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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการท าบัตรประชาชนของ
เทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชน
ในการให้บริการการท าบัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ด 2.เพื่อเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด จ าแนกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณใช้ประชากร คือ 
ประชากรของต าบลปากเกร็ด จ านวน 400 คน โดยใช้สถิติ t – test ส าหรับตัวแปรที่แบ่งได้เป็น 2 
กลุ่ม และใช้สถิติ One - way ANOVA ส าหรับตัวแปรที่แบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม 

ผลการศึกษาพบว่า 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด โดยรวมอยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.69-3.97 ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 3.97) รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพของการให้บริการ (X = 3.85) 
ด้านเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการท าบัตรประชาชน (X = 3.78) ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ (X = 3.69) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  บัตรประจ าตัวประชาชน เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
 



ABSTRACT 

Research on People Satisfaction with ID card services of Parkkred Local Government 
Nonthaburi Province and compare the result with quality and services of Parkkred Local 
Government distinguish by Gender, Age, Status, Education and Job.This research studies with 
quantitative of population example from 400 Parkkred people and used statistics t-test as variant 
that divined just 2 groups and use statistic One – way ANOVA as variant that more than 2 groups. 

After do the research found that most of Parkkred People are really satisfied with this 
services, calculated by using (3.79) as average and the result of this research show the satisfied of 
people are around 3.69-3.97, which can be descending order from the result of average like 
below. The most of satisfied are in the Facility around (X = 3.97), Followed by Services quality 
(X = 3.85), then (X = 3.78) for Documentary that need to provide and the last one is the Process 
of the service around (X = 3.69). 
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บทน า 

 บริการสาธารณะมีขึ้นเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน หรือ ท าให้เกิดความ
สะดวกสบายในการอยาร่วมกันในชุมชน เช่น องค์การรถไฟ องค์การแก๊ส หรือองค์การขนส่ง
สาธารณะ เป็นต้น โดยองการดังกล่าวมุ่งเน้นถึงภาระของฝ่ายปกครองที่จะต้องด าเนินการในฐานะ 
รัฐสวัสดิการและมีรูปแบบในการจัดท าแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานที่องค์กรฝ่ายปกครอง
นั้นๆ รับผิดชอบ โดยมีกฎหมายรอบรับเพื่อประโยชน์ของมหาชน โดยบริการสาธารณะมีเงื่อน
ส าคัญ 3 ประการ คือ 1.บริการสาธารณะต้องด าเนินไปอย่า งสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 2.บริการ
สาธารณะที่จัดท าขึ้นต้องให้เอกชนมีสิทธิได้รับประโยชน์โดยเท่าเทียมกัน 3.การจัดท าบริการ
สาธารณะจะต้องปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนตลอดเวลา 
 พระราชบัญญัติเทศบาล ได้ก าหนดรูปแบบโครงสร้างของการจัดองค์การและการ
บริหารงานของเทศบาลจ าลองมาจากการปกครองแบบรัฐสภา ซึ่งเป็นการปกครองประเทศมาใช้กับ
เทศบาลด้วย คือมีสภาเทศบาลซึ่งมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่าย
ควบคุมการบริหารเทศบาล ท านองเดียวกันกับสภาผู้แทนราษฎร และมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่าย
บริหาร ท านองเดียวกับรัฐมนตรี ซึ่งสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรีจาก



สมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งเข้ามาจ านวนที่กฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งได้ก าหนดไว้ ตามประเภทของเทศบาล 
 เทศบาล เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่งของไทย ตามหลักการกระจายอ านาจ กล่าวคือ 
ราชการบริหารส่วนกลาง กระจายอ านาจไปให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอิสระที่จะด าเนินการปกครอง
ตนเองภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนด เป็นการปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ระบบรัฐสภา เพราะเป็นการจ าลองรูปแบบการปกครองประเทศมาใช้ในท้องถิ่น  ปัจจุบันเทศบาล
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ  .ศ .  2496 ซึ่งได้ก าหนดให้การจัดตั้ง การเปลี่ยนชื่อ การ
เปลี่ยนแปลงเขต หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล ให้กระท าเป็นพระราชกฤษฎีกา เทศบาลมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
อย่างไรก็ตามเทศบาลทั้ง 3 ระดับ มีโครงสร้างเหมือนกัน คือ ประกอบด้วย สภาเทศบาล ซึ่งสมาชิก
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลนั้น และคณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรีและ
เทศมนตรีอีกจ านวนหน่ึง จะแตกต่างกันก็เฉพาะที่ตั้งหรือจ านวนประชากรเท่านั้น 
 เทศบาลนครปากเกร็ดมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายส าคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้ 
 1.รักษาความสบงเรียนร้อยของประชาชน 
 2.ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า สาธารณูปโภคและการก่อสร้าง 
 3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกลู 
 4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ การสุขาภิบาล 
 5.ให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม การกีฬา 
 7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
 8.บ ารุงรักษา ประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมอันดี 
 9.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 10.ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
 11.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 12.การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม 
 13.ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง 
 14.ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
 15.ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง 
 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 



