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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร มีวัตถูประสงค์  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร จ าแนกเพศ อายุ 
การศึกษาและอาชีพ เคร่ืองมือศึกษาเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชากรที่ใช้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก  สัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร จ านวน 388 คน โดยใช้สถิติ t – test 
ส าหรับตัวแปรที่แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One - way ANOVA 

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X = 3.42, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจของประชาชนเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(X = 3.42, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า (X = 3.66, S.D. = 0.45) ด้าน
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (X = 3.30, S.D. = 0.50) ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา (X = 3.18, S.D. = 
0.51) และด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค (X = 2.99, S.D. = 0.56) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 
ค าส าคัญ :  ความพึงพอใจ  การบริการ องค์การส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

mailto:jjthidarad@gmail.com


ABSTRACT 

This Research is made for survey the People Satisfaction with the services of Sawi 
District Administration Organization, Chumphorn Province and compare the result with quality 
and services of Sawi District Administration Organization, Survey from 388 people who used the 
services distinguish by Gender, Age, Status, Education and Job by used statistic t-test as variant 
that divined just two groups and use statistic One-way ANOVA as variant as variant that more 
than 2 groups.  

The results found that most of the people are satisfied with the services of Sawi District 
Administration Organization Chumphorn Province, average around ( = 3.42, S.D. = 0.36) after 
calculated the people satisfied found that the highly average are in the Sufficiency Services ( = 
3.42, S.D. = 0.36), followed by Progressive Services ( = 3.66, S.D. = 0.45), and for On-Going 
services is ( = 3.30, S.D. = 0.50), then On-Time Services is ( = 3.18, S.D. = 0.51). And finally the 
lowest average is Equitable Services ( = 2.99, S.D. = 0.56) 
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บทน า 

ประเทศได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดให้มีการ
กระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย รับผิดชอบดูแลและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าและตรงตาม
ความต้องการของสมาชิกในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนา
มายิ่งขึ้น โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจึงก าหนดอ านาจ หน้าที่ และการก ากับ
ดูแลท้องถิ่นให้อยู่ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ขณะเดียวกันการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หมายถึง การแบ่งแยกหน่วยการปกครองออกจากส่วนกลาง โดยให้องค์กรที่จัดขึ้นในท้องถิ่นหรือ
องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอิสระในการด าเนินกิจการภายในท้องถิ่นของตนเองได้ เพื่อประชาชนใน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง เพื่อน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 

         องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร เป็นการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ได้ด าเนินการให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งตามอ านาจ



หน้าที่ที่ก าหนดไว้ และตามแผนปฏิรูประบบราชการของรัฐ มีเป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ 
ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการอย่างทั่งถึง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่
ประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นการศึกษางานบริการองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนโดยตรง ว่างานบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดให้กับประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้นให้มีคุณภาพมากน้อยเพียงใดต้องหาค าตอบนั้นจากประชาชน หรือให้
ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการเป็นการสะท้อนคุณภาพของงานบริการขององค์กาบริหารส่วนต าบล
ออกมาในรูปธรรมมากกว่าค าวิพากษ์วิจารณ์ การที่จะทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการ
ให้บริการอยู่ในระดับใด จะต้องให้ประชาชนเป็นผู้ประเมินผลการประเมินให้บริการ ทั้งนี้ 
ประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
 ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสักจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาสักได้รับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการขององค์การส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
การให้บริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องและด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าว่ามีประสิทธิภาพในการบริการมาก
น้อยเพียงใจจากความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเพื่อน าผลการศึกษาในคร้ังนี้มาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานและปรับปรุงพัฒนา การบริหารงานของหน่วยงานต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร จ าแนกเพศ อายุ การศึกษาและอาชีพ 
 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

   

 

 

     
 

 

                                       

 

 

สมมติฐานการศึกษา 

 1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 
 2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 
 3. ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 
 4. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 
 5. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกัน 
 

ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ในการวิจัยคร้ังผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตดังนี้  

 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา  

5. อาชีพ 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
ขององค์การส่วนต าบลนาสัก 

อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค  

2. ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา  

3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ  

4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 



ตัวแปรต้นได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่ใช้บริการ  ประกอบด้วย เพศ อายุ  
สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  

ตัวแปรตามได้แก่ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์การส่วนต าบลนา
สัก ประกอบด้วย  ด้านการให้มุบริการอย่างเสมอภาค ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ด้านการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
 ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
        องค์การบริการส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
         เดือนกันยายน – เดือน เมษายน  2560 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับการจากระเมินมาใช้เป็นแนวทางการด าเนินการของขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Study) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชาชนมาที่มารับบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสัก มีการจัดเก็บข้อมูลจากประชาชนที่รับบริการขององค์การส่วนต าบลนาสัก จ านวน
12,888 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ การก าหนดตัวขนาดตัวอย่างจากจ านวนประชากรที่
ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก จากนั้นได้จ านวนดังกล่าวค านวณสูตรของยามาเน่  
ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 388 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย                                                                                                       
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้  



ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก ใน 5 ด้าน ด้านละจ านวน 4 ข้อ  

1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค 
2. ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา 
3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
การการศึกษาในคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  (Survey Research) เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

วิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เร่ืองความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยแบ่งโครงสร้างค าถามออกเป็น 3 
ส่วน 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลของประชาชนที่ใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร อันได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา โดยมีลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ (Check List)  ที่ก าหนดไว ้
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ภายใต้กรอบความพึงพอใจด้าน  คุณภาพ
การให้บริการ  ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา  ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง  ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้าภาค โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’s Scale ซึ่งผู้ตอบจะเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียวเพื่อ
สรุปความคิดเห็น หรือ ตอบตามที่ปรากฏตามระดับมาตราวัด 

สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพื่อให้สอดคล้องกับ 

ลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดั้งนี้ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 
1.ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การส่วนต าบลนา

สัก โดยใช้สถิติ ความถี่/ร้อยละ/ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การส่วนต าบล

นาสัก โดยใช้สถิติ t – test ส าหรับตัวแปรที่แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One - way ANOVA 



ส าหรับตัวแปรที่แบ่งได้มากกว่า 2 กลุ่ม กรณีพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี 
LSD (Least Significant Difference Test) โดยก าหนกระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.70  มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้น

ไป-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.70 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 60.40 มีระดับการศึกษาสูงสุด
มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52.10 มีอาชีพเกษตรกร/ท าสวน คิดเป็นร้อยละ 44.10 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอ
สวี จังหวัดชุมพร โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.42, S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ
ของประชาชนเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.42, S.D. 
= 0.36) รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า (X = 3.66, S.D. = 0.45) ด้านการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง (X = 3.30, S.D. = 0.50) ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา (X = 3.18, S.D. = 0.51) และ
ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค (X = 2.99, S.D. = 0.56) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยน ามาอธิบาย
รายละเอียดเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค อยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.99, S.D. = 0.56) เมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่
มีความกระตือรือร้นให้บริการด้านการเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.21, S.D. = 0.53) รองลงมา
คือ เจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส (X = 3.04, S.D. = 0.93) ระบบงานที่ให้บริการมีความ
โปร่งใส (X = 2.94, S.D. = 0.67) และมีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด (X = 2.78, S.D. = 0.73)  

ด้านการให้บริการท่ีตรงเวลา อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.18, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการที่ตรงเวลา เป็นรายข้อพบว่า มีความรวดเร็วในการ
ให้บริการอย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.45, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ มีขั้นตอน/ระเบียบ/
แบบฟอร์มในการให้บริการ (X = 3.19, S.D. = 0.59) มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับงาน 
(X = 3.05, S.D. = 0.62) และการให้ค าแนะน า การแก้ไขปัญหา ความชัดเจนของข้อมูลในการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 3.04, S.D. = 0.66) ตามล าดับ 

ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมาก (X = 3.96, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาความ
พึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ เป็นรายข้อ พบว่า มีสิ่งอ านวยความสะดวก



เพียงพอต่อการให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ ห้องน้ า เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.03, S.D. = 0.68) 
รองลงมาคือ บรรยากาศและแสงสว่างมีความเหมาะสม (X = 4.01, S.D. = 0.63) มีช่องทางส าหรับ
คนชราและผู้พิการอย่างเพียงพอ (X = 3.91, S.D. = 0.69) และอาคารสถานที่ที่ให้บริการมีความ
เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 3.90, S.D. = 0.70) ตามล าดับ 

ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.30, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นรายข้อ พบว่า ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.52, S.D. = 0.59) รองลงมาคือ มีการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านต่างๆ (X = 3.29, S.D. = 0.62) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความ
รับผิดชอบและมุ่งเน้นในการปฏิบัติงาน (X = 3.27, S.D. = 0.64) และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ถูกต้องและแม่นย ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (X = 3.11, S.D. = 0.67) ตามล าดบั 

ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก (X = 3.66, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาความ
พึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า เป็นรายข้อ พบว่า มีตู้รับความคิดเห็น/
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.82, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ มีการใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า (X = 3.80, S.D. = 0.53) มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการตลอดเวลา 
(X = 3.66, S.D. = 0.58) และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(X = 3.38, S.D. = 0.65) ตามล าดับ 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 
 สมมติฐานที่ 3 พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 
 สมมติฐานที่ 4 พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 



