การวิจัยสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สํานักการชาง)
งานบริการสวนสาธารณะ (สํานักการชาง)
งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)

เทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
รวมกับ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ
พ.ศ. 2564

การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)

เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
รวมกับ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

บทสรุปผูบริหาร
การวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
รายงานการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิผ ลการปฏิ บั ติ งานราชการ เพื่ อ กำหนดประโยชนต อบแทนอื่ น เปน กรณี พิ เศษ ในมิ ติที่ 2 มิ ติ
ด านคุ ณ ภาพการให บ ริก ารในงานบริก าร 4 งาน ไดแ ก โครงการมหกรรมคนนนท รั กษ ไต (สำนั ก การ
สาธารณสุ ขและสิ่งแวดลอม) งานซอ มแซมไฟฟ าสาธารณะ (สำนั กการชาง) งานบริก ารสวนสาธารณะ
(สำนักการชาง) และงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กลุม
ตั ว อย า งที่ ใช ได แ ก ประชาชนในพื้ น ที่ จ ำนวน 2,000 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการเก็บ รวบรวมขอ มู ล คื อ
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
และค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การทดสอบค า ที (t-test) และการทดสอบค าเอฟ (F-test) ผลการวิ จั ย
การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สำหรั บ ป พ.ศ. 2564 นี้ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร พิ จ ารณาจากแบบสำรวจความพึ ง พอใจของ
ผูรับบริการตามแบบประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีประเด็นการสำรวจ 4 ดาน คื อ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก เทศบาลนครนนทบุรีได
ให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ ซึ่ ง เป น สถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป น กลางมาดำเนิ น การสำรวจประเมิ น ผล
การปฏิบั ติงาน ซึ่งหนว ยงานที่จ ะดำเนิ นการสำรวจมีงานบริก าร 4 งาน คือ โครงการมหกรรมคนนนท
รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง) งานบริการ
สวนสาธารณะ (สำนักการชาง) และงานเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ (กองสวัสดิการสังคม)

ข
ผลการสำรวจลั ก ษณะประชากรกลุ ม ตั ว อย า ง พบว า ส ว นใหญ เ ป น เพศหญิ ง มี ช ว งอายุ
มากกว า 60 ป ขึ้น ไป การศึก ษาระดับ มั ธ ยมศึ ก ษา อาชี พ พ อ บ าน/แม บ า น และมี ร ายได เฉลี่ย ต อ เดื อ น
19,001–29,000 บาท
ผลการวิเคราะห ร ะดั บ ความพึ งพอใจในงานบริก าร 4 งาน คื อ โครงการมหกรรมคนนนท รั ก ษ ไต
(สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ ม) งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนั กการช าง) งานบริการ
สวนสาธารณะ (สำนักการชาง) และงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งาน 4 งาน ในภาพรวม
งานบริการ 4 งาน
ของเทศบาลนครนนทบุรี
1. โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต
(สำนักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม)
2. งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
(สำนักการชาง)
3. งานบริการสวนสาธารณะ
(สำนักการชาง)
4. งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม)
รวม

N = 2,000
(รอยละ)

คะแนน

ระดับ
ความพึง
พอใจ

0.42

94.80%

9

มากที่สุด

1

4.50

0.52

90.00%

8

มากที่สุด

3

4.45

0.50

89.00%

8

มากที่สุด

4

4.54

0.50

90.80%

8

มากที่สุด

2

4.56

0.48

91.20%

9

มากที่สุด

X

SD

4.74

ลำดับ

จากตารางที่ 1 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการแยกตามงานบริการ 4 งาน พบวา โดย
ภาพรวม อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน คิดเปนรอยละ 91.20 คะแนนที่ได 9 คะแนน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ดานที่มี ระดับความพึ งพอใจมากที่สุด คือ โครงการมหกรรมคนนนท รัก ษ ไต (สำนั กการสาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอม) พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.80 คะแนนที่ได 9
คะแนน รองลงมา งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ อยูใน
ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.80 คะแนนที่ได 8 คะแนน งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)

ค
พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.00 คะแนนที่ได 8 คะแนน และ
งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง) พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 89.00 คะแนนที่ได 8 คะแนน ตามลำดับ
ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจการใหบริการ 4 ดาน คือ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ และระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี ในดานตางๆ 4 ดาน ในภาพรวม
N = 2000
ความพึงพอใจการใหบริการ
1. ดานกระบวนการขั้นตอน
การใหบริการ
2. ดานชองทางการใหบริการ
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
รวม

ระดับความ
พึงพอใจ
(รอยละ)

4.58 0.48
4.55
4.61
4.50
4.56

X

SD

0.49
0.45
0.51
0.48

คะแนน

ระดับ
ความพึง
พอใจ

ลำดับ

91.60%

9

มากที่สุด

2

91.00%
92.20%
90.40%
91.20%

9
9
8
9

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3
1
4

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผูรับบริการแยกตามงานบริการ 4 ดาน พบว า โดยภาพรวม อยู ใน
ระดับมากที่สุดทุกดาน คิดเปนรอยละ 91.20 คะแนนที่ได 9 คะแนน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีระดับ
ความพึ งพอใจมากที่ สุด คือ ด านเจ าหน าที่ ผูใหบ ริการ ผูรับ บริการมีค วามพึ งพอใจอยู ในระดับ มากที่ สุด
คิดเปนรอยละ 92.20 คะแนนที่ได 9 คะแนน รองลงมา ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ผูรับบริการ
มีค วามพึ งพอใจอยู ในระดั บ มากที่ สุด คิ ดเป น รอ ยละ 91.60 คะแนนที่ ได 9 คะแนน ด านช อ งทางการ
ใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.00 คะแนนที่ได 9 คะแนน
และดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
90.40 คะแนนที่ได 8 คะแนน ตามลำดับ

ง
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การให บ ริ ก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี โครงการมหกรรมคนนนท รั ก ษ ไ ต (สำนั ก การ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ความพึงพอใจการใหบริการ
1.ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2.ดานชองทางการใหบริการ
3.ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
รวม

X
4.78
4.71
4.89
4.59
4.74

N = 500
ระดับความ
คะแนน
พึงพอใจ
SD (รอยละ)
0.41 95.60%
10
มากที่สุด
0.45 94.20%
9
มากที่สุด
0.32 97.80%
10
มากที่สุด
0.49 91.80%
9
มากที่สุด
0.42 94.80%
9
มากที่สุด

ลำดับ
2
3
1
4

จากตารางที่ 3 ความพึ งพอใจของผูรั บบริการที่ มีต อการให บริ การของเทศบาลนครนนทบุรี
โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด
ทุกดาน คิดเปนรอยละ 94.80 คะแนนที่ได 9 คะแนน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบ ริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด คิ ดเป นร อยละ
97.80 คะแนนที่ ได 10 คะแนน รองลงมา ดานกระบวนการขั้น ตอนการให บ ริก าร ผู รับ บริ การมี ค วาม
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 95.60 คะแนนที่ได 10 คะแนน ดานชองทางการให บริ การ
ผูรั บ บริ ก ารมี ความพึ งพอใจอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป น รอ ยละ 94.20 คะแนนที่ ได 9 คะแนน และ
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ผูรับ บริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน รอยละ
91.80 คะแนนที่ได 9 คะแนน ตามลำดับ
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
ความพึงพอใจการใหบริการ
1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2. ดานชองทางการใหบริการ
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
รวม

X
4.50
4.48
4.57
4.45
4.50

N = 500
ระดับความ
คะแนน
ลำดับ
พึงพอใจ
SD (รอยละ)
0.50 90.00%
8
มากที่สุด
2
0.52 89.60%
8
มากที่สุด
3
0.50 91.40%
9
มากที่สุด
1
0.56 89.00%
8
มากที่สุด
4
0.52 90.00%
8
มากที่สุด

จ
จากตารางที่ 4 ความพึ งพอใจของผูรั บบริการที่ มีต อการให บริ การของเทศบาลนครนนทบุรี
งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง) โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน คิดเปนรอยละ 90.00
คะแนนที่ได 8 คะแนน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุ ด คือ ดานเจาหนาที่
ผูใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ91.40 คะแนนที่ ได 9 คะแนน
รองลงมา ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 90.00 คะแนนที่ได 8 คะแนน ดานชองทางการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 89.60 คะแนนที่ ได 8 คะแนน และด า นกระบวนการขั้ น ตอนการให บ ริ ก าร
ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.00 คะแนนที่ได 8 คะแนน ตามลำดับ
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
N = 500
ความพึงพอใจการใหบริการ
1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2. ดานชองทางการใหบริการ
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
รวม

X

SD

(รอยละ)

4.47
4.46
4.44
4.43
4.45

0.50
0.50
0.50
0.49
0.50

89.40%
89.20%
88.80%
88.60%
89.00%

คะแนน
8
8
8
8
8

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลำดับ
1
2
3
4

จากตารางที่ 5 ความพึ งพอใจของผูรั บบริการที่ มีต อการให บริ การของเทศบาลนครนนทบุรี
งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง) โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน คิดเปนรอยละ 89.00
คะแนนที่ได 8 คะแนน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการ ผูรบั บริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.40 คะแนนที่ได 8
คะแนน รองลงมา ดานชองทางการใหบริการ ผูรับ บริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่ สุด คิด เป น
รอยละ 89.20 คะแนนที่ได 8 คะแนน ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผูรับบริการมีความพึ งพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.80 คะแนนที่ได 8 คะแนน และดานสิ่งอำนวยความสะดวก ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.60 คะแนนที่ได 8 คะแนน ตามลำดับ
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)

ฉ
N = 500
ความพึงพอใจการใหบริการ
1 1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2. ดานชองทางการใหบริการ
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
รวม

X

SD

(รอยละ)

4.58
4.54
4.53
4.52
4.54

0.49
0.50
0.50
0.50
0.50

91.60%
90.80%
90.60%
90.40%
90.80%

คะแนน
8
8
8
8
8

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลำดับ
1
2
3
4

จากตารางที่ 6 ความพึ งพอใจของผู รับ บริก ารที่ มี ต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี
งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง) โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุดทุกดาน คิดเปนรอยละ 90.80
คะแนนที่ได 8 คะแนน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานกระบวนการ
ขั้นตอนการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ91.60 คะแนนที่ได 8
คะแนน รองลงมา ดานชองทางการใหบริการ ผูรับ บริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่ สุด คิด เป น
รอยละ 90.80 คะแนนที่ได 8 คะแนน ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผูรับบริการมีความพึ งพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.60 คะแนนที่ได 8 คะแนน และดานสิ่งอำนวยความสะดวก ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.40 คะแนนที่ได 8 คะแนน ตามลำดับ
ขอเสนอแนะ โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) งานซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง) งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง) และงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม)
ปญ หาและอุปสรรค โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการให บริการของ
เทศบาลนครนนทบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
- อยากใหมีโครงการตอเนื่องเพราะตองรักษาตอเนื่อง
- อยากใหมีการอบรมเพิ่มอีกเพื่อเพิ่ม อสม. ดูแลผูปวยไดทั่วถึง
2. งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
- เจาหนาที่ใหบริการไดรวดเร็ว
- ชองทางการติดตอแจงไดงาย
3. งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
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- สถานการณ การแพรระบาดโรคติด ตอ เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (Covid 19) สวนสาธารณะป ด
ใหบริการ
- เครื่องออกกำลังกายมีจำนวนนอย
- เครื่องเลนไมมีวิธีการใชงานบอกไว
- หลังจากเปด ให บ ริการ ควรมีจุดคัดกรอง วัดอุณ หภูมิ กอ นเขา และฉี ดแอลกอฮอลฆา เชื้ อโรค
กอนเขาใชบริการ ตลอดการแนะนำใหลางมือบอยๆ และเวนระยะหางในการออกกำลังกาย
4. งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
- ผูสูงอายุยังไมสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศได
- ชวยแบงเบาภาระคาใชจายของผูสูงอายุได
- การประชาสัมพันธคอนขางลาชา
- ชวงการแพรระบาดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ควรคัดกรองใหบริการการฉีด
วัคซีนแกผูสูงอายุ และกลุมเสี่ยง
- ควรมีการสงอาหาร น้ำ และยา สำหรับผูติดเชื้อ ที่รักษาตัวที่บาน (Home Isolation) ตลอดจน
ผูตกงาน
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
ในการศึก ษาความพึ งพอใจของผูม าติ ดต อขอรับ บริก ารจากเทศบาลนครนนทบุ รี อำเภอเมื อ ง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทำใหคณะผูวิจัยไดขอมูลที่จะไดนำเสนอใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดทราบและนำไปใช
ประโยชนในการกำหนดนโยบายวางยุทธศาสตรหรือแนวทางเชิงปฏิบัติในการใหบริการในสวนที่ดีอยูแลว
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.1 โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
จากสถานการณ ก ารแพรระบาดโรคติดตอ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
อยากใหมีการอบรมออนไลน เพื่อเพิ่มเจา หนาที่ อสม. ใหดูแ ลผูป วยไดอย างทั่วถึง และเพิ่ มชอ ง
ทางการชวยเหลือผานชองทางออนไลน เพื่อเขาถึงผูปวยไดอยางรวดเร็ว และปลอดภัย
1.2 งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
ใหบริการประชาชนไดรวดเร็ว ลดเวลาการดำเนินการไดมากกวาที่คาดการณไว
อยากให เพิ่ ม การประชาสั ม พั น ธเรื่ อ งการติ ด ต อแจ งวา สามารถแจ งได ช อ งทางใดบ า ง เพื่ อ การ
ดำเนินการแกไข เปนไปไดรวดเร็ว
1.3 งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
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จากสถานการณ ก ารแพรระบาดโรคติดตอ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
สวนสาธารณะยังปดใหบริการ เพื่อลดการแพรระบาดของเชื้อโรค แตสิ่งที่เพิ่มเติมคือเครื่องเลนออก
กำลังกาย ไมมีคูมือการใชงาน อาจจะทำใหใชงานผิด และเปนอันตรายได
1.4 งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
เปนโครงการที่ดีชวยแบงเบาภาระคาใชจายของผูสูงอายุ อีกทั้งในสถานการณการ
แพรระบาดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แบบนี้ รายไดลดลง โครงการนี้สามารถ
ชวยเรื่องปากทองของประชาชนได
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลนครนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับ
มากที่ สุด ซึ่งถือ วา อยูในเกณฑ ที่ สู ง ดั งนั้ นควรจะมีการรัก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจในระดั บ นี้ ไว
ขณะเดียวกันก็ควรพัฒนาปรับปรุงการบริการและพัฒนาบุคลากรในดานการใหบริการและความรู
ความสามารถใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
2.2 ความพึงพอใจของผูมาติดตอขอรับบริการจากเทศบาลนครนนทบุรี ในดาน
ตา งๆ 4 ด า น คื อ ดา นกระบวนการขั้ น ตอนการให บ ริ ก าร ด า นเจ า หน า ที่ ให บ ริก ารและด า น
สิ่งอำนวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด แตประชาชนยังมีขอเสนอแนะใหเพิ่มมากขึ้น
มีรายละเอียดดังนี้
1) ดานกระบวนการขั้ นตอนการให บ ริการในภาพรวม ความพึ งพอใจ
ของผูรับ บริก ารพบว ามีร ะดั บ ความพึ ง พอใจอยู ในเกณฑ ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งจากสามารถเขา ถึ งได
อยางรวดเร็วและเขาใจงายขึ้น
2) ด า นช อ งทางการให บ ริ ก าร ในภาพรวมตามความพึ ง พอใจของ
ผูรั บ บริก ารพบว า มีร ะดั บ ความพึ งพอใจอยู ในเกณฑ ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี การประชาสั ม พั น ธ
ผานชองทางตางๆ เพิ่มมากขึ้น ไดแก เว็บไซต www.nakornnont.go.th ไลน เฟสบุค ทวิตเตอร
ปายไฟดิจิตอล เปนตน ทำใหไดรับขอมูลขาวสารไดสะดวก
3) ด า นเจ า หน า ที่ ผู ใ ห บ ริ ก าร ในภาพรวม ตามความคิ ด เห็ น ของ
ผูรับบริการพบวามีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑมากที่สุด เนื่องจากเจาหนาที่ใหคำแนะนำไดดี
ตอบตรงคำถาม ทำใหลดเวลาการดำเนินการไดมากกวาที่คาดการณไว
4) ด า น สิ่ ง อำนวยความสะดวก ใน ภ าพรวม ตาม ความคิ ด เห็ น
ของผูรับ บริก ารพบว า มีระดั บ ความพึ งพอใจอยู ในเกณฑ ม ากที่ สุ ด เนื่ องจากมี อุ ป กรณ อ ำนวย
ความสะดวกเพียงพอ ทำใหสื่อวัสดุเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึง และสถานที่ตั้งอยูในที่ที่เขาถึ ง
ไดงา ย เดินทางสะดวก

ฌ
2.3 ควรจั ด ทำสื่ อ ออนไลน ให ส ามารถติ ด ตามข า วสารรายวั น ได เนื่ อ งจาก
สถานการณ การแพรระบาดโรคติด ตอเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (Covid 19) จำเป น ตอ งไดรับ ขาวสารทาง
ออนไลนเปนสำคัญ
2.4 มาตรการปองกันการแพรระบาดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid
19) ทางเทศบาลนครนนทบุรี ไดดำเนินการเชิงรุกในการฉีดวัคซีน การบริการรักษาผูปวยใหกับประชาชนใน
พื้นที่ และเผยแพรแนวทางการปองกันตามชองทางตางๆ เพื่อใหประชาชนเตรียมรับมือกับสถานการณโรค
ระบาดในครั้งนี้ อีกทั้งยังชวยเหลือและบรรเทาผลกระทบใหกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี
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บทนำ
1.1.

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงมีความพรอมไดนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและบริหารงานภายในองคกร แตเนื่องจากองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ ่ น ส ว นมาก มี พ ื ้ น ที่ อ ยู  ท ั ้ ง ในเขตเมื อ งและเขตชนบท แต ล ะแห ง มี ค วามแตกต า ง
ดานสภาพแวดลอม และสวนใหญขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางไรทิศทาง จำเปนตองมีกลยุทธและเปาหมายที่
ชัดเจน ที่สามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศระหวาง
องคกรไมสอดคลองกัน ทำใหยากตอการเชื่อมประสานเพื่อใหเกิดการใชข อมูลรวมกัน ในอนาคต
ดังนั้นการปฏิบัติการรูปแบบดิจิทัลของเทศบาลเปนสิ่งจำเปนที่จะตองมีความชัดเจนตอเนื่อง เทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเชื่อมโยง สอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนนโยบายที่มุงเนนใหการบริหารงานของเทศบาล
สามารถตอบสนองความต อ งการของประชาชน สรา งค านิยมแนวใหม ในการบริ ก ารประชาชน
และตอบสนองภารกิจของรัฐอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมี
แนวทางการดำเนินนโยบาย ไดแก ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน โดยจัดใหคนมีตำแหนง มีความ
เหมาะสมใหมีการกระจายอำนาจ สงเสริมหลักคุณธรรม ความถูกตอง ดีงาม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม
อัน ดีงาม โดยใชระบบคุณธรรมในการบริห ารงาน มี การปรับ ปรุงและพั ฒนารายได ของเทศบาล
โดยใชระเบียบกฎหมายที่เปนธรรม และเสมอภาค เหมาะสมกับบริบทของสังคมในทองถิ่น มีการ
มุงเนนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อใหการดำเนินงานเกิดความคุมคา
และบรรลุ เปา หมายในเชิงภารกิจของรัฐ มีการสงเสริมการบริหารงานดวยความโปรงใส เปดเผย
ทั้งกระบวนการ และขอมูล สรางความไววางใจ รับรูกลไกการทำงาน สรางกระบวนการตรวจสอบของ
ประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย สงเสริมใหประชาชนผูเกี่ยวของ มีสวนรวมในการพัฒนา
เทศบาล ในลักษณะ “รวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมแกไขป ญหาและร วมรับ ผลประโยชน”
ปรับปรุงระบบการทำงาน มุงเนนการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจแกประชาชน
ผูรับบริการสูงสุด โดยสนับสนุนใหความรวมมือแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ ่ น ใกล เ คี ย ง เพื ่ อ การประสานงานในโครงการที ่ เ ป น ประโยชน แ ก ท  อ งถิ่ น
และสงเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการวางแผนการปฏิบัติ และการ
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ประเมินผล รวมทั้งพัฒนาบุคลากร พัฒนาเครื่องมือเครื่องใชใหเหมาะสม ทันสมัย เพื่อใหสามารถ
บรรลุภารกิจหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทศบาลนครนนทบุรี เปนองคก รปกครองสว นทองถิ่นขนาดใหญ ตามหลั กการกระจาย
อำนาจที ่รั ฐมอบอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะเห็น ได วารัฐบาลซึ่งเป นกลไกในการ
บริหารการปกครองของรัฐ มีภาระหนาที่อยางมากในการบริหารประเทศใหประชาชนไดรับความสุข
ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต อีกทั้งความมั่นคงแหงชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
มี ภ ารกิ จ หน า ที ่ ใ นการให บ ริ ก ารสาธารณะต า งๆ ซึ ่ ง ต อ งการข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การให บ ริ ก าร
ดานตาง ๆ ในแตละปเพื่อเปนตัวชวยในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ในการใหบริการประชาชนอยางสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ตอบสนองความตองการของประชาชน
ในแตละดาน โดยใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 8 (4) มาตรา 9 (3) มาตรา 45 และหลักเกณฑและวิธีการกำหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสำหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นอีก
การวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของราชการตามตัวชี้วัดแบงออกเปนมิติตางๆ จำนวน 4 มิติ คือ มิติดานประสิทธิผล
ตามแผนพั ฒ นาของกรมส ง เสริ ม การปกครองส ว นท อ งถิ ่ น มิ ต ิ ด  า นคุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร
มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคกร ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได
ทำการศึ ก ษาในมิ ติ ด  า นคุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร สำหรั บ ในงบประมาณป พ.ศ. 2564 เทศบาล
นครนนทบุร ี ไดพ ิจ ารณาเลื อกงานบริก ารทั้ ง 4 งาน ไดแ ก โครงการมหกรรมคนนนท รักษ ไ ต
(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง) งานบริการ
สวนสาธารณะ (สำนักการชาง) และงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) โดยในแตละงาน
จะให ค วามสำคั ญ ตอ ความพึ งพอใจของผูร ับ บริ ก ารในด า นกระบวนการขั ้ น ตอนการให บ ริ การ
ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใหบริ การ
เปนอยางไร นอกจากนี้ยังตองการทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะในการใหบริการ ทั้งนี้เพื่อที่จะได
นำผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและสราง
ความพึ ง พอใจให เ กิ ด แก ผู  ม ารับ บริ ก ารต อ ไป ในการนี ้ท างเทศบาลนครนนทบุ ร ี ไ ด มอบหมาย
ใหมหาวิทยาลัยราชพฤกษ ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตั้งอยูในเขตบริเวณที่ตั้งของ
เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีเปนผูรบั ผิดชอบในการดำเนินการวิจัยดังกลาว
การสำรวจความพึ ง พอใจของผู บ ริ ก ารที ่ มี ต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดเลือกงานบริการจำนวน 4 งานบริการ คือ
1. โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
2. งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
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3. งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
4. งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
คุ ณ ภาพการใหบ ริก าร พิจ ารณาผลสำเร็ จจากความพึ งพอใจของประชาชนผู รั บ บริการ
ของเทศบาลนครนนทบุรี โดยใหสถาบันภายนอกที่เปนกลางมาดำเนิ นการสำรวจ ประกอบดวย
ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2. ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ
3. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4. ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก
จากแนวคิดของการกระจายอำนาจของทองถิ่นในการใหบริการไปถึงประชาชนใหมากที่สุด
เทศบาลนครนนทบุรีไดเห็นถึงความสำคัญของการใหบริการ จึงตองการที่จะศึกษาเพื่อใหทราบถึ ง
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริ การ
ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวกในงานตาง ๆ
ที่ใหบริการ และเพื่อตองการทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะในการใหบริการ เพื่อที่นำผลการศึกษา
ใช เปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการใหบ ริการใหมีประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจ
ใหเกิดแกผูมาใชบริการตอไป
1.2.

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการ ในงาน 4 งาน ของเทศบาลนครนนทบุรี
มีระดั บความพึงพอใจ 4 ดา น ได แก ดานกระบวนการขั้ นตอนการใหบ ริการ ด า นช อ งทางการ
ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก
1.2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับ บริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนคร
นนทบุรี จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
1.2.3 เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูรับบริการที่มีตอการให บริการของ
เทศบาลนครนนทบุรี
1.3.

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ผู  ว ิ จ ัย ได ก ำหนดกรอบแนวคิ ด และทฤษฎี โดยอาศัย เกณฑ ป ระเมิน ผลการดำเนิ น งาน
ตามแบบประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อกำหนดประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
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ผูร ับ บริ ก ารที ่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือ งนนทบุรี จั งหวัดนนทบุรี
มีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(independent variable)

ขอมูลสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพหลัก
5. รายไดตอเดือน

ตัวแปรตาม
(dependent variable)
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของงานใหบริการ 4 งาน
1. โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต
(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
2. งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
3. งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
4. งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
ระดับความพึงพอใจ 4 ดาน
1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2. ดานชองทางการใหบริการ
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่มา: แบบประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกำหนดประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.4.

สมมติฐานของการวิจัย
ประชาชนผูมาเขารับบริการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน สงผลตอ
ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ที่แตกตางกัน
1.5.

ขอบเขตการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา คือ ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุรี ในการใหบริการ 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทาง
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การใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน 4 งานบริการ ไดแก
1. โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 2. งานซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ (สำนักการชาง) 3. งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง) 4. งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม)
1.5.2 ขอบเขตดานประชากร ไดแ ก ประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 5 ตำบล
ประกอบดวย ตำบลสวนใหญ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลทาทราย ตำบลบางกระสอ และตำบลบางเขน มี
จำนวน 250,844 คน (สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564)
1.5.3 ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจ ัย ระหวางวันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 23 สิงหาคม
พ.ศ. 2564 (32 วัน)
1.5.4 กลุมตัวอยางในการวิจัย กำหนดกลุมตัวอยางตามขอบเขตที่เทศบาลกำหนดใหเก็บกลุม
ตัวอย างจำนวน 2,000 ชุด ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยใชวิธ ีการสุมตัวอยางแบบงาย
(Random Sampling) โดยกำหนดไวงานบริการละ 500 ชุด
1.6.

