


บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ความเป็นมา 

 กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของภาคประชาชน นับเป็นองค์ประกอบ  
หนึ่งของการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยให้เกิดความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะปัจจุบันอานาจ  
การตัดสินใจทางการเมืองที ่ภาคประชาชนต่างก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ ้น ซึ ่งสะท้อนถึงสิทธิเสรีภาพ  
ความเสมอภาค และภารดรภาพนั้นเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื ่อประชาชน ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และในส่วนที่ 10 ว่าด้วยแนวนโยบายการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2550: 28) ในมาตรา 87 ที ่กำหนดไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการ 
ตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ  
ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 

อย่างไรก็ดี ด้วยความสำคัญกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทการ

กระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถิ ่นได้เอง ภายใต้กรอบของ

ร ัฐธรรมนูญนั ้น น ับเป็นกลไกสำคัญที ่ส ่งเสริมสนับสนุนให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมี

ความก้าวหน้าในระดับหนึ ่ง ซึ่งลิขิต ธีรเวคิน (2553: 402 – 410) ได้ให้ความเห็นอย่างน่าสนใจว่าการมี  

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ในบทบาททางการเมืองภาคประชาชนนั้น สามารถ

จำแนกได้ คือ 

1) การมีส่วนร่วมในฐานะที ่เป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์ในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาติ ได้แก่  
สิทธิความชอบธรรมที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การคัดค้าน การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยหน้าที่ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย หมายถึง
ประชาชนทุกคนที่อยู่ในหน่วยการเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองย่อมมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติการ
บางอย่างในลักษณะของการมีส่วนร่วมตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

3) สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติที่มีไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 
ประชาชนมีหน้าที่ไปเลือกตั้ง การติดตามการทางานของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 



4) รัฐมีหน้าที่และมีส่วนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ หน้าที่ของรัฐที่จะเปิด
โอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งด้วยเจตนารมณ์ของการกระจาย
อำนาจการปกครองที่กำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับต่าง ๆ ดังที่ได้อธิบายไว้
เบื้องต้น นั้น ก็เพื่อให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล มีศักยภาพหรือขีดความสามารถในการตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถิ่นและการ
บริหารจัดการตนเองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้าง
พื ้นฐานได้ทั่วถึง ซึ ่งการตัดสินใจและการบริหารจัดการ ต้องให้ความสำคัญกระบวนการมีส่วนของภาค
ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมการตัดสินใจ และติดตามการบริหารจัดการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในทุกระดับ 

ซึ ่งปัจจุบันนี ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีจำนวนทั้งสิ ้น 7,853 แห่ง และในจังหวัด
ปทุมธานี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 65 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 
แห่ง เทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 9 แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน 17 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนตำบล จำนวน 37 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,2560:ออนไลน์) และเทศบาลเมืองสนั่น
รักษ์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีภารกิจสำคัญของเทศบาลเมืองสนั่นรกัษ์ 
คือ งานพัฒนาท้องถิ่นและงาน การให้บริการประชาชน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้โดยสังเขป ดังนี้คือ  
มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมีอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายบังคับ คือจัดให้มี
และบำร ุ งร ักษาทางน้ ำและทางบก ร ักษาความสะอาดของถนน ทางน้ ำ  และพ ื ้นท ี ่ สาธารณะ  
การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนาธรรม การคุ้ มครอง 
ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น 

จากลักษณะงานดังกล่าวข้างต้นของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีภารกิจที่
ครอบคลุมในทุกด้านโดยการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นงานบริการขั้นพื้นฐาน อาทิ การให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้าส่องสว่างทาง ระบบประปา 
การจัดเก็บขยะ มูลฝอย การบำรุงรักษาถนนให้มีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์ ฯลฯ และการให้บริการประชาชน
ในพื้นที่เฉพาะเรื่องที่กฎหมายกำหนดและส่วนใหญ่ประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการกับทางเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์ด้วยตนเอง อาทิ การเสียภาษี การยืนคำร้องการขออนุญาตการปลูกสร้าง การรับเรื่องราวร้องทกุข์ 
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ การอบรมพัฒนาอาชีพ ตามลำดับ 

ดังนั้น จากภารกิจการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ดังกล่าว จึงมีความสำคัญต่อกระบวนการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อถือที่ประชาชนในระดบัพื้นที่
ต่างได้รับบริการและเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเมื่อมาติดต่อราชการ และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ ได้ขับเคล่ือนงานบริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทั้งยังเป็นการ
สนองนโยบายภาครัฐ และอยู่บนพื้นฐานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยราชการ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่   
พ.ศ.2546 



ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ทำรายงานการสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ  
การให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  เพื่อนำผลการสำรวจดังกล่าวไปใช้ 
ในการวางแผนและพัฒนางานให้บริการกับประชาชนด้านต่างๆ ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่
แท้จริงต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ในการบริการ 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
/บุคลากรที่ให้บริการ และด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 

1.2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ใน
งานที่บริการจำนวน 7 งาน ได้แก่ 

 

งานที่ 1 งานด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
งานที่ 2 งานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
งานที่ 3 งานด้านบริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น งานทะเบียนราษฎร สำนักงานปลัดเทศบาล 
งานที่ 4 งานด้านโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศกึษา 
งานที่ 5 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล 
งานที่ 6 งานด้านข้ึนทะเบียนและจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม 
งานที่ 7 งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กองช่าง 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย  
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การสำรวจครั้งนี้ มุ่งสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล

เมืองสนั่นรักษ์ ใน 7 งาน ได้แก่  
งานที่ 1 งานด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
งานที่ 2 งานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
งานที่ 3 งานด้านบริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น งานทะเบียนราษฎร สำนักงานปลัดเทศบาล 
งานที่ 4 งานด้านโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศกึษา 
งานที่ 5 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล 
งานที่ 6 งานด้านข้ึนทะเบียนและจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม 
งานที่ 7 งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กองช่าง 
 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร/พื้นที่  



การสำรวจครั้งนี้ มุ่งสำรวจจากประชากรผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จำนวน 22,278 คน 
แยกเป็นชาย จำนวน 10,406 คน เป็นหญิง จำนวน 11,872 คน (สำนักงานเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์,2551:
ออนไลน์) ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจำนวนทั้งหมด 22,278 คน ผู้วิจัยจึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยนำมาคำนวณหาขนาดกลุ ่มตัวอย่างเพ ื ่อใช้ในการศึกษาโดยใช้สูตรการคำนวณของทาโรยามาเนะ  
(Taro Yamane) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจำนวนประชากร ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ยอมรับ
ระดับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2555 หน้า 45) 
สูตร    𝑛 = 𝑁

(1+𝑁𝑒2 

เม่ือ  

  n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  N = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

  e  =  ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตัวอย่าง 

แทนค่า   𝑛 =
22,278

(1+22,278(0.05)2 
  n = 399.62 

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
        
 
การสำรวจครั้งนี้ เริ่มทำการสำรวจ ตั้งแต่  2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง  30 กันยายน 2564 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.4.1 ผลจากการศึกษาทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ /บุคลากรที่ให้บริการ และด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 

1.4.2 ผลจากการศึกษาทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ในงานต่างๆที่ให้บริการ  

1.4.3 ผลจากการศึกษาทำให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ 
และนำผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  

1.5.1 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ หมายถึง  เทศบาลเมืองสนั่นรกัษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
1.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการ

บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่  



1) ด้านกระบวนการขั ้นตอนการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการที ่มีต่อ
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการแบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่ การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน มีป้ายแสดง
ขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน มีการให้บริการ
เป็นไปตามลาดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสำหรับให้บริการ มี
คำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างเหมาะสม และมีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการ
ให้บริการ  