 สมมติฐานที่ 5 พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 
 

อภิปรายผลการศึกษา 

 1. จากผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดย
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า ตามด้วยด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา และมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพรด้านการ
ให้บริการอย่างเสมอภาคน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพดล ตั้งธรรมโรจน์ (2557) ได้
ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของส านักงานจัดหางาน จังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดหางานของส านักงานจังหวัด
ปทุมธานีภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1.1 ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค เป็นรายข้อ พบว่า 
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นให้บริการด้านการเอาใจใส่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่
บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และมีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ขณะให้บริการ จึงคิดว่าตนไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันขณะไปใช้บริการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร จึงมีความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี Millet (1954, p.397 อ้างถึงใน นพคุณ ดิลกภากรณ์, 
2546, หน้า 12) ได้ให้ ทัศนะว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐ
เกี่ยวกับการให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) ว่าหมายถึง ความยุติธรรมในการบริหาร 
งานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะ
ได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกันและยังสอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฏีของศุภชัย ยาวะประภาษ (2539 อ้างใน การุณย์ คล้ายคลึง 2550) ได้พิจารณานิยาม
และ ความหมายของค าว่า “บริการสาธารณะ” จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการคือ 
บริการสาธารณะ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์โดยความต้องการ  ส่วนรวมของ



ประชาชนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย  และความ
ต้องการที่จะอยู่อย่างปลอดภัย ดังนั้น บริการสาธารณะที่ รัฐจัดท าจึงต้องมีลักษณะที่สนองความ
ต้องการของประชาชนทั้งสองประการดังกล่าว กิจการใดที่รัฐเห็นวามีความจ าเป็นต้องการอยู่อย่าง
ปลอดภัยหรือต้องการอยู่อย่างสุขสบายของประชาชน รัฐก็จะต้องเข้าไปจัดท ากิจการนั้น และ
นอกจากนี้ในการจัดท าบริการสาธารณะของรัฐ รัฐไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้ รัฐจะต้องจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประชาชนทุก
คนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

1.2 ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการที่ตรงเวลา เป็นรายข้อพบว่า มีความรวดเร็ว
ในการให้บริการอย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีขั้นตอน/ระเบียบ/แบบฟอร์มในการ
ให้บริการ และการให้ค าแนะน า การแก้ไขปัญหา ความชัดเจนของข้อมูลในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนอาจไม่ค่อยเข้าใจค าแนะน าและความชัดเจนของข้อมูล
ในการให้บริการ ท าให้ได้รับการบริการที่ล่าช้า ประชาชนจึงมีความพึงพอใจ ด้านการให้บริการที่
ตรงเวลา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี Millet (1954, p.397 อ้างถึงใน นพ
คุณ ดิลกภากรณ์, 2546, หน้า 12) ได้ให้ ทัศนะว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ
ของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) ว่าหมายถึง ในการ
ให้บริการจะต้องมองว่า การให้บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือ
ว่าไม่มีประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนและยัง
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของปรัชญา เวสารัชช์ (2523 , หน้า 20 - 21 อ้างถึงใน สุนันทา ทวีผล, 
2550, หน้า 15) กล่าวถึง การให้บริการสรุปได้ ดังนี้ อย่าปล่อยให้ผู้รับบริการอยู่ที่หน่วยบริการนาน
เกินไป หากมีผู้รับบริการมาติดต่อ ก็ต้องให้ผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการให้เร็วที่สุด ทั้งนี้
รวมทั้งพยายามจัดบริการให้เสร็จเสียในคราวเดียวกันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระมาติดต่ออีกในเร่ืองเดิม 
สรุปได้ว่า การให้บริการเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน โดยค านึงถึงความสอดคล้องความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ ความสม่ าเสมอ ความ
เสมอภาค ความประหยัด ความสะดวก และตรงเวลาอย่างต่อเนื่องในการศึกษาคร้ังนี้ได้ยึด การ
ให้บริการโดยมุ่งเน้นไปที่พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก ซึ่งเป็น ผู้
ให้บริการสาธารณะ 

1.3 ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ เป็นรายข้อ พบว่า มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ ห้องน้ า เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
บรรยากาศและแสงสว่างมีความเหมาะสม มีช่องทางส าหรับคนชราและผู้พิการอย่างเพียงพอ และมี



ช่องทางส าหรับคนชราและผู้พิการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร มีสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสมและมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ ประชาชนจึงมีความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี Millet (1954, p.397 อ้างถึงใน นพคุณ ดิลกภากรณ์, 
2546, หน้า 12) ได้ให้ ทัศนะว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐ
เกี่ยวกับการให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) ว่าหมายถึง การให้บริการจะต้องมีลักษณะที่มี
จ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 

