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การศึก ษาความพึง พอใจของผู้ร ับ บริก ารจากเทศบาลต าบลท่ า ประจะ อ าเภอชะอวด จัง หวัด
นครศรีธรรมราช มีวตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาระดับความพึงพอใจของผู้รบั บริการที่มีต่อ การให้บ ริก ารของ
เทศบาลตาบลท่าประจะ ตลอดจนศึกษาถึงปั ญหาและอุปสรรคทีม่ ตี ่อการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อ เป็ นแนว
ทางการพัฒนา การให้บริการของเทศบาลตาบลท่าประจะ
ดาเนินการสารวจข้อมูลโดยศูนย์วจิ ยั เฉพาะทางด้านการปกครองท้องถิน่ และการพัฒนาชุมชน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เก็บตัวอย่างจากประชากรทีม่ าใช้บริการ
ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 โดยการคานวณหากลุ่มตัวอย่างประชากรตาม
สูตรของยามาเน่ ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 376 คน จากนัน้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling)โดยวิธีก ารสุ่ม ตัว อย่ า งแบบบัง เอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือ ที่ใ ช้สารวจครัง้ นี้ คือ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ตอนที่ 1ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้าน
ต่างๆ ทัง้ 4 ด้าน (ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ, ด้านช่องทางการให้บริการ,ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ, ด้านสิง่ อานวยความสะดวก) และประเภทของการให้บริการ ตอนที่ 3 ปั ญหา ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการได้รบั บริการของเทศบาลตาบลท่าประจะ
อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ในภาพรวมของความพึงพอใจต่อการได้รบั บริการของประชาชน
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 (ร้อยละ 85.40) โดยแยกเป็ นรายด้าน คือ มีความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 (ร้อยละ 87.60) รองลงมา คือด้านสิง่ อานวยความ
สะดวก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.29 (ร้อยละ 85.80) ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27 (ร้อยละ
85.40) และด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนการให้บริการ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.14 (ร้อยละ 82.80) และเมื่อพิจารณา
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ความพึงพอใจต่อการได้รบั บริการประเภทของงานบริการของเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ความพึงพอใจต่อการได้รบั บริการของประชาชนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27
(ร้อยละ 85.40) โดยงานด้านการศึกษา, งานด้านป้ องกันสาธารณภัย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.32 (ร้อยละ86.40)
รองลงมาคืองานด้านโยธา (การขออนุ ญาตสร้างสิง่ ก่อสร้าง) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.25 (ร้อยละ85.00) งานด้าน
รายได้หรือภาษี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.24 (ร้อยละ84.80) และงานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.21 (ร้อยละ 84.20) ด้านปั ญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า ประชาชนไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการชาระภาษี
เท่าที่ควร ไม่สะดวกและไม่มเี วลามาชาระภาษี ซึง่ ควรทาป้ ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดขัน้ ตอนการ
ชาระภาษีแต่ ละประเภทอย่างละเอียดและชัดเจน รวมถึงควรมีเจ้าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์แนะนาขัน้ ตอนการ
ให้บริการ ในเบื้องต้นและควรทาเอกสาร คู่มอื วิธกี ารเกี่ยวกับการชาระภาษีต่างๆ แจกจ่ายให้ประชาชนทราบ
ทุ กครัวเรือนและน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการดาเนิ นงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนิ นงาน
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ

ABSTRACT
The study satisfaction of service recipients from Tha Praja municipal district, Cha-Uat
District, Nakhon Si Thammarat Province, the purpose of this study was to investigate the level
satisfaction of service recipients with the services of Tambon Tha Praja. The problems and barriers
service to the people. To be a development guide. Service of Tha Praja Sub District Municipality and
obstacles
The survey was conducted by the Research Center for Local Government and Community
Development. Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Si Thammarat Rajabhat
University. Samples from the population during the period from 1 October 2016 to 30 September
2016. By comparing the sample population of Yamanote. There were 376 samples. Then, using
simple random sampling by Accidental Sampling, The questionnaire was divided into 3 parts. Part 1:
General information of the respondents. Part 2: Satisfaction of the 4 aspects (The service process ,
Service channel, service provider and Facilitation facilities) and types of services. Episode 3 Issues
Suggestions
The analysis of data, it was found that the level of satisfaction with the services of Tambon
Municipality Tha Pra district, Cha-uat district, Nakhon Si Thammarat province. The overall high level
of satisfaction with the service of the people. The mean score was 4.27 (85.40%). It is divided into
each side. Most satisfied with the service provider. The mean score was 4.38 (87.60%). The second
is facilities. the mean score was 4.29 (85.80%). Service channel the mean score was 4.27 (85.40%)
and the process / procedure of service. the mean was 4.14 (82.80%). When considering the
satisfaction with the service of the type of service of Thap Praja Municipality district, Cha-uat District,
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Nakhon Si Thammarat Province. It was found that satisfaction with the service of the people was at
a high level. The mean score was 4.27 (85.40%). By education, Disaster prevention The average
was 4.32 (86.40%), followed by civil work (Building Permits) was average of 4.25 (85.00%). Income
or Tax mean of 4.24 (84.80%) and community development and welfare were 4.21 (84.20%).
Problems and Suggestions It found that people had no knowledge about how to pay taxes. It is not
convenient and time to pay taxes. The publicity bill should detail the process of payment of each
type of tax payment clearly and clearly. Include public relations staff to guide the service. In the
beginning, and should document how to pay taxes distributed to the public. All households and
innovative innovations have been deployed to improve the efficiency of operations, responding to the
needs of the people.
Keywords: Satisfaction of service recipients.

บทนา
“เทศบาล” นับได้ว่าเป็ นจุดเริม่ ต้นของการปกครองตนเองในประเทศไทย โดยถือกาเนิดขึน้ ตาม
พระราชบัญญัติจดั ระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ถือว่าเป็ นหน่ วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มปี ระวัติความ
เป็ นมาทีย่ าวนานทีส่ ดุ อาจกล่าวได้ว่าเทศบาลเกิดขึน้ มาจากพัฒนาการของสุขาภิบาล เมื่อ พ.ศ.2440 รัชกาล
ที่ 5 ทรงมีพระราชดาริให้ทดลองจัดตัง้ หน่วยการปกครองแบบใหม่ในระดับท้องถิน่ เรียกว่า “สุขาภิบาล” และ
มีการจัดตัง้ กรมสุขาภิบาลขึน้ มา สาหรับเจ้าพนักงานทีจ่ ะเข้ามากากับดูแลสุขาภิบาลกรุงเทพฯนัน้ เสนาบดี
1
กระทรวงนครบาลเป็ นผูเ้ ลือก
ในปี พ.ศ.2448 สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุ ภาพทรงทดลองจัดตัง้ สุขาภิบาลขึ้นเป็ นครัง้ แรก
ทีต่ าบลตลาดท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ลักษณะของการดาเนินงานของสุขาภิบาลตลาดท่าฉลอมนัน้ เป็ น
การบริหารงานโดยคณะกรรมการสุขาภิบาล ซึง่ ประกอบด้วย กานันเป็ นหัวหน้า ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นผูช้ ่วย พ่อค้า
ในเขตสุขาภิบาลเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการ โดยใช้ขา้ หลวงเทศาภิบาลมีอานาจหน้าทีใ่ นการควบคุมดูแลการ
2
ทางานของคณะกรรมการสุขาภิบาล และตรวจสอบบัญชี
เทศบาลได้จดั ตัง้ เป็ นครัง้ แรกใน พ.ศ. 2478 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มอี ยู่ในขณะนัน้ ขึน้ เป็ น
เทศบาลตามพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบเทศบาล พ.ศ.2476 โดยแบ่งเทศบาลออกเป็ น 3 ประเภท คือ เทศบาล
นคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล เริ่มต้นที่ยกฐานะสุขาภิบาล 35 แห่งที่ มีอยู่ข้นึ เป็ นเทศบาลแล้วจัดตัง้
เพิม่ เติม รัฐบาลของคณะราษฎรในสมัยนัน้ มุ่งหมายทีจ่ ะพัฒนาการปกครองท้องถิน่ เพียงรูปแบบเดียว คือ
เทศบาล ขณะนัน้ มีตาบลทัวประเทศ
่
รวม 4,800 ตาบล รัฐบาลหวังทีจ่ ะยกฐานะทุกตาบลให้เป็ นเทศบาล
ปั จ จุบ ัน มีจ านวนเทศบาลทัง้ หมด 2,108 แห่ ง เทศบาลนคร 28 แห่ ง เทศบาลเมือ ง 162 แห่ ง
เทศบาลตาบล 1,918 แห่ง (ข้อมูล 10 กรกฎาคม 2555 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ )
1
2

