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คำแถลง 
 

ตามทีเ่ทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้พิจารณาเห็นชอบและมอบหมาย
ให้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น 

 
ด้วยนโยบายและทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข 
นั้น ยังมีพันธกิจหลักอีกประการ คือ ด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่า ทุนแรงงานหรือ
วัตถุดิบ การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟ้ืนฟู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคม เป็นต้น เพื่อการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย ในการ
สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน    

 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ
เทศบาลตำบลบ้านสาง ในงานต่าง ๆ ที่ให้บริการว่าเป็นอย่างไร และเพ่ือต้องการทราบถึงปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการให้บริการ โดยนำผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ประชาชนผู้มา
ใช้บริการต่อไป 
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 มหาวิทยาลัยพะเยา 
   กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 



ข 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
จากเทศบาลตำบลบ้านสาง ที่มีต่อการให้บริการในด้านต่างๆ โดยมีการกำหนดกรอบงานที่จะประเมิน
ประกอบด้วย 

1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
จากจำนวนประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านสาง โดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น ( Probability   
sampling ) ใช้วิธีการสุ่มแบบโควต้า หรือการสุ่มโดยกำหนดสัดส่วน (Quota Sampling) เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสาง โดยแต่ละหมูบ่้าน จะ
สุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของจำนวนครัวเรือน 
ในแต่ละหมู่บ้าน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scales) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแยก
ศึกษาตามประเด็นด้านการให้บริการขอของเทศบาลตำบลบ้านสาง ดังนี้ 

1. งานการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
2. งานการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
3. งานการบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
4. งานบริการด้านสาธารณสุข 
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เกณฑ์ให้คะแนนตามตัวช้ีวัดร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ระดับคะแนน 
มากกว่า 4.75 ขึ้นไป 

ไม่เกิน 4.75  
ไมเ่กิน 4.50  
ไม่เกิน 4.25 
ไม่เกิน 4.00  
ไม่เกิน 3.75  
ไม่เกิน 3.50 
ไม่เกิน 3.25 
ไม่เกิน 3.00 
ไม่เกิน 2.75 
น้อยกว่า 2.5 

มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 
ไม่เกินร้อยละ 95 
ไม่เกินร้อยละ 90 
ไม่เกินร้อยละ 85 
ไม่เกินร้อยละ 80 
ไม่เกินร้อยละ 75 
ไม่เกินร้อยละ 70  
ไม่เกินร้อยละ 65 
ไม่เกินร้อยละ 60 
ไม่เกินร้อยละ 55 

น้อยกว่าร้อยละ 50 
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ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้รับบริการในเขตของเทศบาลตำบลบ้านสางจำนวน 

400 คน ทีใ่ห้ข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.00 และเพศหญิง ร้อยละ50.00 

 ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้รับบริการอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี 
อายุระหว่าง 40 – 60  ปี คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ อายุอยู่ระหว่าง 20 – 40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 32.00ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.00 และช่วงอายุต่ำกว่า 20  ปี คิดเป็น
ร้อยละ 02.00 ตามลำดับ 

  ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้รับบริการ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ระดับปริญญาตรี และระดับอ่ืน ๆ คิดเป็น ร้อยละ 12.00 และระดับ
อนุปริญญาตรี/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 04.00 ตามลำดับ 

 ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้รับบริการอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 36.00รองลงมาคือ รับจ้าง/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 30.00 อาชีพอ่ืน ๆ  
คิดเป็นร้อยละ 18.00 อาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 06.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
คิดเป็นร้อยละ 05.00 และเป็นนิสิต / นักศึกษา คิดเปน็ร้อยละ 02.00 ตามลำดับ 
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ผลสรุปคะแนนประเมินความพึงพอใจในแต่ละงานเทศบาลตำบลบ้านสาง 
 

ส่วนงาน ค่าเฉลี่ย 
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

งานการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 4.70 94.00 มากท่ีสุด 
งานการจ่ายเบี้ยยังชีพ 4.66 93.20 มากท่ีสุด 
งานการบริการไฟฟ้าสาธารณะ 4.70 94.00 มากท่ีสุด 
งานบริการด้านสาธารณสุข 4.50 90.00 มาก 

รวมทุกส่วนงาน 4.64 92.80 มากที่สุด 
  
 จากผลการสำรวจพบว่าความพึงพอใจในงาน การให้บริการงานการช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 และการบริการ
ไฟฟ้าสาธารณะ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 การ
ให้บริการงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 คิดเป็นร้อยละ 
93.20การให้บริการงาน และการให้บริการงานบริการด้านสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดทุกส่วนงาน 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 
 

สรุป 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง โดย
ภาพรวม ทั้ง 4 งาน พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการของแต่ละส่วนงาน รวมไปถึงการบริการใน
แต่ละด้าน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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บทที่ 1  

บทนำ 

 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นองค์กรที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่มี
การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทและมีความสำคัญมากขึ้น ในด้านการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่  
เนื่องจากเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 
มาตรา 3/1 บัญญัติไว้ว่า การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารราชการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้นการให้บรกิารแก่ประชาชนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีต่อการให้บริการในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในงานต่าง ๆ ที่ให้บริการว่าเป็นอย่างไร และเพ่ือต้องการทราบถึงปัญหา
และข้อเสนอแนะในการให้บริการ โดยนำผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการ
ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการได้รับบริการของเทศบาลตำบล
บ้านสาง 
 2) เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการของ
เทศบาลตำบลบ้านสาง 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ พ้ืนที่เป้าหมายของการศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านสาง 
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในงานต่าง ๆ 

1.4 นิยามศัพท ์

 ประชาชน หมายถึง ประชากรที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านสาง 
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 การบริการ หมายถึง การรับใช้อำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในการบริการ
ประชาชนของเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จงัหวัดพะเยา 

 ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรู้สึก ความคิด ความชอบ ไมช่อบ พอใจหรือไม่พอใจ 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1)  เพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการของเทศบาลตำบล
บ้านสาง 

2)  เพ่ือทราบปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการของ
เทศบาลตำบลบ้านสาง  

1.6 โครงสร้างของการนำเสนอ 

 การนำเสนองานวิจัยต่อจากนี้ แบ่งออกเป็น 5 บท ในแต่ละบทมีรายละเอียด ดังนี้ 
  บทที่ 1 บทนำ ประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา 1.2 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.3 ขอบเขตของการศึกษา 1.4 นิยามศัพท์ 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 1.6 โครงสร้างของการนำเสนอ 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 2.1 แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.3 กรอบแนวความคิด 2.4 สภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของเทศบาลตำบลบ้านสาง 

บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 3.4 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และ 3.5 สรุป 

บทที่ 4 ผลการสำรวจ ประกอบไปด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 4.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  4.2 ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง  และ 4.3 
ข้อเสนอแนะในการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านสาง  
 บทที่ 5 บทสรุปผลการศึกษา เป็นการสรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ของเทศบาลตำบลบ้านสาง 
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บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และเป็นการวิจัยแบบตัดขวาง 
(Cross-sectional research) ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
  2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้อง 
  2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.3  กรอบแนวความคิด 
  2.4  สภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐานของเทศบาลตำบลบ้านสาง     
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 1) ความหมายของความพึงพอใจ  

 ความหมายของความพึงพอใจ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction”ส่วนความหมายตาม 
ราชบัณฑิตสถาน (2546) ได้กล่าวถึง ความหมายของคำว่า ความพึงพอใจ ดังนี้ คำว่า “พึง”  เป็น
คำกริยาอ่ืน หมายความว่า ยอมตาม เช่น พึงใจ และคำว่า “พอใจ” หมายถึง สมชอบ ชอบใจ 
นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจ ดังนี้ 

 สมหมาย เปียถนอม (2551 : 4 - 6) ได้รวบรวมความหมายของความพึงพอใจจาก
นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ไว้ดังนี้ 

 ชรินี เดชจินดา กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติของบุคคล ที่มี
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการ
ตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงและไม่เกิดขึ้นหากความ
ต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