 1.4 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นรายข้อ พบว่า ให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการด้านต่างๆ  และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและแม่นย า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ขาดการประชาสัมพันธ์
ในการให้บริการด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ท าให้ประชาชนไม่ได้รับทราบข่าวการประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการด้านต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ อีกทั้งเจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนจึงมีความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฏี Millet (1954, p.397 อ้างถึงใน นพคุณ ดิลกภากรณ์, 2546, หน้า 12) ได้ให้ ทัศนะว่า 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง (Continuous Service) ว่า คือ การให้บริการที่เป็นไป อย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของ
สาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่  ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการ
เมื่อใดก็ได้และยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของกุลธน ธนาพงศธร (2547 หน้า 13-14 อ้างถึงใน 
ธัญษาชม จิตบรรจง 2557 หน้า 16 ) หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ 
คือ ประโยชน์ และบริการที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรส่วน
ใหญ่ หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ หลักความสม่ าเสมอคือ 
การให้บริการนั้นๆ ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอมิใช่ท าๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผู้
บริการหรือผู้ปฏิบัติงาน 

1.5 ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความพึงอใจอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจของประชาชนด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า เป็นรายข้อ พบว่า มีตู้รับความ
คิดเห็น/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่าง
คุ้มค่า มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการตลอดเวลา  และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ า เภอสวี 
จังหวัดชุมพร มีการปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ ประชาชนจึงมีความพึงพอใจ ด้านการ



ให้บริการอย่างก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏี Millet (1954, p.397 อ้างถึง
ใน นพคุณ ดิลกภากรณ์, 2546, หน้า 12) ได้ให้ ทัศนะว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
บริการของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) ว่า คือ การ
ให้บริการที่มีการปรับปรุง  คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะ ท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

2. จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร พบว่า  

2.1 ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า เพศหญิงมีความละเอียดรอบคอบ ชอบความสมบูรณ์แบบมากกว่าเพศชาย ต้องการได้รับ
การบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ เมื่อไปใช้บริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัด
ชุมพร อาจไม่ประทับจากการบริการจากเจ้าหน้าที่มากนัก ท าให้ประชาชนที่เป็นเพศหญิงมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร น้อยกว่า
ประชาชนที่เพศชาย 

2.2 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในอาคารสถานที่ที่ให้บริการมีความเหมาะสม
และมีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากเช่นกัน จึงมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ไม่
แตกต่างกัน 

2.3 ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่มี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการและมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไป
ตามล าดับก่อน-หลัง อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันจึงมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ไม่แตกต่างกัน 

2.4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ต้องการได้รับบริการที่ดีและรวดเร็ว
จากเจ้าหน้าที่ เมื่อไปใช้บริการอาจได้รับบริการที่ล่าช้า จึงมีความพึงพอต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร น้อยกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา



ประถมศึกษา ซึ่งประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษาเมื่อไปใช้บริการอาจจะได้รับการบริการ
ที่รวดเร็วจากเจ้าหน้าที่ 

2.5 ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้ค าแนะน าการแก้ไขปัญหา ความ
ชัดเจนของข้อมูลในการให้บริการ และระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับงานอยู่ในระดับปาน
กลางเช่นกัน ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันจึงมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ไม่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
   ผู้ศึกษาได้พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพรมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค จากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการที่เป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง น้อยที่สุด ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนต าบลนา
สัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ควรปรับปรุงในการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง 

2. ด้านการให้บริการที่ตรงเวลา จากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
การให้ค าแนะน า การแก้ไขปัญหา ความชัดเจนของข้อมูลในการให้บริการน้อยที่สุด ดังนั้น ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ควรเพิ่มการให้ค าแนะน ากับประชาชน
การแก้ไขปัญหา และเพิ่มความชัดเจนของข้อมูลในการให้บริการกับให้ประชาชนให้มากขึ้น 

3. ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ จากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจอาคารสถานที่ที่ให้บริการมีความเหมาะสมน้อยที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก 
อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ควรปรับปรุงสถานที่ที่ให้บริการให้มีความเหมาะสม 

4. ด้านการให้บริการอย่างต่อเน่ือง จากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและแม่นย า น้อยที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
นาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ควรเพิ่มการอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ
ให้มากขึ้น เพื่อจะได้รับบริการประชาชนอย่างถูกต้องและแม่นย ายิ่งขึ้น 

5. ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า จากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา น้อยที่สุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนา



สัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ควรมีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะให้
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการอยู่ตลอด 

  2.ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพรกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ ในจังหวัดชุมพร 
   2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก 

อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
   3. ประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัด
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