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย
1.6.1 เทศบาล หมายถึง เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1.6.2 ผูใหบริการ หมายถึง เจาหนาที่ของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี
1.6.3 ผูรั บบริก าร หมายถึ ง ประชาชนที ่มาใชบ ริก ารของเทศบาลนนทบุ รี อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
1.6.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง ความรูสึกของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 ดาน คือ ดานกระบวนการขั้นตอน
การใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก
1) ด า นกระบวนการขั ้ น ตอนการให บ ริ ก าร หมายถึ ง ขั ้ น ตอนการให บ ริ ก าร
แบงออกเปน การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารกอนการกำหนดกิจกรรม ขั้นตอนการใหบริการอยางมี
ระบบโดยมีสื่อตาง ๆ เชน ปาย แผนพับ ขั้นตอนแตละขั้นตอนมีความสะดวกและรวดเร็ว
2) ด า นช อ งทางการให บ ริ ก าร หมายถึ ง ช อ งทางการให บ ริ ก ารที ่ ห ลากหลาย
การจัดลำดับ กอน-หลัง/ชวงเวลาที่เหมาะสม และการบริการที่ตรงตอเวลา
3) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ หมายถึง เจาหนาที่ผูใหบริการ แบงออกเปน ยิ้มแยม
แจ ม ใส พู ด จาสุ ภ าพ อั ธ ยาศั ย ดี วางตั ว เหมาะสม มี ค วามรู  ใ นงานที ่ บ ริ ก ารเป น อย า งดี
ความกระตือรือรนและเอาใจใส ความถูกตอง และรวดเร็ว และการใหคำแนะนำ หรือชวยเหลือ
ตอบขอซักถามเปนอยางดี
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4) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไวบริการภายใน
เทศบาล จัดออกเปน มีบรรยากาศที่เหมาะสม สะอาด มีน้ำดื่มไวใหบริการ มีเครื่องมือ/อุปกรณพรอม
ในการใหบริการ มีหองน้ำสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ และเดินทางมาติดตอขอรับบริการ
สะดวกและมีสถานที่จอดรถเพียงพอ
1.6.5 งานที่ใหบริการ หมายถึง โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและ
สิ่ง แวดลอม) งานซอ มแซมไฟฟา สาธารณะ (สำนั กการช า ง) งานบริก ารสวนสาธารณะ (สำนั ก
การชาง) และงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
1.7.

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 ทำใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของงานบริการ
ทั้ง 4 งานบริการ
1.7.2 ทำให ท ราบถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจที ่ ม ี ต  อ กระบวนการขั ้ น ตอนการให บ ริ ก าร
ชองทางการใหบริการ เจาหนาผูที่ใหบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ทำใหผูปฏิ บัติงานของ
เทศบาลไดทราบถึงปญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพ
การใหบริการตอไป
1.7.3 ทำใหผูบริหารเทศบาลไดทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะ เพื่อนำไปเปน แนวทาง
ในการกำหนด นโยบายและแผนปฏิบัติการในปตอไป
1.7.4 เพื ่ อ เป นแนวทางในการเสนอแนะเชิ ง นโยบายและเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ งานแก ห น ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาวิจัย เรื่องความพึ งพอใจของผูรับ บริก ารที่มีตอ การให บ ริก ารของเทศบาลนคร
นนทบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะผูวิจัยไดศึกษาคนควารวบรวมแนวความคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของมาสนับสนุนเนื้อหาของงานวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1.1 ความหมายและแนวคิดของความพึงพอใจ
2.1.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
2.1.3 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ
2.1.4 ขอบขายของความพึงพอใจ
2.2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนนทบุรี
2.2.1 ประวัติเทศบาลนครนนทบุรี
2.2.2 การขยายเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี
2.2.3 การยกฐานะเปนเทศบาลนครนนทบุรี
2.2.4 สภาพทั่วไปเทศบาลนครนนทบุรี
2.2.5 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลนครนนทบุรี
2.2.6 โครงสรางผูบริหารของเทศบาลนครนนทบุรี
2.3 งานบริการของเทศบาลนครนนทบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3.1 โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
2.3.2 งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
2.3.3 งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
2.3.4 งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4.1 ผลงานวิจัยภายในประเทศ
2.4.2 ผลงานวิจัยตางประเทศ
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2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.1.1 ความหมายและแนวคิดของความพึงพอใจ
ความพึ ง พอใจ (Satisfaction) ตามพจนานุ ก รมทางด า นพฤติ ก รรมศาสตร ก ล า วว า
เปนสภาพความรูสึกของบุคคลที่มีความสุข ความอิ่มเอมใจ เมื่อความตองการหรือแรงจูงใจของตน
ไดรบั การตอบสนอง
ความพึ งพอใจตามพจนานุ กรมด านจิ ต วิ ทยา หมายความว า เป น ความรู สึ ก ในขั้ น แรก
เมื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละความรู สึ ก ขั้ น สุ ด ท า ยเมื่ อ บรรลุ ถึ ง จุ ด มุ ง หมายโดยมี แ รงกระตุ น
(คณะทำงานเผยแพรสารสนเทศในระบบอินเทอรเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พ.ศ.2545)
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความพึ งพอใจวา เป น ความรูสึ กสองแบบของมนุ ษ ย คือ ความรู สึ ก ใน
ทางบวกและความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวกเมื่อเกิดขึ้นแลวทำใหมีความสุข ความรูสึกนี้
เป น ความรูสึ ก ที่ แ ตกตา งจากความรู ท างบวกอื่ น ๆ กล า วคื อเป น ความรู สึ ก ที่ มี ร ะบบย อ นกลั บ
และความรูสึกนี้ทำใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวา ความรูสึก
ที่สลับซับซอนและความรูสึกนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกในทางบวกอื่นๆ ดังนั้น ความรูสึก
ในทางบวกความรู สึ ก ในทางลบ และความสุข มี ค วามสั ม พั น ธ กั น อย า งสลั บ ซั บ ซ อ นและระบบ
ความสัม พั น ธ ข องความรูสึ ก ทั้ งสามนี้ เรี ย กว า ระบบความพึ ง พอใจโดยความพึ งพอใจเกิ ด ขึ้ น
เมื่อระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ
นักทฤษฎีและผูศึกษาหลายคนไดใหคำนิยามของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไวคอนขาง
หลากหลาย แตมีทิศทางเดียวกันซึ่งสรุปไดดังนี้
แม็คคอรมิค (McComick, 1965) กลาววา ความพึ งพอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุ ษย
ซึ่งตั้งอยูบนความตองการขั้ นพื้นฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวกัน อยา งใกล ชิดกั บผลสัม ฤทธิ์
และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งทีไ่ มตองการ
ช าบ ฟ น (Chaphin, 1998, p. 256) กล าวว า ความพึ งพ อใจตาม คำจำกั ด ความ
ของพจนานุกรมทางดานจิตวิทยา หมายถึง เปนความรูสึกในขั้นแรก เมื่อบรรลุถึงจุดมุงหมายโดยมี
แรงกระตุน
คอทเลอร (Kotler, 1994) ไดกลาววา ความพึงพอใจวาเปนระดับความรูสึกที่มีผลมาจาก
การเปรียบเทียบระหวางการรับรูผลจากการทำงาน หรือประสิทธิภาพกับความคาดหวังของลูกคา
โดยลูกคาไดรับบริการหรือสินคาต่ำกวาความคาดหวัง จะเกิดความไม พึงพอใจแตถาตรงกับความ
คาดหวังลูกคาจะเกิดความพอใจและถาสูงกวาความคาดหวังจะเกิดความประทับใจ
วรูม (Vroom, 1964) กลาววา ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันได
เพราะทั้ งสองคำนี้จะหมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่ งนั้น ทัศนคติดานบวก
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จะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพอใจ
นั้นเอง
โยเดอร (Yoder, 1985: 6) อธิบ ายความพึ ง พอใจในงาน หมายถึ ง ความรูสึ ก ที่ บุ ค คล
มี ค วามพึ งพอใจในงานและเต็ ม ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านนั้ น ให ส ำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก าร
บุคคลที่มีความพึงพอใจในงานที่ทำ เมื่อไดรับผลตอบแทนประโยชนที่ตอบแทนทั้งทางดานวัตถุและ
ดานจิตใจจากงานนั้น
จากความหมายที่กลาวมาทั้งหมด สรุปความหมายของความพึงพอใจไดวา เปนความรูสึก
ของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ หรือ
เป นความรูสึก ที่ พ อใจตอ สิ่ ง ที่ ทำให เกิด ความชอบ ความสบายใจ และเป น ความรูสึก ที่ บ รรลุ ถึ ง
ความตองการ
2.1.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารมี ค วามสำคั ญ ต อ การดำเนิ น งานบริ ก ารให เป น ไปอย า ง
มีประสิทธิภาพซึ่งลักษณะทั่วไปมีดังนี้ (Anderson, 1973)
2.1.2.1. ความพึงพอใจเปน การแสดงออกทางอารมณ และความรูสึก ในทางบวก
ของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจำเปนตองปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวการตอบสนองความ
ตอ งการสวนบุ คคลดวยการโตตอบกับ บุคคลอื่นและสิ่ง ตา ง ๆ ในชีวิตประจำวั น ทำให แ ตละคนมี
ประสบการณการเรียนรูสิ่งที่จะไดรบั ตอบแทนแตกตางกันไปในสถานการณบริการก็เปนเชนเดียวกัน
บุคคลรับรูหลายสิ่งหลายอยางเกี่ยวกับการบริการไมวาจะเปนประเภทของการบริการหรือคุณภาพ
ของการบริการซึ่งประสบการณ ที่ไดรับ จากการสัมผัสบริการตางๆ หากเปน ไปตามความตองการ
ของผูรับบริการโดยสามารถทำใหผูรับบริการไดรับสิ่งที่คาดหวังก็ย อมก อใหเกิดความรูสึ กที่ ดีและ
พึงพอใจ
2.1.2.2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตาง ระหวางสิ่งที่คาดหวั ง
กั บ สิ่ งที่ ได รับ จริงในสถานการณ บริก ารกอ นที่ลูก คาจะมาใช บ ริ ก ารใดก็ต าม มั กจะมีม าตรฐาน
ของการบริการนั้นไวในใจอยูกอนเสมอแลว ซึ่งมีแหลงอางอิงมาจากคุณ คาหรือเจตคติที่ยึ ดถือตอ
บริการประสบการณดั้งเดิมที่เคยใชบริการ การบอกเลาของผูอื่น การรับทราบขอมูล การรับประกัน
บริการจากโฆษณา การใหคำมั่นสัญญาของผูใหบริการเหลานี้เปนปจจัยพื้นฐาน ที่ผูใชบริการเหลานี้
เปน ป จจั ยพื้น ฐานที่ ผู รั บบริก ารใชเปรียบเทียบกับ บริการที่ ได รับในวงจรของการให บ ริการตลอด
ช ว งเวลาของความจริง สิ่ ง ที่ ผู บ ริ ก ารได รั บ ความรู เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารที่ ได รั บ การบริ ก าร คื อ
ความคาดหวังในสิ่งที่คิดวาไดรับ (Expectations) นี้มีอิทธิพ ลตอชวงเวลาของการเผชิญ ความจริง
หรื อการพบปะระหวา งผูให บ ริก ารและผูรับ บริการเปน อยางมาก เพราะผู รับ บริก ารจะประเมิ น
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เปรียบเที ยบสิ่งที่ไดรับ จริงในกระบวนการใหบ ริการที่ เกิด ขึ้น (Performance) กับ ความคาดหวั ง
เอาไว ห ากสิ่ ง ที่ ไ ด รั บ เป น ไปตามความคาดหวั ง ถื อ ว า เป น การยื น ยั น ที่ ถู ก ต อ ง (Confirmation)
กับความคาดหวังที่มีผูรับบริการยอมเกิดความพึงพอใจตอการบริการดังกลาว แตถาไม เปนไปตาม
คาดหวังอาจจะสูงหรือต่ำกวานับวาเปนการยืนยันที่คลาดเคลื่อน (Disconfirmation) ความคาดหวัง
ดังกลาว ทั้งนี้ชวงความแตกตาง (Discrimination) ที่เกิดขึ้นจะชี้ใหเห็นระดับความพึงพอใจหรือไม
พึงพอใจมากนอยได ถายืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ ถาไปในทางลบแสดงถึง
ความไมพอใจ
จากความหมายที่ก ล า วมาทั้ งหมดข างตน ผู วิ จัย สรุป ได ว า ลั ก ษณะของความพึ งพอใจ
เป นการแสดงออกทางอารมณ แ ละความรูสึกทางบวกของบุ คคลหรื อสิ่งหนึ่ งสิ่ งใด บุ คคลจะรั บ รู
ความพึงพอใจที่รูสึกไดในขั้นสุดทายที่ไดรับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค
2.1.3 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ
ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนการแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของผูรับ บริการ
ตอการใหบริการซึ่งปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูรับ บริการที่สำคัญ ๆ มีดังนี้ (Atila Yuksel,
2008)
2.1.3.1. สถานที่ บ ริ ก าร การเข า ถึ ง การบริ ก ารได ส ะดวกเมื่ อ ประชาชนมี
ความตองการยอมกอใหเกิดความพึงพอใจตอการบริการ ทำเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่บริการ
ใหทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนจึงเปนเรื่องสำคัญ
2.1.3.2. การสงเสริมแนะนำการบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการเกิดขึ้นได
จากการไดยินขอมูลขาวสารหรือบุคคลอื่นกลาวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวกซึ่งหาก
ตรงกับความเชื่อถือที่มี ก็จะมีความรูสึกกับบริการดังกลาวอันเปนแรงจูงใจผลักดันใหมีความตองการ
บริการตามมาได
2.1.3.3. ผูใหบริการผูบริหารงานบริการและผูปฏิบัติงานบริการลวนเปนบุคคลที่มี
บทบาทสำคัญตอการปฏิบัติงานบริการใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้นผูบริหารการบริการ
ที่วางนโยบายการบริการโดยคำนึงถึงความสำคัญของประชาชนเปนหลัก ยอมสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจไดงายเชนเดียวกับผูปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่
ตระหนักถึงประชาชนเปนสำคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการที่ลูกคาตองการดวย
ความสนใจเอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตสำนึกของการบริการ
2.1.3.4. สภาพแวดลอ มของการบริการ สภาพแวดลอ มและบรรยากาศของการ
บริการมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของลูกคา ลูกคามักชื่นชมสภาพแวดลอมของการบริการเกี่ยวของ
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กับการออกแบบอาคารสถานที่การตกแตงภายในดวยเฟอรนิเจอรและการใหสีสัน การจัดแบงพื้นที่
เปนสัดสวน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใชงานบริการ จดหมาย ซองจดหมาย เปนตน
2.1.3.5. กระบวนการบริการวิธีการนำเสนอบริการในกระบวนการบริการ เปนสวน
สำคัญในการสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการสงผล
ใหการปฏิบัติงานบริการแกลูกคามีความคลองตัวและสนองตอความตองการของประชาชนไดอยาง
ถูกตอง มีคุณภาพ เชน การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาจัดระบบขอมูลของการสำรองหองพั ก
โรงแรม หรือสายการบิน การใชเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ การใชระบบโทรศัพทอัตโนมัติในการรับ
โอนสายในการติดตอองคการตางๆ การประชุมทางโทรศัพท การติดตอทางอินเทอรเน็ต เปนตน
จากปจจัยดังกลาวสรุปไดวาความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจ จัยแวดลอม
และสถานการณ ที่เกิดขึ้น ซึ่งผันแปรไปตามปจจัย ที่เขามาเกี่ย วขอ งกั บ ความคาดหวังของบุ คคล
ในแตละสถานการณ ชวงเวลาหนึ่งบุคคลอาจจะไมพอใจตอสิ่งหนึ่งเพราะไมเปนไปตามที่คาดหวังไว
แตในชวงหนึ่งหากสิ่งที่คาดหวังไวไดรับการตอบสนองอยางถูกตองบุคคลก็สามารถเปลี่ยนความรูสึก
เดิมตอสิ่งนั้นไดอยางทันทีทันใด นอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่สามารถแสดงออกในระดับ
มากน อ ย ขึ้ น อยู กั บ ความแตกต างของการประเมิ น สิ่ ง ที่ ไ ด รับ จริงกั บ สิ่ งที่ ค าดหวังไว ส ว นใหญ
ประชาชนจะใชเวลาเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการตาง ๆ
2.1.4 ขอบขายของความพึงพอใจ
โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจนิยมศึกษากัน ในสองมิติ คือ มิติความพึ งพอใจ
ของผูปฏิบัติงาน (Job satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ (Service satisfaction)
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษามิติดานความพึงพอใจในการรับบริการซึ่งสามารถขยายความได ดังนี้
2.1.4.1. การศึกษาความพึงพอใจในงาน (Job satisfactions) เนนการประเมินคา
โดยบุคลากรผูปฏิบัติงานตอสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของการทำงาน ซึ่งประกอบด วย
ป จ จั ย ต า งๆที่ มี อิ ท ธิ พ ลทำให ค วามพึ งพอใจในงานแตกต า งกั น ไป เช น ลั ก ษณะของงานที่ ท ำ
ความกาวหนา การบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน สวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูล ดังรายละเอียดดังนี้
1) ลักษณะของงาน (Type of work) หมายถึง ลักษณะของงานที่ตองใช
ทักษะความสามารถซึ่งทำใหบุคคลเห็นคาและมีความสนใจในงานมากกวางานที่มีลักษณะแบงแยก
กันไปทำคนละเล็กคนละนอยจากการศึกษาของวรูม (Vroom,1967: 90) ยังพบวางานที่เปดโอกาส
ใหคนไดใชความสามารถและความชำนาญมีผลทำใหบุคคลเกิดความพอใจในงาน
2) ความกาวหนา (Promotion) ในเรื่องความกาวหนาโดยการเลื่อนขั้ น
หรือเลื่อนตำแหนง กอใหเกิดการทาทายที่จะทำงานในตำแหนงและหนาที่ใหม อีกทั้งยังเปนการหา
ประสบการณใหมดวยในการที่จะทำงานจนไดรับความดีความชอบสูงขึ้นไปอีก
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3) การนิ เทศงาน (Supervision) รูป แบบของการนิเทศงานที่ ดีควรเป น
รูปแบบที่ใหผูปฏิบัติงานในหนาที่ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ ซึ่งรูปแบบนี้มีสวนทำใหผูปฏิบัติงาน
มีความรูสึกพอใจสูงกวาการใหปฏิบัติแบบเผด็จการ
4) เพื่อนรวมงาน (Co-worker) มาตรฐานของการทำงานแต ละคนจะดี
หรือไมดีขึ้นอยูกับความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดวยกลุมอิทธิพลตอมาตรฐานการทำงานและความ
พอใจของบุคคลไดแก
- บุคคลทำงานมีความเชื่อมั่น ในกลุม ที่ทำงานก็ จะทำใหผลผลิ ต
ดีขึ้นไดรับความรวมมือและใหประโยชนแกกลุมมากที่สุด
- สัมพันธภาพในกลุมมีความกลมกลืน กั น อยางใกลชิดจะมี สว น
ทำใหทุกคนภายในกลุมปฏิบัติงานในลักษณะที่คลายคลึงกัน ถาหากกลุมมีความกลมเกลียวรักใครกัน
ดีและมีจุดมุงหมายเปนประโยชนจะทำใหผลผลิตสูงขึ้น
5) สวั ส ดิ ก ารและประโยชน เ กื้ อ กู ล (Benefits and Services) เป น
ลักษณะที่ห น วยงานไดจัดผลประโยชนและบริการตาง ๆ ใหกับบุคลากรในหนวยงานนอกเหนือจาก
คาจางเพื่อเปนการจูงใจบุคลากรใหอยูกับหนวยงานนานที่สุด มีความพึงพอใจ และตั้งใจปฏิบัติหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ
2.1.4.2. การศึ กษาความพึ งพอใจในบริก าร (Service Satisfaction) ซึ่ งเน น การ
ประเมินคาโดยลูกคาหรือผูรับบริการตอการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือชุดของบริการที่กำหนดขึ้น
ซึ่งเปาหมายของการศึกษาทั้งสองมิตินี้เปนไปเพื่อคนหาขอเท็จจริงในระดับความพึงพอใจ และคนหา
เหตุปจจัยแหงความพึงพอใจนั้นในกลุมเปาหมายที่แตกตางกันดวย ซึ่งจะเห็นวาแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจที่เกี่ยวของสัมพันธกับทัศนคติอยางแยกกันไมออก สำหรับแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
นั้นคอนขางจะมีผูศกึ ษากันอยางกวางขวางโดยศึกษาในองคประกอบดานตาง ๆ ดังนี้
1) องคป ระกอบดานความรูสึก (Affective Component) เปน ลัก ษณะ
ของความรูสึ ก หรือ อารมณ ข องบุ คคล องคป ระกอบทางความรูสึ ก นี้มี 2 ลัก ษณะ คื อ ความรูสึ ก
ทางบวกไดแก ชอบพอใจเปนใจและความรูสึกทางลบ ไดแก ไมชอบไมพอใจกลัวรังเกียจ
2) องคประกอบดานความคิด (Cognitive Component) สมองของบุ คคล
รับรูและวินิจฉัยขอมูล ตางๆ ที่ไดรับเกิดเป นความรูความคิดเกี่ยวกับ วัต ถุบุคคลหรือสภาพการณ
ขึ้นอยูกับองคประกอบทางความคิดเกี่ยวของกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาวาถูกหรือผิดดี
หรือไมดี
3) องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral component) เปนการที่จะ
กระทำหรือพรอมที่จะตอบสนองตอที่มาของทัศนคติ
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ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเปนองคประกอบดานความรูสึกของทัศนคติซึ่งไมเปนเพียง
ปฏิกิริยาดานความรูสึก (Reactionary feeling) ตอสิ่งเรา (Stimulant) ที่แสดงผลออกมา (Yield)
ในลั ก ษณะของผลลั พ ธสู งสุ ด (Final outcome) ของกระบวนการประเมิ น (Evaluative process)
โดยบงบอกถึงทิศทางของผลการประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวก (Positive direction) หรือ
ทิ ศทางลบ (Negative direction) หรือ ไม มี ป ฏิ กิ ริย า คื อ เฉย ๆ (Non reaction) ต อ สิ่ งเร าหรื อสิ่ ง
กระตุนนั้นก็ได
2.2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนนทบุรี
2.2.1 ประวัติเทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุ รี ได ย กฐานะขึ้ น เป น เทศบาลเมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ 2479
โดยครอบคลุมตำบลสวนใหญทั้งตำบล มีพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร (ตามพระราชกิจจานุเบกษา เลม
ที่ 53: 1196) และด ว ยความเจริ ญ จากสภาพ พื้ นที่ อั น เป น เมื อ งป ริ ม ณ ฑล พื้ น ที่ ติ ด ต อ
กรุงเทพมหานคร ความเหมาะสมทางดานผังเมือง เขตเทศบาลพื้นที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร มีอาคาร
บานเรือนหนาแนนเต็มพื้นที่แลว ความตองการในการใหบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการมี
มากขึ้น และความเหมาะสมดานการเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชนเปนไป
อยางรวดเร็ว เทศบาลจึงไดรายงานกระทรวงมหาดไทยขอขยายเขตเทศบาลจากเดิมออกไปอีก 4
ตำบล คือ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ และตำบลทาทราย ทั้งนี้เพื่อรองรับ
ความเจริญของทองถิ่นตอไป
2.2.2 การขยายเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี
เทศบาลไดร ายงานขอขยายเขตเทศบาลเมื องนนทบุ รี โดยไม ตองหยั่ ง เสี ย งประชามติ
เปนกรณีพิเศษ เมื่อป พ.ศ. 2529 และกระทรวงมหาดไทยไดใหความเห็นชอบ โดยเสนอรางพระราช
กฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนนทบุรี พ.ศ.2531
วันที่ 25 กรกฎาคม 2531 ไดมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลจากพื้น ที่ 2.5
ตารางกิโลเมตร เปน 38.90 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 5 ตำบล จำนวน 93 ชุมชน (ตามพระราช
กิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 105 ตอนที่ 119) คือ ตำบลสวนใหญ 13 ชุมชน ตำบลตลาดขวัญ
19 ชุมชน ตำบลบางเขน 13 ชุมชน ตำบลบางกระสอ 21 ชุมชน ตำบลทาทราย 25 ชุมชน และแบง
เขตการเลื อ กตั้ งเปน 4 เขต เทศบาลนครนนทบุ รี ตั้ ง อยู อ าคารเลขที่ 1,3 ซอยรัตนาธิ เบศร 6
ถนนรัต นาธิเบศร ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือ งนนทบุ รี จังหวั ด นนทบุรี บริเวณเดี ย วกั บ ศู น ย
ราชการจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 38.90 ตารางกิโลเมตร

14

2.2.3 การยกฐานะเปนเทศบาลนครนนทบุรี
ตอมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2538 ไดมีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะเทศบาลเมืองนนทบุรีขึ้น
เปนเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งมีผลบังคับใช ตั้งแต วันที่ 25 กันยายน 2538 เปนตนไป (ตามพระราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 112 ตอนที่ 40 ก วันที่ 24 กันยายน 2538)

ภาพที่ 2.1 อาคารสำนักงานเทศบาลหลังเดิมอาคารไม
อาคารสำนักงานเทศบาลแตเดิมเปนอาคารไม อยูรวมกับศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเกา
(ท า น้ ำ นนทบุ รี) ตอ มาในป พ.ศ.2534 เทศบาลได กูเงิน จาก ก.ส.ท. เพื่ อทำการก อ สรา งอาคาร
สำนักงานเทศบาลหลังใหม บริเวณถนนรัตนาธิเบศร ซึ่งเปนศูนยราชการในปจจุบัน

ภาพที่ 2.2 อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
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อาคารสำนักงานเทศบาล ไดยายมารวมกับสวนราชการจังหวัดนนทบุรีบนถนนรัตนาธิเบศร
เริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2534 แลวเสร็จเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2535 รวมงบประมาณ
คากอสรางทั้งสิ้น จำนวน 39,890,000 บาท