โกวิทย์ พวงงาม, การปกครองส่วนท้องถิ่ น, (กรุงเทพมหานคร: ส.เอเซียเพลส, 2550)
พระราชบัญญัตกิ ฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546
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อานาจหน้าทีข่ องเทศบาลได้กาหนดไว้อย่างกว้างขวาง โดยแบ่งหน้าทีอ่ อกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
“หน้ าที่ที่เทศบาลจาต้องกระทา” และ “กิ จการที่ ไม่บงั คับให้ต้องทาแต่สามารถจัดทาได้ตามกาลังของ
ตน” โดยพิจารณาจากความจาเป็ นของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอานาจหน้าที่ท่เี ทศบาลสามารถนามาบริหาร
พัฒนาท้องถิน่ ได้ตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ โดยกาหนดให้เทศบาลแต่ละประเภท ทัง้ เทศบาลตาบล เทศบาล
เมือง เทศบาลนคร มีอานาจในการตราเทศบัญญัติโดยไม่ขดั หรือแย้งต่อกฎหมาย และในการบริหารงาน
3
ท้องถิน่ ของตนเองนัน้ เทศบาลสามารถมีอานาจหน้าทีต่ ามกฎหมายกาหนด
อานาจหน้ าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ มเติ มถึง (ฉบับที่
12) พ.ศ. 2546
ตารางที่ 1: แสดงอานาจหน้าทีข่ องเทศบาลตาบลตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 (กาหนดไว้ในมาตราที่ 50)
อานาจหน้ าที่ที่จาต้องกระทา
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มแี ละบารุงทางบกและทางน้า
(3) รัก ษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่
สาธารณะรวมทัง้ การกาจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
(4) ป้ องกันการระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มเี ครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รบั การศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒ นาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผูพ้ กิ าร
(8) บ ารุ ง ศิลปะ จารีต ประเพณี ภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
(9) หน้าทีอ่ ่นื ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็ นหน้าทีข่ อง
เทศบาล

อานาจหน้ าที่ที่สามารถจัดทาได้
(1) ให้มนี ้าสะอาดหรือการประปา
(2) ให้มโี รงฆ่าสัตว์
(3) ให้มตี ลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(4) ให้มสี สุ านและฌาปนสถาน
(5) บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
(6) ให้มแี ละบารุงสถานทีท่ าการพิทกั ษ์รกั ษาคนเจ็บ
ไข้
(7) ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้ าหรือแสงสว่างโดยวิธอี ่นื
(8) ให้มแี ละบารุงทางระบายน้า
(9) เทศพาณิชย์

เทศบาลตาบล ซึง่ มีภารกิจในการจัดระบบบริการสาธารณะตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็ น
ที่จะต้องมีมาตรฐานให้บริการประชาชน ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้ นการสนับสนุ นการ
บริหารจัดการทีด่ ี (Good Governance) ซึง่ ประกอบไปด้วย หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักโปร่งใส หลัก

3

พงษ์ศกั ดิ ์ เจริญผล, ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของข้าราชการฝ่ ายปกครอง
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง, 2544
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4

ความมีสว่ นร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า เพื่อก่อให้การปฏิบตั ริ าชการของเทศบาลตาบล
เกิดประสิทธิผล ซึง่ ครอบคลุมถึงคุณภาพในการให้บริการและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
5
ส่งเสริมภาคประชาชนให้มสี ว่ นร่วมในการบริหารจัดการท้องถิน่ ตนเอง
ดังนัน้ การศึกษาความพึงพอใจของผูร้ บั บริการจากเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ครัง้ นี้จงึ เป็ นการสารวจเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนว่าผูม้ ารับบริการมีความ
พึงพอใจอย่างไร และเพื่อทราบถึงปั ญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนา ตลอดจนนาข้อมูลและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้
จากการสารวจไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในบริบท ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
เทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของผู้ ร ับบริ ก ารที่ มี ต่ อการให้ บ ริ ก ารของเทศบาลต าบลท่ าประจะ
อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรคและแนวทางพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหาโดยทาการประเมินในด้านของความพึงพอใจต่อกระบวนการและขัน้ ตอนในการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจต่ อเจ้าหน้าที่และบุคลากร ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสิง่ อานวยความสะดวกและความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการของเทศบาลตาบลท่าประ
จะ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตทางด้ า นพื้น ที่ท าการศึ กษาในพื้น ที่หมู่ บ้ านในต าบลท่ า ประจ ะ อ าเภอชะอวด จัง หวั ด
นครศรีธรรมราช
ขอบเขตด้านประชากร โดยการศึกษาจากประชากรที่ใช้บริการเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตด้านระยะเวลาโดยทาการประเมินในช่วงเวลาของการประเมินความพึงพอใจจากประชากรที่
ใช้บริการเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่
30 กันยายน 2560

