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ABSTRACT 

Suranya Chantawong 2017: Public Satisfaction Towards the Services of Ban Sang 
Subdistrict Municipality, Ban Sang District, Prachinburi Province. Master of Liberal Arts (Political 
Science), Department of Political Science and Public Administration. Independent study Advisor : 
Associate Professor Vacharin Chansilp, Ph.D. 73 pages. 

This research aims to study public satisfaction level towards the services of Ban Sang 
Subdistrict Municipality, Ban Sang District, Prachinburi Province and to compare the satisfaction 
according to personal factors. The samples used in this research were 180 people who came to use 
the services at Ban Sang Subdistrict Municipality, Ban Sang District, Prachinburi Province. The 
tools used to collect data was a questionnaire. The data obtained was analyzed by using, Percentage, 
Mean, Standard Deviation, t-statistic, One-Way ANOVA and Least Significant Difference (LSD). 

The study results indicated the samples had the overall satisfaction level towards Ban Sang 
Subdistrict Municipality, Ban Sang District, Prachinburi Province at a high level. Considering in 
each aspect, it was found that the samples satisfaction from the highest level to the lowest level by 
the following aspect, servicer, service quality, the convenience of service place. The hypothesis test 
results found that the different age resulted in different satisfactions towards the services of Ban 
Sang Subdistrict Municipality, Ban Sang District, Prachinburi Province, which was consistent with 
the assumptions. And the difference in gender, educational level and occupation resulted in the 
indifferent satisfactions towards the services of Ban Sang Subdistrict Municipality, Ban Sang 
District, Prachinburi Province, which was inconsistent with the assumptions. 
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บทคดัย่อ 
สุรัญญา จนัทวงษ์ 2560: ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล

ตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์)                           
สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประธานกรรมการท่ีปรึกษา:                            
รองศาสตราจารย ์วชัรินทร์ ชาญศิลป์, Ph.D. 73 หนา้ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี และเปรียบเทียบความพึง
พอใจตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง  ท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผูท่ี้มาใช้บริการท่ี
สาํนกังานเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง  จงัหวดัปราจีนบุรี จาํนวน 180 ราย เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบ
ความแตกต่างจึงทาํการวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธี LSD 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบล                     
บา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรีโดยรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า                            
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ 
รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของงานบริการของหน่วยงาน และด้านความสะดวกของสถานท่ี
ให้บริการ ตามลาํดบัสาํหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายตุ่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 มีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของเทศบาล ตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดั
ปราจีนบุรีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไป ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนปัจจยัดา้น เพศ ระดบัการศึกษา และ
อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล ตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง 
จงัหวดัปราจีนบุรีไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

คาํสาํคญั : ความพึงพอใจ, การใหบ้ริการ 
 

บทนํา 
การปกครองท้องถ่ินเป็นหน่วยงานสําคญัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการกระจายอาํนาจการ

ปกครองการพฒันาประชาธิปไตย การส่งเสริมเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบริหารและการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม (A.F.Leeman, 1970 : 13) เทศบาล
ถือว่าเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีจดัตั้งข้ึนในเขตชุมชนท่ีมีความเจริญและใชใ้นการ
บริหารเมืองเป็นหลกัเป็นรากฐานท่ีสาํคญัในการปกครองประเทศ โดยเฉพาะในดา้นท่ีเป็นสถาบนัท่ี
ให้การศึกษาอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองแก่ประชาชนให้รู้จักการปกครองตนเองเป็นการ



ตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถ่ินอย่างตรงตามความต้องการและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นการแบ่งเบาภาระท่ีหนกัของรัฐบาลกลาง (ประหยดั หงส์ทองคาํ และพรศกัด์ิ 
ผ่องแผว้, 2529 : 18) โดยเทศบาลนั้นตอ้งมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน ดว้ยหน้าท่ีท่ีมีอยู่และเป็น
หวัใจหลกัของเทศบาลซ่ึงถือวา่เป็นภารกิจท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ การใหบ้ริการแก่สาธารณชน  