 17.กิจการอย่างอื่นซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
 การให้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชนก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่ง ซึ่งบัตรประจ าตัวประชาชน
เป็นเอกสารราชการที่ออกให้ส าหรับคนไทยเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน เพื่อพิสูจน์
และยืนยีนบุคคลในการติดต่อราชการ กาขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงาน
ของรัฐ รวมทั้งใช้ประกอบการท าธุรกิจต่าง ๆ ท านิติกรรม ฯลฯ เช่น การสมัครงาน การขอเปิดบัญชี
เพือ่ท าธุรกรรมกับธนาคาร เป็นต้น  โดยในแต่ละวันมีประชาชนจ านวนมากเข้ามาใช้บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน จ าท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการรับบริการ แต่ทางเทศบาลก็ไม่ได้นิ่งนอน
ใจต่อปัญหา  ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการแบ่งขั้นตอนก็ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีป้ายบอกจุดในการ
ยื่นเอกสารเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการทราบว่าจะต้องไปที่จุดไหนก่อนแล้วต้องท าอะไร
ต่อไปบ้าง เพื่อจะได้ไม่เกิดการที่ประชาชนยื่นเอกสารผิดจุด จนท าให้ต้องเสียเวลาแต่ด้วยจ านวน
ของประชาชนที่มาใช้บริการจึงท าให้การให้บริการยังต้องใช้เวลานานอยู่พอควร 
 ฉะนั้น การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลนครปากเกร็ด 
จึงถือเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการ
ท างาน และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างตรงตามความต้องการ และ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สืบไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการการท าบัตรประจ าตัวประชาชน
ของเทศบาลนครปากเกร็ด 
 2.เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยในเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการการท า
บัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ด สามารถแบ่งได้ 5 ด้านประกอบด้วย 

1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
 2.ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
 3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 4.ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
 5.ด้านเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการท าบัตรประชาชน 



ขอบเขตด้านพื้นท่ี ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในการท า
บัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ด  
 ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาคร้ังนี้ ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 – เมษายน 2560 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ด 
 2.ทราบผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการการ
ท าบัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ด 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 

1.เพศ     1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2.อายุ     2.ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
3.สถานภาพ    3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.ระดับการศึก    4.ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
5.อาชีพ 5.ด้านเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการ

ท าบัตรประชาชน 
 
 

สมมติฐานการศึกษา 

 1.ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ดแตกต่างกัน 
 2. ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ดแตกต่างกัน 
 3.ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ดแตกต่างกัน 



 4.ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ดแตกต่างกัน 
 5.ประชาชนที่อาชีพต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ดแตกต่างกัน 
 

วิธีการด าเนินการศึกษา 

 รูปแบบการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Study)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชานของเทศบาลปากเกร็ด ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 ข้อมูลจากเทศบาลนครปากเกร็ดระบุว่า จ านวนประชากรของต าบลปากเกร็ดตามข้อมูล
ส านักทะเบียนราษฎรเทศบาลนครปากเกร็ด มีจ านวนทั้งสิ้น 37,644 แยกเป็น เพศชาย จ านวน 
17,525 คน เพศหญิงจ านวน 20,119 คน โดยจะใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

เครื่องมือการวิจัย 
การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 

ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอบ 
 ตอบ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไป คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งเป็นการ
ก าหนดช่วงความพึงพอใจเป็นค่าร้อยละ โดยมี 5 ระดับเพื่อประเมินความพึงพอใจของการ
ให้บริการ ในการให้บริการแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ 
  1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
  2.ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
  3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  4.ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
  5.ด้านเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการท าบัตรประชาชน 
 ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการให้บริการการท าบัตรประชาชนของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด 
 



การรวบรวมข้อมูล 
 1.ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ และรายงานต่างๆ จากห้องสมุด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้องสมุดมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้การตอบแบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริการการท าบัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อประเมินระดับความพึง
พอใจของประชาชน 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิ เคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับ 

ลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดั้งนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ

อาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การส่วนต าบลนา

สัก โดยใช้สถิติ ความถี่/ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.00  มีอายุ 40-49 ปี  คิดเป็น

ร้อยละ 29.20 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 49.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
46.50 มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 25.80 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด โดยรวมอยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 3.69-3.97 ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 3.97) รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพของการให้บริการ (X = 3.85) 
ด้านเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการท าบัตรประชาชน (X = 3.78) ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ (X = 3.69) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
(X = 3.63) ซึ่งสามารถอธิบายเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ส าหรับผล



การพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.46-3.89 ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยได้ดังนี้ ความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 3.89) รองลงมาได้แก่ 
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะกับการรับบริการ (X = 3.82) ได้รับการบริการที่ทันตาม
เวลา (X =3.75) เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี  (X = 3.53) และมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ จัดระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่างๆ (X = 3.46) 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้าน
เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ส าหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.34-3.91 ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้  ความเหมาะสมในการแต่งกายของพนักงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.91) 
รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้บริการเป็นอย่างดี ( X = 3.68) ความเอาใจใส่
กระตือรือร้นในการบริการ (X = 3.63) กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ (X = 3.61) และมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ได้แก่ มีการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (X = 3.34) 

3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส าหรับผลการพิจารณาเป็น
รายข้อ ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.80-4.18 ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ อาคารสถานที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 4.18) รองลงมาได้แก่ ขนาด
พื้นที่กว้างขวางสะดวกสบาย (X = 4.09) มีป้ายบอกขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (X = 3.96) มี
ห้องน้ าสะอาดและเพียงพอ (X = 3.84) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ส านักงานตกแต่งสวยงาม 
(X = 3.80) 

4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้าน
คุณภาพของการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส าหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.81-3.88 ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้ ผลของการบริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X = 3.88) รองลงมา ความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ของการให้บริการ (X = 3.87) และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การให้บริการที่
ได้รับตรงตามความต้องการ (X = 3.81)   

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้าน
เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ประกอบการท าบัตรประชาชน  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.78 ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.75-3.81 ซึ่งสามารถ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ เอกสารมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 



(X = 3.81) รองลงมา ปริมาณเอกสารและหลักฐานที่ใช้ไม่เยอะจนเกินไป   (X = 3.80) และมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การเตรียมเอกสารไม่ยุ่งยาก (X = 3.75) 

ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท า
บัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 1. จากผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของ
เทศบาลปากเกร็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้านเอกสาร
และหลักฐานที่ใช้ประกอบการท าบัตรประชาชน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถอธิปรายผลเป็นรายด้านได้
ดังนี ้

      1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เทศบาลปากเกร็ด
มีการบริการท าบัตรประชาชนด้วยความรวดเร็วและประชาชนรู้สึกว่าตนได้รับบริการที่มีความ
เหมาะสมในการมารับบริการท าบัตรประชาชน ประชาชนจึงมีความพึงพอใจต่อบริการท าบัตร
ประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมาก 

      2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของเทศบาล



ปากเกร็ดมีการแต่งกายอย่างเหมาะสม มีความรู้ในการให้บริการกับประชาชนเป็นอย่างดี และมี
ความเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการแก่ประชาชน ประชาชนจึงมีความพึงพอใจต่อบริการ
ท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการอยู่ในระดับมาก 

      3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า อาคารสถานที่ของเทศบาล
ปากเกร็ดมีความมั่นคงแข็งแรง  มีขนาดพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบาย  และมีป้ายบอกขั้นตอนการ
ให้บริการกับประชาชนที่ชัดเจน ประชาชนจึงมีความพึงพอใจต่อบริการท าบัตรประชาชนของ
เทศบาลปากเกร็ดด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก 

      4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้าน
คุณภาพของการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การให้บริการของเทศบาล
ปากเกร็ดมีความครบถ้วน ถูกต้อง ประชาชนจึงมีความพึงพอใจต่อบริการท าบัตรประชาชนของ
เทศบาลปากเกร็ดด้านคุณภาพของการให้บริการ อยู่ในระดับมาก 