2) ด้านช่องทางการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อช่องทางการ
ให้บริการ แบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง มีป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการอย่างชัดเจน มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงานและมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการ 

3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ /บุคลากรที่ให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ แบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี 
เจ้าหน้าที ่ให้บริการด้วยความยิ ้มแย้ม แจ่มใส เจ้าหน้าที ่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลาดับก่อน – หลัง เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
และเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 

4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อส่ิงอานวยความสะดวก
ที่มีไว้ให้บริการแบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่ มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ สถานที่ให้บริการมี
บรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ ที่นั่ง/
บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ มีน้ำดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ มีห้องน้ำสะอาดและ
เพียงพอต่อการให้บริการ การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 

งานที่มาติดต่อขอรับบริการ หมายถึง งานที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ได้ให้บริการกับประชาชน
ผู้รับบริการจำนวน 7 งาน ได้แก่ 

งานที่ 1 งานด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
งานที่ 2 งานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
งานที่ 3 งานด้านบริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น งานทะเบียนราษฎร สำนักงานปลัดเทศบาล 
งานที่ 4 งานด้านโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา 
งานที่ 5 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล 
งานที่ 6 งานด้านข้ึนทะเบียนและจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม 
งานที่ 7 งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กองช่าง 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
ระเบียบวิธีกำรสำรวจ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ การให้บริการด้าน

กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกในเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และนำผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทาง 
ในการเสนอแนะในด้านนโยบายและในการนำไปปฏิบัต ิงานแก่หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งเป็นการวิจัย  
เชิงบรรยาย คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ  
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.4 การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล  
2.5 หลักเกณฑ์การคำนวณคะแนนและการแปรผล 

 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

2.1.1 ประชากร สำหรับประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,146,092 คน  

2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางสำเร็จรูป (Krejcie and Morgan อ้างถึงในยุทธ ไกยวรรณ์, 2545 : 104) และสุ่มตัวอย่างโดยการแบ่ง
ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามหมู่บ้านที่อยู่ของประชาชนที่มาใช้บริการได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
400 คน 
2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ  

เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน งานที่มาติดต่อขอรับบริการ จำนวนครั้งที่มาขอรับบริการกี่ครั้งต่อปี รวม
จำนวน 7 ข้อ  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของการใช้บริการอื่น ๆ ในอดีตที่ใกล้เคียง 
และตามแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที ่ได้ศึกษา ซึ ่งครอบคลุมองค์ประกอบของความพึงพอใจต่อกา รให้บริการ 
ใน 4 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  



2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
4) ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก  
โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ให้ผู ้เลือกตอบตามความรู้สึก  

และความเชื ่อเชิงประมาณค่า ตั ้งแต่ระดับความพึงพอใจมากที ่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
รวมจำนวน 25 ข้อ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ คะแนน  
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด   5  
ระดับความพึงพอใจมาก    4  
ระดับความพึงพอใจปานกลาง   3  
ระดับความพึงพอใจน้อย    2  
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด   1 

เมื ่อรวบรวมข้อมูลและหาค่าเฉลี่ยแล้ว จะใช้คะแนนของกลุ ่มตัวอย่างแบ่งระดับความ พึงพอใจ
ออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาช่วงความกว้างของอันตรภาพช้ันดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 8 – 11)  
ความกว้างของอันตรภาพช้ัน = คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด/จานวนช้ัน  

= 5-1 /5  
= 0.80 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ซึ ่งเป็นตอนท้ายของแบบสอบถามจะเป็นคำถามปลายเปิดเพื ่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 
กล่าวถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น จำนวน 1 ข้อ 
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมอืในการวิจัย  

1) ศึกษาตำรา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ ขอบข่ายงานบริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตการวิจัย และสร้างเครื่องมือการ
วิจัยให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายการวิจัย  

2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยที่ใกล้เคียง เพื่อกำหนดขอบเขตและเนื้อหา
แบบสอบถาม ซึ่งทำให้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์การวิจัยยิ่งขึ้น  

3) นำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามโดยเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจใน 4 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
2. ด้านช่องทางการให้บริการ  



3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
4. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก  

4) นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอคำปรึกษาจากผู้ประสานงานของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่รับผิดชอบเพื่อช่วยตรวจสอบ และขอคำแนะนาในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้ว
มีความเข้าใจง่าย และชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  

5) นำแบบสอบถามที่ตรวจสอบแก้ไขแล้วมาดำเนินการทดลองใช้ (Try Out) กับผู ้ใช้บริการของ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์อื่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน  

6) นำผลการตอบแบบสอบถามมาคำนวณค่าความเชื ่อมั ่นโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.962 
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้  
2.3.1 คณะผู้วิจัยได้ประสานงานกับหัวหน้าส่วนงานที่ดูแลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.3.2 คณะผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ไปเก็บข้อมูลกับผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์ตามข้อคำถามในแบบสอบถามและคณะผู้วิจัยกรอกข้อความเอง  
2.3.3 คณะผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด จำนวน 400 ฉบับ ทาการตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้ทั้งส้ิน 400 ฉบับ เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 
2.4 การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล  

คณะผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดำเนินการ ดังนี้  
2.4.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม

และแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก  
2.4.2 การลงรหัส (Coding) นำแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้กาหนดไว้  

สำหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด (Open-ended) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
2.4.3 การประมวลข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  

1) แบบสอบถามส่วนที่ 1 หาค่าความถี่ และร้อยละ  
2) แบบสอบถามส่วนที่ 2 หาค่าเฉล่ียเลขคณิต และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.5 หลักเกณฑ์การคำนวณคะแนนและกำรแปรผล  
สถิติพื้นฐาน ได้แก่  
3.5.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
3.5.2 สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean หรือ) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความ พึงพอใจของ

กลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
3.5.3 สูตรความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือค่า S.D.)  



3.5.4 สูตรค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 
(Alpha – Coefficient) 

3.5.5 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึงพอใจ
และความพึงพอใจในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน กำหนดเกณฑ์สำหรับวัดผลโดยเอาค่าเฉล่ียเป็นตัวช้ีวัด ในส่วนของ
การกำหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความ พึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ 
โดยการหาช่วงความกว้างของอันตรภาพช้ัน (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538: 8-11) ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาพช้ัน = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด) / จานวนช้ัน  
= (5 - 1) / 5  
= 0.80  

ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก  
ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย  
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ถ้าเปรียบเทียบเป็นร้อยละความพึงพอใจจะเทียบได้เป็นร้อยละ โดยผู้วิจัยใช้สถิติค่าเฉลี่ยแล้วน ำ
ค่าเฉล่ียมาปรับให้เป็นร้อยละโดยการคูณ 20 ได้ร้อยละออกมาแล้วนำไปเทียบหาค่าคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 95 ขึ้นไป ระดับคะแนน 10  
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 95 ระดับคะแนน 9  
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 90 ระดับคะแนน 8  
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 85 ระดับคะแนน 7  
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 80 ระดับคะแนน 6  
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 75 ระดับคะแนน 5  
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 70 ระดับคะแนน 4  
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 65 ระดับคะแนน 3  
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 60 ระดับคะแนน 2  
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 55 ระดับคะแนน 1  
ระดับความพึงพอใจน้อยกว่า ร้อยละ 50 ระดับคะแนน 0 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
สรุปผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเชิงสำรวจครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อทราบระดับความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการที ่มีต่อ 
การให้บริการด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
และด้านส่ิงอำนวยความสะดวกในเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่มาติดต่อขอรับบริการเป็น
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ที่ผู้วิจัยจัดทำแบบสอบถามให้สอดคล้องกับภาระงานของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู ้วิจัยได้สัมภาษณ์ ตามแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ ้น  400 ฉบับ ได้รับ
คืนกลับมา 400 ฉบับ คิดเป็น 100% คณะผู้วิจัยมีลำดับขั้นตอนการนำเสนอผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่กำหนดไว้ โดยนำเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายตามหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในเทศบาล

เมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีในภาพรวม  
3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีตอ่การให้บริการจำแนกตาม

งานที่ผู้รับบริการมาติดต่อกับเทศบาลเมืองสนั่นรกัษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
3.5 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการใน

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งในภาพรวม และรายด้าน 
3.6 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการใน

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามงานที่ประชาชนผู้รับบริการติดต่อขอรับ
บริการจากเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

3.7 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคำถามปลายเปิด 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ 

 จากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า ตำบลบึงสนั่นและบึงน้ำรักษ์ ในอดีต เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของ
อำเภอรังสิต (อำเภอธัญบุรีในปัจจุบัน) เรียกว่า ทุ่งหลวง จากเมืองเล็กๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง กระทั่งกลายเป็นขนาดกลาง ประกอบกับเมืองปริมณฑลจึงมีผู้คนอพยพ เข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้เขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับการยกระดับให้เป็นสุขาภิบาล และตั้งชื่อใหม่ว่า สุขาภิบาลสนั่นรักษเ์มื่อวันที่ 
24 ธันวาคม 2519 และเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  สุขาภิบาลสนั่นรักษ์ได้เปล่ียนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เพื่อให้การการะจาย
อำนาจจากส่วนกลางลงไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง และกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
เทศบาลตำบลสนั่นรักษ์เป็น “เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ปัจจุบันได้รับการกำหนดให้



เป็น “เทศบาลประเภทสามัญระดับสูง” ตามประกาคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโครงการสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล 
พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เมื่อคราวการ
ประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มี
พื้นที่38.40 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตตั้งแต่คลอง 9-14 ซึ่งประกอบด้วย 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน40 ชุมชน 
ประกอบด้วย ตำบลบึงสนั่น จำนวน 4 หมู่บ้าน 15 ชุมชนและตำบลบึงน้ำรักษ์ จำนวน 6 หมู่บ้าน 26 ชุมชน 
(สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์,2551:ออนไลน์) 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
ทิศใต้ : ติดต่อกับ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
ลักษณะทางกายภาพ 
 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตัดผ่านกลางพื้นที่ แบ่ง

ออกเป็น 2 ข้างๆ ละ 40 เส้น ตั้งแต่คลองซอยที่ 9 ถึง คลองซอยที่ 14 สำหรับใช้ส่งน้ำ เพื่อประโยชน์ในด้าน
กสิกรรม ภูมิประเทศเหมาะกับการทำนา ทำสวน และทำไร่ เพราะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี 

 ลักษณะภูมิอากาศ  อากาศร้อนช้ืน มี 3 ฤดู คือ 
 ฤดูร้อนอยู่ในช่วง  เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม  

ฤดูฝนอยู่ในช่วง   เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 
ฤดูหนาวอยู่ในช่วง  เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนมกราคา 
ลักษณะดิน ทรัพยากรดิน ลักษณะเป็นดินเหนียว เนื้อดินเป็นดินละเอียด สามารถระบายน้ำ

ให้อยู่ในระดับต่ำ 
 ประชากร 
  ตารางที่ 1 สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกเป็นรายพื้นที่ 

สำนักทะเบียน จำนวน (หลัง) 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 16,864 
ตำบลบึงสนั่น 7,972 
ตำบลบึงน้ำรักษ์ 8,892 

   
 
 



                  ตารางที่ 2 สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกเป็นรายพื้นที่ 
สำนักทะเบียน ชาย หญิง รวม 

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 14,438 16,232 30,670 
ตำบลบึงสนั่น 5,947 6,659 12,606 
ตำบลบึงน้ำรักษ์ 8,491 9,573 18,064 

(ข้อมูลของสำนักท้องถิ่นเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์เดือนสิงหาคม 2564) 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคม 
ทางบก ถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ มีจำนวน 1 สาย คือ ถนนรังสิต -

นครนายก ถนนสายรอง มีจำนวน 17 สาย ได้แก่ ถนนเลียบคลองซอยที่ 10 ถึงคลองซอย ที่ 14 และถนนที่ 
ก่อสร้างในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาล แบ่งออกได้ดังนี้ 
 

- ถนนที่เทศบาลรับผิดชอบ    จำนวน 69 สาย 
- ถนนที่ก่อสร้างจากงบประมาณของกรมทางหลวงแผ่นดิน  จำนวน 2 สาย 
- ถนนที่ก่อสร้างจากงบประมาณของกรมทางหลวงชนบท จำนวน 15 สาย 
- ถนนที่ก่อสร้างจากงบประมาณของ อบจ.   จำนวน 3 สาย 
ทางน้ำ มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตั้งแต่คลองซอยที่ 9 ถึง คลองซอยที่14 

การประปา 
* จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาครัวเรือนเป็นระบบประปาส่วนภูมิภาค คลอง 13 อำเภอ 

หนองเสือ (บริเวณคลอง 9-คลอง 14 ถนนรังสิต-นครนายก ) 
* หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา เป็นระบบประปาหมู่บ้านจัดสรร 
* แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา ในบริเวณคลอง และน้ำใต้ดิน 

ไฟฟ้า 
หน่วยงานที่ให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ คือ การไฟฟ้าธัญบุรี 

ซึ่งรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
ปทุมธานี 

การสื่อสาร 
มีชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ และจำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข/ที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่ คือ ที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอธัญบุรี 
ลักษณะการใช้ที่ดิน 
* พื้นที่พักอาศัย   * พื้นที่เกษตรกรรม  * พื้นที่พาณิชยกรรม 
* พื้นที่อุตสาหกรรม  * พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ * พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 
* สวนสาธารณะ / นันทนาการ    * พื้นที่ว่าง 



การศึกษา 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ อนุปริญญาและปริญญา 

และในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีสถานศึกษาอยู่ทุกระดับ ตามรายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 3 จำนวนสถานศึกษาตามรายระดับ 

ประเภทสถานศึกษา อปท. รัฐบาล เอกชน 
ระดับก่อนวัยเรียน 4 - 1 
ระดับประถมศึกษา - 3 - 
ระดับมัธยมศึกษา - 1 - 
ระดับอาชีวะศึกษา - 1 - 
ระดับอุดมศึกษา - 1 - 

 
มีนักเรียนจำนวน 44 คน 
มีนักเรียนจำนวน 20 คน 
ที่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับก่อนวัยเรียน โรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับก่อนวัยเรียน/โรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 มีนักเรียนจำนวน 44 คน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 มีนักเรียนจำนวน 20 คน 
3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1   มีนักเรียนจำนวน 311 คน 
4. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2  มีนักเรียนจานวน 142 คน 
(ข้อมูลของกองการศึกษา เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เดือนสิงหาคม 2561) 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีจำนวนทั้งส้ิน 3 แห่ง คือ 
1. โรงเรียนวัดขุมแก้ว สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสนั่น 

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
2. โรงเรียนวัดสระบัว สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่ตั้ง เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบล

บึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
3. โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ที่ตั้งเลขที่ 44/13 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีจำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิต

ปิตยาราม ที่ตั้งเลขที่ 44/13 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 



