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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลบางเก่า อ  าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี ในปีงบประมาณ 2558 เป็นการประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการใหบ้ริการของเทศบาลต าบลบางเก่า ตามภาระหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 มีวตัถุประสงค์ของ
การวิจยั 1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึง
อาศยัและ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบางเก่าท่ีมีต่อคุณภาพ
การให้บริการของเทศบาลต าบลบางเก่าต่อขั้นตอนการให้บริการ, ช่องทางการให้บริการ, 
เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวก ตามภาระและหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติเทศบาลต าบล พ .ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ในภาระงาน 5 ด้าน 
ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย (1) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (2) ดา้นพฒันาคุณภาพชีวิต (3) ดา้น
พฒันาจดัระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน (4) ดา้นการพฒันาการ
บริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ(5) ดา้นการพฒันาศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน   2. เพื่อทราบถึงความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะต่อการจดัท าบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลบางเก่าตามภาระและหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัเทศบาลต าบล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 

ในการด าเนินการวิจยั คณะผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีด  าเนินการวิจยัโดยการส ารวจความพึง
พอใจ (Survey Research) และความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่างท่ีสุ่มเลือกเป็นตวัแทนของ
ประชาชน บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงอาศยัและ/หรือประกอบอาชีพและ/หรือศึกษา
อยู่ในเขตเทศบาลต าบลบางเก่า ไดจ้  านวน 383 ตวัอย่างจากเป้าหมายจ านวน 400 ตวัอย่าง 
ภายใตร้ะดบัความเช่ือมัน่มากกว่าร้อยละ 90 ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 แลว้น ามาวิเคราะห์ผล
การศึกษาขอ้มูลท่ีไดม้าดว้ยวิธีการพรรณนา และวิธีการทางสถิติโดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และ
ค่าอตัราส่วนร้อยละ (percentage) ซ่ึงผลการศึกษาท่ีได ้สรุปตามวตัถุประสงค์การศึกษาได ้
ดงัน้ี 
 



 
 

( ข )  

สรุปผลการศึกษา 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลต าบลบางเก่า ในภาระงาน 5 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (2) ดา้น
พฒันาคุณภาพชีวิต (3) ดา้นพฒันาจดัระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ชุมชน (4) ดา้นการพฒันาการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
และ(5) ดา้นการพฒันาศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียในภาพรวมทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.287) คิด
เป็นร้อยละ 85.74 โดยมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อดา้น พฒันาจดัระเบียบชุมชนสังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน มากท่ีสุดถึงร้อยละ 89.86 หากพิจารณาแยกเป็นรายดา้น 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ความพงึพอใจด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มาก 

(ค่าเฉล่ีย = 4.230) คิดเป็นร้อยละ 84.60 
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มาก 

(ค่าเฉล่ีย = 4.187) คิดเป็นร้อยละ 83.74 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มาก  
(ค่าเฉล่ีย = 4.177) คิดเป็นร้อยละ 83.54 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.161) คิดเป็นร้อยละ 83.22 

ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.189) คิดเป็นร้อยละ 83.78 

 
2. ความพงึพอใจด้านพฒันาคุณภาพชีวติ 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มาก 

(ค่าเฉล่ีย = 4.182) คิดเป็นร้อยละ 83.64 
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มาก 

(ค่าเฉล่ีย = 4.197) คิดเป็นร้อยละ 83.94 



 
 

( ค )  

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มาก  
(ค่าเฉล่ีย = 4.127) คิดเป็นร้อยละ 82.54 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.122) คิดเป็นร้อยละ 82.44 

ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.157) คิดเป็นร้อยละ 81.14 

 
3. ความพึงพอใจด้านพฒันาจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

ของชุมชน 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.504) คิดเป็นร้อยละ 90.08 
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย = 4.515) คิดเป็นร้อยละ 90.30 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  
(ค่าเฉล่ีย = 4.518) คิดเป็นร้อยละ 90.38 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.434) คิดเป็นร้อยละ 88.68 

ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.493) คิดเป็นร้อยละ 89.86 
 
 4. ด้านการพฒันาการบริหารจดัการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.340) คิดเป็นร้อยละ 86.80 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.382) คิดเป็นร้อยละ 87.64 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสุด  
(ค่าเฉล่ีย = 4.268) คิดเป็นร้อยละ 85.36 



 
 

( ง )  

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.186) คิดเป็นร้อยละ 83.72 

ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.294) คิดเป็นร้อยละ 85.88 
 
        5. ด้านการพฒันาศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมปัิญญาท้องถิน่ 

 ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.328) คิดเป็นร้อยละ 86.56 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.296) คิดเป็นร้อยละ 85.92 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจในระดับ มาก  
(ค่าเฉล่ีย = 4.309) คิดเป็นร้อยละ 86.18 

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจ
ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย = 4.264) คิดเป็นร้อยละ 85.28 

ระดบัความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.300) คิดเป็นร้อยละ 86.00 

 
 วตัถุประสงค์ข้อที ่2. เพื่อทราบถึงความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะต่อการจดัท าบริการ

สาธารณะของเทศบาลต าบลบางเก่า ตามภาระและหน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติ
เทศบาลต าบล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
บางรายมีความเห็นว่า ในการบริหารจัดการเพื่อการบริการสาธารณะของเทศบาลต าบล     
บางเก่า มีขอ้ท่ีควรน าไปพิจารณาเพื่อพฒันาและปรับปรุงการบริการสาธารณะเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
 - เนน้การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ ใหม้ากข้ึน และจดักิจกรรมใหแ้ก่ทุกช่วงอาย ุ
 - ใหมี้การจดัเก็บขยะบ่อยคร้ังกว่าน้ี 



 
 

( จ )  

กติติกรรมประกาศ 
 

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบางเก่า อ  าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี คร้ังน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก
องคก์รและบุคคลต่างๆ ผมจึงขอประกาศกิตติกรรม แก่องคก์รและบุคคลต่างๆ ดงัน้ี 

ขอขอบคุณ เทศบาลต าบลบางเก่า ท่ีให้เกียรติเลือกทีมงานส ารวจวิจัยชุดน้ีเป็น
คณะท างานส ารวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ 

ขอขอบคุณ  เทศบาลต าบลบางเก่า คณะผูบ้ริหาร และเจา้หน้าท่ีเทศบาลทุกท่านท่ีได้
ใหค้วามอนุเคราะห์เร่ืองขอ้มูลพื้นท่ีและกิจกรรมการท างานอยา่งครบถว้น 

ขอขอบคุณ ขอขอบคุณท่านอธิการบดี ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ และท่านคณบดี
คณะนิติศาสตร์ รศ.ณรงค ์ ใจหาญ ท่ีให้การสนบัสนุนและกรุณาอนุมติัมอบหมายให้กระผม
ไดด้  าเนินการส ารวจประเมินผลใหแ้ก่เทศบาลต าบลบางเก่าคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณ เจา้หนา้ท่ีศูนยว์ิจยัและให้ช่วยงานทุกท่านท่ีช่วยเป็นธุระเร่ืองการติดต่อ
เอกสารใหผ้มดว้ยความเตม็ใจ 

สุดทา้ย ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้งประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางเก่า อ  าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีกรุณาสละเวลาใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการของเทศบาลต าบล
บางเก่าเป็นอยา่งดี  

 กระผมหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงการวิจยัน้ี จะเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาลต าบลบางเก่า ผูเ้ก่ียวขอ้ง และวงวิชาการดา้นการส ารวจประเมินผลใน
โอกาสต่อไป 
     
 
             ดร.ณภทัร  สรอฑัฒ ์
         หวัหนา้โครงการ 
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