ภาพที่ 2.3 อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีหลังใหม
อาคารสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีหลังใหม เปนอาคาร 5 ชั้น กวาง 46 เมตร ยาว 48
เมตร และมีที่จ อดรถชั้นใตดินอีก 2 ชั้น การกอสรางอาคารสำนั กงานเทศบาลเพิ่ มขึ้ นอีก 1 แห ง
เพื่อรองรับภารกิจที่เกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และความเจริญของการเปนเขตปริมณฑล
ให ค รอบคลุ ม อย า งทั่ ว ถึ ง ซึ่ ง จะทำให ส ามารถให บ ริ ก ารพี่ น อ งประชาชนได ส ะดวกรวดเร็ ว
และประทับใจผูมาติดตอ
ตราสัญลักษณ

ภาพที่ 2.4 ตราสัญลักษณ
ความหมายของตราสั ญ ลั ก ษณ คื อ ดวงตราของเทศบาลนครนนทบุ รี เป น รู ป พาน
รัฐธรรมนูญ เพราะเทศบาลไดพิจารณาเห็นวาเทศบาลมีกำเนิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อประเทศไทยได
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เปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิท ธิ ราชย มาเป นระบอบประชาธิ ป ไตย เมื่ อ พ.ศ.
2475 ดังนั้นเทศบาลจึงไดกำหนดตราเปนรูป พานรัฐธรรมนูญ มิใชแ ตแสดงว าเทศบาลเกิดขึ้นได
เพราะมีการปกครองตามรัฐธรรมนูญเทานั้น แตยังไดแสดงวาเทศบาลนครนนทบุรีมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
วิสัยทัศนเทศบาลนครนนทบุรี
“นครนนทเมืองนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เปนเลิศ และบริหารจัดการที่ดี”
คำขวัญเทศบาลนครนนทบุรี
“บริการดี มีน้ำใจ ยิ้มแยมแจมใส คือหัวใจ ของเรา”
วัฒนธรรมองคกร เทศบาลนครนนทบุรี
เสียสละ อุทิศตน คือคนเทศบาล
พันธกิจ (Mission)
1. สรางเสริมระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ใหเปนวัฒนธรรมองคกร
2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหท่ัวถึง รวมจัดทำและควบคุมผังเมืองใหสอดคลองกับ
การเจริญเติบโตของเมือง รวมถึงการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. พัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนเมือง ใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน
4. สงเสริม อาชีพ และสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อสรางรายไดใหแกประชาชน
5. สงเสริม พั ฒนาคุณภาพชีวิ ตประชาชน ในดานการศึกษา กี ฬา นั นทนาการ สาธารณสุ ข
สวัสดิการตางๆ และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
6. พั ฒนาคุ ณ ภาพการบริการ โดยเน นการสร างเสริมศั กยภาพบุ คลากร ตลอดจนการใช
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร (Strategy)
1. พั ฒ นาและส งเสริม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให มี สุ ข ภาวะที่ ดี มี ร ายไดต ามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง และอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี
2. พั ฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนน บูรณาการกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมกับประชาชน
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3. เรงพัฒ นาศัก ยภาพทรัพยากรบุ คลากรในการปฏิบั ติงาน โดยอาศัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.4 สภาพทั่วไปของเทศบาลนครนนทบุรี
ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง
เทศบาลนครนนทบุรี ตั้งอยูอาคารเลขที่ 1,3 ซอยรัตนาธิเบศร 6 ถนนรัตนาธิเบศร ตำบล
บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี บริเวณเดียวกับศูนยราชการจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด 38.90 ตารางกิโลเมตร โดยแบงการพัฒนาออกเปนชุมชน ประกอบดวย 5 ตำบล
93 ชุ ม ชน คือ ตำบลสวนใหญ 13 ชุมชนตำบลตลาดขวั ญ 19 ชุม ชน ตำบลบางเขน 13 ชุม ชน
ตำบลทาทราย 26 ชุมชน และตำบลบางกระสอ 22 ชุมชน
อาณาเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ดานเหนือ
ติดตอกับเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ดานตะวันออก ติดตอกับเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ดานใต
ติดตอกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ดานตะวันตก ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตำบลบางไผ เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ลักษณะภูมิประเทศ
เนื่อ งจากจั งหวัดนนทบุ รีตั้งอยูบ นฝงแมน้ำ เจาพระยา โดยมีแ มน้ ำเจ าพระยาแบ งพื้ น ที่
จังหวัดออกเปนสองสวน คือ ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก พื้นที่สวนใหญจึงเปนที่ราบลุม มีคูคลอง
ตามธรรมชาติเปนจำนวนมาก จากอดีตที่ เคยใชสัญ จรไปมา ปจจุบั นคู คลองดังกลาว ใชเพื่อการ
ระบายน้ำเปนสวนใหญ นอกจากพื้นที่บางสวนที่เคยเปนสวนผลไมก็คอยๆ เปลี่ยนเปนที่อยูอาศัย
ลักษณะภูมิอากาศ
จัง หวั ดนนทบุ รีมี ลั กษณะภู มิอ ากาศเป น แบบรอนชื้น อยู ภ ายใต อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต ประกอบดวย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน เนื่องจากลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุม
มีความแตกตางของระดับพื้นดินเพียงเล็กนอย สภาพภูมิอากาศจึงมีลักษณะคอนขางสม่ำเสมอตลอด
พื้นที่อุณ หภู มิสูงสุดเฉลี่ยอยูในชวงเดือนเมษายน และอุณ หภูมิต่ำสุดในชวงเดือนมกราคม โดยมี
อุ ณ หภู มิ ต่ ำ สุ ด เฉลี่ ย และอุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด เฉลี่ ย ในรอบป เท า กั บ 24.0 และ 32.7 องศาเซลเซี ย ส
ตามลำดั บ อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ตลอดปเท า กั บ 27.9 องศาเซลเซีย ส ปริ ม าณน้ ำ ฝนตลอดป 1,244.2
มิลลิเมตร
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ภาพที่ 2.5 แผนที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี
เขตการปกครอง
เทศบาลนครนนทบุ รี เป น เทศบาลชั้ น 1 ก. มี พื้ น ที่ ในเขตเทศบาลรวม 38.90 ตาราง
กิ โลเมตร มี ประชากร จำนวน 250,844 คน พื้ นที่ เขตเทศบาล ประกอบด ว ย 5 ตำบล คื อ ตำบล
สวนใหญ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ และตำบลท าทราย แยกเปน พื้ นที่
ประชากร และจำนวนบาน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ดังนี้ (ขอมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2564)
ตารางที่ 2.1 จำนวนพื้นที่ ครัวเรือน และประชากร ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ตำบล
สวนใหญ
ตลาดขวัญ
บางเขน
บางกระสอ
ทาทราย
รวม

พื้นที่/ตร.
กม.
2.50
8.20
9.0
11.20
8.0
38.90

จำนวนบาน
(หลัง)
13,924
31,864
30,006
49,616
32,814
158,224

จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
19,131
14,379
21,204
26,201
19,133
23,326
25,792
31,388
31,856
37,425
117,116 132,719

รวม
ประชากร(คน)
33,510
47,405
42,459
57,180
69,281
250,844

ที่มา : สำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี (ณ เดือน กรกฎาคม 2564)
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2.2.5 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลนครนนทบุรี
โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล
เทศบาลนครนนทบุรีมีหนวยงานทั้งหมด 5 สำนัก 4 กอง 2 แขวง ไดแก สำนักปลัดเทศบาล
สำนักการชาง สำนักการศึกษา สำนักการคลัง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองวิชาการ
และแผนงาน กองสวัสดิการสังคม กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน กองสงเสริม
วัฒนธรรม การทองเที่ยวและกีฬา แขวงทาทรายและแขวงสวนใหญ มีพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจำ ลูกจาง (รับเงินอุดหนุนของรัฐ) พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ในการบริหารจัดการของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีนายกเทศมนตรีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ในสายงานบริ ห าร มี ป ลั ด เทศบาลเป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาในสายงานประจำมี ผู อ ำนวยการสำนั ก
ผูอำนวยการกอง และหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลเปนผูใตบังคับบัญชาสายงานที่รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล
ให มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ราชการทั่ ว ไปของเทศบาล และราชการที่ มิ ได
กำหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเรงรัดการ
ปฏิ บัติ ราชการของส วนราชการในเทศบาลให เป น ไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิ บัติ
ราชการของเทศบาล งานเลขานุการ การประชุมคณะผูบริห าร งานสภาเทศบาล งานรัฐพิธีตาง ๆ
งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ การติดตอและอำนวยความสะดวกในดานตาง ๆ ภายในอาคารสำนักงาน งานบริหารงาน
บุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจาง งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ งานรักษาความ
สงบเรียบรอยและความมั่นคง โดยการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย งาน
ประสานจังหวัดและอำเภอ ในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง งานรับเรื่องราวรองทุกข
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการ
บรรเทาและระงับสาธารณภัยตาง ๆ การฝกอบรม อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้
1. ฝายบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย งานธุรการ งานควบคุมและบำรุงสถานที่ งานพัสดุ
และเบิกจายเงิน งานรับรองและพิธีการ
2. ฝายการเจาหนาที่ ประกอบดวย งานสารสนเทศทัพยากรบุคคลและสารบรรณ งานการ
เจาหนาที่ งานพนักงานจาง
3. ฝ า ยบรรจุ แ ต งตั้ ง ประกอบด ว ย งานการสอบ สรรหา งานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ
งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล และงานประกันสังคมพนักงานจาง
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4. ฝายพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย งานประเมิน ติดตามผลและสถิติ งานพัฒนาบุคลากร
งานฝกอบรม
5. ฝ า ยป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ประกอบด ว ย งานแผนป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย งานฝกอบรม งานธุรการ งานดับเพลิงและกูภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
งานวิทยุสื่อสาร งานซอมบำรุง
6. ฝายรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง ประกอบดวย งานตรวจและบั งคับการ
งานคดีและธุรการ งานกิจการพิเศษ
สำนักการคลัง
ใหมีหนาที่ความรับ ผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนำสงเงิน การเก็บรักษาเงิน
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ควบคุมงบประมาณฐานะ
ทางการเงิน การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได และรายจาย
ต า ง ๆ การควบคุ มการเบิก จ าย งานทำงบทดลองประจำเดือ น ประจำป งานเกี่ย วกับ การพั ส ดุ
ของเทศบาล งานจัดเก็บภาษีทองถิ่น คาธรรมเนียม งานเกี่ยวกั บทะเบียนพาณิชย งานจัดทำและ
บริการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้
1. ฝายบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย งานธุรการ
2. สวนบริหารการคลัง มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ฝายการเงินและบัญชี ประกอบดวย งานการจายเงินและตรวจสอบหลักฐาน
งานการบัญชีและการจัดทำรายงาน
2.2 ฝายระเบียบการคลัง ประกอบดวย งานตรวจสอบการเบิกจาย งานควบคุมการ
เบิกจายเงินสะสม
2.3 ฝายสถิติการคลัง ประกอบดวย งานควบคุม งบประมาณรายจาย งานบริการ
ขอมูลสถิติการคลัง
3. สวนพัสดุ มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ฝ า ยจั ด หาพั ส ดุ ประกอบด ว ย งานจั ด ซื้ อ และจั ด จ า ง งานสั ญ ญ าและ
หลักประกัน
3.2 ฝ า ยทะเบี ย นพั ส ดุ ประกอบด ว ย งานบำรุ ง รั ก ษาและซ อ มแซมพั ส ดุ
งานทะเบียนพัสดุ
4. สวนพัฒนารายได มีหนาทีค่ วบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้
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4.1 ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 1 ประกอบดวย งานจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสิน 1 งานพัฒนากิจการพาณิชย 1 งานทะเบียนพาณิชย 1
4.2 ฝายผลประโยชนและกิจการพาณิชย 2 ประกอบดวย งานจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสิน 2 งานพัฒนากิจการพาณิชย 2
4.3 ฝายพัฒนารายได ประกอบดวย งานพัฒนารายได งานเรงรัดรายได
สำนักการชาง
ใหมีห น าที่รับ ผิดชอบเกี่ย วกับ ควบคุมการกอสรา งอาคาร ตรวจรับ อาคารให เป น ไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและผังเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ควบคุมแนวเขต
ถนนทางสาธารณะ รับรองระวั งเขตที่ดิน สำรวจออกแบบ เขีย นแบบรูป วางโครงการ คำนวณ
โครงสราง ประมาณราคากอสรางอาคาร ถนนสะพาน เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ำ ลานคอนกรี ต
เสริมเหล็ก อุโมงค ทาจอดเรือ คานเรือ อูเรือ ทาน้ำ และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ศึกษาวิเคราะหวิจัยและให
คำปรึกษาดานวิศวกรรมโยธา ดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป ออกแบบติดตั้งซอมแซมสัญญาณ
ไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร กอสรางปรับปรุงศาลาที่พักผูโดยสารและปายหยุดรถประจำทาง
ซอมแซมถนน ซอย ทางเดินเทา ฝาทอระบายน้ำ ซอมบำรุงยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ
และครุภัณฑอื่น ๆ ออกแบบตกแตงจัดสถานที่และติดตั้งไฟฟา ประดับงานประเพณีงานรัฐพิธี และ
ในวั น สำคั ญ ต า ง ๆ ติ ด ตั้ ง ปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซมไฟฟ า ส อ งสว า งสาธารณะ บริ เ วณ ถนน ซอย
สวนสาธารณะ ซอ มแซมระบบกล อ งวงจรป ด ดู แลบำรุง รัก ษาสวนสาธารณะ และสวนหย อ ม
ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย วิเคราะหคุณภาพน้ำ สำรวจออกแบบเขียนแบบประมาณราคาจัดทำ
แบบแปลน รูป แบบรายละเอีย ดก อสรางระบบระบายน้ำทั่วไป ไดแ ก ท อ ทาง รางระบายน้ ำฝน
น้ำทิ้ง กำแพงกันดิน เขื่อนกันน้ำ บอสูบน้ำ สถานีสูบน้ำและระบบควบคุุมตาง ๆ รวมทั้งปองกันและ
แกไขปญหาน้ำทวม ดังนี้
1. ฝายบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย งานธุรการ งานการเงินและบัญชี
2.สวนควบคุมอาคารและผังเมือง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง ประกอบดวย งานควบคุมอาคาร งานจัดทำ
ผังเมือง งานควบคุมผังเมือง
2.2 ฝายขออนุญาตอาคาร ประกอบดวย งานขออนุญาตอาคาร
3. สวนควบคุมการกอสราง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ฝายวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย งานวิศวกรรมโยธา 1 งานวิศวกรรมโยธา 2
3.2 ฝายสถาปตยกรรม ประกอบดวย งานสถาปตยกรรม
4. สวนการโยธาและสุขาภิบาล ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้

22

4.1 ฝา ยสาธารณู ปโภค ประกอบดว ย งานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานศูนย
เครื่องจักรกล
4.2 ฝายสถานที่ ประกอบดวย งานสถานที่ งานชางศิลป
4.3 ฝายไฟฟาสาธารณะ ประกอบดวย งานไฟฟา สาธารณะ งานบำรุงรักษาและ
ซอมแซม
4.4 ฝายสวนสาธารณะ ประกอบดวย งานสวนสาธารณะ
4.5 ฝ า ยจั ดการคุ ณ ภ าพ น้ ำ ป ระกอบ ด ว ย งาน แบ บ แผน และก อ สร า ง
งานบำรุงรักษาและซอมแซม งานวิเคราะหคุณภาพน้ำ
4.6 ฝายการระบายน้ำ ประกอบดว ย งานออกแบบและกอสราง งานบำรุงรักษา
และซอมแซม
4.7 ฝายวิ ศวกรรมจราจร ประกอบดวย งานวิเคราะห แ ละวางแผนจราจร งาน
สัญญาณไฟฟา และเครื่องหมายจราจร
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ใหมีอำนาจและหนาที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย ที่วาดวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ ศึกษา
วิจัย พัฒนาองคความรูปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการใหบริการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กำหนดมาตรฐาน เผยแพรความรูและถายทอดเทคโนโลยีทางดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุม
และปองกันโรค การรักษาพยาบาล การทันตสาธารณสุข การบริการสัตวแพทยและการสนับสนุน
บริการการแพทยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม การอาชีวอนามัย
การคุมครองผู บ ริโภค การจัด การทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม การเฝาระวั งและควบคุ ม
มลพิ ษ การบริก ารรัก ษาความสะอาด การจั ด การมู ลฝอย การจั ด การสิ่ งปฏิกู ล และงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวขอ ง พัฒ นาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิ บ าลและอนามั ย สิ่ งแวดลอม เพื่อ ความสมบู รณ
ของรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานแผนการ
ใหบริการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามนโยบายหลักของผูบริหารงานทองถิ่นและ
สอดคลองกับยุทธศาสตร การพัฒนาของจังหวัดและสวนกลาง สงเสริมการประสานงานกับองคกร
ทั้งภาครัฐและเอกชน เผยแพรขอมูลขาวสารและเสริมศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม โดยมุงเน น
การกระตุนใหประชาชนเขามา มีสวนรวมในการบริหารจัดการ อันจะนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดลอมของเทศบาลนครนนทบุรี พรอมทั้งปฏิบัติงาน อื่นใดตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ดังนี้
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1. ฝายบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย งานธุรการ งานการเงินบัญชี
2. ฝ า ยวิ ช าการและแผนงานสาธารณสุ ข ประกอบดว ย งานวิ ช าการและบริก ารข อมู ล
งานนโยบายและแผนสาธารณสุข
3. สวนสงเสริมการสาธารณสุข มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ฝายสงเสริมสุขภาพและควบคุมปองกันโรค ประกอบดวย งานสงเสริมสุขภาพ
ตามกลุมวัย งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน งานสุขภาพจิต งานสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ งานปองกันโรคและควบคุมโรคติดตอ งานปองกันและควบคุมโรคไม
ติดตอ งานปองกันและบำบัดการติดสารเสพติด
4. สวนสงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 ฝายสุข าภิบ าลและคุณ ภาพสิ่งแวดลอม ประกอบดว ย งานสุขาภิ บาลสถาน
ประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชนเมืองและเหตุรำคาญ งานคุมครองผูบริโภค งานสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม งานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ งานเฝาระวังและควบคุมมลพิษ
5. สวนบริการสาธารณสุข มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 ฝายบริการทางการแพทย แบงเปน ประกอบดวย งานเภสัชกรรม งานพยาธิ
วิ ท ยา งานรัง สี วิ ท ยา งานกายภาพและอาชี ว บำบั ด งานแพทย แ ผนไทย งานหน ว ยไตเที ย ม
งานวิ ช าการการแพทย งานการแพทย ฉุ ก เฉิ น งานศู น ย บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ 1-7 กลุ ม งาน
ทั น ตสาธารณสุ ข ประกอบด ว ย งานบริ ก ารทั น ตสาธารณสุ ข งานส ง เสริ ม ทั น ตสาธารณสุ ข
งานทันตสาธารณสุขชุมชนและโรงเรียน งานคลินิกสัตวแพทย งานควบคุมโรคสัตวสูคน และงาน
ควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว
6. สวนบริการอนามัยสิ่งแวดลอม มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ดังนี้
6.1 ฝายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบดวย งานบริการรักษาความสะอาด
งานพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย และงานบริการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรือเปนอันตรายจากชุมชน
งานบริการสิ่งปฏิกูล งานบำบัดสิ่งปฏิกูล และงานลอกทอระบายน้ำ
กองวิชาการและแผนงาน
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับดานการวางแผนและพัฒนาทองถิ่น สงเสริมกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน การจัดทำงบประมาณรายจาย การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
และโครงการตามนโยบายผูบริหาร การจัดทำรายงานและสถิติขอมูลตางๆ ในภาพรวมของเทศบาล
งานบริการและเผยแพรวิชาการใหบริการศูนยขอมูลขาวสาร งานดานการประชาสัมพั นธเผยแพร
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ขอมูลและขาวสารทองถิ่น งานพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซตของเทศบาล
และดำเนินการเกี่ยวกับงานดานนิติกรรมสัญญา และงานที่เกี่ยวของกับระเบียบกฎหมายตางๆ ดังนี้
1. ฝายบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย งานธุรการและสารบรรณ และงานการเงินและบัญชี
2. ฝายแผนงานและงบประมาณ ประกอบดวย งานวิเคราะหน โยบายและแผน และงาน
จัดทำงบประมาณ
3. งานติดตามและประเมินผล
4. ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ ประกอบดวย งานบริการและเผยแพรวิชาการ และงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
5. ฝายประชาสัมพันธ ประกอบดวย งานประชาสัมพันธ
6. ฝายนิติก าร ประกอบดวย งานธุรการ งานวินั ย และเรื่องรอ งเรียน งานนิ ติ กรรมและ
สัญญา งานคดี และงานบังคับคดี
สำนักการศึกษา
ใหมีห นาที่ความรับ ผิดชอบเกี่ยวกับการบริห ารการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
และการศึกษานอกระบบการศึกษาสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรูพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาวิเคราะหวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
รวมทั้งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนโดยเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เชน การอบรมการจั ด
กิจกรรมนันทนาการทัศนศึกษาดูงานและการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมายมีผูอำนวยการสำนักการศึกษาควบคุมการปฏิบัติงานดังนี้
1. ฝายบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย งานงบประมาณ และงานธุรการ
2. ฝายแผนงานและโครงการ ประกอบดวย งานแผนงานและโครงการ และงานระบบ
สารสนเทศ
3. สวนบริหารการศึกษา ประกอบดวย
3.1 ฝายการเจาหนาที่ ประกอบดวย งานการเจาหนาที่ และงานวางแผนบุคคล
และทะเบียนประวัติ
3.2 ฝ า ยกิ จ การโรงเรี ย นและนั ก เรี ย น ประกอบด ว ย งานการศึ ก ษาปฐมวั ย
งานโรงเรียน และงานกิจการนักเรียน
3.3 ฝายวิชาการ ประกอบดวย งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรและ
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
4. สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวย
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4.1 ฝายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย แบงเปนงานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย งานสงเสริมทักษะภูมิปญญาทองถิ่น และงานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขาย
ทางการศึกษา
4.2 หนว ยงานศึก ษานิเทศก ประกอบดว ย งานพั ฒ นาวิ ช าการ งานพั ฒ นาการ
นิเทศการศึกษา งานวิจัย และการติดตามประเมินผลและงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ใหมีห นาที่ความรับ ผิดชอบเกี่ยวกับ การสังคมสงเคราะห การส งเสริม สวั สดิก ารเด็กและ
เยาวชน การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และชุมชน
แออัด การส งเสริม การมี ส ว นรว มภาคประชาชน การส งเสริ ม และพั ฒ นาสตรี การจั ด ให มีแ ละ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมศู น ย เยาวชน การส ง เสริม งานประเพณี ท อ งถิ่ น และงานสาธารณะ การให
คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับ
มอบหมาย ดังนี้
1. ฝายบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย งานธุรการ งานการเงินและบัญชี
2. ฝายสังคมสงเคราะห ประกอบดวย งานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
งานกิจการสตรีและคนชรา
3. ฝายพัฒนาชุมชน ประกอบดวยงาน พัฒนาชุมชน
4. ฝายสงเสริมและสวัสดิการสังคม ประกอบดวย งานสงเสริมและสวัสดิการสังคม
5. ฝายสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ประกอบดวย งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
หนวยงานตรวจสอบภายใน
ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจาย เอกสารการรับ
เงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญ ชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บ รักษา
งานตรวจสอบทรัพยสินและการทำประโยชนจากทรัพยสินเทศบาล และงานอื่นๆที่เกี่ยวของและที่
ไดรับมอบหมาย มีหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในควบคุมและปฏิบัตงิ าน
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
ใหมีหนาที่ความรับ ผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการประชาชนดานการทะเบียนราษฎร และ
ดานบัตรประจำตัวประชาชน ตามที่ พระราชบัญ ญัติ ระเบียบ กฎกระทรวง คำสั่ง ประกาศ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ กำหนดหนาที่ใหปฏิบัติ ตลอดจนมีหนาที่สนับสนุนหนวยงานอื่น ๆ เชน
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ทุกระดับ และงานอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของที่ไดรบั มอบหมาย ดังนี้
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1. ฝายบริหารทั่วไป ประกอบดวย งานธุรการ และงานพัสดุและเบิกจายเงิน
2. ฝายทะเบียนราษฎร ประกอบดวย งานทะเบียนราษฎร และงานสอบสวนดานทะเบียน
ราษฎร
3. ฝ า ยบัต รประจำตัว ประชาชน ประกอบดว ย งานบั ต รประจำตั ว ประชาชน และงาน
สอบสวนดานบัตรประจำตัวประชาชน
กองสงเสริมวัฒนธรรม การทองเที่ยว และกีฬา
ให มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ ส ง เสริ ม เผยแพร ฟ น ฟู บำรุ งรั ก ษา
วัฒ นธรรม ประเพณี สรางความรูความเขาใจและการตระหนัก ในคุณ คา และเอกลักษณ ที่ดีของ
ความเปนไทย สงเสริมสนับสนุนการใหบริการ การจัดกิจกรรมดานกีฬา นัน ทนาการ สงเสริมและ
พัฒ นากีฬา ความเป นเลิศสูกีฬาอาชีพ พัฒ นาและสงเสริมการทอ งเที่ยว และแหลงเรี ยนรูศิลปะ
วัฒนธรรมและประเพณีในรูปแบบตาง ๆ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน ตลอดจนวางแผน
การดำเนิ น งาน ศึก ษาวิเคราะห ป ญ หา เพื่ อ นำมาพั ฒ นารวมทั้ งปฏิ บั ติงานหนา ที่ อื่ น ๆ ที่ ไดรับ
มอบหมาย มีการควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ฝายบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย งานธุรการและการเงิน และงานแผนงานโครงการ
และสถานที่
2. ฝายสงเสริมการกีฬา และนันทนาการ ประกอบดวย งานวิชาการและพั ฒ นาเทคนิค
งานสงเสริมกีฬา งานศูนยฝกกีฬาเยาวชนขั้นพื้นฐาน และความเปนเลิศ และงานศูนยเยาวชน
3. ฝายสงเสริมวัฒนธรรม และการทองเที่ยว ประกอบดวย งานสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณี งานกิจการศาสนา และงานสงเสริมการทองเที่ยว
กองสารสนเทศภาษีและทรัพยสิน
ใหมีหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการคัดลอกขอมูลสำรวจภาคสนามและปรับปรุงขอมูล จัดเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการขาวของกรรมสิทธิ์ใชประโยชนเกี่ยวกับทรัพยสิน ไดแก ที่ดิน โรงเรือน
และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ปายการประกอบกิจการประเภทตางๆ การบันทึกและพัฒนาขอมูลในระบบ
สารสนเทศพรอมใหบริการ ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน รวมทั้งปฏิบัติงานหนาที่อื่นๆ ที่
ไดรับมอบหมาย มีการควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ฝายระบบขอมูลภาคสนามและสารสนเทศ ประกอบดวย งานธุรการ งานขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งานสำรวจภาคสนาม งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
และงานบริการขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
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แขวงทาทราย
ให มีหนาที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวง ในสวนที่เปน อำนาจหนาที่ ของหนวยงาน
โดยใหมีงานสำนักงานแขวง งานดานทะเบียนราษฎร งานดานบัตรประจำตัวประชาชน งานคลัง
งานพัสดุและทรัพยสิน งานนิติการ งานบริการขอมูลขาวสารทองถิ่น งานสาธารณสุข งานชางอยูใน
แขวงหรืออาจจะใหมีการแบงสวนงานอื่นๆ ที่จำเปนมาปฏิบัติหนาที่แขวงนั้น รวมทั้งปฏิบัติงานใน
หนาทีอ่ ื่นๆตามที่ไดรับมอบหมาย มีการควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ฝายสำนักงานแขวง ประกอบดว ย งานธุรการ งานการเงินและบัญ ชี งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง
2. ฝายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบดวย งานบัตรประจำตัวประชาชน
งานทะเบียนราษฎร งานธุรการ
3. ฝายการคลัง ประกอบดวย งานจัดเก็บรายได งานเรงรัดรายได
4. ฝายพัสดุและทรัพยสิน ประกอบดวย งานพัสดุ งานทะเบียนและทรัพยสิน งานนิติการ
งานบริการขอมูลขาวสารทองถิ่น งานสาธารณสุข งานชาง
แขวงสวนใหญ
มีหนาที่ความรับผิดชอบกิจการภายในแขวง ในสวนที่เปนอำนาจหนาที่ของหนวยงาน โดย
ใหมีงานสำนักงานแขวง งานคลัง งานสาธารณสุข อยูในแขวง หรืออาจจะใหมีการแบงสวนงานอื่นๆ
ที่จ ำเป น มาปฏิ บั ติห น าที่แ ขวงนั้น รวมทั้ งปฏิบัติ งานในหน าที่ อื่ นๆตามที่ ได รับ มอบหมาย มี การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานสำนักงานแขวง
2. ฝายการคลัง ประกอบดวย งานจัดเก็บรายได งานเรงรัดรายได และงานสาธารณสุข
2.2.6 โครงสรางผูบริหารเทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี บริหารงานในรูปแบบสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี โดยสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน เทศบาลนครนนทบุ รี มี
สมาชิ กสภาเทศบาล จำนวน 24 คน แบงเขตเลือกตั้งเปน 4 เขต จำนวนเขตละ 6 คน คณะผูบริหาร
ปจจุบัน มีดังนี้
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ภาพที่ 2.6 โครงสรางคณะผูบริหารเทศบาลนครนนทบุรี