4

จิรศักดิ ์ ชานาญภักดี, ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริ การของหน่ วยบริ การข้อมูลส่วนส่งเสริ มการ
ทะเบียนและบัตร, 2543, หน้า 50-52
5
ภัควดี แก้วคูณ, ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การงานทะเบียนราษฎร์: ศึกษาเฉพาะ
กรณี เทศบาลนครอุบลราชธานี , 2544
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วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาความพึงพอใจครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) มีจุดมุ่งหมายเพื่อทาการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูร้ บั บริการจากเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดดังนี้
1. ประชากร คือประชาชนผูม้ ารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่ วยงาน ทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนทีม่ ารับบริการจากเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชในระหว่างวันที่
ตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
2. กลุ่มตัวอย่าง คือผู้รบั บริการที่เข้ามาใช้บริการจากเทศบาลตาบลท่าประจะระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2559–30 กันยายน 2560 จานวน 376 คน ได้มาจากการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ของยามาเน่ กาหนดให้มคี วามคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้ไม่เกิน .05
3. การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ซึง่ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยประเภทของการขอใช้บริการ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จานวนครัง้ การใช้บริการ และสิง่ ทีพ่ งึ พอใจในการขอรับบริการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการได้รบั บริการ เป็ นการถามถึงความพึงพอใจต่องานบริการและ
ประเภทงานการให้บริการ ของเทศบาลตาบลท่าประจะอาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย
ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการ 4 ด้าน
1. ด้านกระบวนการ ขัน้ ตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
4. ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
แบบสอบถามตอนที่ 2 นี้ในแต่ละข้อย่อยจะกาหนดข้อความทีเ่ กีย่ วกับความพึงพอใจในการ
ให้บริการในด้านต่างๆ มาให้ และให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาข้อความที่ให้นนั ้ ว่าตรงกับระดับความพึง
พอใจในการให้บริการนัน้ มากน้อยเพียงใด
ตอนที่ 3 ปั ญหา ข้อเสนอแนะของผู้รบั บริการ ประกอบด้วยสิง่ ที่ประทับใจในการให้บริการ
และปั ญหาในการให้บริการทีพ่ บเห็น

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คณะผู้ประเมินรวบรวมข้อมูลการให้บริการประเภทต่ างๆ ตัง้ แต่ วัน ที่ 1 ตุ ลาคม 2559 – 30
กันยายน 2560 จากเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. คณะผูป้ ระเมินได้ลงพืน้ ทีใ่ นการเก็บสารวจข้อมูลด้วยตนเอง
3. หลังจากนัน้ นามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอี กครัง้ เพื่อดาเนินการตามขัน้ ตอนการ
ประเมินต่อไป

191

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

การวิ เคราะห์ข้อมูล
หลังจากทีร่ วบรวมแบบสอบถามทีส่ ารวจมาแล้ว จึงนามาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
ของข้อมูล แล้วนามาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windowsดังนี้
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ใช้วธิ หี าค่าความถีแ่ ละร้อยละ
2. ความพึงพอใจต่ อการได้รบั บริก ารและความพึงพอใจการให้บ ริก ารของแต่ ละงาน ใช้วิธีห า
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ (%)

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
1) ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 2: จานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้บริการจากเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามเพศ
เพศ

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง
รวม

77
299
376

20.50
79.50
100

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้บริการครัง้ นี้ จานวนเพศหญิงจะมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง จานวน 299 คน
คิดเป็ นร้อยละ 79.50 ส่วนเพศชาย จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.50
ตารางที่ 2: จานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้บริการจากเทศบาลตาบลท่าประจะอาเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามอายุ
อายุ