 เทศบาลนั้นไดแ้บ่งหน้าท่ี ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ หน้าท่ีท่ีเทศบาลจาํตอ้งกระทาํ และ 
กิจการท่ีไม่บงัคบัใหต้อ้งทาํแต่สามารถจดัทาํไดต้ามกาํลงัของตน โดยพิจารณาจากความจาํเป็นของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงอาํนาจหนา้ท่ีท่ีเทศบาลสามารถนาํมาบริหารพฒันาทอ้งถ่ินไดต้ามท่ีกฎหมาย
กาํหนดไวโ้ดยกาํหนดให้เทศบาลมีอาํนาจในการตราเทศบญัญติัโดยไม่ขดัแยง้ต่อกฎหมาย และใน
การบริหารงานทอ้งถ่ินของตนเองนั้น เทศบาลสามารถมีอาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 12)  พ.ศ.2546 (กาํหนดไวใ้นมาตราท่ี 50) 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของ เทศบาลตาํบลบา้น
สร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลการศึกษาจะเป็นขอ้มูลให้ฝ่ายผูบ้ริหารไดท้ราบถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี                            
ต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี ไดพ้ิจารณาและ
ปรับปรุงการบริการใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

ขอบเขตการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาล                     
ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจีนบุรี ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี จาํนวน 
3,265 คน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง 
จังหวัดปราจีนบุรี แล้วได้มาใช้บริการท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านสร้าง ระยะเวลาเก็บ
แบบสอบถามระหวา่ง วนัท่ี 5 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นระยะเวลา 44 วนั 

 



การตรวจเอกสาร 

ทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ความตอ้งการของมนุษยเ์ม่ือไดรั้บการตอบสนองซ่ึงความ
ตอ้งการนั้นๆ จะทาํให้เกิดเป็นความรู้สึกท่ีดี ทฤษฎีลาํดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของมนุษยซ่ึ์งกาํหนดโดยนกัจิตวิทยาช่ือมาสโลว ์เป็นทฤษฎีการจูงใจท่ีมี
การกล่าวขวญักนัอยา่งแพร่หลาย มาสโลวม์องว่า ความตอ้งการของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นลาํดบัขั้น
จากระดบัตํ่าสุดไปยงัระดบัสูงสุดเม่ือความตอ้งการในระดบัหน่ึงไดรั้บการตอบสนองแลว้มนุษยก์็
จะมีความตอ้งการอ่ืนในระดบัสูงข้ึนต่อไป ทฤษฎีความตอ้งการของมาสโลวต์ั้งอยูบ่นสมมติฐาน 3 
ประการ คือ 

1 มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการนั้นจะไม่มีท่ีส้ินสุด 
2 ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นแรงจูงใจสาํหรับพฤติกรรมอีกต่อไป 

ความตอ้งการมีอิทธิพลท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้น เป็นความตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการ
ตอบสนอง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองเสร็จส้ินจะไม่เป็นตวัก่อใหเ้กิดพฤติกรรมอีก 

3 ความตอ้งการของมนุษยจ์ะมีลกัษณะเป็นลาํดบัจากขั้นสูงไปหาขั้นตํ่าตามลาํดบั ความ
ตอ้งการในขณะท่ีความตอ้งการขั้นตํ่าไดรั้บการตอบสนองบางส่วนแลว้ ความตอ้งการขั้นสูงถดัไป
กจ็ะติดตามมาเป็นตวักาํหนดพฤติกรรมต่อไป มาสโลว ์(Maslow 1943 : 370 – 396 อา้งถึงใน อรนุช
, 2559) 

 
กรอบแนวความคดิ 

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม

                    
 
 

 
 



สมมติฐานการวจัิย 

1. เพศ ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้น
สร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี แตกต่างกนั 

2. อายุ ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้น
สร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี แตกต่างกนั 

3. ระดบัการศึกษา ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง 
อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี แตกต่างกนั 

4. อาชีพ ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้น
สร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี แตกต่างกนั 

 
วธีิการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ี รับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านสร้าง                          
อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี มีทั้งหมด 3,265 คน  

