำรต่อเดือน   
 1-5 ครั้ง 238 99.17 

 6-10 ครั้ง 1 0.42 

 11-15 ครั้ง 0 0.00 

 16-20 ครั้ง 0 0.00 

 21-25 ครั้ง 0 0.00 
  มำกกว่ำ 25 ครั้ง 1 0.42 
  รวม 240 100.00 
2.ช่วงเวลำที่มำรับบริกำร   
 ก่อนเวลำ 08.30 น. 70 29.17 

 เวลำ 08.30 - 12.00 น. 163 67.92 

 เวลำ 12.01 - 13.00 น. 0 0.00 

 เวลำ 13.01 - 16.30 น. 6 2.50 
  หลังเวลำ 16.30 น. 1 0.42 
  รวม 240 100.00 

 

จำกตำรำงท่ี 4.2 พบว่ำผู้รับบริกำรส่วนใหญ่มำรับบริกำร 1-5 ครั้งต่อเดือน จ ำนวน 238 คน 

คิดเป็นร้อยละ 99.17 รองลงมำคือมำรับบริกำร 6-10 ครั้งต่อเดือน และมำรับบริกำร มำกกว่ำ 25 

ครั้งต่อเดือน จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.42 เท่ำกัน ตำมล ำดับ  ในส่วนช่วงเวลำท่ีมำรับบริกำร

ส่วนใหญ่มำใช้บริกำรเวลำ 08.30 - 12.00 น. จ ำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 67.92 รองลงมำ                                     

คือใช้บริกำรก่อนเวลำ 08.30 น. จ ำนวน 70 คน คิดเปน็ร้อยละ 29.17 ใช้บริกำรเวลำ 13.01 - 16.30 น. 

จ ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และใช้บริกำรหลังเวลำ 16.30 น. จ ำนวน 1 คน คิดเป็น                                 

ร้อยละ 0.42 ตำมล ำดับ 
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ตอนท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำน

คุณภำพกำรให้บริกำร 
3.1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนกำรบริกำรอ ำนวยควำมสะดวก                  

แก่ผู้ให้บริกำร 

ตำรำงที่  4.3 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                       

ของผู้รับบริกำรด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ 

กำรแปล
ผล 

5 

มำก
ท่ีสุด 

4 

มำก 

3 

ปำน
กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสุด 

1 ข้ันตอนกำร ให้บ ริก ำ ร ไม่
ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำม
คล่องตัว 

5 44 1 0 0 4.08 0.34 มาก 

2 ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย
ช้ีแจง และแนะน ำข้ันตอน
กำรให้บริกำร 

8 40 2 0 0 4.12 0.44 มาก 

3 ควำมเป็นธรรมของข้ันตอน 
วิธีกำรให้บริกำร (มีกำรเรียง
ตำมล ำดับก่อนหลัง มีควำม
เสมอภำคเท่ำเทียมกัน) 

10 34 6 0 0 4.08 0.57 มาก 

4 ระยะเวลำในกำรให้บริกำร      
มีควำมเหมำะสมตรงต่อควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 

17 31 2 0 0 4.30 0.54 มากท่ีสุด 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.15 0.47 มาก 
 

 

จำกตำรำงท่ี 4.3 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรของงำนกำรบริกำรอ ำนวย                                      

ควำมสะดวกแก่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.15 แยกพิจำรณำประเด็นย่อยตำมค่ำเฉล่ีย 

เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ระยะเวลำในกำรให้บริกำร มีควำมเหมำะสมตรงต่อควำมต้องกำร                               

ของผู้รับบริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.30 รองลงมำ คือ ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย                                     

ช้ีแจง และแนะน ำขั้นตอนกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.12 ขั้นตอนกำรให้บริกำร ไม่ยุ่งยำก

ซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว และควำมเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีกำรให้บริกำร (มีกำรเรียงตำมล ำดับก่อนหลัง                   

มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน) อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.08 เท่ำกัน ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่  4.4 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                          

ของผู้รับบริกำรด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ 

กำรแปล
ผล 

5 

มำก
ท่ีสุด 

4 

มำก 

3 

ปำน
กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสุด 

1 มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงกำร
ใช้บริกำร ณ สถำนที่ต้ังของ
หน่วยงำน 

25 23 2 0 0 4.46 0.58 มากท่ีสุด 

2 มีช่องทำงกำรให้บริกำรนอก
สถำนที่ของหน่วยงำน 

23 26 1 0 0 4.44 0.54 มากท่ีสุด 

3 มีช่องทำงเลือกใช้บริกำรได้
หลำยรูปแบบ เช่น ทำง
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์ เว็บ
ไซด์ เป็นต้น 