      5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้าน
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการท าบัตรประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า เอกสารมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ปริมาณเอกสารและหลักฐานที่ใช้ไม่เยอะจนเกินไป   มี
ประชาชนจึงมีความพึงพอใจต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดด้านเอกสารและ
หลักฐานที่ใช้ประกอบการท าบัตรประชาชน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของวิ
รุฬ พรรณเทวี (2542,19 อ้างอิงถึง สุพัณณดา ภาราม, 2557 หน้า 9 ) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึง
พอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง
ตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย   และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ
กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546 , หน้า 35) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อ
ความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของ
บุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 

2. จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด พบว่า  



      1. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะว่า เพศชาย
ขณะมาใช้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชนที่เทศบาลปากเกร็ด อาจมีความรีบเร่ง ต้องไปท า
ภารกิจอย่างอ่ืนต่อ เลยอาจรู้สึกว่าตนเองได้รับการบริการไม่ทันตามเวลา จึ งมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดน้อยกว่าเพศหญิง 

      2. ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 อาจเป็นเพราะว่า 
ประชาชนที่มีอายุต่างกันเมื่อมาใช้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชน ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่ช่วยตอบข้อซักถามเป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับความรวดเร็วในการให้บริการจาก
เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มีอายุต่างกันจึงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดไม่แตกต่างกัน 

      3. ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 อาจเป็น
เพราะว่า ประชาชนต่างสถานภาพกันได้รับความเอาใจใส่กระตือรือร้นในการบริการจากเจ้าหน้าที่ 
และการเตรียมเอกสารขณะไปใช้บริการไม่ยุ่งยาก ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันจึงมีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดไม่แตกต่างกัน 

      4. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท า
บัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 อาจเป็น
เพราะว่า ประชาชนถึงแม้จะมีระดับการศึกษาต่างกันก็ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน
และได้รับการเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเป็นอย่างดี ประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันจึงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาลปาก
เกร็ดไม่แตกต่างกัน 

      5. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 อาจเป็น
เพราะว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันอาจได้รับความเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการจาก
เจ้าหน้าที่แตกต่างกัน หรืออาจรู้สึกว่าตนเองได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ไม่เท่าเทียมกัน ประชาชนที่
มีอาชีพต่างกันจึงมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการท าบัตรประจ าตัวประชาชนของเทศบาล
ปากเกร็ดแตกต่างกัน 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
   ผู้ศึกษาได้พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาล

ปากเกร็ด มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้าน

กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บรกิาร ผู้ศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดระบบการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนต่างๆ น้อยที่สุด ดังน้ัน เทศบาลปากเกร็ดควรเพิ่มการจัดระบบการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มากขึ้น ประชาชนอาจมีความพึงพอใจต่อบริการท าบัตร
ประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุดได้ 

   2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้าน
เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการอย่างเท่าเทียม
กันของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด ดังนั้น เทศบาลปากเกร็ดควรพิจารณาปรับปรุงให้เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนอาจมีความพึงพอใจต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาล
ปากเกร็ดด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุดได้ 

  3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ผู้ศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในเร่ือง ส านักงานตกแต่งสวยงาม 
น้อยที่สุด ดังนั้น เทศบาลปากเกร็ดควรพิจารณาการปรับปรุงส านักงานให้มีความสวยงามามากขึ้น 
ประชาชนอาจมีความพึงพอใจต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุดได้ 

  4. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้าน
คุณภาพของการให้บริการ ผู้ศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการที่ได้รับตรงตาม
ความต้องการน้อยที่สุด ดังนั้น เทศบาลปากเกร็ด ควรพิจารณาปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประชาชนอาจมีความพึงพอใจต่อบริการท าบัตรประชาชน
ของเทศบาลปากเกร็ดด้านคุณภาพของการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุดได้ 

 5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ด ด้าน
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการท าบัตรประชาชน ผู้ศึกษาพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในเร่ือง การเตรียมเอกสารไม่ยุ่งยาก น้อยที่สุด ดังนั้น เทศบาลปากเกร็ดควรปรับปรุงในเร่ือง ลด
ความยุ่งยากในการตรียมเอกสารมาท าบัตรประชาชน ประชาชนอาจมีความพึงพอใจต่อบริการท า
บัตรประชาชนของเทศบาลปากเกร็ดด้านเอกสารและหลักฐานที่ ใช้ประกอบการท าบัตรประชาชน 
อยู่ในระดับมากที่สุดได้ 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 



1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชน
ของเทศบาลปากเกร็ดกับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการท าบัตรประชาชนในเขตอ่ืนๆ  

2. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการท าบัตรประชาชนของเทศบาลปาก
เกร็ด 
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