จาํนวนกลุ่มตัวอย่าง คาํนวณจากประชาชนท่ีเขา้ใช้บริการท่ีสํานักงานเทศบาลตาํบล             
บา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี ในเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2557 – 2559 เฉล่ีย 
325 คนต่อปี โดยใช้วิธีการกาํหนดขนาดตามสูตรของ Taro Yamane (1973) และใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเป็นระบบ จากผูม้าใชบ้ริการท่ีสํานักงานเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง 
จังหวดัปราจีนบุรี ตามเลขค่ีในลาํดับท่ี 1, 3, 5, 7, 9, 11 เป็นจาํนวนวนัละ 6 คน ในช่วงวนัท่ี 5 
มกราคม –  18 กมุภาพนัธ์ 2560 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 180 ราย 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สามารถซ่ึงแบ่งออกเป็น 
3 ส่วนคือ  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ             
ของเทศบาลตําบลบ้านสร้าง  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยได้แบ่งเป็น  3 ด้าน                     



คือ ด้านความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ และด้านคุณภาพของ                    
งานบริการของหน่วยงาน การสร้างแบบสอบถาม ผูศึ้กษาใช ้Likert’s Scale เป็นมาตรวดัลกัษณะ
ของขอ้ความ โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

      ระดบัความพึงพอใจ                   ระดบัคะแนน 

มากท่ีสุด     5 

มาก     4 

ปานกลาง    3 

นอ้ย     2 

นอ้ยท่ีสุด     1 

เม่ือรวบรวมขอ้มูลและแจกแจงความถ่ีแลว้ จะใชค้ะแนนเฉล่ียของประชากรแบ่งระดบั
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบ้ริการของเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดั
ปราจีนบุรี เป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย    ความหมาย   

1.00 – 1.80    มีระดบัความพึงพอใจตํ่ามาก              

1.81 – 2.60    มีระดบัความพึงพอใจตํ่า         

2.61 – 3.40    มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง        

3.41 – 4.20    มีระดบัความพึงพอใจสูง  

4.21 – 5.00    มีระดบัความพึงพอใจสูงมาก 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบล     
บา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี 

 

 
 
 



การทดสอบเคร่ืองมือ 
ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบถามท่ีสร้างข้ึนสําหรับงานวิจยัไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 

และความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี  
1. การหาความตรง  (Validity) ผู ้วิจัยนําแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา               

การศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษาท่ีใช้ เพื่อตรวจสอบ           
ความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ของคาํถามในแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ี
หรือไม่ และหลงัจากนั้นกน็าํไปปรับปรุงแกไ้ขเพ่ือดาํเนินการในขั้นต่อไป  

2. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปทดสอบกบัประชาชน
ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัลกัษณะพ้ืนท่ีจริงท่ีใชใ้นการศึกษา คือประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลโคกปีบ 
อาํเภอ โคกปีบ จังหวดัปราจีนบุรี จาํนวน 30 ชุด เม่ือได้เก็บขอ้มูลแล้วจึงป้อนขอ้มูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบ โดยเป็นตวัแปรต่างๆ ในการวิจยัใส่ในโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟาของ                   
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.953 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถามทั้งหมด 180 ชุด โดยการแจกแบบสอบถามให้แก่ผูท่ี้เขา้มาใช้

บริการลาํดับท่ี 1, 3, 5, 7, 9, 11  ณ สํานักงานเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จังหวดั
ปราจีนบุรี ตั้งแต่ วนัท่ี 5 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2560 เป็นระยะเวลา 44 วนั เฉพาะ
เวลาราชการ 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชว้ิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ดังน้ี ค่าสถิติร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉล่ีย  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

สถิติวิเคราะห์ท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เม่ือพบความแตกต่างจึงทาํการวิเคราะห์หาความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธี LSD 

 



สรุปผลการศึกษา 

1. เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.0 และเป็นเพศชาย        
คิดเป็นร้อยละ 45.0 

 2. อายุ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายใุนช่วง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมา
คือ 51 - 60 ปี และ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 และ 21.1 ตามลาํดบั 