15 31 4 0 0 4.22 0.58 มากท่ีสุด 

4 สำมำรถให้บริกำรได้ตลอดเวลำ
รำชกำร หรือในยำมกรณี
ฉุกเฉิน 

12 34 4 0 0 4.16 0.55 มาก 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 4.32 0.56 มากที่สุด 

 

จำกตำรำงท่ี 4.4 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของงำนกำรบริกำร

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.32 แยกพิจำรณำประเด็น

ย่อยตำมค่ำเฉล่ีย เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงกำรใช้บริกำร                     

ณ สถำนท่ีต้ังของหน่วยงำน อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.46 รองลงมำ คือ มีช่องทำง                                   

กำรให้บริกำรนอกสถำนท่ีของหน่วยงำน อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.44  มีช่องทำง

เลือกใช้บริกำรได้หลำยรูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์ เว็บไซด์ เป็นต้น อยู่ในระดับ                                   

มำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.22 และสำมำรถให้บริกำรได้ตลอดเวลำรำชกำร หรือในยำมกรณีฉุกเฉิน 

อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.16 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่  4.5 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                        

ของผู้รับบริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ 

กำรแปล
ผล 

5 

มำก
ท่ีสุด 

4 

มำก 

3 

ปำน
กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสุด 

1 ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของ
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 

27 22 1 0 0 4.52 0.54 มากท่ีสุด 

2 ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น
และควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำร 

27 22 1 0 0 4.52 0.54 มากท่ีสุด 

3 เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 
เช่น กำรตอบค ำถำม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค ำแนะ น ำช่วย
แก้ปัญหำได้ 

15 34 1 0 0 4.28 0.50 มากท่ีสุด 

4 เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรต่อ
ผู้รับบริกำรเหมือนกันทุกรำย 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

18 27 5 0 0 4.26 0.63 มากท่ีสุด 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผูใ้ห้บริกำร 4.40 0.55 มากที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 4.5 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรของงำนกำรบริกำร

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.40 แยกพิจำรณำประเด็น

ย่อยตำมค่ำเฉล่ีย เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำท่ี                               

ผู้ให้บริกำร และควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและควำมพร้อมในกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด                       

มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.52 เท่ำกัน รองลงมำ คือ เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร                           

เช่น ตอบค ำถำม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำช่วยแก้ปัญหำได้ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ีย                                

เท่ำกับ 4.28 และเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกันทุกรำย โดยไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับ

มำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.26 ตำมล ำดับ  
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ตำรำงที่  4.6 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                       

ของผู้รับบริกำรด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ 

กำรแปล
ผล 

5 
มำก
ท่ีสุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

1 ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ 
ห้องน้ ำ ที่น่ังรับบริกำร ฯลฯ 

21 28 1 0 0 4.40 0.53 มากท่ีสุด 

2 “ควำมเพียงพอ” ของ
อุปกรณ์ / เคร่ืองมือในกำร
ให้บริกำร 

18 31 1 0 0 4.34 0.52 มากท่ีสุด 

3 “คุณภำพและควำมทันสมัย” 
ของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ 

18 29 3 0 0 4.30 0.58 มากท่ีสุด 

4 กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์
ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อ
กำรใช้บริกำร 

17 30 3 0 0 4.28 0.57 มากท่ีสุด 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.33 0.55 มากที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 4.6 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของงำนกำรบริกำร

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.33 แยกพิจำรณำประเด็น

ย่อยตำมค่ำเฉล่ีย เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ควำมเพียงพอของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก                             

เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ ำ ท่ีนั่งรับบริกำร ฯลฯ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.40 รองลงมำ                            

คือ “ควำมเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 

4.34 “คุณภำพและควำมทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 

4.30 และกำรจัดสถำนท่ีและอุปกรณ์ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร อยู่ในระดับ                               

มำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.28 ตำมล ำดับ 
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3.2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนกำรบริกำรจัดเก็บรำยได้ 

ตำรำงที่  4.7 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                        

ของผู้รับบริกำรด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ 

กำรแปล
ผล 

5 

มำก
ท่ีสุด 

4 

มำก 

3 

ปำน
กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสุด 

1 ข้ันตอนกำรให้บ ริกำร ไม่
ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำม
คล่องตัว 

22 45 3 0 0 4.27 0.54 มากท่ีสุด 

2 ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย 
ช้ีแจง และแนะน ำข้ันตอน
กำรให้บริกำร 

14 53 3 0 0 4.16 0.47 มาก 

3 ควำมเป็นธรรมของข้ันตอน 
วิธีกำรให้บริกำร (มีกำรเรียง
ตำมล ำดับก่อนหลัง มีควำม
เสมอภำคเท่ำเทียมกัน) 