จานวน

ร้อยละ

ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
40 ปี ขึน้ ไป
รวม

5
41
222
108
376

1.30
10.90
59.00
28.70
100
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กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาใช้บริการมากที่สุดมี อายุระหว่าง 31– 40 ปี จานวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.00 รองลงมาคืออายุ 40 ปี ขึน้ ไป จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.70 อายุระหว่าง 21–30 ปี จานวน 41
คนคิดเป็ นร้อยละ 10.90 และต่ากว่า 20 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.30
ตารางที่ 3: จานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้บริการจากเทศบาลตาบลท่าประจะอาเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามสถานภาพ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
รวม

จานวน
40
272
64
376

ร้อยละ
10.60
72.30
17.00
100

ผูม้ าขอรับบริการส่วนใหญ่สมรสแล้วจานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.30 รองลงมาเป็ นม่าย/หย่า/
แยกกันอยู่ จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 และ โสดมีน้อยทีส่ ดุ จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.60
ตารางที่ 4: จานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการจากเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยม/ไม่ได้เรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
29
207
44

ร้อยละ
7.70
55.10
11.70

24
55
17
376

6.40
14.60
4.50
100

ผูม้ าขอรับบริการจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.10
รองลงมา คือระดับปริญญาตรี จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.60 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.70 ระดับต่ ากว่ามัธยม/ไม่ได้เรียน จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.70
ระดับอนุ ปริญญาหรือเทียบเท่า จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.40 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 17
คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50
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ตารางที่ 5: จานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้บริการจากเทศบาลตาบลท่าประจะอาเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามอาชีพ
อาชีพ
รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร / ประมง
ค้าขาย / อาชีพอิสระ
นักเรียน / นักศึกษา
รับจ้างทัวไป
่
ว่างงาน
รวม

จานวน
55
202
62
9
31
17
376

ร้อยละ
14.60
53.70
16.50
2.40
8.20
4.50
100

ผูม้ ารอรับบริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.70
รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.50 อาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.60 อาชีพรับจ้างทัวไป
่ จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.20 ว่างงาน จานวน
17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50
ตารางที่ 6: จานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้บริการจากเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามจานวนครัง้ ทีม่ ารับบริการ
จานวนครังที
้ ่มารับบริการ
1 -5 ครัง้ /ปี
6 - 10 ครัง้ /ปี
11 -15 ครัง้ /ปี
มากกว่า 15 ครัง้ /ปี
รวม

จานวน
111
207
30
28
376

ร้อยละ
29.50
55.10
8.00
7.40
100

จานวนครัง้ ทีผ่ มู้ าขอรับบริการมาใช้บริการมากทีส่ ดุ คือ 6-10 ครัง้ /ปี จานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ
55.10 รองลงมาคือ 1-5 ครัง้ /ปี จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 จานวน 11–15 ครัง้ /ปี จานวน 30 คน
คิดเป็ นร้อยละ 8.00 และมาใช้บริการ มากกว่า 15 ครัง้ /ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.40
ตารางที่ 7: จานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการจากเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามสิง่ ทีพ่ งึ พอใจในการมารับบริการ
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สิ่ งที่พึงพอใจมากที่สุด
ขัน้ ตอนการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
สิง่ อานวยความสะดวก
รวม

จานวน
102
229
28
17
376

ร้อยละ
27.10
60.90
7.40
4.50
100

สิง่ ที่ผู้ม าขอรับ บริก ารพึงพอใจมากที่สุดในการมาใช้บริการมากที่สุดคือ ช่องทางการให้บริการ
จานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.90 รองลงมาคือ ขัน้ ตอนการให้บริการ จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.10 เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.40 และสิง่ อานวยความสะดวก จานวน 17 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.50
ตารางที่ 8: จานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามตัวแปร ประเภทของการขอใช้บริการ
ประเภทบริการ

จานวน

ร้อยละ

งานด้านโยธา (การขออนุญาตสร้างสิง่ ก่อสร้าง)
งานด้านการศึกษา

139
84

37.00
22.30

งานด้านป้ องกันสาธารณภัย

47

12.50

งานด้านรายได้หรือภาษี
งานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

52
54

13.80
14.40

376

100

รวม

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ขอใช้บริการประเภทด้านโยธา (การขออนุ ญาตสร้างสิง่ ก่อสร้าง) จานวน 139
คน คิดเป็ นร้อยละ 37.00 รองลงมา คือด้านการศึกษา จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.30 ด้านการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.40 ด้านรายได้หรือภาษี จานวน 52 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13.80 ด้านป้ องกันสาธารณภัย จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50
ตารางที่ 9: ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
เทศบาลตาบลท่าประจะ ในงานทัง้ 4 ด้าน
ด้านที่ประเมิ น