 แน่งน้อย พงษ์สามารถ มีความเห็นว่าความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีทั่ว ๆ ไปที่เป็นผลมาจาก
ท่าทีที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ 3 ประการ คือ 1)  ปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรม 2)  ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคล 3) 
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 

 พิทักษ์ ตรุษทิบ กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่
กระตุ้นแสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบอกทิศทางของ
ผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉย ๆ  ต่อสิ่ง
เร้า หรือสิ่งที่มากระตุ้น 
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 วิชัย เหลืองธรรมชาติ ได้กล่าวถึงความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความ   
ต้องการของมนุษย์ คือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการ
ตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ที่ใดย่อมมีความต้องการข้ันพ้ืนฐานไม่ต่างกัน  

 สมพงศ์ เกษมสิน  ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ว่า บุคคลจะเกิดความพึงพอใจ
จะต้องมีการจูงใจ และได้กล่าวถึงการจูงใจว่า การจูงใจเป็นการชักจูงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม โดยมีมูลเหตุ 
2 ประการ คือ ความต้องการทางร่างกาย และความต้องการทางจิตใจ 

 สุภาลักษณ์  ชัยอนันต์  ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า  ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่ง
ที่ทำให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งกำหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมีผลต่อ
การเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ นั้น 

 สง่า ภู่ณรงค์ ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับความสำเร็จ
ตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 สนิท เหลืองบุตรนาค ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีความรู้สึก ความคิดเห็นที่มี
ผลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายหลังจากที่ได้รับประสบการณ์ในสิ่งนั้นมาแล้ว ในลักษณะทางบวก คือ พอใจ 
นิยม ชอบ สนับสนุนหรือมีเจตคติที่ดีต่อบุคคล เมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ในทางเดียวกัน หาก
ไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการจะเกิดความไม่พอใจเกดิขึ้น 

 อุทัย พรรณสุดใจ กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปใน
ทางบวกหรือทางลบ 

 จากการที่มีผู้ให้ความหมายของความพึงใจไว้พอจะสรุปความหมายของความพึงพอใจได้ว่า 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเหน็รูปร่างได้ 
เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการจะเกิดความรู้สึกที่เป็นสุข และความพึงพอใจเป็นสิ่งที่
กำหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกท่ีจะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ 

 2) ความหมายของการบริการ 

 ความหมายของการบริการ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 
หมายถึง การรับใช้ ให้ความสะดวกต่าง ๆ ในบริการ มีความหมายถึง กระบวนการหรือกระบวนการ
กิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการนั้น ๆ และมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
การบริการยุคใหม่ อุบลศรี หาญเจริญกิจ ( 2543 : 7 ) กล่าวว่า แนวคิดของการบริการยุคใหม่จะ
มองถึงการส่งมอบความประทับใจจากการสัมผัสบริการมากกว่าจำนวนบริการ หรือจำนวน
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ผู้รับบริการที่ได้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ สามารถบำบัดความ
ต้องการของผู้รับบริการและพึงพอใจเมื่อได้รับบริการ 

 John D. Millet กล่าวว่า ในการที่จะสนองความต้องการและให้ผู้รับบริการได้รับความพึง
พอใจในบริการ ให้พิจารณาลักษณะการให้บริการจาก 5 ประการ ได้แก่ 

 (1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

 (2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา 

 (3) การให้บริการอย่างเพียงพอ 

 (4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

 (5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า 

 3) องค์ประกอบของงานบริการ 

 องค์ประกอบของงานบริการ มีดังต่อไปนี้ 

 (1) คุณภาพของทรัพยากร ต้องเลือกสรรว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และมี
คุณภาพดี 

 (2) คุณภาพของบุคลากรผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการต้องมีความรอบรู้ในงานบริการที่ตนทำ
อยู่เป็นอย่างด ี

 (3) การสื่อสาร เช่น การสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ การใช้ภาษา/สัญลักษณ์ ต้องสามารถสื่อ
ความหมายให้เข้าใจกันได้เป็นอย่างดี 

 ดังนั้น งานบริการ จึงหมายถึง งานที่ทำให้ผู้อ่ืน งานอะไรก็ตามที่ทำให้ผู้อ่ืนได้รับความพึง
พอใจ สะดวก สบาย ซึ่งงานบริการที่ดี คือ การที่ทำให้ลูกค้าพอใจ (Customer’s satisfaction) ซึ่ง
ลูกค้าทุกคนมีความต้องการและความคาดหวังต่างกัน ดังนั้น  การให้บริการที่ตอบสนองทำให้ลูกค้า
พอใจทั้งความต้องการและความคาดหวัง จึงจะเป็นงานบริการที่มีคุณภาพ 

 4) คุณภาพการบริการ (Service quality) 

 คุณภาพในการบริการ คือ ความสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าในด้านการบริการ และสามารถสร้างความพึงพอใจ หรือความประทับใจให้ลู กค้า เป็นผลให้
ลูกค้ามีความเชื่อมั่น และกลับมาใช้บริการอีก และได้สรุปแนวคิดและให้ความสำคัญของการบริการ 
ดังนี้ 

 (1) บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า 



6 
 

 (2) บริการอย่างถูกต้อง วิธีการเป็นมาตรฐานปฏิบัติทั่วไป และลูกค้ายอมรับ 

 (3) ส่งมอบบริการตรงตามที่ให้สัญญาไว้ 

 (4) มีความยืดหยุ่น สอดรับกับข้อจำกัดเฉพาะตัวของลูกค้า 

 (5) มีการวางแผนเพื่อสร้างบริการที่ลูกค้ารู้สึกพอใจ 

 (6) มีการตรวจสอบ และรับทราบความรู้สึกของลูกค้า 

 (7) การแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดการ ที่ยังไม่สร้างความรู้สึกพึงพอใจแก่ลูกค้าการ
ให้บริการที่ดีและมีคุณภาพจะต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ และวิธีการต่าง ๆ ที่จะทำให้ชนะใจลูกค้า 
หรือบุคคลที่มาใช้บริการ จึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยการให้บริการสามารถ
กระทำได้ ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการติดต่อ โดยได้รับบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร การ
ให้บริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ที่มาติดต่อกับองค์กร เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งจะมีผลในการใช้บริการอ่ืน ๆ ในโอกาสต่อไป ซึ่งการบริการลูกค้า จะกระทำได้ดี
มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติที่จะนำศาสตร์ ไปประยุกต์อย่างมีศิลป์ ซึ่งผู้ให้บริการจะต้อง
ยอมรับตนเองและผู้อ่ืน พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองและพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
การบรกิารเป็นเลิศ นำความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้ามาสู่องค์กร 

 คุณภาพการให้บริการ มีลักษณะดังนี้ 

 (1) การเข้าถึงลูกค้า คือ การบริการที่ให้กับลูกค้าต้องอำนวยความสะดวกทั้งในด้านเวลา 
สถานที่แก่ลูกค้า รวมถึงความสะดวกในการเข้าพบผู้ให้บริการ โดยไม่ต้องเสียเวลารอนาน  ทั้งนี้ เพ่ือ
แสดงความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าได ้

 (2) การติดต่อสื่อสาร เช่น การสื่อสารและการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าด้วยภาษาที่ไพเราะ เข้าใจ
ง่าย อธิบายได้อย่างถูกตอ้งชัดเจน มีการแสดงออกท่ีดีให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ 

 (3) ความสามารถ กล่าวคือ บุคลากรที่ให้บริการจะต้องมีความรู้ความสามารถมีความชำนาญ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว
ว่องไว รวมทั้งมีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

 (4) ความมีน้ำใจ เช่น บุคลากรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นมิตรเป็น
กันเอง มีความสุภาพเรียบร้อย นับถือและให้เกียรติลูกค้า โดยสนใจเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการ
ให้บริการ ยินดีรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของลูกค้า และนำไปปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้น 

