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สวนที่ 1
ความเปนมาและระเบียบวิธีวิจัย
เทศบาลตําบลดอนตรอ ตั้งอยู หมูที่ 3 ตําบลดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งอยู หางจากที่วาการอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร
และหางจากศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร
เขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ตําบล ดอนตรอ ทั้งตําบล ตั้งแตหมูที่ 1 ถึงหมูที่ ๕ มีเนื้อที่ประมาณ
20.64 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,900 ไร โดยมีเขตการปกครองติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง ตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เขตตําบลชะมา
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
ตําบลสวนหลวง ตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําบลดอนตรอแบงเขตการปกครองออกเปน 5 หมูบาน ดังนี้
หมูที่
ชื่อหมูบาน
ชื่อผูใหญบาน/กํานัน
1.
บานชะเมา –สําทํา
เชาวลิตร สุขเกื้อ (กํานัน)
2.
บานประดูโพรง
นายนพดล ขนานคลาย
3.
บานดอนตรอ
นายสุพจน สุขเกื้อ
4.
บานทุงคา
นางสมศรี ดวงสุวรรณ
5.
บานยางยวน
นายสมโภชน หยูทอง
มีประชากรประชากรทั้งสิ้น 5 ,63๕ คน แยกเปน ชาย 2 ,78๓ คน หญิง 2 ,85๒ คน มีความ
หนาแนนเฉลี่ย 27 3 คน/ตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1 ,6๙๗ ครัวเรือน (ที่มา :สํานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง, อําเภอเฉลิมพระเกียรติ : กรกฎาคม 2562 )
การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้จัดทําโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบล ดอนตรอ ซึ่งวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลในการ
ประเมินผลนั้นไดยึดหลักการทางวิชาการ และอาศัยเกณฑการประเมินตัวชี้วัด และวิธีการประเมินของสานักงาน
คณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่นโดยไดกําหนดตัวชี้วัดไว 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการและขั้นตอนการ
ใหบริการ , ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ , ดานชองทางการใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งนี้คณะผู
ประเมินไดออกแบบสอบถามโดยเพิ่มรายละเอียดตาง ๆ เขาไปในแตละดาน หลังจากนั้นไดใหเทศบาลตําบล
ดอนตรอในฐานะเจาของผลงานไดพิจารณาความเหมาะสมเพื่อใหการชี้วัดในแตละดานสามารถวัดในเชิงลึกได
มากขึ้นนอกจากนี้ผูประเมินยังไดขอใหประชาชนผูตอบแบบสอบถามชวยระบุปญหาและอุปสรรคตางๆที่ได
เกิดขึ้นจากการไปขอรับบริการตลอดจนไดขอใหผูรับบริการไดใหขอเสนอแนะในอันจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการใหบริการของสานักงานในดานตางๆทั้ง 4 ดานดังกลาวขางตน
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการในภารกิจตาง ๆ ของเทศบาลตําบล ดอนตรอตาม
มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2. เพื่อใชเปนฐานขอมูลประกอบการพิจารณา เพื่อปรับปรุงการใหบริการของพนักงานเทศบาล ตําบล
ดอนตรอ
ความสําคัญของการวิจัย
1. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงความคิดเห็นของผูรับบริการวามีความพึงพอใจกับการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลดอนตรอ
2. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะจากการใหบริการของเทศบาล
ตําบลดอนตรอเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขตอไป
3. ผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงพัฒนาการของการใหบริการของเทศบาลตําบล
ดอนตรอ เพื่อ
พัฒนาการทํางานของเจาหนาที่ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําผลการสํารวจไปใชประกอบการพิจารณาการกําหนดผลประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางในองคกรไดอยางยุติธรรม
ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ดําเนินการศึกษาในครั้งนี้คือประชากรในหมูบานตางๆที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่การใหบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทศบาลตําบลดอนตรอ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตเนื้อหา
ในการศึกษาและประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบล ดอนตรอ ในครั้งนี้ไดยึด
หลักการทางวิชาการดานการวิจัย และอาศัยเกณฑการประเมินจากตัวชี้วัดตามมิติคุณภาพที่กําหนดโดยกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยมาเปนกรอบในการวัดซึ่งไดมีการกําหนดไว 4 ดานคือ
1. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3. ดานชองทางการใหบริการ
4. ดานสิ่งอานวยความสะดวก
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคที่เทศบาลตําบลดอนตรอไดกําหนดไวคือ เพื่อศึกษา และ
ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบล ดอนตรอ และเพื่อใหเห็นถึงภาพการดําเนินการวิจัย
คณะผูประเมินจึงไดกําหนดระเบียบ และขั้นตอนของการวิจัยดังมีรายละเอียดตอไปนี้
กลุมเปาหมายที่ใชในการดําเนินการวิจัย
สําหรับจํานวนแบบสํารวจหรือกลุมตัวอยางที่ศึกษานั้นคณะผูวิจัยไดทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง
จํานวน ๑๐๐ กลุมตัวอยาง โดยใชรูปแบบการสุมอยางงายแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ซึ่ง
สุมจากงานบริการตาง ๆ ของเทศบาลตําบล ดอนตรอ ดังนี้ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จํานวน ๒๐
กลุมตัวอยาง , งานการศึกษา จํานวน ๒๕ กลุมตัวอยาง , งานรายได/จัดเก็บภาษี จํานวน ๒ ๕ กลุมตัวอยาง ,
งานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง จํานวน ๑๐ กลุมตัวอยาง , งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๑๐
กลุมตัวอยาง และงานสาธารณสุข/สิ่งแวดลอม จํานวน ๑๐ กลุมตัวอยาง
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การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยนี้คณะผูประเมินไดทําการแบงขอมูลในการวิจัยออกเปน 2 สวนดังนี้
สวนที่ 1 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานของประชาชนที่ขอใชบริการของเทศบาลตําบลดอนตรอ
สวนที่ 2 เปนการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาล ตําบล
ดอนตรอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลดานความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลดอนตรอ
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลดอนตรอเปนผูดําเนินการจัดเก็บ ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลในดานความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการใหบริการอยางแทจริงซึ่งการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นไดทําการเก็บขอมูลจากผูที่ไดมา
ขอรับบริการในงานตาง ๆ ของเทศบาลตําบล ดอนตรอในชวงปงบประมาณ ๒๕ ๖๑ (เดือนกรกฎาคม –สิงหาคม
๒๕๖๑)
การประเมินผล
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบล
ดอนตรอ นั้น
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาล
ตําบลดอนตรอ ไดดําเนินการกําหนดเกณฑการประเมินผลรวมกับเทศบาลตําบล ดอนตรอภายใตหลักการทาง
วิชาการ และอาศัยการประเมินที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูกําหนดใหมาเปนตัวชี้วัด ในการกําหนด
สวนงานที่จะทําการประเมินนั้นทางผูประเมินไดขอใหเทศบาลตําบล ดอนตรอ เปนผูกําหนดรวมกับทีมงาน
ประเมินวาจะใหทําการประเมินในสวนงานใดบาง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้คือแบบสอบถามที่มีโครงสราง (Structured Questionnaire)
โดยเนื้อหาของแบบสอบถามจะครอบคลุมเรื่องของการใหบริการในดานตางๆทั้ง
4 ดาน ไดแก ดาน
กระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ , ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ , ดานชองทางการใหบริการ และดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก โดยผูประเมินไดเพิ่มรายละเอียดที่จําเปนเพื่อใชเปนตัวชี้วัดใหมีความครอบคลุมมากขึ้น
โดยเพิ่มเขาไปในแตละดานนอกจากนี้ผูประเมินยังไดขอใหประชาชนผูรับบริการไดระบุปญหาและอุปสรรคตางๆ
ที่ไดประสบพบเห็นจากการไปขอรับบริการและการติดตอประสานงานตลอดจนไดขอใหผูรับบริการไดให
ขอเสนอแนะในอันจะเปนประโยชนกับการใหบริการในดานตาง ๆ ทั้ง 4 ดานดวยเชนกัน
การสรางเครื่องมือในการประเมิน
ในการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นผูประเมินไดวางแผนการดําเนินการโดยศึกษา
เครื่องมือเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการเก็บรวมรวมขอมูลแลวนํามาใชในการ
ประเมินผลในครั้งนี้โดยใชเกณฑการสอบถามของลิเคิรท (Likert) ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) สําหรับวัดความคิดเห็น
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ซึ่งไดแกขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด
(Open Ended) ผูประเมินไดทําการวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ไดดําเนินการดังนี้
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ทางผูประเมินไดกําหนดระดับความพึงพอใจโดยใชมาตราสวน (Rating scale) ตามแบบลิเคิรทซึ่งแบง
ออกเปน 5 ระดับเพื่อใหสามารถวัดในเชิงลึกไดมากขึ้น คือ พอใจมากที่สุด , พอใจมาก , พอใจ , พอใจนอย และ
พอใจนอยที่สุด โดยไดใหน้ําหนักในแตละระดับไว ดังนี้
คะแนน 1 หมายถึง พอใจนอยที่สุด
คะแนน 2 หมายถึง พอใจนอย
คะแนน 3 หมายถึง พอใจปานกลาง
คะแนน 4 หมายถึง พอใจมาก
คะแนน 5 หมายถึง พอใจมากที่สุด
จากขอมูลระดับความพึงพอใจดังกลาวไดนามาหาคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเปนรายกลุมดังนี้
คะแนนเฉลี่ยรายกลุม =