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
(Mean) มาตรฐาน (S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ
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ด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ
ด้านสิง่ อานวยความสะดวก
รวม

4.14
4.27
4.38
4.29
4.27

0.515
0.550
0.531
0.544
0.535

82.80
85.40
87.60
85.80
85.40

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากการวิเคราะห์ภาพรวมจากข้อมูลข้างต้น พบว่า ในภาพรวมของระดับความพึงพอใจต่อการได้รบั
บริการของเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ในภาพรวมของความพึง
พอใจต่อการได้รบั บริการของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27 (ร้อยละ 85.40) โดยแยกเป็ น
รายด้าน คือ มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 (ร้อยละ 87.60)
รองลงมา คือด้านสิง่ อานวยความสะดวก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.29 (ร้อยละ 85.80) ด้านช่องทางการให้บริการ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27 (ร้อยละ 85.40) และด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนการให้บริการ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.14 (ร้อย
ละ 82.80)
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการให้บริการของ
เทศบาลตาบลท่าประจะ ในประเภทงานการให้บริการทัง้ 5 ด้าน
งานที่ประเมิ น

ค่าเฉลี่ย
(Mean)

ร้อยละ

4.25

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.546

85.00

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก

งานด้านโยธา (การขออนุ ญาตสร้าง
สิง่ ก่อสร้าง)
งานด้านการศึกษา
งานด้านป้ องกันสาธารณภัย
งานด้านรายได้หรือภาษี
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
รวม

4.32
4.32
4.24
4.21

0.529
0.507
0.550
0.541

86.40
86.40
84.80
84.20

มาก
มาก
มาก
มาก

4.27

0.535

85.40

มาก

จากตารางที่ 14 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้รบั บริการที่มีต่อเทศบาลตาบลท่าประจะ
อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกตามงานด้านต่างๆ ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27 (ร้อยละ 85.40) โดยงานด้านการศึกษา, งานด้านป้ องกันสาธารณภัยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.32 (ร้อยละ 86.40) รองลงมาคืองานด้านโยธา (การขออนุ ญาตสร้างสิง่ ก่อสร้าง) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.25
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(ร้อยละ 85.00) งานด้านรายได้หรือภาษี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.24 (ร้อยละ84.80) และงานด้านการพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.21 (ร้อยละ 84.20)