สถาบันการศึกษาที่สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ มีจำนวน 1 แห่ง คือ
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เป็นสถาบันในระดับอาชีวะศึกษา สังกัดกรมอาชีวะศึกษา สถานที่ตั้งเลขที่ 109 หมู่ที่ 3 
ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีจำนวน 1 แห่ง คือ สถาบันการพล
ศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบัน การพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
สถานที่ตั้งเลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

การสาธารณสุข 
ในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ มีสถานพยาบาลระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
1. โรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี เป็นโรงพยาบาลเฉพาะ

ทางด้านมะเร็ง สถานที่ตั้งเลขที่ 139 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง คือ 

2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสนั่น สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 

2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมเด็จย่า 84 พรรษา สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงน้ำ
รักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

3. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จำนวน 2 แห่ง คือ 
3.1 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ แห่งที่ 1 สถานที่ตั้ง เลขที่ 888 หมู่ที่ 2 

ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
3.2 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ แห่งที่ 2 สถานที่ตั้ง เลขที่ 888 หมู่ที่ 2 

ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ ได้ดำเนินการเกี ่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายป้องกันและและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล โดยมีการจัดทำ
แผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกำลังพลและ
เครื่องมือเครื่องใช้ ให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งเหตุ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จึงมีความ
พร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ อาทิ เหตุเพลิงไหม้ อุทกภัย และวาตภัย โดยเน้น
บทบาทของครอบครัว ชุมชน ร่วมกับเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 
 
 
 



อัตรากำลังการป้องกันและรักษาความสงบ จำนวน (คน) 
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง 20 
เจ้าหน้าที่เทศกิจ 5 
อาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 861 

(ข้อมูลของฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เดือนสิงหาคม 2561) 
คุณภาพชีวิต 
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการและเบี ้ยผู้ติดเชื ้อ ซึ่งถือเป็นสวัสดิการสังคมประเภทหนึ่ง  

ที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จึงได้ดำเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพ 
ตามอัตราดังนี้ 

อัตราการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ รับเบ้ียยังชีพ/คน/เดือน จำนวน (คน) 
อายุ 60 – 69 ปี 600 
อายุ 70 – 79 ปี 700 
อายุ 80 – 89 ปี 800 
อายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 

 
*ผู้พิการ รับเบ้ีย 800 บาท/คน/เดือน *ผู้ติดเช้ือ รับเบ้ีย 500 บาท/คน/เดือน 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ 
ตำบลบึงสนั่น 11,041 1,185 110 

ตำบลบึงน้ำรักษ์ 11,820 2,265 112 
รวม 22,861 4,450 222 

(ข้อมูลของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เดือนสิงหาคม 2561) 
จากข้อมูลพื้นฐานลักษณะทางกายภาพ ประกอบกับข้อมูลของแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562) 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ สามารถสรุปสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ได้ดังนี้ 

 
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ 

นายณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์  ตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555 นั้น ได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยยึด
ประชาชนเป็นฐานภายใต้ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาซึ่งเทศบาล



เมืองสนั่นรักษ์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้ 
(สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2551: ออนไลน์) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่งคงทางเศรษฐกิจ 

ชุมชนได้รับการบริการงานโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดีและทั่วถึง โดยเกิดจากความร่วมมือของรัฐและ
ประชาชน” 

พันธกิจ (Mission) 
1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน และ

เช่ือมโยงกัน เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขมุ่งเน้นการ

ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการการพัฒนากลุ่มอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ระบบเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้ เพื่อขจัดปัญหาความยากจน สร้างความยั่งยืนทางด้าน 
เศรษฐกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่าง

เป็นระบบให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีส่ิงแวดล้อมที่ดี มีความสะอาดและเป็นระเบียบ ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อม 

5. อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ นำไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ จึงกำหนดแนว

ทางการพัฒนา ตลอดจนกำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ไว้ดังนี้ 
ภารกิจหลัก 
1. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยยกระดับ

ให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การขยายตัวของเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
3. การส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
4. การพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่ประชาชน 
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
6. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
7. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
8. การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน 



9. การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
10. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 
11. การปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ ่น อนุรักษ์ และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาชาวบ้าน 
12. การเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
13. การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้

โทษ 
ภารกิจรอง 
1. การรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
3. สนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง 
4. สนับสนุนการเปิดเวทีประชาคมท้องถิ่น 
 

3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 3.1   สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
เพศ 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 87 21.8 
หญิง 313 78.3 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางสามารถสรุปได้ดังนี้ 
เพศ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 

313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8  และแสดงกราฟดัง
ภาพ 

 
 
 



 
อายุ 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
2. อายุ   
ต่ำกว่า 20 ปี  22 5.5 
20-30 ปี 97 24.3 
31-40 ปี 139 34.8 
41-50 ปี 90 22.5 
51 ปีขึ้นไป 52 13.0 

รวม 400 100.0 
 
พบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ดังนี้ 

อายุ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 
ปี มีจำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมา คือ มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปีขึ้นไป มีจำนวน 97 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.3 และน้อยที่สุด คือ มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และแสดงกราฟ
ดังภาพ 

 



 
ระดับการศึกษา 

 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 

3. ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 45 11.3 
มัธยมศึกษาตอนต้น 76 19.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 113 28.2 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 34 8.5 
ปริญญาตรี  112 28.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 20 5.0 

รวม 400 100.0 
 

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมามีการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และน้อยที่สุด คือ มีการศึกษาระดับ สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.0  และแสดงกราฟดังภาพ 

 
 



 
 
อาชีพ 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
4. อาชีพ   
นักเรียน/นักศึกษา  13 3.3 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 87 21.8 
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง  136 34.0 
เกษตรกรรม/ประมง 4 1.0 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 98 24.5 
เกษียณ/ข้าราชการบำเหน็จ,บำนาญ 37 9.3 
ว่างงาน 25 6.3 
อื่นๆ ระบุ................... - - 
รวม 400 100.0 

 
อาชีพ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงาน

บริษัทเอกชน/รับจ้าง จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมามีอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ
กิจการ จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และน้อยที่สุด คือ เกษตรกรรม/ประมง จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.0  และแสดงกราฟดังภาพ 



 

 
 
รายได้ต่อเดือน 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
5. รายได้ต่อเดือน   
ต่ำกว่า 3,000 บาท 27 6.8 
3,001 - 5,000 บาท 33 8.3 
5,001 - 10,000 บาท  100 25.0 
10,001 - 20,000 บาท 122 30.5 
20,001 บาทขึ้นไป 118 29.5 

รวม 400 100.0 
 

รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี รายได้ต่อ
เดือน ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท  บาท จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมามี รายได้ระหว่าง 
20,001 บาทขึ้นไป จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และน้อยที่สุด คือ มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท 
จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8  และแสดงกราฟดังภาพ 

 
 
 



 
การเข้าใช้บริการที่เทศบาลต่อปี 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
6. การเข้าใช้บริการที่เทศบาลต่อปี   
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี 282 70.5 
3 - 5 ครั้งต่อปี 61 15.3 
มากกว่า 5 ครั้งต่อปี  57 14.2 
รวม 400 100.0 

 
จำนวนครั้งที่มาขอรับบริการ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบ แบบสอบถาม ส่วนใหญ่

มาติดต่อขอรับบริการน้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี จำนวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมา คือ ใช้บริการ 3-5 
ครั้งต่อปี มีจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และน้อยที่สุด คือ ใช้บริการเป็นจำนวนมากกว่า 5 ครั้งต่อปี 
จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  และแสดงกราฟดังภาพ 

 