22 42 5 1 0 4.21 0.63 มากท่ีสุด 

4 ระยะเวลำในกำรให้บริกำร มี
ควำมเหมำะสมตรงต่อควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 

26 40 4 0 0 4.31 0.58 มากท่ีสุด 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.24 0.55 มากที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 4.7 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรของงำนกำรบริกำร

จัดเก็บรำยได้ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.24 แยกพิจำรณำประเด็นย่อยตำมค่ำเฉล่ีย 

เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ระยะเวลำในกำรให้บริกำร มีควำมเหมำะสมตรงต่อควำม

ต้องกำรของผู้รับบริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.31 รองลงมำ คือ ขั้นตอนกำร

ให้บริกำร ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.27                              

ควำมเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีกำรให้บริกำร(มีกำรเรียงตำมล ำดับก่อนหลัง มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียม

กัน) อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.21 และควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ช้ีแจง และแนะน ำ

ขั้นตอนกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.16 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่  4.8 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                              

ของผู้รับบริกำรด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ 

กำรแปล
ผล 

5 

มำก
ท่ีสุด 

4 

มำก 

3 

ปำน
กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสุด 

1 มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง
กำรใช้บริกำร ณ สถำนที่ต้ัง
ของหน่วยงำน 

32 35 3 0 0 4.41 0.58 มากท่ีสุด 

2 มีช่องทำงกำรให้บริกำรนอก
สถำนที่ของหน่วยงำน 

27 37 6 0 0 4.30 0.62 มากท่ีสุด 

3 มีช่องทำงเลือกใช้บริกำรได้
หลำยรูปแบบ เช่น ทำง
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์ 
เว็บไซด์ เป็นต้น 

24 43 3 0 0 4.30 0.55 มากท่ีสุด 

4 สำมำรถให้บริกำรได้
ตลอดเวลำรำชกำร หรือใน
ยำมกรณีฉุกเฉิน 

23 45 2 0 0 4.30 0.52 มากท่ีสุด 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 4.33 0.57 มากที่สุด 

 

จำกตำรำงท่ี 4.8 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของงำนกำรบริกำร

จัดเก็บรำยได้ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.33 แยกพิจำรณำประเด็นย่อยตำมค่ำเฉล่ีย 

เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงกำรใช้บริกำร ณ สถำนท่ีต้ัง                               

ของหน่วยงำน อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.41 รองลงมำ คือ มีช่องทำงกำรให้บริกำรนอก

สถำนท่ีของหน่วยงำน กับสำมำรถให้บริกำรได้ตลอดเวลำรำชกำร หรือในยำมกรณีฉุกเฉิน                         

และมีช่องทำงเลือกใช้บริกำรได้หลำยรูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์ เว็บไซด์ เป็นต้น                                

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.30 เท่ำกัน ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่  4.9 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                       

ของผู้รับบริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ 

กำรแปล
ผล 

5 

มำก
ท่ีสุด 

4 

มำก 

3 

ปำน
กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสุด 

1 ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำท
ของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 

39 30 1 0 0 4.54 0.53 มากท่ีสุด 

2 ควำมเอำใจใส ่กระตือรือร้น
และควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำร 

39 31 0 0 0 4.56 0.50 มากท่ีสุด 

3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 
เช่น กำรตอบค ำถำม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค ำแนะน ำช่วย
แก้ปัญหำได้ 

35 32 3 0 0 4.46 0.58 มากท่ีสุด 

4 เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรต่อ
ผู้รับบริกำร เหมือนกันทุก
รำย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

36 33 1 0 0 4.50 0.53 มากท่ีสุด 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผูใ้ห้บริกำร 4.51 0.54 มากที่สุด 

 

จำกตำรำงท่ี 4.9 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรของงำนกำรบริกำร

จัดเก็บรำยได้ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.51 แยกพิจำรณำประเด็นย่อยตำมค่ำเฉล่ีย 

เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและควำมพร้อมในกำรให้บริกำร                                   

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.56 รองลงมำ คือ ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำท่ี                                

ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.54 เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกัน

ทุกรำย โดยไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.50 และ เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเช่น ตอบค ำถำม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำช่วยแก้ปัญหำได้                                  

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.46 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่  4.10 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                               

ของผู้รับบริกำรด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ 

กำรแปล
ผล 

5 

มำก
ท่ีสุด 

4 

มำก 

3 

ปำน
กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสุด 

1 ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ 
ห้องน้ ำ ที่น่ังรับบริกำร ฯลฯ 