29

โครงสรางสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี
สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี เปนประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล
มีส มาชิ ก สภาเทศบาล ดั ง นี้
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ภาพที่ 2.7 โครงสรางสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี
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ผูบริหารสวนราชการเทศบาลนครนนทบุรี
การบริ ห ารงานของเทศบาลเป น การบริ ห ารงานในรู ป แบบนายกเทศมนตรี โ ดยตรง
มีป ลัดเทศบาลเป นผูบังคับ บัญ ชาพนักงานเทศบาลและลูก จางเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบายและมีอำนาจหนาที่อื่น
ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย โดยมีรองปลัดเทศบาลเปนผูชวยเหลือ
ตามที่ไดรับมอบหมายจากปลัดเทศบาล ดังนี้
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ภาพที่ 2.8 ผูบริหารสวนราชการเทศบาลนครนนทบุรี
อำนาจหนาที่และภารกิจของเทศบาล
เทศบาลนครนนทบุรีมีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ 1. พระราชบัญ ญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และ 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
1. ภายใตพ ระราชบัญ ญั ติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขถึงฉบั บ ที่ 14 พ.ศ. 2562 สวนที่ 3
หนาที่ของเทศบาล บทที่ 3 เทศบาลนคร มาตรา 56 มีหนาที่ที่กำหนดตองทำ ดังตอไปนี้
1.กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 ที่กำหนดหนาที่ของเทศบาลเมืองตองทำ ดังนี้
1.1 กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50 ที่กำหนดหนาที่ของเทศบาลตำบลตองทำ
ไดแก
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(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
(2) ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ
(5) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง
(6) ใหราษฎรไดรบั การศึกษาอบรม
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป ญ ญาทองถิ่ น และวัฒ นธรรมอัน ดี
ของทองถิ่น
(9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล
1.2 ใหมีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา
1.3 ใหมีโรงฆาสัตว
1.4 ใหมีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษรักษาคนเจ็บไข
1.5 ใหมีและบำรุงทางระบายน้ำ
1.6 ใหมีและบำรุงสวมสาธารณะ
1.7 ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
1.8 ใหมีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
2. ใหมีและบำรุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
3. กิจการอื่นซึ่งจำเปนเพื่อการสาธารณสุข
4. การควบคุมสุข ลักษณะ และอนามัย ในรานจำหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถาน
บริการอื่น
5. จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม
6. จัดใหมีและควบคุมตลาดทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ
7. การฝงเมืองและควบคุมการกอสราง
8. การสงเสริมการทองเที่ยว
9. จั ดระเบีย บการจราจรหรือรวมมือกับ หนว ยงานอื่น ในการปฏิ บัติหน าที่ดังกลาวและ
มาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดทำกิจการอื่น ๆ ตาม มาตรา 54 ได ดังนี้
9.1 ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม
9.2 ใหมีสุสานและฌาปณสถาน
9.3 บำรุงและสงเสริมการทำมาหากินของราษฎร
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9.4 ใหมีและบำรุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก
9.5 ใหมีและบำรุงโรงพยาบาล
9.6 ใหมีการสาธารณูปโภค
9.7 จัดทำกิจการซึ่งจำเปนเพื่อการสาธารณสุข
9.8 จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
9.9 ใหมีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
9.10 ใหมีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว และสถานที่พักผอนหยอนใจ
9.11 ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น
9.12 เทศพาณิชย
2. ภายใตพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา
16 กำหนดใหเทศบาลมีหนาที่การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ดังตอไปนี้
1. การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
2. การจัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
8. การสงเสริมการทองเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ ญาท องถิ่น และวัฒ นธรรมอัน ดีของ
ทองถิ่น
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
13. การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
14. การสงเสริมกีฬา
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
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18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว
22. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
23. การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามั ยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
25. การผังเมือง
26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การปองกันและบรรเทาสาธารภัย
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
31. กิ จ การอื่ น ใดที่ เป น ผลประโยชน ข องประชาชนในท อ งถิ่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ
ประกาศกำหนด
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2.3 งานบริการของเทศบาลนครนนทบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.3.1 โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

โครงสรางหนวยงาน
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ภารกิจหนาที่
ให มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบการให บ ริ ก ารด า นสาธารณสุ ข
และสิ่งแวดลอม งานวิชาการ งานนโยบายและแผนงานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ การควบคุม
และป องกันโรค การปองกันและบำบัดการติดสารเสพติด การรักษาพยาบาล การทัน ตสาธารณสุข
การบริการสัตวแพทย การสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดลอม การอาชีวอนามัย การคุมครองผูบริโภค
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การเฝาระวังและควบคุมมลพิษ การบริการรักษา
ความสะอาด การจัดมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการใหเปนไป
ตามเจตนารมณของกฎหมายที่วาดวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
สวนบริการสาธารณสุข
สวนบริการสาธารณสุข มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนด นโยบาย การควบคุม กำกับ
ดูแล และอำนวยการดำเนินงานของฝายบริการทางการแพทยใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตามแผนงานและเปาหมายที่กำหนดไวพรอมทั้งดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
จัดแบงสวนงานในการบริหารจัดการ ดังนี้
ฝายบริการทางการแพทย มีห นาที่รับผิดชอบเกี่ย วกับ การกำหนดนโยบาย การควบคุ ม
กำกับ ดู แล และอำนวยการดำเนิ นงานของกลุม งานสนั บ สนุ นบริ การการแพทย งานศูน ย บ ริก าร
สาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข และงานบริการสัตวแพทย โดยจั ดแบ งกลุ มงานบริห ารจัดการ
ภายในฝาย ดังนี้
1. งานสนั บ สนุ น บริ ก ารการแพทย มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น ทาง
ดานวิชาการ โดยศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย กำหนดมาตรการและแผนการให บริการ พรอมทั้ ง
ควบคุม กำกับการใหบ ริการงานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยาและรังสีวิท ยา งานวิชาการการแพทย
และงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย โดยแบงงานภายในสวนของกลุมงาน ดังนี้
1.1 งานเภสัช กรรม มี ห น าที่ รับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การบริ ห ารยา เวชภั ณ ฑ และเคมีภั ณ ฑ
ทางการแพทย กำหนดบัญ ชียาหลักและควบคุมการจัด ซื้อ จัด หา การเบิ กจ ายยา เวชภั ณ ฑแ ละ
เคมีภัณฑ การผลิตยา นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับงาน
ดานเภสัชสาธารณสุข ปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของหรืองานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญ ชา
มอบหมาย
1.2 งานพยาธิวิทยา มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห ทางเคมีทั้งดานคุณภาพ และ
ปริม าณเกี่ ย วกั บ ของเหลวและซี ร่ัม ในรางกายมนุ ษ ย เพื่ อ หาข อ มู ล สำหรั บ ใช ในการวิ นิ จ ฉั ยและ
การรักษาโรค ทดสอบตัวอยางที่ไดจากรางกายมนุษย เชน ปสสาวะ เลือด ของเหลวจากไขสันหลัง
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น้ ำ ย อ ยในกระเพาะอาหาร เป น ต น เพื่ อ ให ท ราบถึ ง สารที่ เกิ ด ขึ้ น และปริ ม าณของสารซึ่ งอาจ
เปลี่ยนแปลงไดภายในรางกายมนุษยและสัตว ตลอดจนสิ่งพลอยไดอื่น ๆ เชน น้ำตาล โปรตีนไขขาว
และ อะซิ โ ทน เป น ต น ทดสอบสารเคมี ยารั ก ษาโรค และยาพิ ษ โดยใช โฟ โตมิ เ ตอร
สเปกโตรกราฟ หรือเครื่องวัดสี เพื่ อพิจารณาหาปริมาณของสาร ทำหน าที่ วิ เคราะห วิจัย โดยใช
เทคโนโลยีท างห อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ นำผลการวิ เคราะห ไปใช ป ระโยชน ในการประเมิ น สุ ข ภาพ
การวินิจฉัยโรค การทำนายความรุนแรงของโรค การติดตามผลการรักษาการปองกันโรค และความ
พิก ารการสนั บ สนุ นการรักษา การวิเ คราะหส ารพิษ สารปนเปอ นตา ง ๆ ในรางกายมนุ ษ ย และ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งการควบคุมคุณภาพการพัฒนาและวิเคราะหลักษณะงานเทคนิคการแพทยสาขา
ตาง ๆ ไดแก เคมีคลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุมกันวิทยาคลินิกและธนาคารเลือด จุลทรรศนศาสตร
คลินิก และโลหิ ตวิทยา นอกจากนี้ยังรับ ผิดชอบในการรวบรวมข อมูล จั ดทำรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห และการทดสอบตาง ๆ ควบคุมดูแล การใชงานและการเก็บ รักษาเครื่อ งมื อ ตลอดจน
การตรวจสอบการประกันคุณภาพ และสามารถถายทอดความรู ใหคำปรึกษาแกผูรวมงาน บุคลากร
สาขาอื่น และประชาชนทั่วไปไดอยางถูกตองและงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.3 งานรังสีวิทยา มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานรังสีการแพทย/รังสีเทคนิค
ในการถายและบันทึกภาพดวยเครื่องรังสีเอ็กซ การดูแลเครื่องมือและอุปกรณ ที่เกี่ยวของรวมถึงการ
ปองกันอันตรายจากรังสี ตองใชความรูทางดานวิทยาศาสตร สาขารังสีเทคนิค หรือฟสิกส ชวยเหลือ
แพทยใหสามารถตรวจวินิจฉัยโรค ตรวจอวัยวะภายใน ระบบหมุนเวียนของโลหิต สมองและไต ได
อยางถูกตองแมนยำนำไปสูการตรวจสาเหตุของโรคอยางถูกตองและตรวจโดยอาศัยเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร โดยแบงลักษณะงานดานบริการตรวจทางรังสีวิทยา เปน 3 ประการดังนี้ การตรวจทาง
รัง สีทั่ ว ไป เป น งานที่เกี่ย วกั บ การใชก รรมวิธีต าง ๆ ในการถายและบั น ทึ กภาพ สว นตา ง ๆ ของ
รางกายผูปวยดวยเครื่องเอ็กซเรย รวมทั้งการจัดทาผูปวยและการควบคุมเครื่องเอ็กซเรย ในการให
ปริมาณรังสีเอ็กซเรยที่พอเหมาะ เพื่อใหไดภาพเอ็กซเรยที่มีคุณภาพรวมตลอดไปถึงการจัดเตรียม
ฟลมเอ็กซเรย และน้ำยาลางฟลม การตรวจทางรังสีวิทยาดวยวิธีพิเศษ ดังตอไปนี้ การตรวจอวัยวะ
ภายในดวยเครื่องเอ็กซเรย เปนการตรวจดูอวัยวะภายในชองทอง ดวยภาพโดยอาศัยรังสีเอ็กซเรย
การฉีดสารทึบรังสีเพื่อตรวจการทำงานของไต สมอง และระบบหมุนเวียนของโลหิตโดยการฉีดสี เพื่อ
ดูระบบการทำงานของอวัยวะภายใน การตรวจระบบหลอดเลือดดวยเครื่องเอ็กซเรยระบบดิจิตอล
ซึ่งใชเทคโนโลยี ของเครื่องคอมพิวเตอรแปรสัญ ญาณมาเป นภาพเอ็กซเรย การตรวจอวั ยวะด วย
เครื่องเสียงความถี่สูง หรือ อัลตราซาวน เพื่อดูอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงแทนการใชรังสีเอ็กซเรย
ซึ่งจะไมเปนอันตรายสำหรับสตรี มีครรภ หรือผูปวยที่แพรงั สีเอ็กซเรย การตรวจเอ็กซเรยเตานม งาน
ปองกันอันตรายจากรังสี เปนงานที่เกี่ยวกับการปองกัน และใหคำปรึกษาแนะนำแกบุคลากรทาง
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การแพทย ผูป ว ยรวมทั้ ง ประเภทเอ็ ก ซเรย เพื่ อ ให มี ค วามปลอดภั ย จากรัง สีม ากที่ สุ ดตลอดจน
ควบคุมดูแลการจัดซื้อและจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายจากรังสีใหเหมาะสมกับการใชงาน และ
ตรวจสอบวัดปริมาณรังสีของบุคลากรทางรังสี เชน ระบบปองกัน สถานที่ จะตองไดรบั การตรวจสอบ
รังสีจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย และงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.4 งานกายภาพและอาชีวบำบัด มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบำบัด รักษาผูปวยที่เปน
โรคเกี่ยวกับกลามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางขอ โรคทางระบบประสาท และความพิการตางๆ ที่
เกิดจากโรคหรืออุบัติเหตุ ตามคำสั่งแพทยดวยวิธีกายภาพบำบั ดเพื่ อฟนฟู ให กลับ สูสภาพปกติ ใช
ความรอน แสง เสียง ไฟฟา หลักกลศาสตร การดัด การดึง การนวด การบริหารรางกาย ตลอดจน
การใชเครื่องมือทางกายภาพชนิดตาง ๆ เพื่อฟนฟู ปองกัน ปรับปรุง แกไขสมรรถภาพของรางกายที่
เสื่อมสภาพหรือพิการใหกลับสูสภาพปกติ อาจมีความชำนาญในการรักษาแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ
เชน การรักษาดวยน้ำ (วารีบำบัด) รักษาดวยเครื่องกลไฟฟา หรือความรอน ใหการชวยเหลือผูที่มี
ป ญ หาด านพั ฒ นาการ (Development) ด า นอายุ ร กรรม (Medicine) ด า นศั ลยกรรม (Surgery)
ดา นระบบประสาท (Neurology) ดา นกระดูก และข อ (Orthopedics) ด านจิ ต เวช (Psychiatry)
ด า นผู สูง อายุ (Geriatric) และปฏิ บั ติ งานอาชี ว บำบั ด และฟ น ฟู สมรรถภาพผู ป ว ยโรคจิ ต โรค
ประสาท ยาเสพติด บุคคลปญญาออน และผูปวยที่มีบุคลิกภาพแปรปรวนหรือพิการ ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การนิ เทศงาน และฝ ก อบรมวิ ช าการอาชี ว บำบั ด เพื่ อ พั ฒ นาข า ราชการ
ผูปฏิบัติงานดานอาชีวบำบัดในหนวยงานจิตเวช และหนวยงานอื่น และงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
1.5 งานแพทยแผนไทย มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการการแพทยแผนไทย ดาน
การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล รวมถึงการฟนฟูสภาพ โดยการตรวจวินิจฉัย
สั่งการรักษาดวยการแพทยแผนไทย รวมทั้งการใหความรู แนะนำ สอน แสดง เกี่ยวกับการบริหาร
รางกาย ทาษีดัดตน อาหารเพื่อสุขภาพ เปนตน รวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย ประดิษ ฐ
อุ ปกรณ และเครื่อ งมือทางการแพทย โดยอาศั ยความรูห รือตำราที่ ไดถา ยทอดและสืบ ต อกัน มา
ประสานเชื่อมโยงงานการแพทยแผนไทยสูชุมชน หมอพื้นบาน อาสาสมั ครสาธารณสุข และการ
ใหบริการการแพทยแผนไทยประยุกตโดยมีองคความรู ตองเรียนตามหลักวิชาการทางการแพทยแผน
ตะวั นตก ผสมผสานกับ คัมภีรแพทยแผนโบราณของไทย สามารถใชเครื่องมือทางการแพทยแผน
ปจจุบันไดบางอยาง ตามที่ขอกฎหมายกำหนด 13 รายการ สามารถวินิจฉัยตามหลักการแพทยแผน
ป จ จุ บั น แต ตอ งรัก ษาดว ยวิ ธี ก ารการแพทย แ ผนไทย อาทิ ก ารใช ย าสมุ น ไพร นวด อบ ประคบ
นอกจากนั้นยังสามารถทำคลอดและใหการบำรุงแมและทารก ตามแนวทางการแพทยแผนไทย เพื่อ
สงเสริมสุขภาพ และงานอื่น ๆ ที่ผูบงั คับบัญชามอบหมาย
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1.6 งานหนวยไตเทียม มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิ บัติงานเฉพาะดานเกี่ยวกับการ
บำบัดทดแทนไตที่ไดรับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) หรือ การลางไตทางชอง
ทอ ง (CAPD) ตามมาตรฐานการปฏิ บั ติง านตามวิ ชาชี พ พยาบาล และปฏิบั ติ ก ารพยาบาลตาม
กระบวนการพยาบาล ใหคลอบคลุมการพยาบาลทั้งกาย จิต สังคม จิตวิญ ญาณ โดยคำนึงถึงความ
เป น บุ ค คลของผู ป ว ย และประสานศาสตรตาง ๆที่ ส ามารถนำมาใช ในการดู แ ลผู ป ว ยโรคไต มี
ความสามารถใหคำแนะนำผูปวย และญาติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การปองกันโรคแทรกซอน โดย
มุงเนนใหผูปวยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิต ที่ดีสามารถดำรงชีวิตกับครอบครัวและในสังคมไดอยางมี
ความสุข และงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.7 งานวิชาการการแพทย มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการ
ตรวจวิ เคราะห วินิ จ ฉัย โรคแกผู ป ว ย การควบคุม ดูแ ล การทำเวชปฏิ บัติ ทั้งภายในศู น ย บ ริ การ
สาธารณสุข/โรงพยาบาล และนอกสถานที่ ในการออกปฏิบัติงานในพื้นที่การถายทอดองคความรูทาง
การแพทยแกเจาหนาที่สาธารณสุขและประชาชนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ การศึกษา วิเคราะห
วิจั ย อุ บั ติ ก ารณ ของโรคเพื่ อ สนั บสนุน การรักษาโรคและผู ป วย และงานอื่ น ๆ ที่ ผู บั งคั บ บั ญ ชา
มอบหมาย
1.8 งานการแพทยฉุกเฉิน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมครองความปลอดภัยของผูปวย
ฉุกเฉิน ดำเนินการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยการคัดแยกระดับความฉุกเฉิน และจัดใหผูปวยไดรับ การ
ปฏิบัติการฉุกเฉินตามลำดับความเรงดวนทางการแพทยฉุกเฉินกอนการสงตอ การแพทยฉุกเฉินเปน
การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝกอบรม การคนควาและการวิจัยเกี่ ยวกับ การประเมิน การ
จัดการ การบำบัดรักษาผูปวยฉุกเฉิน และการปองกันการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน และงานอื่น ๆ ที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. งานศูน ยบ ริก ารสาธารณสุข มีห น าที่ รับผิด ชอบเกี่ย วกับ การส งเสริม และสนั บ สนุ น
ทางดานวิชาการ โดยศึกษา วิเคราะห วิจัย กำหนดมาตรการและแผนงานใหบริการ พรอมทั้งควบคุม
กำกั บการให บริการในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในศูนยบ ริการสาธารณสุ ข รวมทั้ งยกระดั บ
มาตรฐานการดำเนินงาน และการใหบริการของศูนยบริการสาธารณสุขใหไดมาตรฐานคุณภาพ HCA
การจั ด ทำบั ต รสวั ส ดิ ก ารด า นการรัก ษาพยาบาล (สปร.) ตลอดจนงานอื่ น ๆ ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
มอบหมาย
2.1 งานศูนยบริการสาธารณสุข มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ การ
ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยบริการสาธารณสุขใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีคุณภาพ และ
ครอบคลุม พื้นที่รับผิดชอบประกอบดวย เวชระเบียนและสถิติ การใหบริการรักษาพยาบาลในและ
นอกสถานที่ บริการฟนฟูสภาพและดูแลผูปวยเรื้อรังและพิ การ วิเคราะหสภาพป ญ หาของสถาน
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บริการและสภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบการรับคำรอง และจัดทำบัตร สวัสดิการ
ดานการรักษาพยาบาล ผูมีรายไดนอย (บัตร สปร.) สวัสดิการผูสูงอายุ และบัตรสวัสดิ การตาง ๆ
พรอมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.2 งานทั น ตสาธารณสุ ข มีห น าที่ รับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การจั ด ทำแผนงาน และโครงการ
สงเสริมและสนับ สนุนงานดานทันตสาธารณสุข โดยศึกษาคนควา วิเคราะห วิจั ย พั ฒนาวิช าการ
รวมทั้งรูปแบบการจัดบริการทันตสาธารณสุข นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การเผยแพรความรูและ
เทคโนโลยี ดานทันตสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย โดยแบงงานภายในสวน
ของกลุมงาน ดังนี้
2.3 งานบริการทันตสาธารณสุข มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดบริการทันตกรรมสำหรับ
ประชาชนทั่วไป พนักงานและพนักงานจาง สังกัดเทศบาลนครนนทบุรี การศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนา
เทคนิคบริการทางทันตสาธารณสุข ศึกษา คนควา เพื่อกำหนดมาตรฐานพัสดุทันตกรรม การรับสงตอ
ผูปวยทางทันตกรรม และงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.4 งานสงเสริมทันตสาธารณสุข มีห นาที่รับ ผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนและโครงการ
การศึก ษา วิจัย พัฒ นาวิ ชาการ เผยแพรขอมูลขาวสารและความรูดานทัน ตสาธารณสุข แก ทั น ต
บุคลากร และประชาชน การจัดเก็บรวบรวมขอมูลและรายงานทันตสาธารณสุข การสนับสนุนและ
ควบคุมการใชวัสดุเวชภัณฑทันตกรรม และงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.5 งานทันตสาธารณสุขชุมชนและโรงเรียน หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการทันตกรรม
การสงเสริม ปองกันดานทันตสุขภาพในสถานบริการ ชุมชน และโรงเรียน การจัดบริการทันตกรรม
เคลื่อนที่ การรับสงตอผูปวยทางทันตกรรม การศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อการบริการ และงานอื่น ๆ
ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. งานบริการสัตวแพทย มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการทางดานสัตวแพทย แก
สัตวเลี้ยงในดานตาง ๆ การสงเสริมการเลี้ยงสัตวใหถูกวิธี การเฝาระวังและควบคุมแหลงเกิดโรค การ
ตรวจสุขภาพสัตว การปองกันรักษาโรคสัตวเลี้ยงและปศุสัตว เพื่อมิให โรคสัตวติดตอถึงคนได การ
ดูแล ควบคุมการฆาสัตว การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว ตลอดจนงานอื่น ใดที่ ผูบังคับบัญชามอบหมาย
โดยแบงงานภายในสวนของกลุมงานดังนี้
3.1 งานคลินิกสัตวแพทย มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดบริการทางดานสัตวแพทยแก
สัตวเลี้ยงในดานตาง ๆ เชนตรวจรักษาโรค ทำหมันสุนัขและแมว ฉีดยาคุมกำเนิด ฉีดยาปองกันโรค
พิษสุนัขบา ใหคำปรึกษาดานสุขภาพสัตวเปนตน และงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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3.2 งานควบคุมโรคสัตวสูคน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมการเลี้ยงสัตว ใหถูกวิธี
การเฝาระวังและควบคุมแหลงเกิดโรค การตรวจสุขภาพสัตว ปองกัน รักษาโรคสัตวเลี้ยงและปศุสัตว
เพื่อมิใหโรคสัตวติดตอถึงคนได และงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3.3 งานควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฆาสัตวให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุม และจำหนายเนื้อสัตว การตรวจสุขภาพสัตว กอนทำการฆา
สัตว การตรวจสิ่งเจือปน หรือสารพิษตกคางในเนื้อสัตวกอนนำไปจำหนาย การตรวจน้ำหรือวัสดุตาง
ๆ ที่ใชในโรงฆาสัตว การเผยแพรความรูทางวิชาการ และงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2.3.2 งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะและ งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)