 
6. เรื่องที่ท่านมาติดต่อของรับบริการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   
งานที่ 1 งานด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง 42 10.5 
งานที่ 2 งานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 59 14.8 
งานที ่ 3 งานด้านบริการสำนักทะเบียนท้องถิ ่น งานทะเบียนราษฎร 
สำนักงานปลัดเทศบาล 

219 54.8 

งานที่ 4 งานด้านโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา 50 12.5 
งานที่ 5 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล 21 5.3 
งานที ่ 6 งานด้านขึ้นทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุ/ผู ้พิการ กอง
สวัสดิการสังคม 

 
43 

 
10.8 

งานที่ 7 งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กองช่าง 13 3.3 
รวม 400 100.0 

 
งานที่มาติดต่อขอรับบริการ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ติดต่อ

ขอรับบริการ ส่วนใหญ่ในงานที่ 3 งานด้านบริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น งานทะเบียนราษฎร สำนักงาน
ปลัดเทศบาล จำนวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา คือ งานที่ 2 งานด้านการรักษาความสะอาด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และน้อยที่สุด คือ งานที่ 7 งานด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ กองช่าง  จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3  
 
3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
สนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม 



งานที่ 1 งานด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
งานที่ 2 งานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
งานที่ 3 งานด้านบริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น งานทะเบียนราษฎร สำนักงานปลัดเทศบาล 
งานที่ 4 งานด้านโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา 
งานที่ 5 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล 
งานที่ 6 งานด้านข้ึนทะเบียนและจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม 
งานที่ 7 งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กองช่าง 
 

ตารางที่ 3.2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม จำแนกตามงาน 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
งานที่ 1 งานด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง 4.455 0.331 มากที่สุด 
งานท ี ่  2 งานด ้านการร ักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 

4.551 0.467  
มากที่สุด 

งานที่ 3 งานด้านบริการสำนักทะเบียนท้องถิ ่น งานทะเบียนราษฎร 
สำนักงานปลัดเทศบาล 

4.200 0.472  
มาก 

งานที่ 4 งานด้านโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา 4.271 0.679 มากที่สุด 
งานที่ 5 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน
ปลัดเทศบาล 

 
3.693 

0.154  
มาก 

งานที่ 6 งานด้านขึ้นทะเบียนและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กอง
สวัสดิการสังคม 

3.995 0.498  
มาก 

งานที่ 7 งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กองช่าง 4.540 .449 มากที่สุด 
รวม 4.249 .509 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3.2 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่น

รักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (�̅�  
= 4.249) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายงาน พบว่า สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงงลำดับตามค่าเฉล่ีย  
จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.551)  

 
 

 



ตารางที่ 3.3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมจำแนก
ตามรายด้าน 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.269 0.539 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.170 0.591 มาก 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ 4.400 0.531 มากที่สุด 
4. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 4.187 0.575 มาก 

รวม 4.249 0.509 มากที่สุด 
จากตารางที่ 3.3 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่น

รักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึง พอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (�̅�  
= 4.249) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถเรี่ยงลำดับระดับความพึงพอใจตามรายด้านตาม ค่าเฉล่ีย
จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด 

 
3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ของ

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จำแนกตามงานที่ ผู้รับบริการมาติดต่อ 
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี ในงานที่ 1 งานด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง 
ตารางที่ 3.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมี
ต่อการให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ในงานที่ 1 งานด้าน
จัดเก็บรายได้ กองคลัง ในภาพรวม 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.654 0.453 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.346 0.428 มากที่สุด 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ 4.467 0.383 มากที่สุด 
4. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 4.394 0.424 มากที่สุด 

รวม 4.472 0.324 มากที่สุด 



จากตารางที่ 3.4 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ
การให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในงานที่ 1 งานด้านจัดเก็บรายได้ 
กองคลัง ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึง พอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (�̅�  = 4.472) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถเรี่ยงลำดับระดับความพึงพอใจตามรายด้านตาม ค่าเฉล่ีย
จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�  = 4.654) 
 
ตารางที่ 3.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในงานที่ 1 งานด้านจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง  

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ    
1.1 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว  
ไม่ซับซ้อน      

4.758 0.435 มากที่สุด 

1.2 การจัดรูปแบบการให้บริการเป็นระบบอย่างชัดเจน   4.636 0.489 มากที่สุด 
1.3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      

4.636 0.699 มากที่สุด 

1.4 มีการให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม 4.636 0.489  
1.5 มีการให้บริการมีความพร้อมทั้งทางด้านข้อมูล/เอกสาร/การ
ประชาสัมพันธ์   

4.515 0.712 มากที่สุด 

1.6 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.758 0.699 มากที่สุด 
1.7 มีตู้รับความคิดเห็น และรับแบบประเมินการให้บริการ 4.636 0.699 มากที่สุด 

รวม    
2. ด้านช่องทางการให้บริการ    
2.1  มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย        4.394 0.496 มากที่สุด 
2.2  มีผัง/ป้ายแสดงลำดับขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน        4.273 0.452 มากที่สุด 
2.3  มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก        4.515 0.598 มากที่สุด 
2.4  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ เช่น การ
บริการนอกสถานที่ เป็นต้น 

4.272 0.674 มากที่สุด 

2.5 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.273 0.452 มากที่สุด 
รวม    

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ    



ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
3.1 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเต็มใจที่จะบริการผู้มาติดต่อ         4.515 0.508 มากที่สุด 
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และเอาใจใส่        4.394 0.496 มากที่สุด 
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน 
ถูกต้อง น่าเช่ือถือ        

4.394 0.496 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย       

4.636 0.489 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.394 0.496 มากที่สุด 
รวม    

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก    
4.1 มีบริการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม สถานที่จอดรถ และ
ห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอ                        

4.394 0.508 มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีป้าย สัญลักษณ์ บอกรายละเอียดการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

4.394 0.794 มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการให้บริการด้านสารสนเทศ 4.515 0.508 มากที่สุด 
4.4 สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม ความสะอาด โปร่ง โล่ง 
และปลอดภัย 

4.394 0.496 มากที่สุด 

4.5 การจัดสถานที่และการจัดวางอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวก
ต่อการใช้ 

4.394 0.496 มากที่สุด 

4.6 มีส่ือต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 4.152 0.619 มาก 
4.7 มีที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.273 0.452 มากที่สุด 
4.8 มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 4.512 0.508 มากที่สุด 

รวม   4.472 0.324 มากที่สุด 
         

        จากตารางที่ 3.5 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่น
รักษ์     อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในงานที่ 1 งานด้านจัดเก็บรายได้ กองคลัง  ซึ่งสามารถพิจารณาเป็น
รายด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั ้นตอนการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตาม 
ค่าเฉล่ียจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.758) 

ด้านช่องทางการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.515) 



ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับ
ตามค่ค่าเฉล่ียจาก มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.515) 

ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก  สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.515) 

 
3.5 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ของเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จำแนกตามงานที่ ผู้รับบริการมาติดต่อ 
                2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 2 งานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 
ตารางที่ 3.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมี
ต่อการให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 2 งานด้านการ
รักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวม 
 
 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.452 0.492 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.556 0.553 มากที่สุด 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ 4.726 0.379 มากที่สุด 
4. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 4.451 0.493 มากที่สุด 

รวม 4.527 0.450 มากที่สุด 
จากตารางที่ 3.6 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ

การให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 2 งานด้านการรักษาความ
สะอาด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึง พอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
(�̅�  = 4.527)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถเรี่ยงลำดับระดับความพึงพอใจตามรายด้านตาม ค่าเฉล่ีย
จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�  = 4.726) 
 
 
 



ตารางที่ 3.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 2 งานด้านการรักษา
ความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ    
1.1 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว  
ไม่ซับซ้อน      