 (5) ความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัทและบุคลากรต้องสร้างความน่าเชื่อถือโดยการมีบุคลิกภาพที่ดี 
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมกับหน้าที่และสถานที่ มีความซื่อสัตย์อดทน มีความรับผิดชอบ
ให้บริการอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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 (6) ความไว้วางใจ เช่น บริการที่ให้กับลูกค้าสม่ำเสมอและถูกต้อง สามารถปฏิบัติตามสัญญา
ได้อย่างแน่นอนและแม่นยำ มีหลักฐานการชำระเงินถูกต้องชัดเจนให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง และพนักงาน
เก็บความลับของลูกค้าได้อย่างดี 

 (7) การตอบสนองลูกค้า เช่น บุคลากรให้บริการด้วยความเต็มใจในทันทีทันใด มีความสนใจ
เอาใจใส่ และกระตือรือร้นที่จะตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดในการให้บริการ มีการแก้ปัญหารวดเร็ว
ตามท่ีลูกค้าต้องการ 

 (8) ความปลอดภัย เช่น บริการที่ให้กับลูกค้าต้องปราศจากอันตราย ความเสี่ยงรวมถึงปัญหา
และความเคลือบแคลงใด ๆ  สถานที่ทำงานตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย ทั้งใน
สำนักงาน ที่จอดรถ พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่
ทันสมัย มีมาตรฐาน และปลอดภัย 

 (9) การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก เช่น ลูกค้าสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพการให้บริการที่จะ
ได้รับได้ การกำหนดเวลาเพ่ือส่งสินค้าไปให้ลูกค้ามีความเหมาะสม การประชาสัมพันธ์ ให้ลูกค้าได้รับ
ทราบถึงบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อที่หลากหลายอยู่เสมอ 

 (10) การเช้าใจและรู้จักลูกค้า เช่น บุคลากรต้องทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า 
และให้ความสนใจลูกค้า โดยพนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ไม่ทำให้ลูกค้าเสียเวลา 

 กล่าวโดยสรุป คุณภาพการให้บริการ เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ จนเกิดความพึงพอใจและความประทับใจในการให้บริการขององค์กร 

  

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

 นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีที่อธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับปัจจัยอ่ืน ๆ ไว้หลายทฤษฎี 

 โคร์แมน (Korman, A.K., 1977 อ้างอิงในสมศักดิ์ คงเที่ยงและอัญชลีโพธิ์ทอง, 2542 : 
161-162) ได้จำแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

 1) ทฤษฎีการสนองความต้องการ (Need Fulliment Theory) กลุ่มนี้ถอืว่าความพึงพอใจใน
งานเกิดจากความต้องการส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลทีไ่ด้รับจากงานกับการประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายส่วนบุคคล 

 2) ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม (Reference-Group Theory) ความพึงพอใจในงานมีความ 
สัมพันธ์ในทางบวกกับคุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทาง
ในการประเมินผลการทำงานของงาน 
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 ส่วนมันฟอร์ด (Manford, E., 1972 อ้างอิงใน สมศักดิ์ คงเที่ยง และอัญชลีโพธิ์ทอง , 
2542 : 162) ได้จำแนกความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจงานจากผลการวิจัยออกเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 

 1) กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา (The Psychological Needs School) กลุ่มนี้ได้แก่ 
Maslow, A.H. , Herzberg. F และ Likert R. โดยมองความพึงพอใจงานเกิดจากความต้องการของ
บุคคลที่ต้องการความสำเร็จของงานและความต้องการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

 2) กลุ่มภาวะผู้นำ (Leadership School) มองความพึงพอใจงานจากรูปแบบและการปฏิบัติ
ของผู้นำที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา กลุ่มนี้ได้แก่ Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R. 

 3) กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล (Effort-Reward Bargain School) เป็นกลุ่มที่มอง
ความพึงพอใจจากรายได้ เงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืน ๆ กลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของ
มหาวิทยาลัยแมนเชตเตอร์ (Manchester Business School) 

 4) กลุ่มอุดมการณ์ทางการจัดการ (Management Ideology School) มองความพึงพอใจ
จากพฤติกรรมการบริหารงานขององค์กร ได้แก่ Crogier M. และ Coulder G.M. 

 5) กลุ่มเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and Job Design) ความพึง
พอใจงานเกิดจากเนื้อหาของตัวงาน กลุ่มแนวคิดนี้มาจากสถาบันทาวิสตอค (Tavistock Institute) 
มหาวิทยาลัยลอนดอน 

 อับบราร์ฮัม  มาสโลว์ ((Maslow, 1943 : 370 – 396  อ้างถึงใน อาคม  วัดไธสง, 2549 
: 115) ได้เสนอทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้น ของมนุษย์ ดังนี้ 

 (1) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานที่มี       
ความจำเป็นต่อมนุษย์ ได้แก่ อาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ และอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อ
ร่างกาย 

 (2) ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Safety needs) ได้แก่ ความต้องการความ
ปลอดภัย จากอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดข้ึนกับชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

 (3)  ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Belonging needs) คือความต้องการความ
รัก ความเข้าใจ ต้องการมีพรรคพวก มีเพ่ือนและการยอมรับ 

 (4) ความต้องการยอมรับนับถือ (Esteem needs) ได้แก่ ความต้องการยอมรับจากผู้อ่ืน มี
ความเชื่อถือตนเอง มีความเป็นตัวของตัวเอง และมีความสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งการมีสถานภาพและความ
สนใจจากผู้อ่ืน 

 (5) ความต้องการความสำเร็จสมหวังในชีวิต (Self-actualization needs) คือความต้องการ
เจริญก้าวหน้าและความสำเร็จตามศักยภาพที่ตนมีอยู่ เพ่ือสนองสิ่งที่เขาปรารถนาอยากเป็น 
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 บาร์นาร์ค (Bernard,  1972 : 142-149) ได้กล่าวถึงสิ่งจูงใจซึ่งหน่วยงาน หรือผู้บริหาร
หน่วยงานใช้เป็นเครื่องกระตุ้นบุคคลให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานไว้ 3 ประการดังนี้ 

 (1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการตอบแทนเป็นการชดเชย 
หรือเป็นรางวัลทีเ่ขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานมาแล้วเป็นอย่างด ี

 (2) งานนั้นต้องสามารถวางแผน และวัดความสำเร็จได้โดยใช้ระบบการทำงานและการ
ควบคุมท่ีมีประสิทธิผล 

 (3) เพ่ือให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจภายในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะดังนี้ 

 - คนทำงานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 

 - มีผลงานกลับมาให้ผู้ทำทราบโดยตรง 

 - งานนั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา 

 - งานนั้นสามารถทำให้สำเร็จได้ 

 จากคำกล่าวเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ทำให้เกิดความพึงพอใจจากนักวิชาการข้างต้นสรุปได้ว่า 
แรงจูงใจที่ทำให้เกิดความพึงพอใจคือ ความต้องการของมนุษย์ใน 5 ขั้นของมาสโลว์ คือ ความ
ต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ความต้องการที่เห็นคุณค่าของตนเองและความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จตามความนึกคิดของตน 

 นอกจากนี้  วราภรณ์ รัชตะวรรณ (2539 : 16-18 อ้างอิงใน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2546: 34 - 36) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานบริการ
ไว้  2  ประการ   คือ 