โครงสรางหนวยงาน
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ภารกิจหนาที่
ใหมี หน าที่รับ ผิด ชอบเกี่ยวกับ ควบคุม การกอสรา งอาคาร ตรวจรั บ อาคารใหเป น ไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและผังเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ควบคุมแนวเขต
ถนนทางสาธารณะ รับ รองระวังเขตที่ดิน สำรวจออกแบบ เขี ย นแบบรู ป วางโครงการ คำนวณ
โครงสราง ประมาณราคากอสรางอาคาร ถนนสะพาน เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ำ ลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก อุโมงค ทาจอดเรือ คานเรือ อูเรือ ทาน้ำ และสิ่งกอสรางอื่นๆ ศึกษาวิเคราะหวิจัยและให
คำปรึกษาดานวิศวกรรมโยธา ดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป ออกแบบติดตั้งซอมแซมสัญญาณ
ไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร กอสรางปรับปรุงศาลาที่พักผูโดยสารและปายหยุดรถประจำทาง
ซอมแซมถนน ซอย ทางเดินเทา ฝาทอระบายน้ำ ซอมบำรุงยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ
และครุภัณฑอื่นๆ ออกแบบตกแตงจัดสถานที่และติดตั้งไฟฟา ประดับงานประเพณีงานรัฐพิธี และใน
วันสำคัญ ตาง ๆ ติดตั้งปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสองสวางสาธารณะ บริเวณ ถนน ซอย สวนสาธารณะ
ซอมแซมระบบกลองวงจรปด ดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ และสวนหยอม ออกแบบระบบบำบัด
น้ำเสี ย วิ เคราะห คุณ ภาพน้ำ สำรวจออกแบบเขีย นแบบประมาณราคาจัดทำแบบแปลน รูป แบบ
รายละเอี ยดก อสรางระบบระบายน้ำทั่วไป ไดแก ทอ ทาง รางระบายน้ ำฝน น้ำ ทิ้ ง กำแพงกั น ดิ น
เขื่อนกันน้ำ บอสูบน้ำ สถานีสูบน้ำและระบบควบคุมตาง ๆ รวมทั้งปองกันและแก ไขปญหาน้ำทวม
ฝายบริหารงานทั่วไป
ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน
ธุรการ และงานการเงินและบัญชี ประกอบดวย
1. งานธุรการ มีหนาที่
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานรับเรื่องราวขออนุญาตออกใบอนุญาตและคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
1.3
1.4
1.5
พ.ศ.2558
1.6
1.7
1.8

งานรับเรื่องราวขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543
งานแจงการออกใบอนุญาต ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
งานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ าตของทางราชการ
งานรับเรื่องราวรองเรียนและรองทุกข
งานรางหนังสือโตตอบ จัดทำคำสั่งและประกาศ
งานควบคุมพัสดุและจัดทำทะเบียน
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1.9 งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณ
1.10 งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และใหบริการเรื่องสถานที่ติดตอ และอำนวย
ความสะดวกตาง ๆ
1.11 งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหารทองถิ่น และพนักงาน
เทศบาล
1.12 งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
1.13 งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
1.14 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
1.15 งานดานการบริหารงานบุคคลของสำนักการชาง
1.16 งานสวัสดิการของพนักงาน
1.17 งานประชาสัมพันธและอำนวยความสะดวกแกประชาชน
1.18 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2. งานการเงินและบัญชี มีหนาที่เกี่ยวกับ
2.1 งานเบิกจายเงินตาง ๆ และตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท
2.2 งานควบคุมและจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย
2.3 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนควบคุมอาคารและผังเมือง
สวนควบคุมอาคารและผังเมือง มีห นา ที่ควบคุมดูแ ลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบ ง
ออกเปน 2 ฝาย ดังนี้
1. ฝา ยควบคุม อาคารและผังเมือง มีห นาที่ ควบคุมดูแ ลและรั บผิ ดชอบการปฏิบัติงานใน
หนาที่เกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร งานจัดทำผังเมืองและงานควบคุมผังเมือง แบงออกเปน
1.1 งานควบคุมอาคาร มีหนาที่
1.1.1 งานควบคุมการกอสรางอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
1.1.2 งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
1.1.3 งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และหรือกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวของ
1.1.4 งานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ าตของทางราชการ
พ.ศ.2558
1.1.5 งานตรวจสอบแกไขปญหาเรื่องราวและใหบริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.1.6 งานรับรองระวังแนวเขตที่ดิน
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1.1.7 งานควบคุมแนวเขตถนนและทางสาธารณะ
1.1.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 งานจัดทำผังเมือง มีหนาที่
1.2.1 งานจัดทำผังเมืองรวม
1.2.2 งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
1.2.3 งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
1.2.4 งานสำรวจรวบรวมขอมูลดานผังเมือง
1.2.5 งานใหคำปรึกษาดานผังเมืองและสิ่งแวดลอม
1.2.6 งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
1.2.7 งานแผนที่ภาษี
1.2.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.3 งานควบคุมผังเมือง มีหนาที่
1.3.1 งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน
1.3.2 งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบกทางน้ำ
1.3.3 งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
1.3.4 งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
1.3.5 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ฝายขออนุญาตอาคาร มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน าที่ของ
งานขออนุญาตอาคาร ดังนี้
2.1 งานขออนุญาตอาคาร มีหนาที่
2.1.1 งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และฉบับที่แกไข
เพิ่มเติม
2.1.2 งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณแนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
2.1.3 งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543
2.1.4 งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนิ นการตาม พ.ร.บ. วิชาชี พวิศวกรรม พ.ศ.2505
วิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ.2508
2.1.5 งานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญ าตของทางราชการ
พ.ศ.2558
2.1.6 งานบริการแบบแปลนกอสรางอาคารใหแกประชาชน
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2.1.7 งานจัดทำรางเทศบัญญัติควบคุมอาคาร
2.1.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนควบคุมการกอสราง
สวนควบคุมการกอสราง มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบงออกเปน
2 ฝาย ดังนี้
1. ฝายวิศวกรรมโยธา มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงาน
วิศวกรรมโยธา 1 และงานวิศวกรรมโยธา 2 ดังนี้
1.1 งานวิศวกรรมโยธา 1 มีหนาที่
1.1.1 ออกแบบ เขียนแบบรูป คำนวณโครงสรางทางดานวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทาง
หรือ ทอระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค
1.1.2 งานวางโครงการและการกอสรางดานวิศ วกรรม ถนน สะพาน เขื่อ น ทางหรือ ท อ
ระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค
1.1.3 งานให คำปรึก ษาแนะนำและบริก ารเกี่ยวกับ งานทางดานวิศวกรรม ถนน สะพาน
เขื่อน ทาง หรือทอระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค
1.1.4 งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือทอ
ระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค
1.1.5 งานสำรวจขอ มูล รายละเอีย ดเพื่ อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอีย ดทางด า น
วิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค
1.1.6 งานศึกษาวิเคราะหวิจัยทางดานวิศวกรรมถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ำ
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค
1.1.7 งานประมาณราคาก อสรางทางดา นวิศ วกรรม ถนน สะพาน เขื่อ น ทาง หรื อ ท อ
ระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค
1.1.8 งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ำ
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค
1.1.9 งานควบคุมทดสอบวัสดุที่ใชในงานกอสรางทางดานวิ ศวกรรม ถนน สะพาน เขื่อน
ทางหรือ ทอระบายน้ำ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อุโมงค
1.1.10 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 งานวิศวกรรมโยธา 2 มีหนาที่
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1.2.1 ออกแบบ เขียนแบบรูป คำนวณโครงสรางดานวิศวกรรม อาคาร ทาจอดเรือ คานเรือ
อูเรือ ทาน้ำ หอน้ำและสิ่งกอสรางอื่น ๆ
1.2.2 งานวางโครงการและการกอสรางดานวิศวกรรม อาคาร ทาจอดเรือ คานเรือ อูเรือ ทา
น้ำ หอน้ำและสิ่งกอสรางอื่น ๆ
1.2.3 งานควบคุม ทดสอบวั ส ดุที่ ในงานก อสรางทางดา นวิ ศวกรรม อาคาร ท า จอดเรื อ
คานเรือ อูเรือ ทาน้ำ หอน้ำ และสิ่งกอสรางอื่น ๆ
1.2.4 งานใหคำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรม อาคาร ทาจอดเรือ
คาน เรือ อูเรือ ทาน้ำ หอน้ำและสิ่งกอสรางอื่น ๆ
1.2.5 งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม อาคาร ทาจอดเรือ คานเรื อ
อูเรือ ทาน้ำ หอน้ำและสิ่งกอสรางอื่น ๆ
1.2.6 งานสำรวจขอ มู ลรายละเอีย ดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอี ย ดทางดาน
วิศวกรรมอาคาร ทาจอดเรือ คานเรือ อูเรือ ทาน้ำ หอน้ำและสิ่งกอสรางอื่น ๆ
1.2.7 งานศึกษาวิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม อาคาร ทาจอดเรือ คานเรือ อูเรือ ทาน้ำ
หอน้ำและสิ่งกอสรางอื่น ๆ
1.2.8 งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม อาคาร ทาจอดเรือ คานเรือ อูเรือ
ทาน้ำ หอน้ำและสิ่งกอสรางอื่น
1.2.9 งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม อาคาร ทาจอดเรือ คานเรือ อูเรือ ทาน้ำ
หอน้ำ และสิ่งกอสรางอื่น ๆ
1.2.10 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ฝายสถาปตยกรรม หนาที่ควบคุมดูแ ลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ ยวกั บงาน
สถาปตยกรรม ดังนี้
2.1 งานสถาปตยกรรม มีหนาที่
2.1.1 งานออกแบบ เขียนแบบรูปทางดานสถาปตยกรรมและมัณฑนศิลป
2.1.2 งานวางโครงการจัดทำผังและควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป
2.1.3 งานใหคำปรึกษาแนะนำดานสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป
2.1.4 งานควบคุม ทดสอบวัสดุที่ใชในงานกอสรางทางดานสถาปตยกรรม
2.1.5 งานควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรม
2.1.6 งานออกแบบรายการทางสถาปตยกรรม
2.1.7 งานสำรวจขอมูลเพื่อออกแบบสถาปตยกรรม
2.1.8 งานวิเคราะห วิจัย ทางดานสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป
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2.1.9 งานประมาณราคาคากอสรางทางดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
2.1.10 งานใหบริการดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป และงานดานศิลปกรรมตาง ๆ
2.1.11 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
สวนการโยธาและสุขาภิบาล
ส ว นการโยธาและสุ ข าภิ บ าล มี ห น า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง าน
แบงออกเปน 7 ฝาย ดังนี้
1. ฝายสาธารณูปโภค มีหนาที่รบั ผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทาง
และสะพาน และงานศูนยเครื่องจักรกล แบงออกเปน
1.1 งานบำรุงรักษาทางและสะพาน มีหนาที่
1.1.1 งานดานการกอสรางซอมบำรุงรักษาถนนและสะพาน
1.1.2 งานวางโครงการ และควบคุมการกอสราง
1.1.3 งานใหคำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานกอสรางถนนและสะพาน
1.1.4 งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน
1.1.5 งานควบคุมพัสดุ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน
1.1.6 งานทาสีตีเสนเครื่องหมายจราจร
1.1.7 งานปองกันน้ำทวมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
1.1.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.2 งานศูนยเครื่องจักรกล มีหนาที่
1.2.1 งานควบคุมการใชยานพาหนะและเครื่องจักรกล
1.2.2 งานตรวจสอบซอมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
1.2.3 งานควบคุมพัสดุและอุปกรณยานพาหนะและเครื่องจักรกล
1.2.4 งานตรวจสอบซอมบำรุงรักษาครุภัณฑอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
1.2.5 งานตรวจสอบซอมบำรุงเครื่องยนตสูบน้ำปองกันน้ำทวม
1.2.6 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2. ฝายสถานที่ มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ยวกับงานสถานที่ และงานชาง
ศิลป แบงออกเปน
2.1 งานสถานที่ มีหนาที่
2.1.1 ออกแบบจัดสถานที่ งานประเพณี งานรัฐพิธี งานพระราชพิธี
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2.1.2 งานจัดสถานที่บริการประชาชน
2.1.3 งานประมาณการจัดสถานที่
2.1.4 งานควบคุมเก็บรักษาพัสดุ เอกสารของงานสถานที่
2.1.5 งานดานการกอสราง ซอมบำรุงอาคาร ทางเทาและสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
2.1.6 งานประมาณราคาบำรุงรักษาดานสาธารณูปโภคประการอื่น ๆ
2.1.7 งานจัดสถานที่ตามนโยบายรัฐบาล
2.1.8 งานควบคุมรถยนตของงานสถานที่ทุกชนิด
2.1 9 งานใหคำปรึกษาแนะนำ บริการประชาชน
2.1.10 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.2 งานชางศิลป มีหนาที่
2.2.1 งานเขียนปายทุกชนิด
2.2.2 งานออกแบบประมาณราคาปายทุกชนิด
2.2.3 งานกอสราง ติดตั้งซอมบำรุงดูแลปายตาง ๆ ของเทศบาล
2.2.4 งานควบคุมเก็บรักษาพัสดุ เอกสารของงานชางศิลป
2.2.5 งานตกแตง ออกแบบเกี่ยวกับงานประเพณี งานพิธีการและวันสำคัญตาง ๆ
2.2.6 งานควบคุมรถยนตของงานชางศิลปทุกชนิด
2.2.7 งานใหคำปรึกษาแนะนำ บริการประชาชน
2.2.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ฝายไฟฟาสาธารณะ มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่ของงานไฟฟาสาธารณะ
และงานบำรุงรักษาและซอมแซม แบงออกเปน
3.1 งานไฟฟาสาธารณะ มีหนาที่
3.1.1 งานติดตั้งขยายเขตไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล
3.1.2 งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล
3.1.3 งานออกแบบติดตั้งไฟประดับ ไฟฟางานประเพณีและงานรัฐพิธีตาง ๆ และบริการ
ประชาชน
3.1.4 งานออกแบบติด ตั้ง ไฟฟ า ลานกี ฬ า สวนสาธารณะตามชุ ม ชนต า ง ๆ ภายในเขต
เทศบาล
3.1.5 งานบริ ก ารด า นเครื่ อ งสำรองไฟในงานประเพณี งานรั ฐ พิ ธี ต า ง ๆ และบริ ก าร
ประชาชน
3.1.6 งานสำรวจออกแบบจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
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3.1.7 งานสำรวจออกแบบกอสรางติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
3.1.8 งานตรวจสอบและปองกันน้ำทวมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
3.1.9 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2 งานบำรุงรักษาและซอมแซม มีหนาที่
3.2.1 งานซอมแซมติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
3.2.2 งานตรวจสอบซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑสำนักงาน
3.2.3 งานปรับ ปรุงออกแบบตรวจสอบ ซอมแซมระบบกลองวงจรปดภายในเขตเทศบาล
นครนนทบุรี
3.2.4 งานปรับปรุงออกแบบตรวจสอบซอมแซมไฟฟาสวนสาธารณะและสนามกีฬา
3.2.5 งานควบคุมดูแลวัสดุ ครุภัณฑและการเบิกจายอุปกรณไฟฟา
3.2.6 งานใหคำปรึกษา แนะนำบริการประชาชน
3.2.7 งานตรวจสอบและปองกันน้ำทวมภายในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
3.2.8 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ฝายจัดการคุณภาพน้ำ มีหนาที่ควบคุมและรับ ผิดชอบการปฏิบัติงานในหน าที่ของงาน
แบบแผน และกอสราง งานบำรุงรักษาและซอมแซม และงานวิเคราะหคุณภาพน้ำ แบงออกเปน
4.1 งานแบบแผนและกอสราง มีหนาที่เกี่ยวกับ
4.1.1 งานออกแบบ
2.3.3 งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงสรางหนวยงาน

ภารกิจหนาที่
ให มีหนาที่ความรับ ผิดชอบเกี่ยวกับ การสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิ การเด็กและ
เยาวชน การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และชุมชน
แออั ด การสง เสริม การมี ส ว นรว มภาคประชาชน การส งเสริม และพั ฒ นาสตรี การจั ด ให มีแ ละ
สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น และงานสาธารณะ การใหคำปรึกษา
แนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
ฝายพัฒนาชุมชน
งานพัฒนาชุมชน มีหนาที่เกี่ยวกับ
1. งานสำรวจและจัด ตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่ อรับ ผิด ชอบในการปรับปรุงชุม ชนของ
ตนเอง
2. งานฝกอบรมและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3. งานจัดระเบียบชุมชน
4. งานประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก
ชุมชน
5. งานจัดทำโครงการชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหแกชุมชน
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6. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย
และสุขาภิบาล
7. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ
ประสงค โตนด (2563) การสรางนวัตกรรมใหมกับการบริการสาธารณะในยุคไทยแลนด 4.0
ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต โดยทำการศึกษา 1) การบริการสาธารณะขององคการบริหาร
สวนจังหวัดในยุคไทยแลนด 4.0 2) ศึกษาผลกระทบการบริการสาธารณะขององคการบริหารสวน
จังหวั ด ในยุ ค ไทยแลนด 4.0 3) ศึก ษาแนวทางการสรางนวัต กรรมใหม ในการบริ ก ารสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดในยุคไทยแลนด 4.0 กลุมตัวอยางที่ใช ในการวิจัย คือ ข าราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด จำนวน 36 คน เปนการวิจัยแบบเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึกและ
วิ เคราะห ข อ มูล โดยการพรรณนาความ ผลการวิ จั ย พบว า 1) กลุ ม ตั ว อย า งให ค วามสำคั ญ กั บ
โครงสรางพื้ น ฐานมากที่สุดเพระมีความคิดเห็น วา โครงสรา งพื้น ฐานมีค วามสำคั ญ ต อการดำเนิ น
ชีวิตประจำวันของประชาชนที่ตองไดรับการดูแลจากหนวยงานภาครัฐใหมีความปลอดภัย มีความ
สะดวก และที่สำคัญมากที่สุดตองสรางความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน 2) กลุมตัวอยางให
ความสำคัญ เรื่องผลกระทบความอิ สระในการใชอ ำนาจขององค การบริ หารสว นจังหวัดมากที่ สุ ด
เพราะในการปฏิบัติงานในแตละครั้งถาไดทำงานอยางอิสระโดยไมถูกควบคุมจากหนวยงานอื่นทำให
สามารถทำงานได อ ย า งเต็ ม ที่ โ ดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สามารถปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า งรวดเร็ ว ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนใหพึงพอใจได 3) กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการสรางนวัตกรรมใหม
ในการบริการสาธารณะใหความสำคัญในเรื่องความเปนมืออาชีพมากที่สุด ซึ่งความเปนมืออาชีพนั้น
จะตองมี องคความรูในทำงานสูงมีความสามารถมีความถนัดในงานที่ ทำโดยสามารถใช ความรูที่ได
ศึกษามาแกปญหาตาง ๆ ใหกับผูมาขอรับการบริการไดเปนผลสำเร็จทุกเรื่องและยังสามารถใชทักษะ
ที่ผานมาใหเปนประโยชนดวยความชำนาญเพื่อความเขาใจดวยดี
ดวงตา สราญรมย และคณะ (2563) รายงานการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 งานบริการ 4 งาน ไดแก งานจางเหมาทำความสะอาดในที่สาธารณะ (สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอ ม) งานทะเบี ยนราษฎรการใหบ ริก ารนอกเวลาราชการและวั น หยุ ดราชการ (กอง
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน) งานซอมแซมฝาทอระบายน้ำ (สำนักการช าง) และงาน
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน (กองวิชาการและแผนงาน) ในภาพรวมประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยพิจารณาแต
ละงาน พบวา งานทะเบียนราษฎรการใหบริการนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ (กองทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน) มีคะแนนสูงสุด ตามดวย งานจา งเหมาทำความสะอาดในที่
สาธารณะ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) งานซอมแซมฝาท อระบายน้ำ (สำนักการชาง)
และงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน (กองวิชาการและแผนงาน) ตามลำดับ สวนผล
การเปรียบเทีย บคาเฉลี่ยระดับ ความพึ งพอใจตอประเด็นการให บ ริก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี
จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ
ของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพหลัก มีระดับความพึงพอใจที่ไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษา มี
ระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2563) งานวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี โดยทำการวิจัย เปน การวิ จัยประยุ กต (Applied
Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่มาขอรับบริการจากองคการบริหารสวน
จังหวัดสระบุรีจ ำนวน 4,800 คน นำขอมูลมาวิเคราะหโดยเชิงพรรณนา (Descriptive Method)
โดยนำขอมูลมาหาคาอัตราสวนรอยละ คาเฉลี่ย และคาระดับความคิดเห็ น ความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะโดยองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบวา 1. งานดานโยธา ไดแก
งานบริหารจัดการน้ำ งานพัฒนาแหลงน้ำ และขุดลอกคลองความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 อยูในระดับมากที่สุด โดยประชาชนถึง
รอยละ 94.65 มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 2. งานดาน
รายไดหรือภาษี ไดแก งานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรีความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะขององคการบริห ารสวนจังหวัดสระบุรี มีคาเฉลี่ยเท ากับ 4.90 อยูในระดับ มาก
ที่สุด โดยประชาชนถึงรอยละ 98.00 มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรี 3. งานดานสวัสดิการสังคม ไดแก งานบริการสระวายน้ำ (สนามกีฬา) ความพึงพอใจในการ
ใหบริการสาธารณะขององคการบริห ารสวนจังหวัดสระบุรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 อยูในระดับ มาก
ที่สุดโดยประชาชนถึงรอยละ 91.12 มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด
สระบุรี 4. งานดานอื่น ๆ ไดแก งานบริการดานกองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จำเปนตอสุขภาพจังหวัด
สระบุรี ความพึงพอใจในการใหบ ริการสาธารณะขององคการบริห ารส วนจังหวัดสระบุรีมีคาเฉลี่ย
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เทากับ 4.62 อยูในระดับมากที่สุด โดยประชาชนถึงรอยละ 92.42 มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริ น ทร (2563) โครงการสำรวจและประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ของประชาชนผูรับบริการที่มีตอ การใหบริการของเทศบาลตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร ทำการวิจัยโดยใชวิธีการสุมตัวอยางใชการสุมอยางงาย ตามขนาดของกลุมตัวอยาง จำนวน
294 ราย เลือกตัวอยางในการตอบแบบสอบถามในแตละแหงโดยการคำนวณดวยการหาสัดสวน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น และหาค า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แ อลฟา โดยใชสูตรของ ครอนบาค (Cronbach) จากการ
คำนวณไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.97 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ
คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการเขารับบริการจำแนกไดเปน งานดาน
ไฟฟ า สาธารณะ (งานบริ ก ารไฟฟ า สาธารณะ) (คิ ด เป น ร อ ยละ 28.19) งานจั ด เก็ บ รายได
(งานจดทะเบี ย นพาณิ ช ย ) (คิ ด เป น ร อ ยละ 9.27) งานด า นป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
(การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ) (คิดเปนรอย 22.78) และงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 70-79 ป) (คิดเปนรอยละ 39.76) ในภาพรวมผูเขารับบริการใชบริการ
ในรอบ 1 ป ที่ ผ า นมา จำนวน 1 ครั้ง ต อ เดื อ น (คิ ด เป น ร อ ยละ 79.20) มาใช บ ริ ก ารช ว งเวลา
08.30-12.00 น. มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 74.90) โดยระยะเวลาในการรับบริการเฉลี่ยตอครั้ง นอย
กว า 10 นาที มากที่สุ ด (คิ ด เป น รอ ยละ 54.10) และผู รับ บริก ารรั บ ทราบข อมู ล ขา วสารตาง ๆ
จากผูนำชุมชน และบุคลากรของ เทศบาล/อบต. มากที่สุด (คิดเปนรอยละ 37.80)
ดวงตา สราญรมย และคณะ (2562) รายงานการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่ มี ต อ การให บ ริก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี อำเภอเมือ งนนทบุร ี จัง หวัด นนทบุร ี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งานบริ ก าร 4 งาน ได แ ก งานป อ งกั น บรรเทาสาธารณภั ย (สำนั ก
ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี) งานดานกายภาพบำบัด (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) งานดาน
การศึก ษา ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก (สำนั ก การศึก ษา) และงานพั ฒ นาชุ ม ชนและสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน
(กองสวั ส ดิก ารสั งคม) ในภาพรวมประชาชนมี ความพึ งพอใจตอ การให บ ริการของเทศบาลนคร
นนทบุ รี ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด โดยพิจารณาแตละงาน พบวา งานดานการศึกษาศูนย
พัฒ นาเด็ ก เล็ก (สำนักการศึกษา) มีคะแนนสูงสุด ตามดว ย งานดา นกายภาพบำบัด (สำนั กการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) งานปองกันบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาลนครนนทบุรี) และ
งานพัฒนาชุ มชนและสวัสดิการชุม ชน (กองสวัสดิก ารสังคม) ตามลำดั บ ส วนผลการเปรียบเทีย บ
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คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอประเด็นการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี จำแนกตามปจจัยสวน
บุคคลพบวา โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน และอาชีพหลัก มีระดับความพึงพอใจที่ไมแตกตางกัน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2562) การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของ
องคกรปกครองสวนทอ งถิ่นจากเทศบาลนครตรัง ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทำการศึกษา
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากเทศบาลนครตรังในดานตาง ๆ โดยกลุมตัวอยาง
เปนผูใชบริการที่พักอาศัยหรือสถานที่ตั้งของหนวยงานอยูภายในเขตบริการของเทศบาลนครตรัง
จำนวน 375 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก การแจกแจงความถี่
คารอยละ คา เฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางผูรับบริการมี
จำนวนเพศหญิ งมากกว า เพศชาย มี อ ายุ อยู ในช ว งวั ย กลางคนชว งปลาย (46–60 ป ) ส ว นใหญ
มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเทาและประถมศึกษา
หรือเทียบเทา ประกอบอาชีพคาขายมากที่สุด และมีรายไดอยูในชวงไมเกิน 5,000 บาท ระดับความ
พึงพอใจในภาพรวมของผูรับบริการรวม 4 งานประกอบดวย งานทะเบียน งานโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งกอสราง งานสวัสดิการสังคม และงานสาธารณสุข ในภาพรวมผูรับบริการมี ความพึ งพอใจ
ในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 81.60 งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
สูงที่สุดถึงต่ำที่สุดเรียงตามลำดับ คือ 1) งานทะเบียน 2) งานสวัสดิการสังคม 3) งานโยธา การขอ
อนุญ าตปลูกสิ่งกอสราง และ 4) งานสาธารณสุขและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่ได รับ
ความพึงพอใจสูงที่สุดไปถึงต่ำที่สุดเรียงตามลำดับคือ สิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นตอนการใหบริการ
ชองทางการใหบริการ และเจาหนาที่ผูใหบริการ
ชั ด ชั ย รัต นะพั น ธ และคณะฯ (2561) ความพึ ง พอใจของประชาชนผู รับ บริก ารที่ มี ต อ
การใหบริการของ เทศบาลตำบลแร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพื่อศึกษาความพึ งพอใจของ
ประชาชนผู รับ บริการ ที่มีตอ การใหบ ริการของเทศบาลตำบลแร อำเภอพั งโคน จั งหวัดสกลนคร
โดยขอบเขตการศึก ษาวิจัย คือประชาชนที่อ าศัยอยูในเขตเทศบาลตำบลแร จำนวน 14 หมู บาน
ทำการในส วนงานตางๆ ไดแก งานบริการดานการศึกษา งานบริ การดานสาธารณสุขงานบริก าร
ดานการโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสรางและงานบริการ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยวัดความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวกโดยใชวิธีตามสูตรของยามาเน
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(Taro Yamane) แยกตามประชากรของหมูบาน ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจำนวน 400 คน เครื่องมือที่
ใชเปนแบบสอบถามและใชการวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละคาเฉลี่ย และสวน เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จัยพบวา ประชาชนมีระดับความพึงพอใจตอการใหบ ริการของเทศบาล ตำบลแร อำเภอ
พังโคน จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.54) หรือคิดเปน
รอยละ 90.8 อยูในเกณฑระดับดีมาก
ดวงตา สราญรมย และคณะ (2561) รายงานการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่ มี ต อ การให บ ริก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี อำเภอเมือ งนนทบุร ี จัง หวัด นนทบุร ี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งานบริก าร 4 งาน ได แ ก งานดา นทะเบีย นราษฎรและบั ตรประจำตั ว
ประชาชน (กองทะเบีย นราษฎรและบัต รประจำตั ว ประชาชน) งานด านจั ด เก็ บ รายได และภาษี
(สำนั ก การคลั ง ) งานด า นโยธา การขออนุ ญ าตปลู ก สิ่ ง ก อ สรา ง (สำนั ก การช า ง) และงานด า น
สาธารณสุข งานบริการเยี่ยมบานผูปวยติดเตียงในพื้นที่ความรับผิดชอบ ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 4
(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) พบวาลักษณะประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง
มีชว งอายุ 50-59 ป การศึกษาระดับปริญ ญาตรี อาชีพเอกชน/รับจาง และมีรายไดเฉลี่ยต อเดือ น
19,001-29,000 บาท และผลการสำรวจความพึ ง พอใจพบว า กลุม ตั ว อย างผู รับ บริ การมี ค วาม
พึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี โดยภาพรวม สำหรับงานดานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจำตัวประชาชน (กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน) งานดานจัดเก็บรายได
และภาษี (สำนักการคลัง) งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก อสราง (สำนักการชาง) และงาน
ดานสาธารณสุข งานบริการเยี่ยมบานผูปวยติดเตียงในพื้นที่ความรับผิดชอบ ศูนยบริการสาธารณสุข
ที่ 4 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) อยูในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายด าน
พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดและในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ คิดเปนรอยละ 96.20 รองลงมา ไดแก ดานชองทาง
การให บ ริก าร คิ ด เป น รอ ยละ 95.60 ด านสิ่ งอำนวยความสะดวก คิ ด เป น รอ ยละ 94.60 และ
ด า นกระบวนการขั้ น ตอนการให บ ริ ก าร คิ ด เป น รอ ยละ 94.40 ตามลำดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผูรับบริการแยกตามงานบริการ 4 งาน พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยสูงสุด
งานด า นสาธารณสุข งานบริก ารเยี่ ย มบ านผู ป ว ยติ ด เตี ย งในพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ศู น ย บ ริ ก าร
สาธารณสุข ที่ 4 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) พบวา ผู รับบริการมีความคิดเห็น อยูใน
ระดับ มากที่ สุด รอ ยละ 98.80 คะแนนที่ได 10 คะแนน รองลงมา งานดานทะเบี ยนราษฎรและ
บัตรประจำตัวประชาชน (กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน) พบวา ผูรับบริการมี
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ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน รอยละ 98.20 คะแนนที่ ได 10 คะแนน งานดานจัดเก็บ
รายไดและภาษี (สำนักการคลัง) พบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
92.20 คะแนนที่ได 9 คะแนน และงานดานโยธา การขออนุญ าตปลูกสิ่งก อสราง (สำนักการชาง)
พบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.60 คะแนนที่ได 9 คะแนน
ตามลำดับ สวนผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอประเด็นการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุรี จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การให บ ริก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี อำเภอเมือ งนนทบุรี จั งหวัด นนทบุ รี จำแนกตามป จ จั ย
สวนบุ คคล เพศ อายุ การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ เดือน และอาชีพหลัก มี ระดับ ความพึ งพอใจที่ไม
แตกตางกัน
อ อ วดี สุ น ทรวิภ าต (2560) การพั ฒ นารู ป แบบการบริห ารจั ด การเทศบาลของผู บ ริ ห าร
เทศบาลในภาคตะวั น ออกบนพื้ น ฐานของการบริ ห ารกิ จ การบ านเมื องที่ ดี โดยทำการศึ ก ษาเพื่ อ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลของผูบริหารเทศบาลในภาคตะวันออก
บนพื้ น ฐานของการบริห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี โดยใช แ บบสอบถามจากนายกเทศมนตรี และ
รองนายกเทศมนตรีข องเทศบาลในภาคตะวันออก จำนวน 254 คน จำแนกเป นนายกเทศมนตรี
80 คน และรองนายกเทศมนตรี 174 คน ซึ่งใชการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling)
ตามเทศบาลตาง ๆ ในภาคตะวัน ออก ผลการวิ จัยพบวา ความเหมาะสมของรู ปแบบการบริห าร
จัดการเทศบาลของผูบริหารเทศบาลในภาคตะวันออก บนพื้นฐานของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มีความถูกตองเหมาะสม เปนไปไดและสามารถนำไปใชประโยชนไดแตละองคประกอบทั้ง 10 ดาน
มีคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทลมากกวาเกณฑที่กำหนด
ดวงตา สราญรมย และคณะ (2560) รายงานการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่ มี ต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี อำเภอเมือ งนนทบุร ี จัง หวัด นนทบุร ี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งานบริการ 4 งาน ไดแก งานดานการศึกษา การพัฒนาภาษาตางประเทศ
และการจัดหองเรียน Mini English Program : MEP (สำนักการศึกษา) งานดานโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งกอ สราง (สำนักการชา ง) งานดานสาธารณสุข งานทันตกรรม ศู นยบ ริการสาธารณสุ ขที่ 2
แขวงสวนใหญ (สำนั กการสาธารณสุข และสิ่งแวดลอ ม) และงานดา นชุมชนและสวัส ดิ ก ารสังคม
งานกองทุน สวัสดิก ารชุม ชน (กองสวัสดิก ารสังคม) ผลการสำรวจลั กษณะประชากรกลุ มตั วอยา ง
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 41-50 ป การศึกษาระดับปริญ ญาตรี อาชีพรับจาง และมี
รายไดเฉลี่ ย ตอ เดือน 10,001-20,000 บาท จากผลการสำรวจความพึ งพอใจพบว า กลุม ตั ว อย า ง
ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี โดยภาพรวม สำหรับงานดาน
การศึ ก ษา การพั ฒ นาภาษาต า งประเทศและการจั ด ห อ งเรี ย น Mini English Program : MEP
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(สำนักการศึกษา) งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง (สำนักการชาง) งานดานสาธารณสุข
งานทันตกรรม ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 2 แขวงสวนใหญ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
และงานดานชุมชนและสวัสดิการสังคม งานกองทุน สวัสดิการชุม ชน (กองสวัสดิ การสั งคม) อยูใน
ระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดย
เรียงลำดับ จากมากไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ คิดเปนรอยละ
98.00 รองลงมา ไดแก ดานชองทางการใหบริการ คิดเปนรอยละ 97.60 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
คิ ดเป น ร อยละ 97.40 และดานกระบวนการขั้ น ตอนการให บ ริก ารคิ ด เป น ร อ ยละ 97.00 ความ
พึงพอใจของผูรับบริการแยกตามงาน 4 งาน พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด โดยคาเฉลี่ย
สูงสุด งานดานการศึกษา การพัฒนาภาษาตางประเทศและการจัดหองเรียน Mini English Program
: MEP (สำนั ก การศึ กษา) พบวา ผูรับ บริก ารมี ค วามคิ ดเห็ น อยูในระดั บ มากที่ สุ ด ร อ ยละ 98.20
คะแนนที่ ไ ด 10 คะแนน รองลงมา โครงการการให บ ริ การประชาชนด า นงานด า นสาธารณสุ ข
งานทันตกรรม ศูนยบริการสาธารณสุขที่ 2 แขวงสวนใหญ (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
พบวา ผูรบั บริการมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 97.70 คะแนนที่ได 10 คะแนน
โครงการการใหบริการประชาชนดานงานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง (สำนักการชาง)
พบวา ผูรบั บริการมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 97.25 คะแนนที่ได 10 คะแนน
และงานดานชุม ชนและสวัสดิการสังคม งานกองทุ นสวัสดิการชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) พบวา
ผู รับ บริก ารมี ค วามคิ ด เห็ น อยู ในระดับ มากที่ สุ ด คิ ด เป น รอ ยละ 96.80 คะแนนที่ ได 10 คะแนน
ตามลำดับ
จั ก รพั น ธ แจ ง เหตุ ผ ล (2559) ทำการศึ ก ษาเรื่อ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนต อ การ
ใหบริการของเทศบาลเมืองนครนายกอำเภอเมืองนครนายก จังหวดนครนายก ผลการวิ จัยพบว า
ประชาชนที่ มาติด ต อขอรับ บริก ารมีความพึงพอใจต อ การให บ ริการของเทศบาลเมื อ งนครนายก
อำเภอเมื องนครนายก จังหวัด นครนายก ทางดานการสงเสริมอาชี พ และรายได และดานพัฒ นา
โครงสรา ง พื้ นฐานและการสาธารณู ปโภค ในภาพรวมอยู ในระดับ มาก สวนดานการสาธารณสุข
สิ่งแวดลอม และ สวัสดิการสัง คม ดานงานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย และดานการ จัดการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ผลการเปรีย บเที ย บความ พึ งพอใจของประชาชนตอการให บ ริก ารของเทศบาลเมือ งนครนายก
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบวา ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน
มีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แตผลการเปรียบเที ยบระหวาง
กลุ มอายุทั้ ง 4 กลุม พบว า ความพึ งพอใจโดยภาพรวมและความพึง พอใจในดานตาง ๆ ทุกด าน
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และ
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การรักษาความสงบ เรียบรอย และดานการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม ซึ่งประชาชน
มีค วามพึ งพอใจ แตกตา งกัน อย า งมี ไมนั ย สำคั ญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 โดยที่ ป ระชาชนกลุม อายุ
มากกวา 69 ป มีความพึงพอใจตอการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ ย
มากกวากลุมอายุ 36-50 ป และประชาชนกลุมอายุ 18-35 ป มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา
ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม มากกวากลุมอายุ 36-50 ป
พรพิมล สุขตาม (2559) ทำการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบ ริก ารที่วาการอำเภอไทรน อ ย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิ จัย พบวา ผลการวิ เคราะหค วาม
พึงพอใจของประชาชนตอการใหบ ริการของที่วาการอำเภอไทรน อย จังหวัดนนทบุ รี ประชาชนมี
ความ พึงพอใจตอการใหบริการของที่วาการอำเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อจำแนกเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน เรียงลำดับจากคาเฉลี่ย
มากไปหาน อ ย คื อ ด า นอาคารสถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ด า นการให บ ริ ก ารของบุ ค ลากร
และดานสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใหบริการของที่วาการ
อำเภอ ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได ตอเดือน และจำนวนครั้งในการใชบริการแตกตางกัน มีความพึ งพอใจในการใหบ ริการของ
ที่วาการ อำเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน
ดวงตา สราญรมย และคณะ (2559) รายงานการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่ มี ต อ การให บ ริก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี อำเภอเมือ งนนทบุร ี จัง หวัด นนทบุร ี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 งานบริการ 4 งาน ไดแก โครงการการใหบริการประชาชนดานงานทะเบียน
ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน) โครงการ
สรางหลักประกั นดานรายไดแกผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) กิ จกรรมจางเหมาบุ คคลภายนอก
รั ก ษาความสะอาดและพั ฒ นาสิ่ ง แวดล อ มในชุ ม ชน (สำนั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม)
และงานใหบ ริการดานไฟฟาสาธารณะ (สำนักชาง) ผลการสำรวจลักษณะประชากรกลุมตัวอย าง
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิงมีชวงอายุ 41-50 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ รับจาง และมี
รายได เฉลี่ย ต อเดื อ น 10,001-20,000 บาท จากผลการสำรวจความพึ งพอใจพบว า กลุม ตั ว อย า ง
ผู รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ งพอใจต อ การให บ ริก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี โดยภาพรวมสำหรั บ
งานโครงการการให บ ริก ารประชาชนด า นงานทะเบี ย นราษฎรและบั ต รประจำตั ว ประชาชน
(กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว ประชาชน) และโครงการสรางหลักประกัน ดานรายไดแก
ผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) อยูในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความ
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พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
ดานเจาหนาที่ผูใหบ ริก าร รองลงมา ไดแก ดานชอ งทางการใหบ ริการ ดานสิ่งอำนวยความ และ
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ และสำหรับงานกิจกรรมจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความ
สะอาดและพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) และงานใหบริการ
ดานไฟฟาสาธารณะ (สำนักชาง) อยูในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
ดานเจาหนาที่ผูใหบ ริก าร รองลงมา ไดแก ดานชอ งทางการให บ ริก าร ดานกระบวนการขั้น ตอน
การใหบริการและ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ ความพึงพอใจของผูรับบริการแยกตามงาน 4
งาน พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยสูงสุด โครงการสรางหลักประกันดานราย
ได แ ก ผู สู ง อายุ (กองสวั ส ดิ ก ารสั ง คม) พบว า ผู รั บ บริ ก ารมี ค วามคิ ด เห็ น อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด
รองลงมา โครงการการใหบ ริการประชาชน ดานงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน) พบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด กิจ กรรมจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดและพัฒ นาสิ่งแวดลอมในชุม ชน (สำนั ก
การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม) พบว า ผูรับ บริก ารมี ค วามคิด เห็ น อยู ในระดั บ มากที่ สุ ด และ
งานใหบริการดานไฟฟาสาธารณะ (สำนักชาง) พบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
ตามลำดับ สวนผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอประเด็นการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุ รี จำแนกตามป จจั ยสวนบุ คคลพบวา โดยภาพรวมความพึ งพอใจของผูบ ริก ารที่ มีต อ
การให บ ริก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี อำเภอเมือ งนนทบุรี จั งหวัด นนทบุ รี จำแนกตามป จ จั ย
ส วนบุ คคล เพศ อายุ การศึกษา รายไดเฉลี่ ยตอเดื อน และอาชี พ หลั ก มี ระดับ ความพึ งพอใจที่ ไม
แตกตางกัน
2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ
เมอรเรีย ล (Merrill, 2005) ไดทำวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ผลการวิ จัยพบวาองคประกอบที่ทำใหเจาหนาที่มีความพึงพอใจในงานสู ง ไดแก การมีโอกาสไดใช
ความคิด ริเริ่มสรางสรรค การไดรับ ยกยองวา เปนผูมีคุณ ธรรมผลสัมฤทธิ์ข องงานความรับ ผิดชอบ
สวนองคประกอบที่มีความพึงพอใจต่ำ ไดแก นโยบายของการปฏิบั ติงาน คาตอบแทน สถานภาพ
ทางสังคม ความกาวหนา อำนาจหนาที่และการยอมรับนับถือ
โมรีโน (Moreno, 2005) ศึกษาเรื่อง การกระจายอำนาจ การแขงขัน การเลือกตั้งรัฐบาล
ทองถิ่นในเมกซิโก ผลการวิจัยพบวา มีการแขงขันทางการเลือกตั้งมากขึ้น โดยมีการเสนอการจัดตั้ง
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นโยบายอยางอิสระของรัฐบาลปกครองทองถิ่น นอกจากนี้ยังมีการเสนอใหเอกชนไดมีการเพิ่มการ
ลงทุ น มี ก ารสาธิ ต ให ป ระชาชนแสดงความคิด เห็น และออกเสี ย ง เพื่ อ ให ป ระชาชนมี ความกลา
ที่จะแสดงออกตามสิทธิของตน
มอร และ เบอรเน (Moore and Berne, 2004) ศึกษาเกี่ยวกับความพึ งพอใจในการปฏิ บัติงาน
พบวามีหลายปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรวมมือของเพื่อนร ว มงาน
และความสัม พัน ธร ะหวา งผูบ ัง คับ บัญ ชา การติด ตอ สื่อ สารตา งๆ สถานภาพและการยอมรับ
นับถื อ โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน ความสามารถของเพื่อนรวมงาน ความสอดคลองระหวางงาน
กับความสามารถและความถนัดเหมาะสมระหวางปริมาณงานในหนาที่ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม
ของหนวยงานและสวัสดิการของหนวยงาน
เฮนรี่ (Henry, 2004) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาตอการใหคำปรึกษาแนะนำในดาน
การบริการเทคโนโลยี วัต ถุป ระสงคเพื่อ สอบถามความคิดเห็น ของลูก คา นัก ธุรกิจ เกี่ย วกั บ ความ
พึงพอใจของการใหคำปรึกษา แนะนำในเรื่องเทคโนโลยีของผูใชบริการ เครื่องมือที่ใชคือ SERVQUAL
ในการสำรวจกลุม ตัวอย างของธนาคาร ในประเทศสหรัฐอเมริกา นั กลงทุน นายหน า หน วยงาน
ทางทหารของประเทศสหรัฐอเมริกาและบริษัทประกันภัย ซึ่งมีทรัพยสินอยางนอย 1 ลานเหรียญสหรัฐ
ผลวิ จัย พบวา มีค วามสัม พัน ธเล็ก นอ ยระหว างความคิด เห็น ตอ ความคาดหวังและความพึงพอใจ
แมวาผูใชบริการคาดหวังตอการปรับปรุงการใหบริการ เครื่องมือในการศึกษาไมสามารถอธิบ ายถึ ง
ความคาดหวัง ในระดับ สูง ของผู ใ ชบ ริก ารได และอาจไมเ หมาะสมสำหรับ การวิจั ย เกี่ย วกั บ
การใหบริการดานเทคโนโลยี
บี ลาสโก และ ออโต (Belasco and Alutto, 2002) ศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจของเจ าหน าที่
กั บการมี ส วนในการตัดสิ นใจ โดยผลการวิ จัยพบวา ความพึ งพอใจของเจ าหน าที่ กั บการมี ส วนร วม
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของหนวยงานที่มีความสัมพันธตอกัน กลาวคือ เจาหนาที่มีความพึงพอใจ
ในงานสูง ถาไดโอกาสเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายตางๆของหนวยงาน
ปาร ค (Park, 1994) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การมี ส ว นร ว มของพลเมื อ ง ความพึ ง พ อใจและ
การตอบสนองของรัฐบาลในแนวทางการปกครองตนเองในประเทศเกาหลี ผลการวิจั ย พบว า
การบริหารประเทศโดยประชาชนมีสวนรวมในการกระจายอำนาจผานไปยังการปกครองทองถิ่นไดรับ
การตอบสนองเปนอยางดี ซึ่งทำใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองและการพัฒนา
อย า งมี เสถี ย รภาพ ท ำให ความสั ม พั นธ ร ะห ว า งรั ฐ บ าลและป ระชาชน ในการป กครอง
แบบประชาธิปไตยเปนไปไดดวยดี ซึ่งถามีการเปลี่ยนแปลงและไดรับการตอบสนองเปนอยางดีแลว
ก็เทากับวาประเทศไดรับการพัฒนาไปดวย
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จอยส (1992) ได ศึ ก ษาเหตุ ผ ลของผู ป กครองที่ เลื อ กโรงเรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาของรั ฐ
ระหวางรัฐโอไฮโอ และรัฐมินนิโซดา โดยผูปกครอง 2 กลุมมีความคิดเห็นเหมือนกัน คือ คุณภาพครู
ระเบียบของโรงเรียน และวินัย ของนักเรียน
สรุ ป ได ว า จากการศึ ก ษาค น คว า เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ พบวา สถานการณดานการพัฒนาในระดับทองถิ่นปจจุบันนั้น มีทิศทางการพัฒนามุงสู
การพัฒนาแบบครบวงจร กลาวคือ มีการสนับสนุนดานการพัฒ นาจากหนวยงานภาครัฐ ผานทาง
องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สำหรั บ การปกครองท อ งถิ่น รูป แบบเทศบาล ที่ มีค วามใกล ชิ ด กั บ
ประชาชนมากที่สุด คือการปกครองทองถิ่น ผสมผสานกับการมีสวนรวมของประชาชนในท องถิ่น
ซึ่งมีความตื่นตั วในการใหความรวมมือเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทองถิ่นของตนเองในดานตางๆ
แตโดยสภาพที่แทจริง ความตองการเขามาเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของชุมชนนี้ยังควรไดรับการ
สนับสนุนและสงเสริมในดานแสวงหาแนวทาง และรูปแบบของบทบาทการมีสวนรวมและรวมมือรวม
ใจในการพัฒ นาทอ งถิ่น อย างชัด เจน เพื่ อสงผลใหก ารพั ฒ นาท อ งถิ่น เป น ไปอย างมี ป ระสิ ทธิภ าพ

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย ครั้ ง นี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค เ พื ่อ ศึก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของผู  ร ั บ บริการที ่ม ี ตอ
การให บ ริ ก ารของเทศบาลนครนนทบุ ร ี อำเภอเมื อ งนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ ร ี 4 ด า น ได แ ก
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ
ดา นสิ ่ ง อำนวยความสะดวก ในงาน 4 งาน ประกอบดว ย โครงการมหกรรมคนนนท รั ก ษ ไ ต
(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง) งานบริการ
สวนสาธารณะ (สำนักการชาง) และงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) คณะผูวิ จั ยได
ดำเนินการศึกษาคนควาตามหัวขอตอไปนี้
3.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4. การวิเคราะหขอมูล
3.5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1. ประชากร สำหรับ ประชากรที่ใชวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนที่ม าใชบ ริการของ
เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 250,844 คน (ขอมูล ณ เดือน
กรกฎาคม 2564 ของสำนักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี)
3.1.2. กลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดกำหนดขนาดของ
กลุมตัวอยาง ตามขอตกลงที่เทศบาลนครนนทบุรีตองการกลุมตัวอยาง จำนวน 2,000 คน และจาก
การประเมินผลการปฏิบัติร าชการของเทศบาลนครนนทบุรีที่แ ตละปจะตองเสนอหนวยงาน 3-5
งานบริก าร ซึ ่งเปนหน วยงานที่ป ระชาชนมารับ บริการโดยตรง โดยแตล ะปจ ะตองเปลี่ยนแปลง
หนวยงานไป การเก็บขอมูลจะเก็บตัวอยางประชาชนที่เดินทางมารับบริการทั้ง 4 งาน โดยเก็บแบบ
กลุม (Random Sampling) ผาน Google form กำหนดให 4 หนวยงานนี้จะเสมือนทุกหนวยงานที่
เทศบาลบริการแกประชาชน โดยกำหนดใหกลุมตัวอยางหนวยงานละ 500 คน
3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื ่ อ งมือ ที ่ ใชใ นการเก็ บ รวบรวมข อมู ล คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี ่ย วกั บ
ความพึงพอใจของประชาชนที่ใชบริการของเทศบาลนครนนทบุรี โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้
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สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
หลัก รายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวน 5 ขอ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูรับบริการ ในงาน 4 งาน ไดแก
1) โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
2) งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
3) งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
4) งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
การศึกษาความพึงพอใจดัดแปลงจากงานวิจัยของการใชบริการอื่นๆ ในอดีตที่ใกลเคียง และ
ตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่ไดศึกษา ซึ่งครอบคลุมองคประกอบของความพึงพอใจในการรับบริการ
4 ดาน ไดแก
1) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2) ดานชองทางการใหบริการ
3) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
โดยแบบสอบถามเปน แบบมาตราส ว นประเมิ น คา (Rating Scale) ให ผ ู  เ ลื อ กตอบตาม
ความรูสึก และความเชื่อเชิงประมาณคา ตั้งแตระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
และนอยที่สุด จำนวน 14 ขอ โดยมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5
ระดับความพึงพอใจมาก
4
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
3
ระดับความพึงพอใจนอย
2
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
1
เมื่อรวบรวมขอมูลและหาคาเฉลี่ยแลว จะใชคะแนนของกลุมตัวอยางแบงระดับ
ความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ โดยการหาชวงความกวางของอันตรภาคชั้นดังนี้
ความกวางของอัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด/จำนวนชั้น
= 5-1 /5
= 0.80
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โดยไดคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80

หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย
หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