37 33 0 0 0 4.53 0.50 มากท่ีสุด 

2 “ควำมเพียงพอ” ของ
อุปกรณ์ / เคร่ืองมือในกำร
ให้บริกำร 

32 38 0 0 0 4.46 0.50 มากท่ีสุด 

3 “คุณภำพและควำมทันสมัย” 
ของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ 

32 38 0 0 0 4.46 0.50 มากท่ีสุด 

4 กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์
ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อ
กำรใช้บริกำร 

32 38 0 0 0 4.46 0.50 มากท่ีสุด 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.48 0.50 มากที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 4.10 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของงำนกำรบริกำร

จัดเก็บรำยได้ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.48 แยกพิจำรณำประเด็นย่อยตำมค่ำเฉล่ีย 

เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ควำมเพียงพอของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ ำ 

ท่ีนั่งรับบริกำร ฯลฯ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.53 รองลงมำ คือ “ควำมเพียงพอ”                              

ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในกำรให้บริกำร กับ“คุณภำพและควำมทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ 

และกำรจัดสถำนท่ีและอุปกรณ์ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด                                   

มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.46 เท่ำกัน ตำมล ำดับ 
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3.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรงำนกำรบริกำรกู้ชีพกู้ภัย 

ตำรำงที่  4.11 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                       

ของผู้รับบริกำรด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ 

กำรแปล
ผล 

5 

มำก
ท่ีสุด 

4 

มำก 

3 

ปำน
กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสุด 

1 ข้ันตอนกำรให้บ ริก ำ ร ไม่
ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำม
คล่องตัว 

9 40 1 0 0 4.16 0.42 มาก 

2 ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย 
ช้ีแจง และแนะน ำข้ันตอน
กำรให้บริกำร 

9 38 3 0 0 4.12 0.48 มาก 

3 ควำมเป็นธรรมของข้ันตอน 
วิธีกำรให้บริกำร (มีกำรเรียง
ตำมล ำดับก่อนหลัง มีควำม
เสมอภำคเท่ำเทียมกัน) 

9 38 3 0 0 4.12 0.48 มาก 

4 ระยะเวลำในกำรให้บริกำร    
มี ค วำม เหมำะสมตรง ต่ อ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

16 32 2 0 0 4.28 0.54 มากท่ีสุด 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.17 0.48 มาก 

 

จำกตำรำงท่ี 4.11 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรของงำนกำรบริกำรกู้

ชีพกู้ภัย อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.17 แยกพิจำรณำประเด็นย่อยตำมค่ำเฉล่ีย เรียงล ำดับ

จำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ระยะเวลำในกำรให้บริกำร มีควำมเหมำะสมตรงต่อควำมต้องกำร                                        

ของผู้รับบริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.28 รองลงมำ คือ ขั้นตอนกำรให้บริกำร                                    

ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.16  ควำมชัดเจนในกำร

อธิบำย ช้ีแจง และแนะน ำขั้นตอนกำรให้บริกำร และควำมเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีกำรให้บริกำร                               

(มีกำรเรียงตำมล ำดับก่อนหลัง มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน) อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.12 

เท่ำกัน ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่  4.12 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                          

ของผู้รับบริกำรด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ 

กำรแปล
ผล 

5 

มำก
ท่ีสุด 

4 

มำก 

3 

ปำน
กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสุด 

1 มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงกำรใช้
บริกำร ณ สถำนที่ต้ังของหน่วยงำน 

24 22 4 0 0 4.40 0.64 มากท่ีสุด 

2 มีช่องทำงกำรให้บริกำรนอก
สถำนที่ของหน่วยงำน 

17 28 5 0 0 4.24 0.62 มากท่ีสุด 

3 มีช่องทำงเลือกใช้บริกำรได้หลำย
รูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ 
ไปรษณีย์ แฟกซ์ เว็บไซด์ เป็นต้น 

11 33 6 0 0 4.10 0.58 มาก 

4 สำมำรถให้บริกำรได้ตลอดเวลำ
รำชกำร หรือในยำมกรณีฉุกเฉิน 

10 33 7 0 0 4.06 0.59 มาก 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 4.20 0.61 มาก 

 

จำกตำรำงท่ี 4.12 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของงำนกำรบริกำรกู้

ชีพกู้ภัย อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.20 แยกพิจำรณำประเด็นย่อยตำมค่ำเฉล่ีย เรียงล ำดับ

จำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงกำรใช้บริกำร ณ สถำนท่ีต้ังของหน่วยงำน                                      

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.40 รองลงมำ คือ มีช่องทำงกำรให้บริกำรนอกสถำนท่ี                                 

ของหน่วยงำน อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.24 มีช่องทำงเลือกใช้บริกำรได้หลำยรูปแบบ 