 1) ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ 

 ผู้ให้บริการหรือผู้ปฏิบัติงานจะทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ จะต้องมีปัจจัยต่าง ๆ 
อาทิ ความมั่นคงปลอดภัย เป็นความมั่นคงในการทำงาน ความมั่นคงที่หน่วยงานทำให้เกิดความรู้สึก
เชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งชายและหญิง มักจะมีความรู้สึกว่าความมั่นคงปลอดภัยนี้ เป็น
องค์ประกอบแรก ทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน และความต้องการความมั่นคงปลอดภัยจะมี
เพ่ิมมากขึ้นตามอายุของผู้ปฏิบัติงานโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน จากผลการวิจัยหลายเรื่อง 
การไม่มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานจะก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน และผู้ชายจะมีความต้องการ
โอกาสก้าวหน้าในการทำงานสูงกว่าหญิง ความต้องการเรื่องนี้จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นค่าจ้างหรือ
รายได้ และโอกาสก้าวหน้าในการทำงานจะมีความสัมพันธ์กับเงิน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมักจะจัดอันดับ
ค่าจ้างไว้ในอันดับสูง แต่ยังน้อยกว่าโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน และความมั่นคงปลอดภัย 
องค์ประกอบนี้มักจะมีผลให้เกิดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจสภาพการทำงาน การ
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ควบคมุดูแลของผู้บังคับบัญชา เป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดความพึงพอใจและไม่พอใจต่องานได้ลักษณะที่
แท้จริงของงานที่ทำ ตรงกับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน หากได้ทำตามท่ีเขาถนัดเขาก็จะเกิด
ความพึงพอใจผลประโยชน์ตอบแทน ได้แก่ เงินบำเหน็จ บำนาญ  ค่ารักษาพยาบาล  เงินสวัสดิการ 
วันหยุด วันพักผ่อนต่าง ๆ ลักษณะทางสังคม การเป็นที่ยอมรับในสังคมในงานที่ทำ การให้สังคม
ยอมรับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาการทำงาน ทัศนคติ ระดับการศึกษา บุคลิก
ส่วนตัว ความเฉลียวฉลาดคำชมเชยยกย่อง พูดจาอย่างสุภาพ  มีผลในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ 

 2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 เป็นความนึกคิด ทัศนคติของผู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการว่า มีความพึงพอใจ
อะไรบ้าง โดยมีปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้คือปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สภาพการทำงาน มีผลต่อความคิด ทัศนคติในการรับบริการอย่าง
มากความรวดเร็วในการให้บริการ มีความสำคัญอย่างมากในการทำให้เกิดความพึงพอใจ เพราะ
ผู้รับบริการทุกคนต้องการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานการประชาสัมพันธ์ใน
งานที่ให้บริการ เพ่ือให้ทราบขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติ หลักฐาน เอกสารที่ต้องการใช้มีอะไร มีการ
กำหนดขั้นตอนอย่างไร รู้ว่าจะได้รับผลการบริการอย่างช้าเมื่อไร ชี้แจงเหตุผลการดำเนินงานติดต่อ
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงาน ระบบการทำงาน หน่วยงานมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ข้อปฏิบัติอย่างไร ผู้รับบริการมีความเข้าใจในการบริหารงานขององค์การมากน้อยเพียงใด ถ้ามีความ
เข้าใจมากก็จะมีเหตุผลเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติทำให้เกิดความพอใจมากกว่าผู้ที่ไม่รู้กฎ ระเบียบ
ความยุติธรรมในการให้บริการ ผู้รับบริการชอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้รับบริการเสมอกันหมด มิใช่
เลือกปฏิบัติ มีความเท่าเทียมกันในการให้บริการการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ปฏิบัติงาน การพูดจาที่ดีของ
เจ้าหน้าที่ให้บริการ ช่วยแนะนำ ชี้แจงในการให้บริการ มีความสัมพันธ์ในแง่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดี
ของผู้รับบริการนั้น ๆ ลดความพึงพอใจในการให้บริการคุณภาพของการให้บริการความถูกต้องของผล
การบริการว่า ดำเนินการไปได้ถูกต้องตรงตามความต้องการหรือไม่เพียงใด หากการให้บริการมีความ
ถูกต้อง ก็จะทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจมาก ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้นหาก
ความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงการประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคตินั้นเป็นไปในทางบวก หรือ 
ทางลบ ความรู้สึกหรือทัศนคติในทางบวก เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อมีความสุข ปราศจากความทุกข์ 
ได้รับการตอบสนองอย่างสมบูรณ์ครบถว้นหรือ บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่งต่อสิ่งนั้น แสดงให้เห็น
สภาพของความพึงพอใจในสิ่งนั้นด้วยแต่ถ้าเป็นความรู้สึกที่ปราศจากความสุข มีความทุกข์ ได้รับการ
ตอบสนองไม่สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่งต่อสิ่งนั้น ก็จะมีความรู้สึกหรือ
ทัศนคติในทางลบ แสดงให้เห็นสภาพของความไม่พึงพอใจต่อสิ่งนั้น ความพึงพอใจอาจเปลี่ยนแปลง
ไปได้ตามกาลเวลา และสถานการณ์แวดล้อมอ่ืน ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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2.3 กรอบแนวความคิด 
  จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ศึกษาได้กำหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง โดยแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ของ
ประชาชนแต่ละบุคคลผู้มารับบริการ ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ คือ 1.เพศ  2.อายุ  3.ระดับ
การศึกษา  และ 4.อาชีพ  (ภาพ 1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 แผนภาพที ่1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง      
 
 
 
 
 
2.4 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านสาง 
1.  ด้านกายภาพ 

 
1.1  ลักษณะท่ีตั้ง 

                เทศบาลตำบลบ้านสาง  ได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อ
วันที่  27  ตุลาคม  2552  ที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านสาง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่  8  ตำบลบ้านสาง  
อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดพะเยา ห่างจากตัวจังหวัด  ประมาณ   
12  กิโลเมตร 
 

 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ 

1.ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 
2.ด้านช่องทางการให้บริการการ 
3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

เพศ 
 อายุ 
 

ระดับการศึกษา 

 
อาชีพ 
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 1.2 พื้นที่  
                เทศบาลตำบลบ้านสาง  มีเนื้อที่ทั้ งหมดประมาณ  23.80  ตารางกิโลเมตร  
แบ่งเป็นทีอ่ยู่อาศัยและการเกษตร  ประมาณ  5,929  ไร่   โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
     ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตำบลสันป่ามว่ง  อำเภอเมือง 
      ทิศใต้  ติดต่อกับ   ตำบลบ้านตุ่น    อำเภอเมอืง 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   กว๊านพะเยา 
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลบ้านตุ่น  ตำบลสันป่าม่วงและอำเภอวังเหนือ               
จ.ลำปาง 

 
1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 

                เทศบาลตำบลบ้านสาง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 14,875  ไร่ ที่อยู่อาศัย 2,498 ไร่ พ้ืนที่
การเกษตร 3,431 ไร่ ( พ้ืนที่นา 2,989.75 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผัก 120 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 24.5 ไร่ 
และพ้ืนที่การเกษตรอ่ืนๆ 296.75 ไร่ ) พ้ืนที่ป่า 8,946 ไร่  สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  สภาพ
ภูมิประเทศทางทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศเหนือจะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำนา การเลี้ยง
สัตว์ และการทำการเกษตรกรรมอื่นๆ รวมทั้งการประมงน้ำจืดในบริเวณกว๊านพะเยา 
 

1.4  ลักษณะภูมิอากาศ   ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น  3  ฤดูกาล  ดังนี้ 
ฤดูร้อน     เริ่มประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนจัดช่วงเดือน 
              เมษายน    
ฤดูฝน       เริ่มตัง้แต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  ฝนตกชุกหนาแน่นช่วงเดือน 
              สิงหาคม   
ฤดหูนาว    เริ่มตั้งแตเ่ดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อากาศหนาวเย็นช่วง 
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              เดือนธันวาคมและมกราคม  
 

1.5  ลักษณะของดิน 
                 ตำบลบ้านสาง  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับเป็นพื้นที่ใน
การทำการเกษตร  ดินมีความอุดมสมบูรณ์  ดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่
สำคัญ  และสามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรได้ดี  
 
2.  ด้านการเมือง / การปกครอง 
 2.1   เขตการปกครอง 

ตำบลบ้านสาง  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองรวม   9  หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านสางเต็มทุกหมู่บ้าน  ซึ่งประกอบด้วย 
  หมู่ที่  1  บ้านสางใต ้
  หมู่ที่  2  บ้านสางเหนือ 
  หมู่ที่  3  บ้านสันเวียงใหม่ 
  หมู่ที่  4  บ้านสันเวียงใหม่ 
  หมู่ที่  5  บ้านสันป่าค่าง 

หมู่ที่  6  บ้านงิ้วใต ้
  หมู่ที่  7  บ้านงิ้วเหนือ 
  หมู่ที่  8  บ้านสันบัวบก 
  หมู่ที่  9  บ้านม่อนแก้ว 
 