สวนที่ 3 ซึ่งเปนตอนทา ยของแบบสอบถามจะเปนคำถามปลายเปดเพื่อใหผู ตอบแบบสอบถาม
กลาวถึงปญหาขอเสนอแนะตางๆ ของผูรบั บริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือในการวิจัย
1. ศึกษาตำรา เอกสาร บทความ ทฤษฎีห ลักการ ขอบขายงานบริก ารของเทศบาลนคร
นนทบุรี และงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วขอ ง เพื่อกำหนดขอบเขตการวิ จ ัย และสรา งเครื่ องมือ การวิ จัย ให
ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม จากเอกสารงานวิจัยที่ผานมาของหนวยงานที่ใกลเคียง
เพื่อกำหนดขอบเขตและเนื้อหาแบบสอบถาม ซึ่งทำใหมีความชัดเจนตามวัตถุประสงค การวิจัยยิ่งขึ้น
3. นำขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถามโดยเกี่ยวของกับความพึงพอใจใน 4 ดาน ไดแก
1) ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2) ดานชองทางการใหบริการ
3) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4. นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นไป ขอคำปรึกษาจากผูประสานงานของเทศบาลนครนนทบุรี ที่
รับผิดชอบ/หัวหนางาน เพื่อชวยตรวจสอบ และขอคำแนะนำในการแกไข ปรับปรุงเพื่อใหอานแลวมี
ความเขาใจงาย และชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอคำถามกับวัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index : IOC) (Rovinelli & Hambleton,
1977, Miller, 2003) การหาคาดัชนี IOC แบงคะแนนออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
1) มีความสอดคลองหรือวัดได มีระดับคะแนนเทากับ +1
2) ไมแนใจวามีความสอดคลองหรือวัดได มีระดับคะแนนเทากับ 0
3) ไมมีความสอดคลองหรือไมสามารถวัดไดมีระดับคะแนนเทากับ -1
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ผูวิจัยไดจัดทำแบบประเมินแบบจำลองดัชนีว ัดผลสำเร็จสงมอบใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหา ปริมาณ และประเมินความ สอดคลองของขอคำถามกับวัตถุประสงค จากนั้น
นำมาหาคาความสอดคลองโดยใชสูตร ดังตอไปนี้

เมื่อ

R = ผลคูณของคะแนนกับจำนวนผูเชี่ยวชาญ
n = จำนวนผูเชี่ยวชาญ

โดยมีเ กณฑเปรี ย บเทีย บมาตรฐานความเที่ย งตรง (Validity) (Tepprasit & Yuvanont,
2015) เพื่อประเมินผลดัชนี IOC ของแบบจำลองดัชนีวัดผลสำเร็จกับจุดประสงคมีดังนี้
คาเฉลี่ย 0.00-0.49 ความสอดคลองของแบบจำลองดัชนีวัดผลสำเร็จอยูในเกณฑต่ำ
คาเฉลี่ย 0.50-0.69 ความสอดคลองของแบบจำลองดัชนีวัดผลสำเร็จอยูในเกณฑยอมรับ
คาเฉลี่ย 0.70-0.79 ความสอดคลองของแบบจำลองดัชนีวัดผลสำเร็จอยูในเกณฑดี
คาเฉลี่ย 0.80-1.00 ความสอดคลองของแบบจำลองดัชนีวัดผลสำเร็จอยูในเกณฑดีมาก
จากการคำนวณคาดัชนี IOC จากสมการ พบวามีคาเทากับ 0.90 แสดงวาความสอดคลอง
ของแบบจำลองดัชนีวัดผลสำเร็จอยูในเกณฑดีมาก
5.นำแบบสอบถามที่ตรวจสอบแกไขแลวมาดำเนินการทดลองใช (Try Out) กับการใชบริการ
ของเทศบาลนครปากเกร็ ด จำนวน 30 คน เพื ่ อ หาค า ความเชื ่ อ มั ่ น (Reliability) พบว า
มีคาสัม ประสิ ทธิ์แ อลฟาของ Cronbach เทากับ 0.89 จะไดสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ Cronbach
เกินกวา 0.80 ถือวามีระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนำมาวิเคราะหตามขั้นตอน ดังนี้
3.3.1. ผูวิจัยไดประสานงานกับหัวหนาสวนงาน ที่ดูแลในแตละงานบริการทั้ง 4 งานของ
เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.3.2. คณะผูวิจัยนำแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไปเก็บขอมูลกับผูรับบริการที่เปนกลุมตัวอยาง
โดยใชวิธีการเก็บแบบสอบถามผาน Google Form
3.3.3. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดท้งั หมด จำนวน 2,000 ฉบับ โดยเริ่มเก็บขอมูลตั้งแต
25 กรกฎาคม 2564 - 5 สิงหาคม 2564 โดยเก็บแบบสอบถามกับประชาชนที่มาใชบริการทั้ง 4 งาน
ของเทศบาลนครนนทบุรี และทำการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม ไดทั ้งสิ้น
2,000 ฉบับ ผาน Google Form เพื่อทำการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนตอไป
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3.4 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดำเนินการดังนี้
3.4.1. การตรวจสอบขอ มูล (Editing) โดยผู ว ิจ ัย ตรวจสอบความสมบู รณ ของการตอบ
แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก
3.4.2. การลงรหัส (Coding) นำแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลว มาลงรหัสตามที่ได
กำหนดไว ส ำหรับ แบบสอบถามที่เ ปนปลายเปด (Open-ended) ผู ว ิจ ั ยได ใชวิธ ีวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)
3.4.3. การประมวลขอมูลที่ลงรหัสแลว โดยใชโปรแกรมสถิติสำเร็จ รูปเพื ่อการวิจั ยทาง
สังคมศาสตร
3.4.3.1. แบบสอบถามสวนที่ 1 หาคาความถี่และรอยละ
3.4.3.2. แบบสอบถามสวนที่ 2 หาคาเฉลี่ยเลขคณิตและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.4.3.3. ทดสอบสมมติฐานดวยคาที (t-test) คาเอฟ (F-test) และคา LSD
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติพื้นฐาน ไดแก
3.5.1. รอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร
ดังนี้
ตัวเลขตองการเปรียบเทียบ x 100
จำนวนเต็ม
3.5.2. สูตรคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean หรือ 𝑋)
รอยละ =

X

เมื่อ

=

∑

แทน คาคะแนนเฉลี่ย
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
3.5.3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)โดยใชสูตร

เมื่อ

X

S.D.

=

S.D.

แทน

∑

(∑ )
(

)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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(∑ 𝑥) แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวอยางกำลังสอง
N
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
3.5.4. สูตรคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha-Coefficeint) ของครอนบาค (Cronbach.1970 : 161) มีสูตรดังนี้


เมื่อ

=



แทน
N
แทน
2
 S i แทน



N  1  S i
2
N  1 
St

2






คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
จำนวนขอของแบบสอบถาม
ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ

2

แทน คาความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
3.5.5. การทดสอบคา t – test แบบสองกลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน (Independent
samples test) สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน สถิติที่ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนที่
ไดจากแบบสอบถาม โดยใชสูตรการทดสอบคา t (t-test dependent) sample
St

T

=

∑
∑

(∑ )

df
= n -1
เมื่อ T
แทน คาที่ใชในการพิจารณา t-distribution
D
แทน คะแนนความแตกตางของคะแนนแตละคู
n
แทน จำนวนคู
3.5.6. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระ
มีมากกวา 2 กลุม ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวา ง
คาเฉลี่ยของตัว แปร โดยใชสูตร F-test (Miles, J. 2001) และกรณีพบวาความแตกต างรายคู จะ
ทดสอบดวยวิธี LSD (Least Significant Difference)
F
เมื่อ

=

F
แทน คาสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution)
𝑀𝑆 แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม
𝑀𝑆 แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม
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3.5.7. เกณฑการแปลความหมายของคะแนน ผูวิจัยจะวิเคราะหทั้งในภาพรวมของความพึง
พอใจ และความพึงพอใจในดา นตางๆ ทั้ง 4 ดาน กำหนดเกณฑสำหรั บวัดผลโดยเอาคาเฉลี่ยเปน
ตัวชี้วัด โดยกำหนดเกณฑการวิเคราะหขอมูล จะใชคะแนนของกลุมตัวอยางแบงระดับความพึงพอใจ
ออกเปน 5 ระดับ โดยการหาชวงความกวางของอันตรภาคชั้นดังนี้
ความกวางของอันตรภาพชั้น
ความกวางของอันตรภาพชั้น
ความกวางของอันตรภาพชั้น
คาเฉลี่ย
4.21 – 5.00
คาเฉลี่ย
3.41 – 4.20
คาเฉลี่ย
2.61 – 3.40
คาเฉลี่ย
1.81 – 2.60
คาเฉลี่ย
1.00 – 1.80

=
(คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ำสุด) / จำนวนชั้น
=
(5 - 1) / 5
=
0.80
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอย
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

ถาเปรียบเทียบเปนรอยละความพึงพอใจจะเทียบไดเปนรอยละ โดยผูวิจัยใชสถิติคาเฉลี่ย
แลวนำคาเฉลี่ยมาปรับใหเปนรอยละโดยการคูณ 20 ไดรอยละออกมาแลวนำไปเทียบหาคาคะแนน
ตามเกณฑ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากกวา
ระดับความพึงพอใจระหวาง
ระดับความพึงพอใจระหวาง
ระดับความพึงพอใจระหวาง
ระดับความพึงพอใจระหวาง
ระดับความพึงพอใจระหวาง
ระดับความพึงพอใจระหวาง
ระดับความพึงพอใจระหวาง
ระดับความพึงพอใจระหวาง
ระดับความพึงพอใจระหวาง
ระดับความพึงพอใจต่ำกวา

รอยละ 95 ขึ้นไป
รอยละ 91 – 95
รอยละ 86 – 90
รอยละ 81 – 85
รอยละ 76 – 80
รอยละ 71 – 75
รอยละ 66 – 70
รอยละ 61 – 65
รอยละ 56 – 60
รอยละ 51 – 55
รอยละ 50

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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เพื่อที่จะสามารถนำคาระดับความพึงพอใจเปรียบเทียบกับเกณฑขององคกรปกครองส วน
ทองถิ่นที่ไดกำหนดตัวชี้วัดในมิติดานคุณภาพการใหบริการ ดังนี้
เกณฑการประเมิน
ตัวชี้วัด
คะแนนเต็ม
2.1 รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
10
 ระดับความพึงพอใจมากกวา
รอยละ 95 ขึ้นไป
9
 ระดับความพึงพอใจมากกวา
รอยละ 91 – 95
8
 ระดับความพึงพอใจมากกวา
รอยละ 86 – 90
7
 ระดับความพึงพอใจมากกวา
รอยละ 81 – 85
6
 ระดับความพึงพอใจมากกวา
รอยละ 76 – 80
5
 ระดับความพึงพอใจมากกวา
รอยละ 71 – 75
 ระดับความพึงพอใจมากกวา
รอยละ 66 – 70
 ระดับความพึงพอใจมากกวา
รอยละ 61 – 65

4

 ระดับความพึงพอใจมากกวา
รอยละ 56 – 60

2

 ระดับความพึงพอใจมากกวา
รอยละ 51 – 55
 ต่ำกวา รอยละ 50

1

3

0

คะแนนที่
ได

วิธีการประเมิน
1.ประเมินผลจากขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ
พิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
เจาหนาที่รัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มา
รับบริการหรือติดตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ขอรับการประเมิน โดยการจางสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอกพื้นที่จังหวัด
เปนหนวยสำรวจ ทั้งนี้ตองมีการสำรวจและประเมิน
ความพึงพอใจอยางนอย 4 งาน เชน
(1) งานดานบริการกฎหมาย
(2) งานดานทะเบียน
(3) งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง
(4) งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(5) งานดานการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
(6) งานดานการศึกษา
(7) งานดานเทศกิจ หรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย
(8) งานดานรายไดหรือภาษี
(9) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(10) งานดานสาธารณสุข
(11) งานดานอื่นๆ
ในการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในแตละงาน
อยางนอยตองมีการกำหนดกรอบงานที่จะประเมิน
ประกอบดวย
(1) ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ
(2) ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ
(3) ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ
(4) ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก
เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการดำเนินการของ
ตัวชี้วัดดังกลาวไดบรรลุผลตามขอมูล เชน
-หนังสือรับรองผลสรุปคะแนนการประเมิน
ความพึงพอใจจากสถาบันการศึกษา
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เกณฑการประเมิน
ตัวชี้วัด

คะแนนเต็ม

คะแนนที่
ได

วิธีการประเมิน
-แบบสำรวจความพึงพอใจที่ใชในการประเมิน
-สถานที่ เอกสาร หรือหลักฐานทีแ่ สดงถึงความ
พึงพอใจ
-ตั ว อย า งบุ ค คลที ่ ม ี ค วามพึ ง พอใจต อ การ
ใหบริการสาธารณะ

ที่มา : แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกำหนดประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552.

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจ ัยในครั้งนี้เปนการสำรวจความพึงพอใจของผูรับ บริ การที่ มี ตอ การใหบ ริการของ
เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือ งนนทบุ รี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ว ั ตถุ ป ระสงค เพื ่ อทราบระดั บ
ความพึ ง พอใจในการให บ ริก ารของเทศบาลนครนนทบุร ี อำเภอเมื อ งนนทบุ รี จั งหวั ดนนทบุรี
ในการใหบริการ 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ
ดา นเจา หน า ที่ผ ู ใ ห บ ริก าร และดา นสิ่ ง อำนวยความสะดวก สำหรั บ การวิ จ ัย ในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 นี้ เทศบาลนครนนทบุรี ใหสำรวจงานที่ใหบริการจำนวน 4 งาน ไดแก โครงการมหกรรม
คนนนท รัก ษไ ต (สำนัก การสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอ ม) งานซ อมแซมไฟฟา สาธารณะ (สำนัก
การชาง) งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง) และงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
สำหรับกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มาติดตอขอรับบริ การ
จากหนวยงานทั้ง 4 ดาน จำนวน 2,000 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยจัดทำแบบสอบถามใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิท ธิผลการปฏิบัติงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ข อมูลผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม
Google form ใหกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหหาค าความถี่
คาร อยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบคาเอฟ
(F-test) มีลำดับ ขั้นตอนการนำเสนอผลการวิเคราะหต ามวัตถุประสงค ข องการวิ จัยที่ กำหนดไว
โดยนำเสนอเปนตารางประกอบการบรรยายแบงออกเปน 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในการใหบริการ 4 ดาน
ตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามงาน 4 งาน
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตอนที ่ 5 ข อ เสนอแนะของผู  ร ั บ บริ ก ารที ่ มี ต  อ การให บ ริก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี
จากคำถามปลายเปด
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สัญลักษณและอักษรยอที่ใชสื่อความหมายในการวิจัย
ผูวิจัยไดกำหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชสื่อความหมายในงานวิจัยดังนี้
X
แทน คาเฉลี่ย
SD แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
แทน จำนวนกลุมตัวอยาง
t
แทน คาสถิติที่ใชใน t – distribution
F
แทน คาสถิติที่ใชใน F – distribution
r
แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
df
แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom)
Sig แทน คาความนาจะเปนของสถิติที่คำนวณได
SE
แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
*
แทน นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**
แทน นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพหลัก รายไดเฉลี่ยตอเดือน และงานที่ติดตอขอรับบริการ/รวมกิจกรรมกับเทศบาลนครนนทบุรี
ดังตารางที่ 4.1–4.7
ตารางที่ 4.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ
ขอมูลสวนบุคคล
จำนวน
เพศ
ชาย
992
หญิง
1,008
รวม
2,000

รอยละ
49.60
50.40
100.00
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ภาพที่ 4.1 แสดงคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ
จากตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.1 เมื่อพิจารณากลุมตัวอยางของประชาชนที่มาติดตอขอรับ
บริการและตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 1,008 คน
คิดเปนรอยละ 50.40 และเพศชาย จำนวน 992 คน คิดเปนรอยละ 49.60
ตารางที่ 4.2 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ
ขอมูลสวนบุคคล
จำนวน
อายุ
ต่ำกวา 20 ป
2
16
20 – 29 ป
86
30 – 39 ป
605
40 – 49 ป
607
50 – 59 ป
684
มากกวา 60 ป
รวม
2,000

รอยละ
0.10
0.80
4.30
30.25
30.35
34.20
100.00
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ภาพที่ 4.2 แสดงคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ
จากตารางที่ 4.2 และ ภาพที่ 4.2 เมื่อพิจารณากลุมตัวอยางของประชาชนที่มาติดตอขอรับ
บริการและตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ พบวา สวนใหญ มีชวงอายุ มากกวา 60 ป จำนวน
684 คน คิดเปนรอยละ 34.20 รองลงมา ไดแก ชวงอายุ 50-59 ป จำนวน 607 คน คิดเปนรอยละ
30.35 และผูตอบแบบสอบถามที่ม ีจำนวนนอ ยที ่สุด ไดแก ชวงอายุต่ำกวา 20 ป จำนวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 0.10
ตารางที่ 4.3 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา
ขอมูลสวนบุคคล
จำนวน
รอยละ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
52
2.60
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
803
40.15
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
673
33.65
ปริญญาตรี
444
22.20
สูงกวาปริญญาตรี
28
1.40
รวม
2,000
100.00

77

ภาพที่ 4.3 แสดงคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จำแนกตามระดับการศึกษา
จากตารางที่ 4.3 และ ภาพที่ 4.3 เมื่อพิจารณากลุมตัวอยางของประชาชนที่มาติดตอขอรับ
บริ ก ารและตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดั บ การศึ ก ษา พบว า สว นใหญ ก ารศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา จำนวน 803 คน คิดเปนรอยละ 40.15 รองลงมา ไดแก อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา จำนวน 673 คน คิดเปนรอยละ 33.65 และนอยที่สุด ไดแก สูงกวาปริญญาตรี จำนวน
28 คน คิดเปนรอยละ 1.40
ตารางที่ 4.4 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพหลัก
ขอมูลสวนบุคคล
จำนวน
รอยละ
อาชีพหลัก
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
243
12.15
เอกชน
341
17.05
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
386
19.30
รับจาง
431
21.55
นักเรียน/นักศึกษา
2
0.10
ขาราชการบำนาญ
78
3.90
แมบาน/พอบาน
491
24.55
เกษตร
24
1.20
กำลังหางานทำ
4
0.20
รวม
2,000
100.00
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ภาพที่ 4.4 แสดงคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จำแนกตามอาชีพหลัก
จากตารางที่ 4.4 และ ภาพที่ 4.4 เมื่อพิจารณากลุมตัวอยางของประชาชนที่มาติดตอ
ขอรับบริการและตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพหลัก พบวา สวนใหญเปน พอบาน/แมบาน
จำนวน 491 คน คิดเปนรอยละ 24.55 รองลงมา ไดแก รับ จาง จำนวน 431 คน คิดเปนรอยละ
21.55 และนอยที่สดุ ไดแก นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.10
ตารางที่ 4.5 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายไดตอเดือน
ขอมูลสวนบุคคล
จำนวน
รอยละ
รายไดตอเดือน
ต่ำกวา 9,000 บาท
22
1.10%
9,001 – 19,000 บาท
652
32.60%
19,001 – 29,000 บาท
709
35.45%
29,001 – 39,000 บาท
538
26.90%
39,001 บาทขึ้นไป
79
3.95%
รวม
2,000
100.00
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ภาพที่ 4.5 แสดงคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จำแนกตามรายไดตอเดือน
จากตารางที่ 4.5 และ ภาพที่ 4.5 เมื่อพิจารณากลุมตัวอยางของประชาชนที่มาติดตอขอรับ
บริการและตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายไดตอเดือน พบวา สวนใหญมีรายไดตอเดือน 19,00129,000 บาท จำนวน 709 คน คิดเปนรอยละ 35.45 รองลงมา ไดแก รายได 9,001 – 19,000 บาท
จำนวน 652 คน คิดเปนรอยละ 32.60 และนอยที่สุด ไดแก ต่ำกวา 9,000 บาท จำนวน 22 คน
คิดเปนรอยละ 1.10
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนคร
นนทบุรี ในการใหบริการ 4 ดาน
ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุรี ในการใหบริการ 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทาง
การใหบริการ ดานเจา หนา ที่ผ ู ใหบ ริ การและดานสิ่งอำนวยความสะดวก ของงาน 4 งาน ไดแ ก
โครงการมหกรรมคนนนท รัก ษไ ต (สำนักการสาธารณสุข และสิ่ งแวดลอม) งานซอ มแซมไฟฟ า
สาธารณะ (สำนักการชาง) งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง) และงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม) ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4.6 – 4.12
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ตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอ การใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี ดานบริการ 4 ดาน ในภาพรวม
N = 2000 ระดับความ
ระดับ
ความพึงพอใจการใหบริการ
พึงพอใจ คะแนน ความพึง ลำดับ
SD
X
(รอยละ)
พอใจ
1. ดานกระบวนการขั้นตอน
4.58 0.48 91.60%
9
มากที่สุด
2
การใหบริการ
2. ดานชองทางการใหบริการ 4.55 0.49 91.00%
9
มากที่สุด
3
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.61 0.45 92.20%
9
มากที่สุด
1
4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.50 0.51 90.40%
8
มากที่สุด
4
รวม
4.56 0.48 91.20%
9
มากที่สุด

ภาพที่ 4.6 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูรบั บริการที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลนครนนทบุรีในภาพรวม
จากตารางที่ 4.6 และ ภาพที่ 4.6 พบวา รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี ดานบริการ 4 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับคารอยละจากมากไปหานอยไดดังนี้
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
92.20 คะแนนที่ได 9 คะแนน
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ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 91.60 คะแนนที่ได 9 คะแนน
ดานชองทางการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
91.00 คะแนนที่ได 9 คะแนน
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 90.40 คะแนนที่ได 8 คะแนน
ตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการที่มีตอการให บริการของเทศบาล
นครนนทบุรี จำแนกตามงาน 4 งาน
3.1 สรุปผลการวิเคราะหทั้ง 4 งานของเทศบาลนครนนทบุรี
จากผลการวิเคราะหของผูตอบแบบสอบถาม สามารถนำมาสรุปได ดังนี้
ตารางที่ 4.7 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งาน 4 งาน ในภาพรวม
งานบริการ 4 งาน
ระดับ
SD %(รอยละ) คะแนน
ลำดับ
X
ของเทศบาลนครนนทบุรี
ความพึงพอใจ
1. โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต
4.74 0.42 94.80%
9
มากที่สุด
1
(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
2. งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
4.50 0.52 90.00%
8
มากที่สุด
3
(สำนักการชาง)
3. งานบริการสวนสาธารณะ
4.45 0.50 89.00%
8
มากที่สุด
4
(สำนักการชาง)
4. งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
4.54 0.50 90.80%
8
มากที่สุด
2
(กองสวัสดิการสังคม)
รวม
4.56 0.48 91.20%
9
มากที่สุด
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ภาพที่ 4.7 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
งาน 4 งาน ในภาพรวม
จากตารางที่ 4.7 และ ภาพที่ 4.7 พบวา รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งาน 4 งาน ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
91.20 คะแนนที่ได 9 คะแนน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 งาน คือ
โครงการมหกรรมคนนนท รัก ษไ ต (สำนักการสาธารณสุข และสิ่ งแวดลอม) งานซอ มแซมไฟฟ า
สาธารณะ (สำนักการชาง) งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง) และงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม) โดยเรียงลำดับคารอยละจากมากไปหานอยไดดังนี้
โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) พบวา ผูรับบริการ
มีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 94.80 คะแนนที่ได 9 คะแนน
งานเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ (กองสวัสดิการสังคม) พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ อยูในระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.80 คะแนนที่ได 8 คะแนน
งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง) พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ อยูในระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.00 คะแนนที่ได 8 คะแนน
งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง) พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ อยูในระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.00 คะแนนที่ได 8 คะแนน
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ผูตอบแบบสอบถามไดมาจากประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาล
นครนนทบุรี จำแนกตามงาน 4 งาน ไดแก โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม) งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชา ง) งานบริการสวนสาธารณะ (สำนัก
การชาง) และงานเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ (กองสวัสดิการสังคม) มีรายละเอียดดังนี้
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3.1.1 โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ผลการวิเคราะหของผูตอบแบบสอบถามสำหรับ โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนัก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) แสดงดังตารางที่ 4.8 – 4.9
ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) เทศบาลนครนนทบุรี รายดาน
N = 500
ระดับ
ความคิดเห็นตอการใหบริการ
ความพึง
SD
X
พอใจ
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีเอกสาร แผนพับ ใหขอมูลเบื้องตน 4.79 0.41 มากที่สุด
4.79 0.40 มากที่สุด
1.2 มีขั้นตอนการใหบริการอยางมีระบบ รวดเร็ว
1.3 มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม
4.77 0.42 มากที่สุด
รวม
4.78 0.41 มากที่สุด
ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เชนโทรศัพท โทรสาร เว็บไซต
4.71 0.45 มากที่สุด
www.nakornnont.com ปายดิจิตอล เฟสบุค ไลนและวารสารเทศบาล
นครนนท
4.71 0.45 มากที่สุด
2.2 มีชองทางการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
2.3 มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และแสดงความคิดเห็น ตอบสนองความ 4.70 0.46 มากที่สุด
ตองการของผูรองเรียน
รวม
4.71 0.45 มากที่สุด
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.89 0.31 มากที่สุด
3.1 เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัวเหมาะสม
4.89 0.31 มากที่สุด
3.2 เจาหนาที่มีความรูสามารถใหคำแนะนำและแกไขปญหาไดเปนอยางดี
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสอยางถูกตองและ
4.88 0.32 มากที่สุด
รวดเร็ว
4.88 0.33 มากที่สุด
3.4 มีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
รวม
4.89 0.32 มากที่สุด
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
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4.1 สถานที่ตั้งในการใหบริการมีความเหมาะสม เดินทางสะดวก
4.2 มีวัสดุ/อุปกรณพรอมในการแพทยพรอมใหบริการ
4.3 มีหองน้ำและสถานที่จอดรถเพียงพอ
รวม
รวมทั้ง 4 ดาน