เช่น ทำงโทรศัพท์ ไปรษณีย์ แฟกซ์ เว็บไซด์ เป็นต้น อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.10                                    

และสำมำรถให้บริกำรได้ตลอดเวลำรำชกำร หรือในยำมกรณีฉุกเฉิน อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ีย                                                

เท่ำกับ 4.06 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่  4.13 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                          

ของผู้รับบริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

ระดับ 

กำรแปล
ผล 

5 

มำก
ท่ีสุด 

4 

มำก 

3 

ปำน
กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสุด 

1 ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 

19 25 6 0 0 4.26 0.66 มากท่ีสุด 

2 ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น
และควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำร 

13 36 1 0 0 4.24 0.48 มากท่ีสุด 

3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 
เช่น กำรตอบค ำถำม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค ำแนะน ำช่วย
แก้ปัญหำได้ 

16 31 3 0 0 4.26 0.56 มากท่ีสุด 

4 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรต่อ
ผู้รับบริกำรเหมือนกันทุกรำย 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

20 27 3 0 0 4.34 0.59 มากท่ีสุด 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผูใ้ห้บริกำร 4.28 0.57 มากที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 4.13 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรของงำนกำรบริกำรกู้

ชีพกู้ภัย อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.28 แยกพิจำรณำประเด็นย่อยตำมค่ำเฉล่ีย 

เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกันทุกรำย โดยไม่เลือก

ปฏิบัติ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.34 รองลงมำ คือ ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำท                                   

ของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร และเจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเช่น ตอบค ำถำม ช้ีแจง

ข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำช่วยแก้ปัญหำได้ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.26 เท่ำกัน                       

และควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้นและควำมพร้อม ในกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ีย

เท่ำกับ 4.24 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่  4.14 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                           

ของผู้รับบริกำรด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ท่ีสุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

1 ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ 
ห้องน้ ำ ที่น่ังรับบริกำร ฯลฯ 

17 29 4 0 0 4.26 0.60 มากท่ีสุด 

2 “ควำมเพียงพอ” ของ
อุปกรณ์ / เคร่ืองมือในกำร
ให้บริกำร 

19 27 4 0 0 4.30 0.61 มากท่ีสุด 

3 “คุณภำพและควำมทันสมัย” 
ของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ 

18 28 4 0 0 4.28 0.61 มากท่ีสุด 

4 กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์
ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อ
กำรใช้บริกำร 

13 33 4 0 0 4.18 0.56 มาก 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.26 0.60 มากที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 4.14 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของงำนกำรบริกำรกู้

ชีพกู้ภัย อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.26 แยกพิจำรณำประเด็นย่อยตำมค่ำเฉล่ีย 

เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ “ควำมเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในกำรให้บริกำร                                   

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.30 รองลงมำ คือ “คุณภำพและควำมทันสมัย” ของอุปกรณ์ 

/ เครื่องมือ อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.28 ควำมเพียงพอของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ ำ ท่ีนั่ งรับบริกำร ฯลฯ อยู่ ในระดับมำกท่ีสุด มี ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.26                             

และกำรจัดสถำนท่ีและอุปกรณ์ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ีย

เท่ำกับ 4.18 ตำมล ำดับ 
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3.4 ควำมพึ งพอใจของผู้ รับบริกำรที่ มี ต่อกำรให้บ ริกำรงำนกำรบริหำรจั ดกำ ร

ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ต ำบลยอด 

ตำรำงที่  4.15 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                         

ของผู้รับบริกำรด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 
มำก
ท่ีสุด 

4 
มำก 

3 
ปำน
กลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

1 ข้ันตอนกำรให้บริกำร ไม่ยุ่งยำก
ซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว 

23 46 1 0 0 4.31 0.50 มากท่ีสุด 

2 ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย 
ช้ีแจง และแนะน ำข้ันตอนกำร
ให้บริกำร 

23 46 1 0 0 4.31 0.50 มากท่ีสุด 

3 ควำมเป็นธรรมของข้ันตอน 
วิธีกำรให้บริกำร (มีกำรเรียง
ตำมล ำดับก่อนหลัง มีควำม
เสมอภำคเท่ำเทียมกัน) 

24 44 2 0 0 4.31 0.53 มากท่ีสุด 

4 ระยะเวลำในกำรให้บริกำร มี
ควำมเหมำะสมตรงต่อควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 

22 44 4 0 0 4.26 0.56 มากท่ีสุด 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.30 0.52 มากที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 4.15 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำรของงำนกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ีต ำบลยอด อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.3 0                         

แยกพิจำรณำประเด็นย่อยตำมค่ำเฉล่ีย เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ขั้นตอนกำรให้บริกำร                  

ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว กับควำมชัดเจนในกำรอธิบำย ช้ีแจง และแนะน ำขั้นตอนกำร

ให้บริกำร และควำมเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีกำรให้บริกำร(มีกำรเรียงตำมล ำดับก่อนหลัง                                          

มีควำมเสมอภำคเท่ำเทียมกัน) อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.31 เท่ำกัน รองลงมำ                                   

คือ ระยะเวลำในกำรให้บริกำร มีควำมเหมำะสมตรงต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร อยู่ในระดับ                     

มำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.26 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่  4.16 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                        

ของผู้รับบริกำรด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ระดับควำม
พึงพอใจ 

5 

มำก
ท่ีสุด 

4 

มำก 

3 

ปำน
กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสุด 

1 มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงกำรใช้
บริกำร ณ สถำนที่ต้ังของ
หน่วยงำน 

40 25 5 0 0 4.50 0.63 มากท่ีสุด 

2 มีช่องทำงกำรให้บริกำรนอก
สถำนที่ของหน่วยงำน 

36 28 6 0 0 4.43 0.65 มากท่ีสุด 

3 มีช่องทำงเลือกใช้บริกำรได้หลำย
รูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ 
ไปรษณีย์ แฟกซ์ เว็บไซด์ เป็นต้น 

17 49 4 0 0 4.19 0.52 มาก 

4 สำมำรถให้บริกำรได้ตลอดเวลำ
รำชกำร หรือในยำมกรณีฉุกเฉิน 

31 35 4 0 0 4.39 0.60 มากท่ีสุด 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 4.38 0.60 มากที่สุด 

 

จำกตำรำงท่ี 4.16 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรของงำนกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ีต ำบลยอด อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.38                                  

แยกพิจำรณำประเด็นย่อยตำมค่ำเฉล่ีย เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ มีควำมสะดวกในกำร

เข้ำถึงกำรใช้บริกำร ณ สถำนท่ีต้ังของหน่วยงำน อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.50 

รองลงมำ คือ มีช่องทำงกำรให้บริกำรนอกสถำนท่ีของหน่วยงำน อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ีย

เท่ำกับ 4.43 สำมำรถให้บริกำรได้ตลอดเวลำรำชกำร หรือในยำมกรณีฉุกเฉิน อยู่ในระดับมำกท่ีสุด                                   

มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.39 และมีช่องทำงเลือกใช้บริกำรได้หลำยรูปแบบ เช่น ทำงโทรศัพท์ ไปรษณีย์ 

แฟกซ์ เว็บไซด์ เป็นต้น อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.19 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่  4.17 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                         

ของผู้รับบริกำรด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 

ระดับ
ควำมพึง
พอใจ 

5 

มำก
ท่ีสุด 

4 

มำก 

3 

ปำน
กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสุด 

1 ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 

47 20 3 0 0 4.63 0.57 มากท่ีสุด 

2 ควำมเอำใจใส่ กระตือรือร้น
และควำมพร้อมในกำร
ให้บริกำร 

46 23 1 0 0 4.64 0.51 มากท่ีสุด 

3 เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร 
เช่น กำรตอบค ำถำม ช้ีแจงข้อ
สงสัย ให้ค ำแนะน ำช่วย
แก้ปัญหำได้ 

36 34 0 0 0 4.51 0.50 มากท่ีสุด 

4 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรต่อผู้รับ 
บริกำรเหมือนกันทุกรำย โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

37 32 1 0 0 4.51 0.53 มากท่ีสุด 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผูใ้ห้บริกำร 4.58 0.53 มากที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 4.17 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำรของงำนกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ีต ำบลยอด อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.58                               

แยกพิจำรณำประเด็นย่อยตำมค่ำเฉล่ีย เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ควำมเอำใจใส่ 

กระตือรือร้นและควำมพร้อมในกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.64 รองลงมำ 

คือ ควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.63 

เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรเช่น ตอบค ำถำม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค ำแนะน ำ                                

ช่วยแก้ปัญหำได้ และเจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรเหมือนกันทุกรำย โดยไม่เลือกปฏิบัติ                                

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.51 เท่ำกัน ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่  4.18 แสดงจ ำนวน ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและระดับควำมพึงพอใจ                           

ของผู้รับบริกำรด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

ข้อ 
รำยกำรประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

ระดับควำมพึงพอใจ 
ค่ำ 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

แปลผล 
ระดับ

ควำมพึง
พอใจ 

5 

มำก
ท่ีสุด 

4 

มำก 

3 

ปำน
กลำง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสุด 

1 ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ 
ห้องน้ ำ ที่น่ังรับบริกำร ฯลฯ 