2.2  การเลือกตั้ง   
ตำบลบ้านสาง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต  คือ เขตที่  1  ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,6,7,9  

และเขตที่  2  ได้แก่ หมู่ที่ 3,4,5,8   แต่ละเขตมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ  6  คน รวม
จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งสิ้น  จำนวน  12  คน  
3.  ประชากร 
 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
                  ตำบลบ้านสางมีประชากรทั้งสิ้น  4,151  คน  แยกเปน็ชาย  2,035 คน หญิง  
2,116  คน จำนวนครัวเรอืน  1,604  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพ้ืนที่  179  คน  ต่อ
ตารางกิโลเมตร 
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จำนวนสถิติประชากรสามารถแยกรายหมู่บ้าน ได้ดังนี้   
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ( คน ) 
จำนวน

ครัวเรือน 
1 บ้านสางใต้ 275 278 553 192 
2 บ้านสางเหนือ 157 187 344 129 
3 บ้านสันเวียงใหม่ 254 270 524 209 
4 บ้านสันเวียงใหม่ 282 304 586 250 
5 บ้านสันป่าค่าง 257 247 504 180 
6 บ้านงิ้วเหนือ 225 228 453 179 
7 บ้านงิ้วใต ้ 196 193 389 158 
8 บ้านสันบัวบก 296 308 604 234 
9 บ้านม่อนแก้ว 93 101 194 73 

รวม 2,035 2,116 4,151 1,604 
ทีม่าข้อมูล: (ศูนย์ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนอำเภอเมืองพะเยา (ข้อมูล ณ มกราคม 2562 ) 

 
3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร  
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม (คน) 
อายุต่ำกว่า 18 ปี   322   254   576 
อายุต่ำกว่า 18 - 60 ปี   869   916 1,785 
อายุมากกว่า 60 ปี   473   366   839 

รวม ( คน ) 1,664 1,536 3,200 
 
4.  สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 
ตำบลบ้านสางมีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ จำนวน 3 แห่ง โดยแยกเป็นโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง จำนวน  1  แห่ง 
นอกจากนั้น ภายในตำบลยังมีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ ประจำหมู่บ้าน  จำนวน   9   แห่ง    

  4.2   การสาธารณสุข และการจัดการสิ่งแวดล้อมสาธารณสุข 
                   สถานบริการทางด้านสาธารณสุขในตำบลบ้านสาง  จะประกอบด้วยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่  4  ตำบลบ้านสาง เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลบ้านสาง นอกจากนั้นยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 9 แห่ง  ตั้งอยู่ในแต่ละ
หมู่บ้านให้บริการในการตรวจเฝ้าระวังโรคการประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านสาธารณสุข  ซึ่ ง
ดำเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
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4.3  อาชญากรรม 
พ้ืนที่ตำบลบ้านสาง  ไม่พบปัญหาด้านอาชญากรรมด้านต่างๆ   ประชาชนสามารถดำรงชีวิต

ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
4.4  ยาเสพติด 

สถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพ้ืนที่ ตำบลบ้านสาง พบว่า 
ประชาชนบางกลุ่มยังติดสุรา ยาบ้า และสารเสพติดประเภทอ่ืนๆ  ได้มีการเฝ้าระวังการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยชมรมกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน  ได้ออกตรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือให้เกดิความสงบเรียบร้อยภายในตำบลบ้านสาง 

4.5    การสังคมสงเคราะห์ 
  ผู้สูงอายุ  จำนวน   983  คน       ผู้ป่วยเอดส์     จำนวน   32  คน      
  ผู้พิการ    จำนวน   189  คน      ผู้มีรายได้น้อย  จำนวน   100ครอบครัว     

   4.6   การกำจัดขยะมูลฝอย      
             เทศบาลตำบลบ้านสาง  ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ประชาชนต้องกำจัดขยะโดยวิธีเผาและ
ฝังหรือขุดหลุมฝังกลบในบริเวณบ้านของตนเอง และนำขยะแห้ง เช่นใบไม้ เศษอาหาร  มาทำปุ๋ยหมัก 
และนำขยะมาขาย โดยมีรถรับซื้อขยะของบริษัทเอกชน  มารับซื้อขยะในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน 

-  เขตเทศบาลตำบลบ้านสางมีฌาปนสถาน  จำนวน 3 แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1,4,8  ตำบลบ้าน
สาง  

4.7   มวลชนจัดตั้ง 
ลูกเสือชาวบ้าน  6  รุ่น      จำนวน    350   คน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 1  รุ่น   จำนวน    45   คน 
ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) 1  รุ่น   จำนวน  180  คน 
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บทที่ 3  
วิธีดำเนินการศึกษา 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้ 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ 4. สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด ดังนี้ 
  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

 3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ได้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านสาง    
 3.1.2 การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 1. การกำหนดเกณฑ์ 
 ใช้เกณฑ์โดยกำหนดเป็นร้อยละของประชากรในการพิจารณา ดังนี้ 
 ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 25% 
 ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักพัน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 10% 
 ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักหมืน่ ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 5% 
 ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักแสน ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1% 
 2. การใช้ตารางสำเร็จรูป 
การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสำเร็จรูป มีอยู่หลายประเภท ขึ้นอยู่กับ ความต้องการ
ของผู้วิจัย ตารางสำเร็จรูปที่นิยมใช้กันในงานวิจัยเชิงสำรวจ ได้แก่ ตารางสำเร็จของทาโร ยามาเน่ 
และตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และเมอร์แกน เป็นต้น 

 3.1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในเขต
พ้ืนที่เทศบาลตำบลบ้านสาง ที่ได้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านสาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น ( Probability sampling ) กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
400 คน 

 3.1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง เพ่ือจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขต
พ้ืนที่ของตำบลและไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งมากเกินไป การสุ่มตัวอย่างใน
การศึกษานีจ้ึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 
2562 จดัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่  1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดทำเครื่องหมาย / ลงใน  (    )  
หน้าข้อความเป็นคำตอบของท่าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบล
บ้านสาง 
 ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลบ้านสาง เป็น
คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยกำหนดมาตรวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
ของเทศบาลตำบลบ้านสาง ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน  
5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  5 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมาก   4 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 
ระดบัความพึงพอใจน้อย   2 คะแนน 
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  1 คะแนน 
โดยมีประเด็นการสำรวจในการบริการ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย การเบิกจ่าย

เบี้ยยังชีพ การบริการไฟฟ้าสาธารณะ และบริการด้านสาธารณสุข โดยในแต่ละงานจะประกอบไป
ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านสาง    
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนครัวเรือนผู้บริการในเขต
เทศบาลตำบลบ้านสาง ใน 4 งาน คือ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
การบริการไฟฟ้าสาธารณะ และบริการด้านสาธารณสุข 
 
3.4 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามทั้งหมด นำมาตรวจสอบความถูกต้อง และทำการบันทึก
รหัสของข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows การ
อธิบายข้อมูลทั่วไป และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การกระจาย
อัตราส่วนร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สำหรับการวัดระดับ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง  การกระจายอัตราส่วนร้อยละ (percent) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
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การประเมินผล 
 สำหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ทำการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดบัค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง     
 ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตำบลบ้านสาง นั้น คณะผู้สำรวจได้กำหนดเกณฑ์ในการคำนวณค่าคะแนนร้อยละ โดยคิดจาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่ละด้าน 
และนำค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็ม ของแต่ละด้าน เพ่ือจัดระดับของ
ความพึงพอใจได้ ดังนี้ 
 
 ตารางที่ 2 แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 

คะแนนเฉลี่ย ระดบัความพึงพอใจ (ร้อยละ) ระดับคะแนน 
มากกว่า 4.75 ขึ้นไป 

ไม่เกิน 4.75  
ไม่เกิน 4.50  
ไม่เกิน 4.25 
ไม่เกิน 4.00  
ไม่เกิน 3.75  
ไม่เกิน 3.50 
ไม่เกิน 3.25 
ไม่เกิน 3.00 
ไม่เกิน 2.75 
น้อยกว่า 2.5 

มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 
ไม่เกินร้อยละ 95 
ไม่เกินร้อยละ 90 
ไม่เกินร้อยละ 85 
ไม่เกนิร้อยละ 80 
ไม่เกินร้อยละ 75 
ไม่เกินร้อยละ 70  
ไม่เกินร้อยละ 65 
ไม่เกินร้อยละ 60 
ไม่เกินร้อยละ 55 

น้อยกว่าร้อยละ 50 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

 
 สำหรับข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายเปิดได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจำแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนำเสนอในรูปของความเรียง  

 การศึกษาครั้งนี้ ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนทีม่ีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลตำบลบ้านสาง ที่ได้รับบริการจากเทศบาลตำบลบ้านสาง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 
คน 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งและ
ข้อมูลปฐมภูมิที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เก็บรวมรวมจากแบบสอบถาม แล้วนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ การกระจายอัตราส่วนร้อยละ (percent) และค่าเฉลี่ย (Mean)  
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บทที่ 4  
ผลการสำรวจ 

 
ในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วได้ผลการสำรวจ แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง  
4.3 ข้อเสนอแนะในการทำงานของเทศบาลตำบลบ้านสาง  

 
4.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ   

ตารางที่ 3 จำนวนร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ  

เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 200 50.00 
หญิง 200 50.00 
รวม 400 100.00 

 
               ผลการสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.00และเพศหญิง    
ร้อยละ 50.00 
 

1.2 อาย ุ  

ตารางที่ 4 จำนวนร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ   

อายุ จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่า 20  ปี 8 02.00 
20 – 40 ป ี 128 32.00 
40 – 60  ป ี 172 43.00 

มากกว่า 60 ปี 92 23.00 
รวม 400 100.00 

                ผลการสำรวจพบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 40 – 60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ อายุอยู่ระหว่าง 20 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.00 ช่วงอายุ
มากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.00 และช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 02.00 ตามลำดับ 
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1.3 ระดับการศึกษา   
ตารางที่ 5 จำนวนร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา 
  

การศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 184 46.00 

มัธยมศึกษา/ปวช. 100 25.00 
อนุปริญญาตรี/ปวส. 16 04.00 

ปริญญาตรี 48 12.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 4 01.00 

อ่ืนๆ ........... 48 12.00 
รวม 400 100.00 

 
               ผลการสำรวจพบว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.00 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ระดับปริญญาตรี และระดับอ่ืนๆ คิดเป็น ร้อยละ 12.00 และระดับอนุปริญญาตรี/ปวส. คิดเป็น  
ร้อยละ 04.00 ตามลำดับ 
 

 
1.4 อาชีพ 

ตารางที่ 6 จำนวนร้อยละของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ   

 

อาชีพ จำนวน ร้อยละ 
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ 24 06.00 

รับจ้าง/ลูกจ้าง 120 30.00 
เกษตรกร 144 36.00 

นิสิต / นักศึกษา 8 02.00 
ธุรกิจส่วนตัว 20 05.00 
อ่ืนๆ ........... 72 18.00 

รวม 400 100.00 
 
             ผลการสำรวจพบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร คิดเป็น     
ร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ รับจ้าง/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 30.00 อาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 
18.00 อาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 06.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 
05.00 และเป็นนิสิต / นักศึกษา คิดเปน็รอ้ยละ 02.00 ตามลำดับ 
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4.2  ระดับความพงึพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง  
 ผลการสำรวจ โดยแบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

1. งานการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
2. งานการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
3. งานการบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
4. งานบริการด้านสาธารณสุข 

 
 
1) ผลการสำรวจความพึงพอใจของ งานการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ งานการช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 

ข้อที่ รายการ  x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน 4.68 0.46 มากท่ีสุด 

2 
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมคีวาม
สะดวก และรวดเร็ว 

4.69 0.46 มากท่ีสุด 

3 
ขัน้ตอนให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับ
ก่อน-หลัง 

4.68 0.46 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.68 0.46 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 7 พบว่าความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน อยู่
ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.68 ด้านขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก และรวดเร็ว อยู่
ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.69 และด้านขั้นตอนให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  x̄ = 4.68 
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ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการงานการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ข้อที่ รายการ  x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.69 0.46 มากท่ีสุด 

2 
ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.72 0.45 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.70 0.45 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 8 พบว่าความพึงพอใจ ด้านมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  x̄ = 4.69 และช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด        
x̄ = 4.72 
 
 
ตารางที่ 9 แสดงความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการงานการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ข้อที่ รายการ x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ และเอา
ใจใส่ 

4.72 0.45 มากท่ีสุด 

2 
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง 

4.73 0.474 มากท่ีสุด 

3 
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดข้ึนได้
อย่างเหมาะสม 

4.71 0.45 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.72 0.45 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 9 พบว่าความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ และ
เอาใจใส่ อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.72  เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.73  และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  x̄ = 4.71 
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ตารางที่ 10 แสดงความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกงานการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ข้อที่ รายการ x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 
สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น 
ที่จอดรถ ที่นั่ง ฯลฯ  

4.66 0.47 มากท่ีสุด 

2 
มีป้ายหรือการจัดผังการให้บริการและไว้อย่าง
ชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

4.73 0.44 มากท่ีสุด 

3 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 4.72 0.45 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.70 0.45 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 10 พบว่าความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น 
ที่จอดรถ ที่นั่ง ฯลฯ  อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.66 มีป้ายหรือการจัดผังการให้บริการและไว้อย่าง
ชัดเจน สะดวก เหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด x̄ = 4.73 และอาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด x̄ = 4.72   
 

 
 2) ผลการสำรวจความพึงพอใจของงานบริการงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
 
ตารางที่ 11 แสดงความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
  

ข้อที่ รายการ  x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน 4.68 0.60 มากท่ีสุด 

2 
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก และรวดเร็ว 

4.65 0.60 มากท่ีสุด 

3 
ขั้นตอนให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับ
ก่อน-หลัง 

4.70 0.59 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.67 0.60 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 11 พบว่าความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน 
อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.68 ด้านขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก และรวดเร็ว 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด x̄ = 4.65 และด้านขั้นตอนให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  x̄ = 4.70 
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ตารางที่ 12 แสดงความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
     

ข้อที่ รายการ  x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.65 0.60 มากท่ีสุด 

2 
ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.71 0.59 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.68 0.60 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 12 พบว่าความพึงพอใจ ด้านมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  x̄ = 4.65 และช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด x̄ = 4.71 

 
 
 

ตารางที่ 13 แสดงความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
  

ข้อที่ รายการ x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ และเอา
ใจใส่ 

4.64 0.61 มากท่ีสุด 

2 
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง 

4.64 0.61 มากท่ีสุด 

3 
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม 

4.69 0.59 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.65 0.60 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 13 พบว่าความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ และ
เอาใจใส่ อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.64  ด้านเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.64 และด้านเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด x̄ = 4.69 
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ตารางที่ 14 แสดงความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
   

ข้อที่ รายการ x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 
สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น 
ที่จอดรถ ที่นั่ง ฯลฯ  

4.65 0.60 มากท่ีสุด 

2 
มีป้ายหรือการจัดผังการให้บริการและไว้อย่าง
ชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

4.67 0.60 มากท่ีสุด 

3 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 4.68 0.60 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.66 0.60 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 14 พบว่าความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น 
ที่จอดรถ ที่นั่ง ฯลฯ  อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.65 ป้ายหรือการจัดผังการให้บริการและไว้อย่าง
ชัดเจน สะดวก เหมาะสม อยู่ในระดับมาก x̄ = 4.67 และด้านอาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด x̄ = 4.68 
 

 
 3) ผลการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการงานบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
 
ตารางที่ 15 แสดงความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
   

ข้อที่ รายการ  x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน 4.68 0.46 มากท่ีสุด 