4.389 0.627 มากที่สุด 

1.2 การจัดรูปแบบการให้บริการเป็นระบบอย่างชัดเจน     4.463 0.503 มากที่สุด 
1.3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      

4.482 0.637 มากที่สุด 

1.4 มีการให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม 4.389 0.738 มากที่สุด 
1.5 มีการให้บริการมีความพร้อมทั้งทางด้านข้อมูล/เอกสาร/การ
ประชาสัมพันธ์   

4.556 0.634 มากที่สุด 

1.6 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.482 0.637 มากที่สุด 
1.7 มีตู้รับความคิดเห็น และรับแบบประเมินการให้บริการ 4.407 0.630 มากที่สุด 

รวม    
2. ด้านช่องทางการให้บริการ    
2.1  มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย        4.482 0.746 มากที่สุด 
2.2  มีผัง/ป้ายแสดงลำดับขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน        4.556 0.634 มากที่สุด 
2.3  มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก        4.482 0.637 มากที่สุด 
2.4  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ เช่น การ
บริการนอกสถานที่ เป็นต้น 

4.630 0.487 มากที่สุด 

2.5 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.630 0.623 มากที่สุด 
รวม    

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ    
3.1 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเต็มใจที่จะบริการผู้มาติดต่อ         4.778 0.420 มากที่สุด 
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และเอาใจใส่        4.778 0.420 มากที่สุด 
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน 
ถูกต้อง น่าเช่ือถือ        

4.685 0.470 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย       

4.778 0.420 มากที่สุด 



ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
3.5 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.611 0.492 มากที่สุด 

รวม    
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก    
4.1 มีบริการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม สถานที่จอดรถ และ
ห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอ                        

4.482 0.637 มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีป้าย สัญลักษณ์ บอกรายละเอียดการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

4.556 0.634 มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการให้บริการด้านสารสนเทศ 4.333 0.727 มากที่สุด 
4.4 สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม ความสะอาด โปร่ง โล่ง 
และปลอดภัย 

4.611 0.492 มากที่สุด 

4.5 การจัดสถานที่และการจัดวางอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวก
ต่อการใช้ 

4.537 0.636 มากที่สุด 

4.6 มีส่ือต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 4.093 0.734 มาก 
4.7 มีที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.389 0.738 มากที่สุด 
4.8 มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 4.611 0.492 มากที่สุด 

รวม 4.527 0.450 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3.7 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่น

รักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 2 งานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั ้นตอนการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตาม 
ค่าเฉล่ียจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.556) 

ด้านช่องทางการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.630) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงล 
าดับตามค่ค่าเฉล่ียจาก มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.778) 

ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก  สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.611) 

 



3.6 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ของเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จำแนกตามงานที่ ผู้รับบริการมาติดต่อ 

3. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 3 งานด้านบริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น งานทะเบียนราษฎร สำนักงาน
ปลัดเทศบาลตารางที่ 3.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 3 งาน
ด้านบริการสำนักทะเบียนท้องถิ่น งานทะเบียนราษฎร สำนักงานปลัดเทศบาล ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.218 0.500 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.092 0.519 มาก 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ 4.381 0.534 มากที่สุด 
4. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 4.140 0.542 มาก 

รวม 4.200 0.472 มาก 
จากตารางที่ 3.8 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ

การให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 3 งานด้านบริการสำนัก
ทะเบียนท้องถิ่น งานทะเบียนราษฎร สำนักงานปลัดเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึง พอใจมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  (�̅�  = 4.200) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถเรี่ยงลำดับระดับความพึงพอใจตามรายด้านตาม ค่าเฉล่ีย
จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�  = 4.381) 
 
ตารางที่ 3.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 3 งานด้านบรกิาร
สำนักทะเบียนท้องถิ่น งานทะเบียนราษฎร สำนักงานปลัดเทศบาล  

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ    
1.1 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว  
ไม่ซับซ้อน        

4.251 0.668 มากที่สุด 

1.2 การจัดรูปแบบการให้บริการเป็นระบบอย่างชัดเจน        4.398 0.569 มากที่สุด 



ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      

4.169 0.631 มาก 

1.4 มีการให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม 4.333 0.631 มากที่สุด 
1.5 มีการให้บริการมีความพร้อมทั้งทางด้านข้อมูล/เอกสาร/การ
ประชาสัมพันธ์   

4.232 0.580 มากที่สุด 

1.6 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.206 0.676  
1.7 มีตู้รับความคิดเห็น และรับแบบประเมินการให้บริการ 3.936 0.764 มาก 

รวม    
2. ด้านช่องทางการให้บริการ    
2.1  มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย        3.982 0.735 มาก 
2.2  มีผัง/ป้ายแสดงลำดับขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน        4.132 0.579 มาก 
2.3  มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก        4.256 0.634 มากที่สุด 
2.4  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ เช่น การ
บริการนอกสถานที่ เป็นต้น 

3.959 0.686 มาก 

2.5 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.132 0.632 มาก 
รวม    

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ    
3.1 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเต็มใจที่จะบริการผู้มาติดต่อ         4.416 0.610 มากที่สุด 
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และเอาใจใส่        4.356 0.629 มากที่สุด 
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน 
ถูกต้อง น่าเช่ือถือ        

4.324 0.590 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย       

4.429 0.565 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.379 0.604 มากที่สุด 
รวม    

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก    
4.1 มีบริการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม สถานที่จอดรถ และ
ห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอ                        

4.128 0.768 มาก 

4.2 สถานที่ให้บริการมีป้าย สัญลักษณ์ บอกรายละเอียดการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

4.233 0.701 มากที่สุด 



ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการให้บริการด้านสารสนเทศ 4.132 0.681 มาก 
4.4 สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม ความสะอาด โปร่ง โล่ง 
และปลอดภัย 

4.210 0.543 มากที่สุด 

4.5 การจัดสถานที่และการจัดวางอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวก
ต่อการใช้ 

4.242 0.621 มากที่สุด 

4.6 มีส่ือต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 3.396 0.688 ปานกลาง 
4.7 มีที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.078 0.753 มาก 
4.8 มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 4.160 0.633 มาก 

รวม 4.200 0.472 มาก 
 
จากตารางที่ 3.8 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่น

รักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 3 งานด้านบริการสำนักทะเบียนท้องถิ ่น งานทะเบียนราษฎร 
สำนักงานปลัดเทศบาล ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตาม 
ค่าเฉล่ียจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.398) 

ด้านช่องทางการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.256) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับ
ตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.429) 

ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก  สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.242) 

 
3.7 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ของเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จำแนกตามงานที่ ผู้รับบริการมาติดต่อ 
            4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 4 งานด้านโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา สำนักงาน
ปลัดเทศบาล 
 
 
 



ตารางที่ 3.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมี
ต่อการให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 4 งานด้านโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.272 0.718 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.117 0.838 มาก 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ 4.410 0.642 มากที่สุด 
4. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 4.281 0.698 มากที่สุด 

รวม 4.271 0.679 มากที่สุด 
จากตารางที่ 3.9 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ

การให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 4 งานด้านโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึง พอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (�̅�  
= 4.271) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถเรี่ยงลำดับระดับความพึงพอใจตามรายด้านตาม ค่าเฉล่ีย
จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด  (�̅�  = 4.410) 
 
ตารางที่ 3.10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 4 งานด้านโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา  

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ    
1.1 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว  
ไม่ซับซ้อน        

4.171 0.998 มาก 

1.2 การจัดรูปแบบการให้บริการเป็นระบบอย่างชัดเจน        4.366 0.698 มากที่สุด 
1.3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      