39 30 1 0 0 4.54 0.53 มากท่ีสุด 

2 “ควำมเพียงพอ” ของ
อุปกรณ์ / เคร่ืองมือในกำร
ให้บริกำร 

41 28 1 0 0 4.57 0.53 มากท่ีสุด 

3 “คุณภำพและควำมทันสมัย” 
ของอุปกรณ์ / เคร่ืองมือ 

34 36 0 0 0 4.49 0.50 มากท่ีสุด 

4 กำรจัดสถำนที่และอุปกรณ์
ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อ
กำรใช้บริกำร 

36 33 0 1 0 4.49 0.58 มากท่ีสุด 

สรุปผลควำมพึงพอใจ ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 4.52 0.54 มากที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 4.18 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของงำนกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ีต ำบลยอด อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.52                                

แยกพิจำรณำประเด็นย่อยตำมค่ำเฉล่ีย เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้  “ควำมเพียงพอ”                                          

ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.57 รองลงมำ                                              

คือ ควำมเพียงพอของส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ ำ ท่ีนั่งรับบริกำร ฯลฯ อยู่ในระดับ

มำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.54 “คุณภำพและควำมทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ และกำรจัด

สถำนท่ีและอุปกรณ์ควำมเป็นระเบียบ สะดวกต่อกำรใช้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ีย                            

เท่ำกับ 4.49 เท่ำกัน ตำมล ำดับ 
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3.5 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม 

ตำรำงที่ 4.19 แสดงค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร        

งำนด้ำนกำรบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ให้บริกำร 

ข้อ รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
ระดับกำร
แปลผล 

1 ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.15 0.47 มาก 

2 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 4.32 0.56 มากท่ีสุด 

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 4.40 0.55 มากท่ีสุด 

4 ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับกำรบริกำร 4.33 0.55 มากท่ีสุด 

สรุปผล 4.30 0.53 มากที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 4.19 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในงำนกำรบริกำรอ ำนวย                           

ควำมสะดวกแก่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.30 แยกพิจำรณำในแต่ละด้ำน

ตำมค่ำเฉล่ีย เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด                           

มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.40 รองลงมำ คือ ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับบริกำร อยู่ในระดับ                            

มำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.33 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ีย                                 

เท่ำกับ 4.32 และด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.15 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 4.20 แสดงค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร        

งำนด้ำนกำรบริกำรจัดเก็บรำยได้ 

ข้อ รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
ระดับกำร
แปลผล 

1 ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.24 0.55 มากท่ีสุด 

2 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 4.33 0.57 มากท่ีสุด 

3 ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 4.51 0.54 มากท่ีสุด 

4 ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับกำรบริกำร 4.48 0.50 มากท่ีสุด 

สรุปผล 4.39 0.54 มากที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 4.20 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในงำนกำรบริกำรจัดเก็บรำยได้ 

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.39 แยกพิจำรณำในแต่ละด้ำนตำมค่ำเฉล่ีย เรียงล ำดับ                               

จำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.51 

รองลงมำ คือ ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับบริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ ำกับ 

4.48 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.33 และด้ำนขั้นตอน                            

กำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.24 ตำมล ำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

ตำรำงที่ 4.21 แสดงค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร        

งำนด้ำนกำรบริกำรกู้ชีพกู้ภัย 

ข้อ รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
ระดับกำร
แปลผล 

1 ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.17 0.48 มำก 
2 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 4.20 0.61 มำก 
3 ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 4.28 0.57 มำกท่ีสุด 
4 ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับกำรบริกำร 4.26 0.60 มำกท่ีสุด 

สรุปผล 4.23 0.56 มำกที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 4.21 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในงำนกำรบริกำรกู้ชีพกู้ภัย                                     

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.23 แยกพิจำรณำในแต่ละด้ำนตำมค่ำเฉล่ีย เรียงล ำดับ                                    

จำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.28 

รองลงมำ คือ ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับบริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 

4.26 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.2 0 และด้ำนขั้นตอน                                  

กำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.17 ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 4.22 แสดงค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร       

งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ีต ำบลยอด 

ข้อ รำยกำรประเมินควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน 
แปลผล 

1 ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.30 0.52 มำกท่ีสุด 
2 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 4.38 0.60 มำกท่ีสุด 
3 ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร 4.58 0.53 มำกท่ีสุด 
4 ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับกำรบริกำร 4.52 0.54 มำกท่ีสุด 

สรุปผล 4.44 0.55 มำกที่สุด 
 

จำกตำรำงท่ี 4.22 พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในงำนกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ีต ำบลยอด อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.44 แยกพิจำรณำ                              