ผลบวกของคะแนนรวมทุกขอคําถามของทุกคน
จํานวนคน × จํานวนขอคําถาม

แปลความตามเกณฑดังนี้
ชวงคะแนน ๐.00 – 1.๐0 หมายถึง
ชวงคะแนน 1.01 - 2.00 หมายถึง
ชวงคะแนน 2.01 – 3.00 หมายถึง
ชวงคะแนน 3.01 – 4.00 หมายถึง
ชวงคะแนน 4.01 – 5.00 หมายถึง

มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับนอย
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

การประเมินผล
ในสวนการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลดอนตรอนั้น ผู
ประเมินไดกําหนดเกณฑโดยอาศัยหลักการใหคะแนนและน้ําหนักคุณภาพในการประเมินของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดเกณฑในการประเมินดังกลาวคิดจากคาคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจใน
การใหบริการที่ไดจากกลุมตัวอยางในแตละดานแลวนําคาคะแนนเฉลี่ยที่ไดมาคิดเปนรอยละ โดยเทียบคาจาก
คะแนนเต็มเทากับรอยละ 100 แลวนําคารอยละที่ไดมาเทียบคาคุณภาพการใหบริการหรือใชสูตรการคํานวณ
ตอไปนี้
รอยละของความพึงพอใจ = ผลบวกของคะแนนรวมทุกขอคําถามของทุกคน
ผลรวมของคะแนนเต็มทั้งหมด
คุณภาพของการใหบริการ
คุณภาพของการใหบริการ
คุณภาพของการใหบริการ
คุณภาพของการใหบริการ
คุณภาพของการใหบริการ
คุณภาพของการใหบริการ
คุณภาพของการใหบริการ

ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ 4
ระดับ ๕
ระดับ ๖

เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ
เทากับ

คะแนนต่ํากวารอยละ 50
คะแนนรอยละ 50.00 – 55
คะแนนรอยละ 55.01 – 60
คะแนนรอยละ 60.01 – 65
คะแนนรอยละ 65.01 – 70
คะแนนรอยละ 70.01 – 75
คะแนนรอยละ 75.01 – 80

X 100
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คุณภาพของการใหบริการ
คุณภาพของการใหบริการ
คุณภาพของการใหบริการ
คุณภาพของการใหบริการ

ระดับ ๗ เทากับ คะแนนรอยละ 80.01 – 85
ระดับ ๘ เทากับ คะแนน รอยละ 85.01 – 90
ระดับ 9 เทากับ คะแนนรอยละ 90.01 – 95
ระดับ ๑๐ เทากับ คะแนนตั้งแตรอยละ 95.01 ขึ้นไป
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สวนที่ 2
ผลการวิจัย
ผลที่ไดจากการศึกษาและสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของสวนงานตางๆ
ของเทศบาลตําบลดอนตรอปรากฏผลดังนี้
แบบสํารวจเก็บจากประชาชนที่อยูในพื้นที่ดูแลของเทศบาลตําบลดอนตรอ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๐0 ชุด
สามารถจําแนกรายละเอียดไดดังนี้
1.ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ ๑ : จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
44
56
๑๐๐

รอยละ
44.0
56.0
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๑ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง จํานวน 56 คน คิดเปนรอย
ละ 56.0 และเปนเพศชาย จํานวน 44 คิดเปนรอยละ 44.๐
ตารางที่ ๒ : จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวน

รอยละ

๑๘ – ๒๕ ป
๒๖ – ๔๐ ป
๔๑ – ๖๐ ป
๖๑ ปขึ้นไป
รวม

5
34
45
16
๑๐๐

5.0
34.0
45.0
16.0
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๒ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ ๔๑ – ๖๐ ป จํานวน 45 คน คิดเปน
รอยละ ๔5.๐ รองลงมาอายุ ๒ ๖ – ๔๐ ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34.๐ , อายุ ๖๑ ปขึ้นไป จํานวน
16 คน คิดเปนรอยละ 16.๐ และอายุ ๑๘ – ๒๕ ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.๐ตามลําดับ
ตารางที่ ๓ : จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จํานวน

รอยละ

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาปลาย หรือเทียบเทา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

๒๑
๑๖
๑๔
๒๒
๒๖
๑
๑๐๐

๒๑.๐
๑๖.๐
๑๔.๐
๒๒.๐
๒๖.๐
๑.๐
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๓ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับป ริญญาตรี จํานวน ๒๖
คน คิดเปนรอยละ ๒6.๐ รองลงมามีการศึกษาระดับ อนุปริญญาหรือเทียบเทา จํานวน ๒๒ คน คิดเปนรอยละ
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๒๒.๐, ระดับประถมศึกษา จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๐, ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๑๖ คน คิด
เปนรอยละ ๑๖.๐, ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๔.๐ และ
ระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน ๑ คน คิดเปนรอยละ ๑.๐ ตามลําดับ
ตารางที่ ๔ : จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ
อายุ

จํานวน

รอยละ

เกษตรกรรม
รับจางทั่วไป
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจาง/พนักงานบริษัท
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
อื่น ๆ
รวม

๕๗
๑๐
๕
๑๒
๑๔
๒
๑๐๐

5๗.๐
๑๐.๐
๕.๐
๑๒.๐
๑๔.๐
๒.๐
๑๐๐.๐

จากตารางที่ ๔ แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 5
๗ คน
คิดเปนรอยละ 5 ๗.๐ รองลงมาอาชีพคาขาย/ธุ รกิจสวนตัว จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๑๔ .๐,
อาชีพ ลูกจาง/พนักงานบริษัท จํานวน ๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๐, อาชีพ รับจางทั่วไป จํานวน ๑๐ คน คิด
เปนรอยละ ๑๐.๐, อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.๐ และอาชีพ อื่น ๆ (แมบาน)
จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ ๒.๐ ตามลําดับ
2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ตาราง๕ : คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
ของเทศบาลตําบลเขาพระดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
ความพึงพอใจดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ

X

SD.

แปลผล

1. ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการ
4.62
0.63
มากที่สุด
2. การใหบริการเปนระบบและขั้นตอน
4.52
0.53
มากที่สุด
3. ความสะดวกที่ไดรับจากการใหบริการแตละขั้นตอน
4.55
4.55
มากที่สุด
4. ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ
4.37
0.52
มากที่สุด
5. การใหบริการตามลําดับกอนหลัง
4.50
0.53
มากที่สุด
รวม
4.51
0.55
มากที่สุด
จากตาราง ๕ การวิเคราะหความพึงพอใจดานกระบวนการ และขั้นตอนใหบริการของเทศบาล ตําบล
ดอนตรอในภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนตอกระบวนการ และขั้นตอนใหบริการอยูใน
ระดับ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.51 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาทุกประเด็นใน
กระบวนการและขั้นตอนใหบริการประชาชนมีความพอใจในระดับมากที่สุด และมีความพอใจสูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ ความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.62) รองลงมา คือ ความสะดวกที่ไดรับ
จากการใหบริการแตละขั้นตอน (คาเฉลี่ย 4.55) และรองลงมาสุดทาย คือ การใหบริการเปนระบบและขั้นตอน
(คาเฉลี่ย 4.52) ตามลําดับ

หนา | 8
ตาราง๖ : คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลดอนตรอดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
ความพึงพอใจดานดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