4.171 0.892 มาก 

1.4 มีการให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม 4.366 0.698 มากที่สุด 
1.5 มีการให้บริการมีความพร้อมทั้งทางด้านข้อมูล/เอกสาร/การ
ประชาสัมพันธ์   

4.366 0.829 มากที่สุด 



ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.6 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.390 0.494 มากที่สุด 
1.7 มีตู้รับความคิดเห็น และรับแบบประเมินการให้บริการ 4.073 0.848 มาก 

รวม    
2. ด้านช่องทางการให้บริการ    
2.1  มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย        4.073 0.848 มาก 
2.2  มีผัง/ป้ายแสดงลำดับขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน        4.073 1.058 มาก 
2.3  มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก        4.098 0.944 มาก 
2.4  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ เช่น การ
บริการนอกสถานที่ เป็นต้น 

4.171 0.771 มาก 

2.5 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.171 0.771 มาก 
รวม    

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ    
3.1 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเต็มใจที่จะบริการผู้มาติดต่อ         4.366 0.698 มากที่สุด 
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และเอาใจใส่        4.366 0.506 มากที่สุด 
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน 
ถูกต้อง น่าเช่ือถือ        

4.488 0.698 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย       

4.366 0.698 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.463 0.710 มากที่สุด 
รวม    

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก    
4.1 มีบริการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม สถานที่จอดรถ และ
ห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอ                        

4.293 0.642 มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีป้าย สัญลักษณ์ บอกรายละเอียดการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

4.293 0.782 มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการให้บริการด้านสารสนเทศ 4.390 0.666 มากที่สุด 
4.4 สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม ความสะอาด โปร่ง โล่ง 
และปลอดภัย 

4.390 0.666 มากที่สุด 

4.5 การจัดสถานที่และการจัดวางอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวก
ต่อการใช้ 

4.488 0.675 มากที่สุด 



ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
4.6 มีส่ือต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 4.195 0.872 มาก 
4.7 มีที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 3.902 1.221 มาก 
4.8 มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 4.293 0.782 มากที่สุด 

รวม 4.271 0.679 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3.10 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง

สนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 4 งานด้านโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กองการศึกษา ซึ่ง
สามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตาม 
ค่าเฉล่ียจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.390) 

ด้านช่องทางการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.171) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับ
ตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.488) 

ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก  สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.293) 
 
3.8 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ของเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จำแนกตามงานที่ ผู้รับบริการมาติดต่อ 
         4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่น 
รักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 5 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล 
 
ตารางที่ 3.11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
มีต่อการให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  งงานที่ 5 งานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 



ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 3.714 0.211 มาก 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 3.733 0.099 มาก 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ 3.667 0.355 มาก 
4. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 3.667 0.123 มาก 

รวม 3.693 0.154 มาก 
จากตารางที่ 3.11 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ

การให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 5 งานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึง พอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  (�̅�  = 3.693) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถเรี่ยงลำดับระดับความพึงพอใจตามรายด้านตาม ค่าเฉล่ีย
จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�  = 3.773) 
 
ตารางที่ 3.12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 5 งานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล   
   

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ    
1.1 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว  
ไม่ซับซ้อน        

3.333 0.492 ปานกลาง 

1.2 การจัดรูปแบบการให้บริการเป็นระบบอย่างชัดเจน        3.333 0.492 ปานกลาง 
1.3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      

3.333 0.492 ปานกลาง 

1.4 มีการให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม 4.000 0.000 มากที่สุด 
1.5 มีการให้บริการมีความพร้อมทั้งทางด้านข้อมูล/เอกสาร/การ
ประชาสัมพันธ์   

4.000 0.000 มากที่สุด 

1.6 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.000 0.000 มากที่สุด 
1.7 มีตู้รับความคิดเห็น และรับแบบประเมินการให้บริการ 4.000 0.000 มากที่สุด 

รวม    



ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ    
2.1  มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย        3.333 0.492 ปานกลาง 
2.2  มีผัง/ป้ายแสดงลำดับขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน        3.667 0.492 มาก 
2.3  มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก        4.000 0.000 มากที่สุด 
2.4  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ เช่น การ
บริการนอกสถานที่ เป็นต้น 

3.667 0.492 มาก 

2.5 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.000 0.000 มากที่สุด 
รวม    

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ    
3.1 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเต็มใจที่จะบริการผู้มาติดต่อ         3.333 0.492 ปานกลาง 
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และเอาใจใส่        3.667 0.492 มาก 
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน 
ถูกต้อง น่าเช่ือถือ        

3.667 0.492 มาก 

3.4 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย       

4.000 0.000 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 3.667 0.492 มาก 
รวม    

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก    
4.1 มีบริการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม สถานที่จอดรถ และ
ห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอ                        

4.000 0.000 มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีป้าย สัญลักษณ์ บอกรายละเอียดการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

4.000 0.000 มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการให้บริการด้านสารสนเทศ 4.000 0.000 มากที่สุด 
4.4 สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม ความสะอาด โปร่ง โล่ง 
และปลอดภัย 

4.000 0.000 มากที่สุด 

4.5 การจัดสถานที่และการจัดวางอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวก
ต่อการใช้ 

4.000 0.000 มากที่สุด 

4.6 มีส่ือต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 2.667 0.492 ปานกลาง 
4.7 มีที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 2.667 0.492 ปานกลาง 
4.8 มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 4.000 0.000 มากที่สุด 



ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
รวม 3.693 0.154 มาก 

 
จากตารางที่ 3.12 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง

สนั ่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที ่ 5 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงาน
ปลัดเทศบาล ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั ้นตอนการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตาม 
ค่าเฉล่ียจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.000) 

ด้านช่องทางการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.000) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงล 
าดับตามค่ค่าเฉล่ียจาก มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.000) 

ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก  สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.000) 

 
 

3.9 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ของเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จำแนกตามงานที่ ผู้รับบริการมาติดต่อ 
             4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 6 งานด้านข้ึนทะเบียนและจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กองสวัสดิการ
สังคม 
             ตารางที่ 3.12 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 6 งาน
ด้านขึ้นทะเบียนและจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.026 0.428 มาก 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.018 0.686 มาก 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ 4.152 0.343 มาก 
4. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 3.856 0.665 มาก 

รวม 3.995 0.498 มาก 



จากตารางที่ 3.12 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ
การให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 6 งานด้านข้ึนทะเบียนและ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึง พอใจมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ (�̅�  = 3.995) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถเรี่ยงลำดับระดับความพึงพอใจตามรายด้านตาม ค่าเฉล่ีย
จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�  = 4.152) 
 
ตารางที่ 3.13 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 6 งานด้านขึ้น
ทะเบียนและจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม    
 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ    
1.1 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว  
ไม่ซับซ้อน        

4.273 0.674 มากที่สุด 

1.2 การจัดรูปแบบการให้บริการเป็นระบบอย่างชัดเจน        4.273 0.674 มากที่สุด 
1.3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      

4.000 0.707 มาก 

1.4 มีการให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม 4.152 0.364 มาก 
1.5 มีการให้บริการมีความพร้อมทั้งทางด้านข้อมูล/เอกสาร/การ
ประชาสัมพันธ์   

4.121 0.600 มาก 

1.6 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.152 0.619 มาก 
1.7 มีตู้รับความคิดเห็น และรับแบบประเมินการให้บริการ 3.606 0.704 มาก 

รวม    
2. ด้านช่องทางการให้บริการ    
2.1  มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย        3.879 0.600 มาก 
2.2  มีผัง/ป้ายแสดงลำดับขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน        4.030 1.015 มาก 
2.3  มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก        4.273 0.674 มากที่สุด 
2.4  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ เช่น การ
บริการนอกสถานที่ เป็นต้น 