ในแต่ละด้ำนตำมค่ำเฉล่ีย เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยได้ดังนี้ ด้ำนเจ้ำหน้ำท่ีผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับ

มำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.58 รองลงมำ คือ ด้ำนส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับบริกำร                                      

อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.52  ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด                              

มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.38 และด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.30 

ตำมล ำดับ 
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ตำรำงที่ 4.23 แสดงค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร          

ในภำพรวมของเทศบำลต ำบลยอด 

งำนด้ำน ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ 
ระดับ

กำรแปล
ผล  

กำรบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ให้บริกำร 4.30 85.95 มำกท่ีสุด  
กำรบริกำรจัดเก็บรำยได้ 4.39 87.79 มำกท่ีสุด  
กำรบริกำรกู้ชีพกู้ภัย 4.23 84.50 มำกท่ีสุด  
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นท่ีต ำบลยอด 4.44 88.86 มำกท่ีสุด 

  ควำมพึงพอใจในภำพรวม 4.34 86.77 มำกที่สุด 
ระดับค่ำคะแนน 8 

 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริการในภาพรวมท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ

ของเทศบาลต าบลยอด อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 เท่ากับร้อยละ 86.77 ได้คะแนน

อยู่ในระดับ 8 
 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำร  

จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลยอด 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้ 

4.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของกำรให้บริกำรท่ีท่ำนประทับใจ ประทับใจ คือเจ้ำหน้ำท่ี                  

มีควำมสุภำพและอัธยำศัยดี 

4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดด้อยท่ีควรปรับปรุง คือไม่มีข้อข้อเสนอแนะ 

  



บทที่  5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร                    

ของเทศบำลต ำบลยอด มีวัตถุประสงค์เพื่อส ำรวจและประเมินผลควำมพึงพอใจ ของผู้รับบริกำร                         

ในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของ เทศบำลต ำบลยอด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ประชำกร                     

และกลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำ คือ ประชำชน เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำน

เอกชน ท่ีมำรับกำรบริกำรหรือติดต่อเป็นรำยบุคคล ณ จุดกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลยอด 

โดยตรง มีกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวนท้ังส้ิน 240 คน ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในกำรศึกษำ คือ สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  
 

สรุปผลกำรศึกษำ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้รับบริกำร พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ ำนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 มีอำยุอำยุมำกกว่ำ 60 ปี จ ำนวน 95 คน คิดเป็น                                           

ร้อยละ 39.58  สถำนภำพสมรส จ ำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ 

จ ำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 69.58 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง จ ำนวน 96 คน คิดเป็น                         

ร้อยละ 40.00 และมีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนต่ ำกว่ำ 5,000 บำท จ ำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 65.83 

2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริกำร 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริกำร พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ มำรับบริกำร

จ ำนวน 1-5 ครั้งต่อเดือน จ ำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 99.17 และส่วนใหญ่มำรับบริกำร                           

เวลำ 08.30 - 12.00 น. จ ำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 67.92 
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3. ควำมคิดเห็นเก่ียวกับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้ดังนี้ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโดยภำพรวมท่ีมีต่อคุณภำพ                 

กำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลยอด อยู่ในระดับมำกท่ีสุด และค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.34 เท่ำกับ                                

ร้อยละ 86.77 ค่ำคะแนนท่ีได้รับคือ 8 คะแนน แยกพิจำรณำเป็นงำนบริกำรท้ัง 4 ด้ำน ได้ดังนี้ 

3.1 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่องำนด้ำนกำรบริกำรอ ำนวยควำมสะดวก                                    

แก่ผู้ให้บริกำร อยู่ในระดับมำกท่ีสุด และค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.30 

3.2 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่องำนด้ำนกำรบริกำรจัดเก็บรำยได้ อยู่ในระดับ                           

มำกท่ีสุด และค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.39 

3.3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่องำนด้ำนกำรบริกำรกู้ชีพกู้ภัย อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 

และค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.23 

3.4 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่องำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ                            

ในพื้นท่ีต ำบลยอด อยู่ในระดับมำกท่ีสุด และค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.44 

 4.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรให้บริกำร  

จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของเทศบำลต ำบลยอด

ในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสรุปได้ดังนี้  

4.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของกำรให้บริกำรท่ีท่ำนประทับใจ ประทับใจ คือ

เจ้ำหน้ำท่ี มีควำมสุภำพและอัธยำศัยดี 

4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดด้อยท่ีควรปรับปรุง คือไม่มีข้อข้อเสนอแนะ 

  



 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
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ภำคผนวก 

ลงพื้นท่ีส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร เทศบำลต ำบลยอด อ ำเภอสองแคว จังหวัดน่ำน 

 

    

    
 