2 
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก และรวดเร็ว 

4.69 0.46 มากท่ีสุด 

3 
ขั้นตอนให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับ
ก่อน-หลัง 

4.73 0.44 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.70 0.45 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 15 พบว่าความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน 
อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.68 ด้านขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก และรวดเร็ว 
อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.69  และด้านขั้นตอนให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง อยู่
ในระดับมากท่ีสุด  x̄ = 4.73 
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ตารางที่ 16 แสดงความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการงานบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
 

ข้อที่ รายการ  x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 4.66 0.47 มากท่ีสุด 

2 
ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.74 0.44 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.70 0.45 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 16 พบว่าความพึงพอใจ ด้านมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  x̄ = 4.66 และช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  x̄ = 4.74 
 
 
 
ตารางที ่17 แสดงความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการงานบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
 

ข้อที่ รายการ x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ และเอา
ใจใส่ 

4.68 0.46 มากท่ีสุด 

2 
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง 

4.72 0.45 มากท่ีสุด 

3 
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม 

4.72 0.45 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.70 0.45 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 17 พบว่าความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ และ
เอาใจใส่  อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.68 ด้านเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.72  และด้านเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  x̄ = 4.72  
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ตารางที่ 18 แสดงความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกงานบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
 

ข้อที่ รายการ x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 
สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น 
ที่จอดรถ ที่นั่ง ฯลฯ  

4.73 0.44 มากท่ีสุด 

2 
มีป้ายหรือการจัดผังการให้บริการและไว้อย่าง
ชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

4.72 0.45 มากท่ีสุด 

3 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 4.74 0.44 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.73 0.44 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 18 พบว่าความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น 
ที่จอดรถ ที่นั่ง ฯลฯ  อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.73 มีป้ายหรือการจัดผังการให้บริการและไว้อย่าง
ชัดเจน สะดวก เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด  x̄ = 4.72 และด้านอาคารสถานที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด x̄ = 4.74  
 
 
 4) ผลการสำรวจความพึงพอใจของ งานด้านการศึกษางานบริการด้านสาธารณสุข   
 
ตารางที่ 19 แสดงความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานบริการด้านสาธารณสุข 
 

ข้อที่ รายการ  x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน 4.50 0..68 มาก 

2 
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก และรวดเร็ว 

4.49 0..68 มาก 

3 
ขั้นตอนให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับ
ก่อน-หลัง 

4.51 0..68 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.50 0.68 มาก 
 จากตารางที่ 19 พบว่าความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความชัดเจน 
อยู่ในระดับมาก x̄ = 4.50 ด้านขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก และรวดเร็ว อยู่ใน
ระดับมาก x̄ = 4.49 และด้านขั้นตอนให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง อยู่ในระดับมาก
ที่สุด x̄ = 4.51 
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ตารางที่ 20 แสดงความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการงานบริการด้านสาธารณสุข 
 

ข้อที่ รายการ  x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.49 0. มาก 

2 
ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.58 0. มาหที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.53 0.68 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 20 พบว่าความพึงพอใจ ด้านมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย อยู่ใน
ระดับมาก  x̄ = 4.49 และ ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  x̄ = 4.58/ 
 
 
 
ตารางที่ 21 แสดงความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการงานบริการด้านสาธารณสุข 
 

ข้อที่ รายการ x̄  SD. 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

1 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ และเอา
ใจใส่ 

4.44 0.68 มาก 

2 
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง 

4.54 0.68 มากท่ีสุด 

3 
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม 

4.54 0.68 มากท่ีสุด 

รวมเฉลี่ย 4.50 0.68 มาก 
  
 จากตารางที่ 21 พบว่าความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ และ
เอาใจใส่  อยู่ในระดับมาก x̄ = 4.44  ด้านเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.54 และด้านเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด x̄ = 4.54   
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ตารางที่ 22 แสดงความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกงานบริการด้านสาธารณสุข 
 

ข้อที่ รายการ x̄  SD. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 
สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น 
ทีจ่อดรถ ที่นั่ง ฯลฯ  

4.51 0.68 มากท่ีสุด 

2 
มีป้ายหรือการจัดผังการให้บริการและไว้อย่าง
ชัดเจน สะดวก เหมาะสม 

4.55 0.68 มากท่ีสุด 

3 อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 4.57 0.68 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.54 0.68 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 22 พบว่าความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น 
ที่จอดรถ ที่นั่ง ฯลฯ  อยู่ในระดับมากที่สุด x̄ = 4.51 มีป้ายหรือการจัดผังการให้บริการและไว้อย่าง
ชัดเจน สะดวก เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด  x̄ = 4.55 และด้านอาคารสถานที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย อยู่ในระดับมากท่ีสุด x̄ = 4.57 
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บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษา 

 
 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง 
อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สามารถสรุป ได้ดังนี้  
 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้รับบริการในเขตเทศบาลตำบลบ้านสาง จำนวน 400 
คน ที่ให้ข้อมูล ผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.00 และเพศหญิง 
ร้อยละ 50.00 

 

 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 40 – 60  ปี คิดเป็นร้อยละ 43.00 
รองลงมาคือ อายุอยู่ระหว่าง 20 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.00 ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 23.00 และช่วงอายุต่ำกว่า 20  ปี คิดเป็นร้อยละ 02.00 ตามลำดับ 

 
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.00 
รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 25.00 ระดับปริญญาตรี ระดับอ่ืน ๆ คิดเป็น 
ร้อยละ 12.00 และระดับอนุปริญญาตรี/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 04.00 ตามลำดับ 
 

 
  อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ 
รับจ้าง/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 30.00 อาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 18.00 อาชีพรับราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 06.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 05.00 และเป็นนิสิต / 
นักศึกษา คิดเปน็ร้อยละ 02.00 ตามลำดับ 
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ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง  
 
 1) ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ตารางที่ 23 สรุปความพึงพอใจการใหบ้ริการงานการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
 

กรอบงานด้าน ค่าเฉลี่ย 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.68 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.70 มากท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.72 มากท่ีสุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.70 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 23 พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจงานการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณ

ภัย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.70 
 

 
 
 2) ความพึงพอใจของการให้บริการงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ  
 
ตารางที่ 24 สรุปความพึงพอใจของการให้บริการงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
 

กรอบงานด้าน ค่าเฉล่ีย 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.67 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.68 มากท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.65 มากท่ีสุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.66 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 มากท่ีสุด 
 
จากตารางที่ 24 พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของการให้บริการงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.66 
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 3) ความพึงพอใจของงานใหบ้ริการงานการบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
 

ตารางที่ 25 สรุปความพึงพอใจของงาให้บริการงานการบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
 

กรอบงานด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.70 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.70 มากท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.70 มากท่ีสุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.73 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 25 พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของงานให้บริการงานการบริการไฟฟ้า

สาธารณะ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.70 
 

 
 

4) ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการด้านสาธารณสุข 
 

ตารางที่ 26 สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการงานบริการด้านสาธารณสุข 
 

กรอบงานด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.50 มาก 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.53 มากท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.50 มาก 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.54 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.50 มาก 
 
จากตารางที่ 26 พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.50 
 
 
 
 
 



34 
 

ตารางท่ี 27 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจในแต่ละงานของเทศบาลตำบลบ้านสาง  
 

ส่วนงาน ค่าเฉลี่ย 
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับความ
พึงพอใจ 

งานการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 4.70 94.00 มากท่ีสุด 
งานการจ่ายเบี้ยยังชีพ 4.66 93.20 มากท่ีสุด 
งานการบริการไฟฟ้าสาธารณะ 4.70 94.00 มากท่ีสุด 
งานบริการด้านสาธารณสุข 4.50 90.00 มาก 

รวมทุกส่วนงาน 4.64 92.80 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 27 พบว่า ความพึงพอใจในงาน การให้บริการงานการช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 และการบริการ
ไฟฟ้าสาธารณะ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 การ
ให้บริการงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 คิดเป็นร้อยละ 
93.20การให้บริการงาน และการให้บริการงานบริการด้านสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 

ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดทุกส่วนงาน 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.80 
 

สรุป 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านสาง โดย
ภาพรวม ทั้ง 4 งาน พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการของแต่ละส่วนงาน รวมไปถึงการบริการใน
แต่ละด้าน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก  
 

แบบสอบถาม 
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แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
เทศบาลตำบลบ้านสาง 

ประจำปีงบประมาณ 2562 
 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน  (    )  หน้าข้อความเป็นคำตอบของท่าน 
 

1.  เพศ  (     )  1.  ชาย    (     ) 2.  หญิง 
 
2.  อายุ  (     )  1.  ต่ำกว่า 20  ป ี  (     ) 2.  20 – 40 ป ี

(     )  3.  40 – 60  ป ี   (     ) 4.  มากกว่า 60 ปี 
 

3.  ระดับการศึกษา(     )  1.  ประถมศึกษา   (     )  2.  มัธยมศึกษา ปวช. 
(     )  3.  อนุปริญญาตรี / ปวส.  (     )  4.  ปริญตรี 
(     )  5.  สูงกว่าปริญญาตรี  (     )  6.  อื่นๆ ................. 
 