3.758 0.830 มาก 

2.5 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.152 0.795 มาก 



ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
รวม    

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ    
3.1 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเต็มใจที่จะบริการผู้มาติดต่อ         4.121 0.331 มาก 
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และเอาใจใส่        4.121 0.331 มาก 
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน 
ถูกต้อง น่าเช่ือถือ        

4.273 0.452 มากที่สุด 

3.4 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย       

4.121 0.600 มาก 

3.5 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.121 0.331 มาก 
รวม    

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก    
4.1 มีบริการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม สถานที่จอดรถ และ
ห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอ                        

3.849 0.939 มาก 

4.2 สถานที่ให้บริการมีป้าย สัญลักษณ์ บอกรายละเอียดการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

3.758 0.830 มาก 

4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการให้บริการด้านสารสนเทศ 3.788 0.696 มาก 
4.4 สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม ความสะอาด โปร่ง โล่ง 
และปลอดภัย 

3.909 0.947 มาก 

4.5 การจัดสถานที่และการจัดวางอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวก
ต่อการใช้ 

4.000 0.866 มาก 

4.6 มีส่ือต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 3.636 0.859 มาก 
4.7 มีที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 3.758 0.969 มาก 
4.8 มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 4.152 0.619 มาก 

รวม 3.995 0.498 มาก 
 
จากตารางที่ 3.13 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง

สนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 6 งานด้านข้ึนทะเบียนและจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กอง
สวัสดิการสังคม ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั ้นตอนการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตาม 
ค่าเฉล่ียจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.273) 



ด้านช่องทางการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.273) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับ
ตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.273) 

ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก  สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.152) 

 
3.10 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ของเทศบาล
เมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จำแนกตามงานที่ ผู้รับบริการมาติดต่อ 
             4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 7 งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กองช่าง 
 
ตารางที่ 3.14 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
มีต่อการให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  งานที่ 7 งานด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ กองช่าง ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 4.643 0.382 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.500 0.321 มากที่สุด 
3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ 4.500 0.535 มากที่สุด 
4. ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก 4.500 0.535 มากที่สุด 

รวม 4.540 0.449 มากที่สุด 
จากตารางที่ 3.14 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ

การให้บริการของของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 7 งานด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ กองช่าง ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึง พอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (�̅�  = 4.540) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถเรี่ยงลำดับระดับความพึงพอใจตามรายด้านตาม ค่าเฉล่ีย
จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด (�̅�  = 4.643) 

 
 

 



ตารางที่ 3.15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ที ่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสนั ่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 7 งานด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ กองช่าง    
 

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
1.ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ    
1.1 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว  
ไม่ซับซ้อน        

5.000 0.000 มากที่สุด 

1.2 การจัดรูปแบบการให้บริการเป็นระบบอย่างชัดเจน        4.500 0.535 มากที่สุด 
1.3 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ      

4.500 0.535 มากที่สุด 

1.4 มีการให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง อย่างยุติธรรม 4.500 0.535 มากที่สุด 
1.5 มีการให้บริการมีความพร้อมทั้งทางด้านข้อมูล/เอกสาร/การ
ประชาสัมพันธ์   

5.000 0.000 มากที่สุด 

1.6 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.500 0.535 มากที่สุด 
1.7 มีตู้รับความคิดเห็น และรับแบบประเมินการให้บริการ 4.500 0.535 มากที่สุด 

รวม    
2. ด้านช่องทางการให้บริการ    
2.1  มีช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย        5.000 0.000 มากที่สุด 
2.2  มีผัง/ป้ายแสดงลำดับขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน        4.000 0.000 มากที่สุด 
2.3  มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก        4.500 0.535 มากที่สุด 
2.4  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ เช่น การ
บริการนอกสถานที่ เป็นต้น 

4.500 0.535 มากที่สุด 

2.5 มีอุปกรณ์และเครื่องมอืทีท่ันสมัยสำหรับการบริการ 4.500 0.535 มากที่สุด 
รวม    

3. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ    
3.1 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเต็มใจที่จะบริการผู้มาติดต่อ         4.500 0.535 มากที่สุด 
3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และเอาใจใส่        4.500 0.535 มากที่สุด 
3.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ ตอบข้อซักถามได้อย่างชดัเจน 
ถูกต้อง น่าเช่ือถือ        

4.500 0.535 มากที่สุด 



ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ n= 400 ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. 
3.4 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว
เรียบร้อย       

4.500 0.535 มากที่สุด 

3.5 เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.500 0.535 มากที่สุด 
รวม    

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก    
4.1 มีบริการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม สถานที่จอดรถ และ
ห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอ                        

4.500 0.535 มากที่สุด 

4.2 สถานที่ให้บริการมีป้าย สัญลักษณ์ บอกรายละเอียดการให้บริการ
อย่างชัดเจน 

4.500 0.535 มากที่สุด 

4.3 มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบการให้บริการด้านสารสนเทศ 4.500 0.535 มากที่สุด 
4.4 สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม ความสะอาด โปร่ง โล่ง 
และปลอดภัย 

4.500 0.535 มากที่สุด 

4.5 การจัดสถานที่และการจัดวางอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ สะดวก
ต่อการใช้ 

4.500 0.535 มากที่สุด 

4.6 มีส่ือต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ 4.500 0.535 มากที่สุด 
4.7 มีที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.500 0.535 มากที่สุด 
4.8 มีที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ 4.500 0.535 มากที่สุด 

รวม 4.540 0.449 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3.15 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง

สนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี งานที่ 7 งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กองช่าง ซึ่งสามารถ
พิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการและขั ้นตอนการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตาม 
ค่าเฉล่ียจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 5.000) 

ด้านช่องทางการให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 5.000) 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ / บุคลากรที่ให้บริการ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับ
ตามค่ค่าเฉล่ียจาก มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.500) 

ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก  สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตามค่าเฉล่ียจาก มากที่สุด
ไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (�̅�  = 4.500) 



3.11 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ  
- เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิท- 19 ทำให้การให้บริการไม่สามารถเป็นไปตามเวลาและการ

ให้บริการได้ทันทวงทีที่ผู ้เข้ารับบริการต้องการ เนื่องจากประเด็นบุคลากรที่ให้บริการในบ้างงานมีความ
จำเป็นต้องสลับการให้บริการ และมีการติดต่อโรคไม่สบายจนไม่สามารถเข้าบริการงานในเวลาดังกล่าวได้
ตลอดเหมือนสภาวะปกติ 

- มีความต้องการให้บริการที ่ทันทวงทีในบ้างงานที่เป็นงานสาธาณูปโภคในบางพื้นที่ยังเข้าไม่มี
ให้บริการ เช่น หลอดไฟขาด ถนนไม่มีไฟ ประชาชนต้องการให้เข้าไปดูแลติดตั้งเพื่อความปลอดภัย 

- การให้บริการในบ้างงานยังมีความล่าช้าในการบริการสำหรับบุคลากรบ้างท่านที่ต้องให้ความสำคัญ
กับงานบริการ 

 
3.12 ข้อเสนอแนะจากคณะผู้วิจัย 
 จากการดำเนินการเก็บข้อมูล ควรจะมีการดำเนินการในทุกๆด้านตลอดทั้งปี ในทุกครั้งที่มีผู้เข้ามาใช้

บริการหลังจากรับบริการ ควรให้แบบสอบถาม หรือมีเครื่องมือสำรวจกดปุ่ม เพื่อการเก็บข้อมูลในช่วงเวลา
ระยะยาวทุกๆ หกเดือน เพื่อการพัฒนาการให้บริการที่ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นๆ ไป 
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