 3. ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส.              
คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษา และ ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.1 และ 
23.3 ตามลาํดบั 

 4. อาชีพ พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ 
พนกังาน และคา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 28.3 และ 15.0 ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล          
ตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี เป็นการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน  
ท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความ
สะดวกของสถานท่ีให้บริการ  ด้านพนักงานผู ้ให้บริการ  และด้านคุณภาพของงานบริการ                      
ของหน่วยงานจากผลการวิเคราะห์สรุปไดว้า่ 

ดา้นความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
ระดบัสูง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 เม่ือวิเคราะห์รายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในประเด็นสถานท่ี
จอดรถเพียงพอสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 รองลงมาคือ สถานท่ีตั้งของเทศบาลอยู่ในทาํเล      
ท่ีเหมาะสม และ ความสะดวกของสถานท่ี ในการติดต่องานกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.92 เท่ากนั 

ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.90 เม่ือวิเคราะห์รายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในประเด็นพนกังานมีความเต็มใจใน
การให้บริการสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 รองลงมาคือ พนักงานท่ีให้การบริการมีความ
น่าเช่ือถือ และ การส่ือสารของพนกังานใชค้าํพดูท่ีเขา้ใจง่าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 เท่ากนั 

ดา้นคุณภาพของงานบริการของหน่วยงาน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ  ใน
ระดับสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 เม่ือวิเคราะห์รายประเด็นพบว่า มีความพึงพอใจในประเด็น        
ความถูกต้องของการให้บริการสูงสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 รองลงมาคือ ความโปร่งใส           
ในการให้บริการ และความสะดวกในการเขา้ถึงการให้บริการ เช่น สามารถติดต่อได้สะดวก         
การใหบ้ริการนอกสถานท่ี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 เท่ากนั 



ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอ
บา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี โดยรวมมีความพึงพอใจในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 เม่ือ
วิเคราะห์รายดา้น พบวา่ ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพ
ของงานบริการของหน่วยงาน และดา้นความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.90 3.87 และ 3.72 ตามลาํดบั 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 1 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และอาชีพ ต่างกนัมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี 
แตกต่างกนั 

ความพงึพอใจ 
ค่านัยสําคญั 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

ดา้นความสะดวกของ

สถานท่ีใหบ้ริการ 
0.882 0.000* 0.713 0.259 

ดา้นพนกังานผู ้

ใหบ้ริการ 
0.002* 0.090 0.107 0.018* 

ดา้นคุณภาพการ

บริการของหน่วยงาน 
0.208 0.017* 0.224 0.020* 

โดยรวม 0.193 0.006* 0.653 0.064 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรีโดยภาพรวมแตกต่างกนั 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เพียงขอ้เดียว 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

     จากผลการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล

ตําบลบ้านสร้าง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี” ผูศึ้กษาได้มีข้อเสนอแนะบางประการ             



เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านสร้าง             

อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี ดงัน้ี 

     ดา้นความสะดวกของสถานท่ีให้บริการ ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือความสะอาดของ

ห้องนํ้ า อาจเป็นเพราะ ท่ีทาํการเทศบาลตาํบลบา้นสร้างจาํนวนห้องนํ้ าไม่เพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 

และพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงตอ้งใชห้้องนํ้ าร่วมกนั และห้องนํ้ านั้นอยูใ่นตวัอาคารอยูใ่นจุดศูนยก์ลาง

ของอาคารสาํนกังาน การถ่ายเทของอากาศจึงไม่สะดวก ทาํให้เกิดกล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์ควรตอ้ง

สร้างห้องนํ้ า เพิ่มให้อยู่ภายนอกตัวอาคาร  เพื่อรองรับในส่วนของผู ้มาใช้บริการโดยตรง                     

แยกออกจากหอ้งนํ้าของพนกังานในตวัอาคาร และควรมีสุขลกัษณะท่ีถูกตอ้งและตั้งอยูใ่นบริเวณท่ี

อากาศถ่ายเทสะดวก  จากผลการวิจยัพบว่า อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนัในดา้น