4.  อาชีพ  (     )  1.  รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ (     )  2.  รับจ้าง / ลูกจ้าง 
(     )  3.  เกษตรกร   (     )  4.  นิสิต / นักศึกษา 
(     )  5.  ธุรกิจส่วนตัว   (     )  6.  อื่นๆ ................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
โปรดทำเครื่องหมาย  √  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบ 
 

การช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย 
 

ประเด็นการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ มีความชัดเจน      
2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมคีวามสะดวก และรวดเร็ว      
3 ขั้นตอนให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง      

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
4 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
5 ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
6 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ และเอาใจใส่      
7 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง      
8 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม      

ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
9 สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่ง 

ฯลฯ  
     

1
0 

มีป้ายหรือการจัดผังการให้บริการและไว้อย่างชัดเจน สะดวก 
เหมาะสม 

     

1
1 

อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย      

 
ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะในการให้บริการ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................ ................................................................ 
................................................................................................................................................................
..................................................................... ........................................................................................... 
................................................................................................................................... .............................
................................................................................................................................................................ 
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แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
เทศบาลตำบลบ้านสาง 

ประจำปีงบประมาณ 2562 
 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน  (    )  หน้าข้อความเป็นคำตอบของท่าน 
 

1.  เพศ  (     )  1.  ชาย    (     ) 2.  หญิง 
 
2.  อายุ  (     )  1.  ต่ำกว่า 20  ป ี  (     ) 2.  20 – 40 ป ี

(     )  3.  40 – 60  ป ี   (     ) 4.  มากกว่า 60 ปี 
 

3.  ระดับการศึกษา(     )  1.  ประถมศึกษา   (     )  2.  มัธยมศึกษา ปวช. 
(     )  3.  อนุปริญญาตรี / ปวส.  (     )  4.  ปริญตรี 
(     )  5.  สูงกว่าปริญญาตรี  (     )  6.  อื่นๆ ................. 
 

4.  อาชีพ  (     )  1.  รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ (     )  2.  รับจ้าง / ลูกจ้าง 
(     )  3.  เกษตรกร   (     )  4.  นิสิต / นักศึกษา 
(     )  5.  ธุรกิจส่วนตัว   (     )  6.  อื่นๆ ................. 
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
โปรดทำเครื่องหมาย  √  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบ 
 

การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ 
 

ประเด็นการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ มีความชัดเจน      
2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก และรวดเร็ว      
3 ขั้นตอนให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง      

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
4 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
5 ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
6 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ และเอาใจใส่      
7 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง      
8 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม      

ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
9 สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่ง 

ฯลฯ  
     

1
0 

มีป้ายหรือการจัดผังการให้บริการและไว้อย่างชัดเจน สะดวก 
เหมาะสม 

     

1
1 

อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย      

 
ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะในการให้บริการ  
...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................... ................................................................................. 
..................................................................................................... ...........................................................
................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................. ...................................................
.................................................................... ............................................................................................ 
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แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
เทศบาลตำบลบ้านสาง 

ประจำปีงบประมาณ 2562 
 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน  (    )  หน้าข้อความเป็นคำตอบของท่าน 
 

1.  เพศ  (     )  1.  ชาย    (     ) 2.  หญิง 
 
2.  อายุ  (     )  1.  ต่ำกว่า 20  ป ี  (     ) 2.  20 – 40 ป ี

(     )  3.  40 – 60  ป ี   (     ) 4.  มากกว่า 60 ปี 
 

3.  ระดับการศึกษา(     )  1.  ประถมศึกษา   (     )  2.  มัธยมศึกษา ปวช. 
(     )  3.  อนุปริญญาตรี / ปวส.  (     )  4.  ปริญตรี 
(     )  5.  สูงกว่าปริญญาตรี  (     )  6.  อื่นๆ ................. 
 

4.  อาชีพ  (     )  1.  รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ (     )  2.  รับจ้าง / ลูกจ้าง 
(     )  3.  เกษตรกร   (     )  4.  นิสิต / นักศึกษา 
(     )  5.  ธุรกิจส่วนตัว   (     )  6.  อื่นๆ ................. 
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
โปรดทำเครื่องหมาย  √  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบ 
 

การบริการไฟฟ้าสาธารณะ 
 

ประเด็นการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1 ขัน้ตอนการให้บริการมีระบบ มีความชัดเจน      
2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก และรวดเร็ว      
3 ขั้นตอนให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง      

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
4 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
5 ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
6 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ และเอาใจใส่      
7 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง      
8 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม      

ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
9 สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่ง 

ฯลฯ  
     

1
0 

มีป้ายหรือการจัดผังการให้บริการและไว้อย่างชัดเจน สะดวก 
เหมาะสม 

     

1
1 

อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย      

 
ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะในการให้บริการ  
................................................................................................................................... .............................
....................................................................... ......................................................................................... 
...................................................................................................... ..........................................................
.................................................................................. .............................................................................. 
..................................................................................................... ...........................................................
................................................................................................ ................................................................ 
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แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
เทศบาลตำบลบ้านสาง 

ประจำปีงบประมาณ 2562 
 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลส่วนทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน  (    )  หน้าข้อความเป็นคำตอบของท่าน 
 

1.  เพศ  (     )  1.  ชาย    (     ) 2.  หญิง 
 
2.  อายุ  (     )  1.  ต่ำกว่า 20  ป ี  (     ) 2.  20 – 40 ป ี

(     )  3.  40 – 60  ป ี   (     ) 4.  มากกว่า 60 ปี 
 

3.  ระดับการศึกษา(     )  1.  ประถมศึกษา   (     )  2.  มัธยมศึกษา ปวช. 
(     )  3.  อนุปริญญาตรี / ปวส.  (     )  4.  ปริญตรี 
(     )  5.  สูงกว่าปริญญาตรี  (     )  6.  อื่นๆ ................. 
 

4.  อาชีพ  (     )  1.  รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ (     )  2.  รับจ้าง / ลูกจ้าง 
(     )  3.  เกษตรกร   (     )  4.  นิสิต / นักศึกษา 
(     )  5.  ธุรกิจส่วนตัว   (     )  6.  อื่นๆ ................. 
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
โปรดทำเครื่องหมาย  √  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบ 
 

บริการด้านสาธารณสุข 
 

ประเด็นการให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 

1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ มีความชัดเจน      
2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก และรวดเร็ว      
3 ขั้นตอนให้บริการมีความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง      

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
4 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
5 ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถงึได้สะดวก      

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
6 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ และเอาใจใส่      
7 เจ้าหน้าทีใ่ห้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง      
8 เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม      

ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
9 สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่ง 

ฯลฯ  
     

1
0 

มีป้ายหรือการจัดผังการให้บริการและไว้อย่างชัดเจน สะดวก 
เหมาะสม 

     

1
1 

อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย      

 
ส่วนที่  3  ข้อเสนอแนะในการให้บริการ  
................................................................................................................................................................
........................................................................... ..................................................................................... 
................................................................................................................................... .............................
.......................................................................... ...................................................................................... 
......................................................................................................... .......................................................
........................................................................................ ........................................................................ 
 
 
 