X

SD

แปลผล

1. บุคลิกทวงทีวาจาและการตอนรับของเจาหนาที่
4.49
0.50
มากที่สุด
2. การแตงกายสุภาพเหมาะสมกับสถานที่ราชการ
4.47
0.52
มากที่สุด
3. ความเอาใจใสความกระตือรือรนในการใหบริการ
4.56
0.51
มากที่สุด
4. ความตรงตอเวลาและความพรอมในการปฏิบัติงาน
4.38
0.55
มากที่สุด
5. ความรูความสามารถในการอธิบายขอมูลและการตอบขอ
4.45
0.56
มากที่สุด
ซักถาม
6.
เจาหนาที่ใหความเสมอภาคในการใหบริการแก
4.45
0.56
มากที่สุด
ผูรับบริการ
7. เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน
4.68
0.50
มากที่สุด
8. การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่เชนการให
4.66
0.48
มากที่สุด
คําแนะนําหรือการกรอกแบบฟอรมใหแกผูรับบริการ
รวม
4.52
0.53
มากที่สุด
จากตาราง 6 การวิเคราะหความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการของเทศบาล ตําบลดอนตรอ ใน
ภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนตอเจาหนาที่ผูใหบริการอยูในระดับ มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย
โดยรวม เทากับ 4.52 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นพบวาทุกประเด็นในดานเจาหนาที่ผูใหบริการประชาชนมี
ความพอใจในระดับมากที่สุดประเด็นที่มีความพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตใน
การปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย 4.68) รองลงมา คือ การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่เชนการใหคําแนะนําหรือ
การกรอกแบบฟอรมใหแกผูรับบริการ
(คาเฉลี่ย 4.66) และรองลงมาสุดทาย คือ ความเอาใจใสความ
กระตือรือรนในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.56)ตามลําดับ
ตาราง๗ : คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลดอนตรอดานชองทางการใหบริการ
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ

X

SD

แปลผล

1. มีการประชาสัมพันธชองทางการใหบริการแกประชาชน
4.57
0.53
มากที่สุด
2. มีความหลากหลายของชองทางการใหบริการเชนโทรศัพท
4.62
0.52
มากที่สุด
หรือเว็บไซตเปนตน
3. ชองทางการใหบริการมีความสะดวกและรวดเร็วทันตอความ
4.43
0.53
มากที่สุด
ตองการของประชาชน
4. ชองทางการใหบริการประชาชนนอกสถานที่มีความเหมาะสม
4.60
0.55
มากที่สุด
รวม
4.56
0.54
มากที่สุด
จากตาราง ๗ การวิเคราะหความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการของเทศบาล ตําบลดอนตรอ ใน
ภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนตอชองทางการใหบริการอยูในระดับ มากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.56 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นของการประเมินดานชอง
ทางการใหบริการประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีความพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก
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คือ มีความหลากหลายของชองทางการใหบริการ เชน โทรศัพทหรือเว็บไซตเปนตน (คาเฉลี่ย 4.62) รองลงมา
คือ ชองทางการใหบริการประชาชนนอกสถานที่มีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.60) และรองลงมาสุดทายคือมี
การประชาสัมพันธชองทางการใหบริการแกประชาชน (คาเฉลี่ย 4.57) ตามลําดับ
ตาราง๘ : คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลดอนตรอดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก

X

SD

แปลผล

1. ผังแสดงขั้นตอนในการเขารับบริการพรอมปายอธิบาย
4.49
0.53
มากที่สุด
2. การจัดสถานที่และอุปกรณสะดวกตอการใหบริการ
4.54
0.50
มากที่สุด
3. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ
4.43
0.53
มากที่สุด
4. ความพรอมของแบบฟอรมตางๆ
4.55
0.50
มากที่สุด
5. ความชัดเจนของปายแสดงชื่อสวนงาน/จุดบริการ
4.41
0.49
มากที่สุด
6. ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเชนที่จอด
4.56
0.50
มากที่สุด
รถหองน้ําที่นั่งขณะรอรับบริการฯลฯ
7. การจัดภูมิทัศนสะอาดงามตา
4.39
0.49
มากที่สุด
8. ความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ /คูมือและเอกสาร
4.38
0.49
มากที่สุด
เผยแพรความรู
รวม
4.47
0.51
มากที่สุด
จากตาราง 8 การวิเคราะหความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกของเทศบาล ตําบลดอนตรอ ใน
ภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชนตอสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับ มากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.47 เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ทุกประเด็นของการประเมินสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการใหบริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีความพอใจสูงสุด 3
อันดับแรก คือ ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเชนที่จอดรถหองน้ําที่นั่งขณะรอรับบริการฯลฯ
(คาเฉลี่ย 4.56) รองลงมา คือ ความพรอมของแบบฟอรมตางๆ (คาเฉลี่ย 4.55) และรองลงมาสุดทาย คือ การ
จัดสถานที่และอุปกรณสะดวกตอการใหบริการ(คาเฉลี่ย 4.54) ตามลําดับ
3 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภารกิจหลักตางๆ
ตาราง๙ : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลดอนตรอ
ประเด็นการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย คิดเปน
ระดับ
ของกลุม
รอยละ
คุณภาพ
1. ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ
25
22.56
90.24
9
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
40
36.13
90.32
9
3. ดานชองทางการใหบริการ
20
18.22
91.11
9
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
40
35.74
89.36
8
รวม
125
112.65
90.12
9
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จากตาราง 9 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลดอนตรอในภาพรวม
พบวา เทศบาลตําบลดอนตรอมีคาระดับคุณภาพในระดับ 9 ซึ่งเปนระดับคุณภาพที่สูงมาก คือไดรับคาคะแนน
เทากับ 112.65 จากคะแนนเต็ม 125 คะแนนหรือคิดเปนรอยละ 90.12 ของคะแนนเต็มโดยเกือบทุ ก
ประเด็นในการประเมินคุณภาพอยูที่ระดับ 9 มีแคประเด็นดานสิ่งอํานวยความสะดวกไดระดับ 8
4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการ
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาล ตําบลดอนตรอ
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครศรีธรรมราช ฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาระดับของความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาล ตําบลดอนตรอ และเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ ที่มีตอการใหบริการของเทศบาลตําบลดอนตรอ โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
ประกอบกันโดยมีผลการศึกษา ดังนี้
จากการศึกษา พบวา คุณภาพการใหบริการของเทศบาล ตําบลดอนตรอ อยูในระดับ 9 ซึ่งเปนระดับ
คุณภาพที่สูงมาก คือ ไดรับคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 90.12 โดยมีรายละเอียดในดานตาง ๆ ดังนี้
ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ของเทศบาล ตําบลดอนตรอ มีคุณภาพการใหบริการใน
ภาพรวมอยูในระดับ 9 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 90.24 โดยประชาชนมีความพึงพอใจสูงที่สุดใน
ประเด็นความชัดเจนของแผนผังแสดงขั้นตอนการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.62)
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ของเทศบาลตําบลดอนตรอ พบวา มีคุณภาพการใหบริการในภาพรวมอยูใน
ระดับ 9 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 90.32 โดยประชาชนมีประเด็นที่มีความพอใจสูงสุดในประเด็น
เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน(คาเฉลี่ย 4.68)
ดานชองทางการใหบริการของเทศบาลตําบลดอนตรอ พบวา มีคุณภาพการใหบริการในภาพรวม อยูใน
ระดับ 9 โดยมีคะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 91.11 โดยประชาชนมีความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็นมีความ
หลากหลายของชองทางการใหบริการ เชน โทรศัพทหรือเว็บไซต เปนตน (คาเฉลี่ย 4.62)
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ของเทศบาลตําบลดอนตรอ พบวา มีคุณภาพการใหบริการในภาพรวมอยู
ในระดับ 8 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 89.36 โดยประชาชนมีความพึงพอใจสูงที่สุดในประเด็นความ
เพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ที่จอดรถ , หองน้ําที่นั่งขณะรอรับบริการ ฯลฯ (คาเฉลี่ย 4.56)
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาแนวทางการบริหารจัดการในการใหบริการของเทศบาล ตําบลดอนตรอ
ในทั้ง 4 ดานสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูรับบริการหรือคุณภาพการใหบริการในระดับ 9 ซึ่งเปนระดับ
คุณภาพที่สูงมาก ดังนั้นเทศบาลตําบลดอนตรอควรรักษาคุณภาพ และมาตรฐานการใหบริการที่ดีนี้ไว และควร
นําขอมูลที่ไดจากงานวิจัยนี้ไปใชพัฒนาและปรับปรุงในประเด็นตาง ๆ เพื่อสรางความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการใหสามารถปรากฏผลความพึงพอใจที่มีตอเทศบาลตําบลดอนตรอใหสูงขึ้น
ในการสอบถามความคิดเห็นของผูรับบริการจากเทศบาล ตําบลดอนตรอโดยใชแบบสอบถามที่มีคําถาม
ปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามระบุถึงสิ่งที่ตองการใหเทศบาล ตําบลดอนตรอไดควรปรับปรุง สามารถสรุป
ไดดังนี้
๑. ควรลดขั้นตอนใหนอยลงกวานี้เพื่อการบริการใหรวดเร็วขึ้น
๒. ควรปรับปรุงหองน้ําใหเพียงพอสําหรับบริการประชาชน