สรุปและอภิ ปรายผล
ข้อมูลทัวไปจากการสุ
่
ม่ ตัวอย่างจานวนทัง้ สิน้ 376 ชุด จากการศึกษาพบว่าแยกตามประเภทของการ
ขอใช้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่ขอใช้บริการประเภท ด้านโยธา (การขออนุ ญาตสร้างสิง่ ก่อสร้าง) จานวน 139
คน คิดเป็ นร้อยละ 37.00 รองลงมา คือด้านการศึกษา จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.30 ด้านการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.40 ด้านรายได้หรือภาษี จานวน 52 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 13.80 ด้านป้ องกันสาธารณภัย จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50
แยกตามเพศ พบว่า เพศหญิงจะมากกว่าเพศชาย คือ เพศหญิง จานวน299 คน คิดเป็ นร้อยละ
79.50 ส่วนเพศชาย จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.50
แยกตามอายุ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มีอายุ ระหว่ าง 31 – 40 ปี จ านวน 222 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.00
รองลงมาคืออายุ 40 ปี ขึน้ ไป จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.70 อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จานวน 41 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.90 และ ต่ากว่า 20 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.30
แยกตามสถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่สมรสแล้วจานวน 272 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.30 รองลงมาเป็ น
ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่ จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00 และ โสดมีน้อยทีส่ ดุ จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.60
แยกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูท้ ่มี าใช้บริการจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจานวน
207 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 55.10 รองลงมา คือ ระดับ ปริญ ญาตรี จ านวน 55 คน คิด เป็ นร้ อ ยละ 14.60
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.70 ระดับต่ ากว่ามัธยม/ไม่ได้เรียน
จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.70 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.40 และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50
แยกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ
53.70 รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย/อาชีพอิสระ จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.50 อาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.60 อาชีพรับจ้างทัวไป
่ จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.20
ว่างงาน จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50
แยกตามจานวนครัง้ ทีม่ าใช้บ ริการ พบว่า ส่วนใหญ่มาใช้บริการ 6-10 ครัง้ /ปี จานวน 207 คน คิด
เป็ นร้อยละ 55.10 รองลงมาคือ 1-5 ครัง้ /ปี จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.50 จานวน 11 – 15 ครัง้ /ปี
จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00 และมาใช้บริการ มากกว่า 15 ครัง้ /ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.40
แยกตามความพึงพอใจในการมาใช้บริการมากทีส่ ุดคือ ช่องทางการให้บริการ จานวน 229 คน คิด
เป็ นร้อยละ 60.90 รองลงมาคือ ขัน้ ตอนการให้บริการ จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.10 เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.40 และสิง่ อานวยความสะดวกจานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50
จากการวิเคราะห์ภาพรวมจากข้อมูลข้างต้น พบว่า ในภาพรวมของระดับความพึงพอใจ ต่ อการ
ได้รบั บริการของเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ในภาพรวมของความ
พึงพอใจต่อการได้รบั บริการของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27 (ร้อยละ 85.40) โดยแยก
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เป็ นรายด้าน คือ มีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการมากที่สุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.38 (ร้อยละ 87.60)
รองลงมา คือด้านสิง่ อานวยความสะดวก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.29 (ร้อยละ 85.80) ด้านช่องทางการให้บริการ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27 (ร้อยละ 85.40) และด้านกระบวนการ/ขัน้ ตอนการให้บริการ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.14 (ร้อย
ละ 82.80)
ดังนัน้ แสดงให้เห็นว่า จุ ดแข็งของเทศบาลตาบลท่าประจะ คือ เจ้าหน้ าที่ผู้ให้บริการ ที่มีความรู้
ความสามารถ ให้บริการด้วยดี มีน้ าใจ เต็มใจบริการ ให้บริการด้วยหัวใจบริการ (Service Mind) และมี
6
กระบวนการขัน้ ตอนในการทางานทีเ่ หมาะสม ส่วนด้านอื่น ๆ ก็อยู่ในระดับเป็ นทีน่ ่ าพอใจ แต่ควรส่งเสริมให้
เด่นยิง่ ๆ ขึน้ ไป เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการเพื่อประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชน
7
ผูใ้ ช้บริการเป็ นสาคัญ เพราะ “ประชาชน คือ ลูกค้าคนสาคัญ”
จากการวิเคราะห์ภาพรวมจากข้อมูลข้างต้น พบว่า ในภาพรวมของระดับความพึงพอใจต่อการได้รบั
บริการประเภทของงานบริการของเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ใน
ภาพรวมของความพึงพอใจต่อการได้รบั บริการของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27 (ร้อยละ
85.40) โดยงานด้านการศึกษางานด้านป้ องกันสาธารณภัยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.32 (ร้อยละ 86.40) รองลงมา
คืองานด้านโยธา (การขออนุญาตสร้างสิง่ ก่อสร้าง) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.25 (ร้อยละ 85.00) งานด้านรายได้หรือ
ภาษี มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.24 (ร้อยละ 84.80) และงานด้านการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.21 (ร้อยละ 84.20)
ตอนที่ 3 ปัญหา ข้อเสนอแนะของผูร้ บั บริการ
ปั ญหา ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลท่าประจะ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ดงั นี้
ปัญหา
1. ประชาชนไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการชาระภาษีเท่าทีค่ วร
2. ประชาชนไม่สะดวกและไม่มเี วลามาชาระภาษี

ข้อเสนอแนะ
1. ควรทาป้ ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดขัน้ ตอนการชาระภาษีแต่ละประเภทอย่างละเอียด
และชัดเจน รวมถึงควรมีเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์แนะนาขัน้ ตอนการให้บริการในเบือ้ งต้นและควรทาเอกสาร คู่มอื
วิธกี ารเกีย่ วกับการชาระภาษีต่างๆ แจกจ่ายให้ประชาชนทราบ ทุกครัวเรือน
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เกรียงเดช วัฒนวงษ์สทิ ธิ ์, ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของนายทะเบียนและบัตรประจาตัว
ประชาชน อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี , 2542
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กิตตินันท์ อรรถบท, ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริ การของสุขาภิ บาลบางปะหันและสุขาภิ บาล
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2542
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2. เทศบาลตาบลควรมีการนานวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการดาเนินงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
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