ความสะดวกของสถานท่ีใหบ้ริการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะแต่ละช่วงอายนุั้น

มีความตอ้งการในการบริการท่ีแตกต่างกนั ผูท่ี้มีอายนุอ้ย จะเขา้ใจ และเขา้ถึงการใชเ้ทคโนโลย ีของ

การบริการในปัจจุบันได้ดีกว่าผูท่ี้มีช่วงอายุมากกว่า ควรมีการจัดบริการ และสถานท่ีในการ

ใหบ้ริการใหเ้หมาะสมกบัวยั เช่น ทาํทางลาดข้ึนสาํหรับเกา้อ้ีรถเขน็ และหอ้งนํ้าผูสู้งอาย ุ

ด้านพนักงานผูใ้ห้บริการ ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือพนักงานปฏิบติังานให้บริการ

รวดเร็ว อาจเป็นเพราะขั้นตอนการปฏิบติังานของระบบราชการ มีลาํดบัขั้นตอนมากจึงไม่สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดร้วดเร็วทนัที ดงันั้นพนกังานควรมีความพร้อมในการ

ทาํงานบริการอย่างเต็มท่ีแลว้ ควรจะแจง้เหตุผลกบัผูม้าใชบ้ริการว่าในการปฏิบติังานให้บริการ

ล่าชา้เป็นเพราะสาเหตุใด และตอ้งนาํสาเหตุนั้นๆ ไปปรับปรุงแกไ้ขหาวิธีท่ีจะปฏิบติังานใหบ้ริการ

ไดร้วดเร็วข้ึนกวา่เดิมดว้ย 

   ดา้นคุณภาพของงานบริการของหน่วยงาน ขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือความตรงต่อเวลา

ของการใหบ้ริการ เทศบาลควรจดัจา้งพนกังานใหเ้พียงพอกบังานเพื่อความสะดวกในการใหบ้ริการ

ประชาชน นาํเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมมาใชใ้นการให้บริการ และพนักงานทุกคน

ควรศึกษาระเบียบปฏิบติัเพื่อพร้อมให้บริการกบัประชาชนเสมอ ควรมีการอธิบายให้ผูใ้ชบ้ริการ

ทราบตามจริงว่าไม่มีพนกังานท่ีทาํหนา้ท่ีโดยตรงกบัความตอ้งการของท่าน จาํเป็นตอ้งมีพนกังาน

ในส่วนงานอ่ืนเขา้มารับผดิชอบแทน และตอ้งใชเ้วลาเพ่ือศึกษาระเบียบปฏิบติัใหเ้ขา้ใจถูกตอ้งก่อน

พนกังานจะลงมือปฏิบติัได ้เพื่อให้ผูม้าใชบ้ริการเกิดการยอมรับและเขา้ใจว่าตอ้งใชร้ะยะเวลามาก 

อาจไม่สามารถกาํหนดเวลาไดแ้น่ชดั และพนกังานควรรีบดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ 



ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 

     1. การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน  

ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของเทศบาลตาํบลบา้นสร้าง อาํเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจีนบุรี คือ ขอ้มูลส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพ ซ่ึงผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอแนะวา่ สาํหรับการศึกษา ขั้น

ต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาครอบคลุมตวัแปรอิสระอ่ืนๆ เช่น รายได ้สถานภาพ ความถ่ีใน

การเขา้ใชบ้ริการ เป็นตน้ 

     2. การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

มิไดค้รอบคลุมหน่วยงานอ่ืนๆ ในสังกดัจงัหวดัปราจีนบุรี ดงันั้น ผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอแนะว่า ใน

การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ ในเชิง

เปรียบเทียบหน่วยงานในสังกดัจงัหวดัปราจีนบุรี หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ 

ท่ีมีความสนใจ หรือท่ีคาดวา่มีความพึงพอใจตํ่า 

     3. การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล           

ซ่ึงผูว้ิจยัใคร่ขอเสนอแนะวา่การศึกษาคร้ังต่อไป ควรใชเ้คร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลประเภท

อ่ืน นอกเหนือจากการใชแ้บบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ 

มากยิง่ข้ึน 
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