4.60
4.63
4.56
4.59
4.74

0.49
0.48
0.50
0.49
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.8 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนคร
นนทบุรี โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) โดยภาพรวมอยูใน
ระดับพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริก าร พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดั บ
มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 1.1 มีการประชาสัมพันธข อมูลขาวสาร มีเอกสาร แผนพับ ใหขอ มูล
เบื้อ งตน และขอ 1.2 มีข ั้นตอนการให บริก ารอยางมีระบบ รวดเร็ว โดยมีค  าเฉลี ่ย เท ากับ 4.79
รองลงมา ไดแก ขอ 1.3 มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77
ดานชองทางการใหบริการ พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.71 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ได แ ก ข อ 2.1 มี ช  อ งทางการให บ ริ ก ารที ่ ห ลากหลาย เช น โทรศั พ ท โทรสาร เว็ บ ไซต
www.nakornnont.com ป ายดิ จิต อล เฟสบุค ไลนแ ละวารสารเทศบาลนครนนท และ ขอ 2.2
มีชองทางการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 รองลงมา ไดแก ขอ 2.3 มีชองทาง
การรับเรื่องรองเรียน และแสดงความคิดเห็น ตอบสนองความตองการของผูรองเรียน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.70
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.89 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก ขอ 3.1 เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัวเหมาะสม และขอ 3.2
เจาหนาที่มีความรูสามารถใหคำแนะนำและแกไขปญหาไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89
รองลงมา ไดแก ขอ 3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสอยางถูกตองและรวดเร็ว
และขอ 3.4 มีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.59 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก ขอ 4.2 มีวัสดุ/อุปกรณพรอมในการแพทยพรอมใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 รองลงมา
ไดแก ขอ 4.1 สถานที่ตั้งในการใหบริการมีความเหมาะสม เดินทางสะดวก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60
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สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ขอ 4.3 มีหองน้ำและสถานที่จอดรถเพียงพอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.56
ตารางที่ 4.9 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที ่ ม ี ต  อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนครนนทบุ ร ี โครงการมหกรรมคนนนท รั ก ษ ไ ต (สำนั ก
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
N = 500
ระดับ
ความพึงพอใจการใหบริการ
1.ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
2.ดานชองทางการใหบริการ
3.ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
รวม

X

SD

%
(รอยละ)

คะแนน

ความพึง
พอใจ

ลำดับ

4.78
4.71
4.89
4.59
4.74

0.41
0.45
0.32
0.49
0.42

95.60%
94.20%
97.80%
91.80%
94.80%

10
9
10
9
9

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

2
3
1
4

ภาพที่ 4.8 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
จากตารางที่ 4.9 และภาพที่ 4.8 พบวา รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) ในภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมากที ่สุด คิดเปนรอยละ 94.80 คะแนนที่ได
9 คะแนน
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เมื่ อพิ จ ารณาเป น รายด า น พบว า ผู  ร ั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจอยู  ในระดั บ มากที่ สุ ด
โดยเรียงลำดับคารอยละจากมากไปหานอยได ดังนี้
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
97.80 คะแนนที่ได 10 คะแนน
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 95.60 คะแนนที่ได 10 คะแนน
ดานชองทางการใหบริการ ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
94.20 คะแนนที่ได 9 คะแนน
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ
91.80 คะแนนที่ได 9 คะแนน
3.1.2 งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
ผลการวิเคราะหของผูตอบแบบสอบถามสำหรับงานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
เทศบาลนครนนทบุรี แสดงดังตารางที่ 4.10 – 4.11
ตารางที่ 4.10 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี
ตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง) เทศบาลนคร
นนทบุรี รายดาน
N = 500
ระดับ
ความคิดเห็นตอการใหบริการ
ความพึง
SD
X
พอใจ
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีเอกสาร แผนพับ ใหขอมูล
เบื้องตน
1.2 มีขั้นตอนการใหบริการอยางมีระบบ รวดเร็ว
1.3 มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม
รวม
ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เชนโทรศัพท โทรสาร เว็บไซต
www.nakornnont.com ปายดิจิตอล เฟสบุค ไลนและวารสารเทศบาล
นครนนท

4.49

0.50

มากที่สุด

4.49
4.50
4.50

0.50
0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.46

0.52

มากที่สุด
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2.2 มีชองทางการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
2.3 มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และแสดงความคิดเห็นตอบสนองความ
ตองการของผูรองเรียน
รวม
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3.1 เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัวเหมาะสม
3.2 เจาหนาที่มีความรูสามารถใหคำแนะนำและแกไขปญหาไดเปนอยางดี
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสอยางถูกตองและ
รวดเร็ว
3.4 มีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
รวม
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งในการติดตอขอรับการบริการมีความเหมาะสม เดินทาง
สะดวก
4.2 มีวัสดุ/อุปกรณพรอมและเพียงพอใหในการใหบริการ
รวม
รวมทั้ง 4 ดาน

4.47

0.51

4.49

0.52

มากที่สุด

4.48

0.52

มากที่สุด

4.56
4.59

0.50
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด

4.55
4.57

0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.46

0.54

มากที่สุด

4.45
4.45
4.50

0.58
0.56
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.10 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุรี งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง) เทศบาลนครนนทบุรี ในภาพรวมอยูใน
ระดับพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 พิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปน รายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 1.3 มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.50 รองลงมา ไดแก ขอ 1.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีเอกสาร แผนพับ ใหขอมูลเบื้องตน
และขอ 1.2 มีขั้นตอนการใหบริการอยางมีระบบ รวดเร็ว มีการใหบริ การที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลา
เหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49
ดานชองทางการใหบริการ พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ได แ ก 2.3 มี ช  อ งทางการรั บ เรื ่ อ งร อ งเรี ย น และแสดงความคิ ด เห็ น ตอบสนองความต อ งการ
ของผูรองเรียน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 รองลงมา ไดแก ขอ 2.2 มีชองทางการบริการที่สะดวก
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รวดเร็ว โดยมี คา เฉลี่ยเทากับ 4.47 สว นขอที่มีคา เฉลี่ยนอ ยที่สุด ไดแ ก ข อ 2.1 มี ช องทางการ
ใหบริการที่หลากหลาย เชนโทรศัพท โทรสาร เว็บไซต www.nakornnont.com ปายดิจิตอล เฟสบุค
ไลนและวารสารเทศบาลนครนนท โดยมีคา เฉลี่ยเทากับ 4.46
ดานเจาหนาที่ใหบริการ พบวา ในภาพรวมมีความพึง พอใจอยูในระดั บมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ขอ 3.2 เจาหนาที่มีความรูสามารถใหคำแนะนำและแกไขปญ หาไดเปนอยางดี โดยมีค าเฉลี่ย
เทากับ 4.59 รองลงมา ไดแก ขอ 3.1 เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัว
เหมาะสม และขอ 3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสอยางถูกตองและรวดเร็ว
โดยมีคาเฉลี่ยเท ากับ 4.56 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอ ยที่สุด ไดแ ก ข อ 3.4 มีเจา หนา ที่เพีย งพอต อ
การใหบริการ โดยมีคา เฉลี่ยเทากับ 4.55
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.45 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ขอ 4.1 สถานที่ตั้งในการติดตอขอรับการบริการมีความเหมาะสม เดินทางสะดวก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.46 รองลงมา ไดแก ขอ 4.2 มีวัสดุ/อุปกรณพรอมและเพียงพอใหในการใหบริการ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.45
ตารางที่ 4.11 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่
มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
N = 500
ระดับ
ความพึงพอใจการใหบริการ
คะแนน ความพึง ลำดับ
SD
%(ร
อ
ยละ)
X
พอใจ
1.ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
4.50 0.50 90.00%
8
มากที่สุด
2
2.ดานชองทางการใหบริการ
4.48 0.52 89.60%
8
มากที่สุด
3
3.ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.57 0.50 91.40%
9
มากที่สุด
1
4.ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4.45 0.56 89.00%
8
มากที่สุด
4
รวม
4.50 0.52 90.00%
8
มากที่สุด
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ภาพที่ 4.9 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุรี งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
จากตารางที่ 4.11 และ ภาพที่ 4.9 พบวา รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของเทศบาลนครนนทบุร ี งานซอมแซมไฟฟา สาธารณะ (สำนักการช าง) เทศบาลนคร
นนทบุรี ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.00 คะแนนที่ได 8 คะแนน เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับคารอยละจากมาก
ไปหานอยไดดังนี้
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 91.40 คะแนนที่ได 9 คะแนน
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบ ริก าร พบวา ผู ร ับ บริก ารมีค วามพึงพอใจอยูใ นระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.00 คะแนนที่ได 8 คะแนน
ดานชองทางการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 89.60 คะแนนที่ได 8 คะแนน
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 89.00 คะแนนที่ได 8 คะแนน
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3.1.3 งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
ผลการวิเคราะหของผูตอบแบบสอบถามสำหรับ งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการช าง)
แสดงดังตารางที่ 4.12 – 4.13
ตารางที่ 4.12 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มี
ตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง) เทศบาลนคร
นนทบุรี รายดาน
N = 500
ระดับ
ความคิดเห็นตอการใหบริการ
ความพึง
SD
X
พอใจ
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเว็บไซตเขียนคำรองผาน
4.46 0.50 มากที่สุด
โทรศัพท เฟสบุค ไลน ทวิตเตอรเบื้องตน
1.2 มีขั้นตอนการใหบริการอยางมีระบบ ตามขั้นตอนปฏิบัติงาน
4.47 0.50 มากที่สุด
1.3 มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม
4.47 0.50 มากที่สุด
รวม
4.47 0.50 มากที่สุด
ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เชนโทรศัพท โทรสาร เว็บไซต
www.nakornnont.go.th การมาติดตอกับเจาหนาที่ที่สำนักงานศูนยดำรง 4.45 0.50 มากที่สุด
ธรรม
2.2 มีชองทางการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
4.47 0.50 มากที่สุด
2.3 มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และแสดงความคิดเห็น ตอบสนอง
4.46 0.50 มากที่สุด
ความตองการของผูรองเรียน
รวม
4.46 0.50 มากที่สุด
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3.1 เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัวเหมาะสม 4.44 0.50 มากที่สุด
3.2 เจาหนาที่มีความรูสามารถใหคำแนะนำและแกไขปญหาไดเปนอยางดี 4.47 0.50 มากที่สุด
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสอยางถูกตองและ
4.43 0.50 มากที่สุด
รวดเร็ว
3.4 มีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
4.42 0.49 มากที่สุด
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รวม
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งในการใหบริการมีความเหมาะสม เดินทางสะดวก
4.2 มีวัสดุ/อุปกรณพรอมและเพียงพอใหในการใหบริการ
รวม
รวมทั้ง 4 ดาน

4.44

0.50

มากที่สุด

4.42
4.43
4.43
4.45

0.49
0.50
0.49
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.12 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุรี งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง) เทศบาลนครนนทบุรี ในภาพรวมอยูในระดับ
พอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 พิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปน รายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 1.2 มีขั้นตอนการใหบ ริการอยา งมีระบบ ตามขั้ นตอนปฏิบ ัติ งาน และ
ขอ 1.3 มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 รองลงมา ไดแก
ขอ 1.1 มีก ารประชาสัมพั นธข อมูลข าวสารผานเว็ บไซตเ ขียนคำรองผา นโทรศัพท เฟสบุ ค ไลน
ทวิตเตอร เบื้องตน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46
ดานชองทางการใหบริการ พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก ขอ 2.2 มีชองทางการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 รองลงมา ไดแก
ขอ 2.3 มี ช  อ งทางการรับ เรื ่อ งรอ งเรีย น และแสดงความคิดเห็น ตอบสนองความต อ งการของ
ผูรองเรียน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ขอ 2.1 มีชองทางการ
ใหบริการที่หลากหลาย เชนโทรศัพท โทรสาร เว็บไซต www.nakornnont.go.th การมาติดตอกับ
เจาหนาที่ที่สำนักงานศูนยดำรงธรรม โดยมีคา เฉลี่ยเทากับ 4.45
ดานเจาหนาที่ใหบ ริการ พบวา ในภาพรวมมีความพึง พอใจอยู ในระดับ มากที่ส ุ ด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ขอ 3.2 เจาหนาที่มีความรูสามารถใหคำแนะนำและแกไขปญ หาไดเปนอยางดี โดยมีค าเฉลี่ย
เทากับ 4.47 รองลงมา ไดแก ขอ 3.1 เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัว
เหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ขอ 3.4 มีเจาหนาที่เพียงพอ
ตอการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
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คือ ขอ 4.2 มีวัสดุ/อุปกรณพรอมและเพียงพอใหในการใหบริการ โดยมีคา เฉลี่ยเทากับ 4.43รองลงมา
ไดแก ขอ 4.1 สถานที่ต้งั ในการใหบริการมีความเหมาะสม เดินทางสะดวก โดยมีคา เฉลี่ยเทากับ 4.42
ตารางที่ 4.13 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
N = 500
ระดับ
ความพึงพอใจการใหบริการ
คะแนน ความพึง ลำดับ
SD %(รอยละ)
X
พอใจ
1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 4.47 0.50 89.40%
8
มากที่สุด
1
2. ดานชองทางการใหบริการ
4.46 0.50 89.20%
8
มากที่สุด
2
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.44 0.50 88.80%
8
มากที่สุด
3
4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4.43 0.49 88.60%
8
มากที่สุด
4
รวม
4.45 0.50 89.00%
8
มากที่สุด

ภาพที่ 4.10 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
จากตารางที่ 4.13 และ ภาพที่ 4.10 พบวา รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการ
ใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง) เทศบาลนครนนทบุรี
ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.00 คะแนนที่ได 8 คะแนน เมื่อพิจารณาเปน
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รายดาน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับคารอยละจากมากไปหา
นอยไดดังนี้
ดา นกระบวนการขั้ นตอนการใหบ ริการ พบวา ผูรับ บริการมีค วามพึ งพอใจอยู ในระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 89.40 คะแนนที่ได 8 คะแนน
ดานชองทางการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 89.20 คะแนนที่ได 8 คะแนน
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 88.80 คะแนนที่ได 8 คะแนน
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 88.60 คะแนนที่ได 8 คะแนน
3.1.4 งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
ผลการวิเคราะหของผูตอบแบบสอบถามสำหรับ งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการ
สังคม) แสดงดังตารางที่ 4.14 – 4.15
ตารางที่ 4.14 แสดงคาเฉลี่ยและคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผูรับบริก าร
ที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) เทศบาล
นครนนทบุรี รายดาน
N = 500
ความคิดเห็นตอการใหบริการ
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเว็บไซต เฟสบุค ไลน ทวิตเตอร ให
ขอมูลเบื้องตน
1.2 มีขั้นตอนการใหบริการอยางมีระบบ รวดเร็ว
1.3 มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม
รวม
ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เชน เว็บไซต
www.nakornnont.go.th ปายดิจิตอล เฟสบุค ไลน ฟรี wifi ตูบริการ
เอนกประสงค และวารสารเทศบาลนครนนท

ระดับ
ความพึง
พอใจ

X

SD

4.58

0.49

มากที่สุด

4.59
4.58
4.58

0.49
0.49
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.55

0.50

มากที่สุด
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2.2 มีชองทางการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
2.3 มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และแสดงความคิดเห็น ตอบสนองความ
ตองการของผูรองเรียน
รวม
ดานเจาหนาที่ผใู หบริการ
3.1 เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัวเหมาะสม
3.2 เจาหนาที่มีความรูสามารถใหคำแนะนำและแกไขปญหาไดเปนอยางดี
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสอยางถูกตองและรวดเร็ว
3.4 มีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
รวม
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 สถานที่ต้งั ในการใหบริการมีความเหมาะสม เดินทางสะดวก
4.2 มีวัสดุ/อุปกรณพรอมและเพียงพอใหในการใหบริการ
รวม
รวมทั้ง 4 ดาน

4.54

0.50

มากที่สุด

4.53

0.50

มากที่สุด

4.54

0.50

มากที่สุด

4.52
4.56
4.54
4.51
4.53

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.51
4.53
4.52
4.54

0.50
0.50
0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.14 พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุรี งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) ในภาพรวม อยูในระดับพอใจมากที่ สุด
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ พบวา ในภาพรวม มีความพึ งพอใจอยู ในระดับ
มากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 1.2 มีขั้นตอนการใหบริการอยางมีระบบ รวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59
รองลงมา ไดแก ขอ 1.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผา นเว็บ ไซต เฟสบุค ไลน ทวิตเตอร
ใหขอมูลเบื้องตน และขอ 1.3 มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.58
ดานชองทางการใหบริการ พบวา ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
เทากับ 4.54 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
ข อ 2.1 มี ช  อ งทางการให บ ริ ก ารที ่ ห ลากหลาย เช น เว็ บ ไซต www.nakornnont.go.th
ปา ยดิจิ ตอล เฟสบุค ไลน ฟรี wifi ตูบ ริการเอนกประสงค และวารสารเทศบาลนครนนท โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 รองลงมา ไดแก ขอ 2.2 มีชองทางการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ย
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เทากับ 4.54 สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ขอ 2.3 มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และแสดง
ความคิดเห็น ตอบสนองความตองการของผูรอ งเรียน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53
ดานเจาหนาที่ใหบริการ พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู ในระดั บมากที่สุด คาเฉลี่ย
เทากับ 4.53 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
ขอ 3.2 เจาหนาที่มีความรูสามารถใหคำแนะนำและแกไขปญหาไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.56 รองลงมา ไดแก ขอ 3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสอยางถูกตองและ
รวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 สวนขอที่มีคา เฉลี่ยนอยที่สุด ไดแก ขอ 3.4 มีเจาหนาที่เพียงพอตอ
การใหบริการ โดยมีคา เฉลี่ยเทากับ 4.51
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
เทากับ 4.52 และเมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก
ขอ 4.2 มีวัสดุ/อุปกรณพรอมและเพียงพอใหในการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 รองลงมา
ไดแก ขอ 4.1 สถานที่ตั้งในการใหบริการมีความเหมาะสม เดินทางสะดวก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51
ตารางที่ 4.15 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
N = 500
ระดับ
ความพึงพอใจการใหบริการ
คะแนน ความพึง
SD %(รอยละ)
X
พอใจ
1 1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 4.58 0.49 91.60%
9
มากที่สุด
2. ดานชองทางการใหบริการ
4.54 0.50 90.80%
8
มากที่สุด
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.53 0.50 90.60%
8
มากที่สุด
4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4.52 0.50 90.40%
8
มากที่สุด
รวม
4.54 0.50 90.80%
8
มากที่สุด

ลำดับ
1
2
3
4
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ภาพที่ 4.11 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
เทศบาลนครนนทบุรี งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
จากตารางที่ 4.15 และ ภาพที่ 4.11 พบวา รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) ในภาพรวมความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.80 คะแนนที่ได 8 คะแนน
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน โดย
เรียงลำดับคารอยละจากมากไปหานอยไดดังนี้
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบ ริก าร พบวา ผู ร ับ บริก ารมีค วามพึงพอใจอยูใ นระดับ
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 91.60 คะแนนที่ได 9 คะแนน
ดานชองทางการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 90.80 คะแนนที่ได 8 คะแนน
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 90.60 คะแนนที่ได 8 คะแนน
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 90.40 คะแนนที่ได 8 คะแนน
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ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรขอมูลปจจัยสวนบุคคลกับประเด็นการมีสวน
ร ว มในกิ จ กรรมของเทศบาลนครนนทบุ รี สำหรั บ โครงการมหกรรมคนนนท รั กษ ไ ต (สำนั ก
การสาธารณสุ ข และสิ ่ ง แวดล อ ม) งานซ อ มแซมไฟฟ า สาธารณะ (สำนั ก การช า ง) งานบริ ก าร
สวนสาธารณะ (สำนักการชาง) และงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) ผูวิจัยใชการทดสอบ
ที่ (t-test) สำหรับตัวแปร 2 กลุม เชน เพศ และการใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) สำหรับตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก ดังตารางที่ 4.16-4.22
ตารางที่ 4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริ การของ
เทศบาลนครนนทบุรี โดยจำแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
Sig
ความพึงพอใจตอการใหบริการ
T
N = 992 N = 1,008
(2 tailed)
X SD X SD
1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
4.58 0.43 4.58 0.43 -0.15 0.672
2. ดานชองทางการใหบริการ
4.55 0.44 4.54 0.45 0.63
0.572
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.61 0.43 4.60 0.43 0.88
0.122
4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4.52 0.46 4.47 0.42 2.40
0.384
รวม
4.57 0.44 4.55 0.43 0.94 0.437
หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.16 พบวา ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอประเด็นการ
ใหบริการของกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน โดยการทดสอบคา (t-test) ทั้ง 4 ดาน พบวา เพศตางกันมี
ผลตอการใหบริการ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่
ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05

98

ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการจำแนกตามอายุ
อายุ
ประเด็นการใหบริการ
ต่ำกวา 20 ป 21-29 ป
30-39 ป
40-49 ป
SD X
SD
SD X SD
X
X
1.ดานกระบวนการขั้นตอนการ
4.67 0.44 4.69 0.30 4.57 0.45 4.53 0.44
ใหบริการ
2.ดานชองทางการใหบริการ
4.00 0.44 4.33 0.41 4.52 0.46 4.52 0.45
3.ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.25 0.45 4.53 0.45 4.56 0.45 4.57 0.44
4.ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4.00 0.44 4.57 0.31 4.41 0.47 4.49 0.46
หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

50-59 ป
SD
X

60 ปขึ้นไป
SD
X

F

Sig

4.57 0.43 4.64

0.41

4.491

0.06

4.54 0.45 4.58
4.61 0.43 4.65
4.49 0.47 4.53

0.44
0.42
0.47

2.486
2.761
1.725

0.09
0.18
0.12

จากตารางที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบความแตกต างของคาเฉลี่ยระดับความพึ งพอใจของกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกัน โดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวทั้ง 4 ดาน พบวา กลุมอายุต างกั น มี ผลตอการให บริ การ คือ ดานกระบวนการขั้น ตอนการให บริการ ดานชองทางการให บริ การ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ จำแนกตามการศึกษา
การศึกษา
ประเด็นการใหบริการ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี
F
Sig
SD
SD
SD
SD
SD
X
X
X
X
X
1.ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 4.42 0.41 4.59 0.43 4.57 0.44 4.61 0.42 4.38
0.44
4.283 0.00**
2.ดานชองทางการใหบริการ
4.49 0.42 4.53 0.45 4.56 0.45 4.56 0.44 4.40
0.38
1.422 0.06
3.ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.45 0.40 4.62 0.43 4.60 0.44 4.61 0.42 4.53
0.43
0.808 0.07
4.ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4.32 0.46 4.53 0.46 4.47 0.47 4.51 0.46 4.37
0.40
4.100 0.06
หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.18 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาตางกัน โดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวทั้ง 4 ดาน พบวา กลุมการศึกษาตางกั น มีผลต อการใหบ ริการ คือ ด านกระบวนการขั้ นตอนการใหบริการ มี ระดับความพึงพอใจ
แตกตางกัน สวนดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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ตารางที่ 4.19 การเปรี ย บเที ย บค า เฉลี ่ ย ความแตกต า งรายคู  ค วามพึ ง พอใจของประชาชนต อ การให บ ริ ก ารด า นกระบวนการขั ้ น ตอนการให บ ริ ก าร
จำแนกตามการศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี
การศึกษา
4.42
4.59
4.47
4.61
4.38
X
ประถมศึกษา
4.42
0.004**
0.012*
0.002*
0.728
มัธยมศึกษา
4.59
0.317
0.454
0.010**
อนุปริญญา
4.47
0.114
0.022*
ปริญญาตรี
4.61
0.006**
สูงกวาปริญญาตรี
4.38
หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ แตกตางกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ แตกตางกับการศึกษาระดับอนุปริญญา
ระดับประถมศึกษา มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ แตกตางกับการศึกษาระดับปริญญาตรี
ระดับมัธยมศึกษา มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ แตกตางกับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี
ระดับอนุปริญญา มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ แตกตางกับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ แตกตางกับการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี
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ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ จำแนกตามอาชีพ
ประเด็นการ
ใหบริการ

รับราชการ
X

1. ดาน
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ใหบริการ
2. ดานชองทาง
การใหบริการ
3. ดานเจาหนาที่
ผูใหบริการ
4. ดานสิ่งอำนวย
ความสะดวก

SD

เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ
SD
X

ธุรกิจสวนตัว/
คาขาย
SD
X

รับจาง
X

SD

อาชีพหลัก
นักเรียน/
นักศึกษา
SD
X

ขาราชการ
บำนาญ
SD
X

แมบาน/
พอบาน
SD
X

เกษตร
X

SD

กำลังหางานทำ
X

F

Sig

SD

4.53

0.45 4.63

0.41 4.61 0.44 4.56 0.44 5.00 0.00 4.50 0.43 4.57 0.42 4.75

0.35 5.00 0.00

2.77

0.054

4.49

0.45 4.61

0.44 4.56 0.46 4.52 0.45 5.00 0.00 4.44 0.41 4.53 0.44 4.75

0.36 5.00 0.00

3.68

0.065

4.57

0.44 4.67

0.41 4.61 0.44 4.58 0.44 4.50 0.00 4.54 0.41 4.61 0.42 4.83

0.20 5.00 0.00

3.01

0.074

4.41

0.48 4.57

0.46 4.51 0.45 4.49 0.46 5.00 0.00 4.41 0.47 4.48 0.46 4.81

0.32 5.00 0.00

4.77

0.086

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ มีอาชีพตางกัน โดยการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวทั้ง 4 ดาน พบวา กลุมอาชีพ ต างกัน มีผลตอการให บริการ คื อ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ด านชองทางการใหบ ริการ
ดานเจาหนาทีผ่ ูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ จำแนกตามรายไดตอเดือน
ประเด็นการใหบริการ

ต่ำกวา9,000
X

SD

1. ดานกระบวนการ
4.67 0.38
ขั้นตอนการใหบริการ
2. ดานชองทาง
4.71 0.37
การใหบริการ
3. ดานเจาหนาที่
4.68 0.39
ผูใหบริการ
4. ดานสิ่งอำนวย
4.54 0.48
ความสะดวก
หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

9,001-19,000
X

SD

รายไดตอเดือน
19,001-29,000 29,001-39,000 39,001 บาทขึ้น
ไป
SD
SD
SD
X
X
X

F

Sig

4.57

0.43 4.60

0.43

4.57

0.43

4.62

0.43

1.03

0.392

4.51

0.45 4.57

0.45

4.55

0.45

4.57

0.43

2.32

0.055

4.61

0.43 4.62

0.43

4.60

0.43

4.54

0.44

0.80

0.526

4.48

0.47 4.51

0.46

4.51

0.45

4.50

0.48

0.57

0.682

จากตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนตางกัน โดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียวทั้ง 4 ดาน พบวา กลุมรายไดตอเดือนตางกัน มีผลตอการใหบริการ คือ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทางการ
ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.22 สรุปผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของปจจัยสวนบุคคลกับการใหบริการ 4 ดาน
ปจจัยสวนบุคคล
Sig
แปรผล
เพศ
0.437
ไมแตกตาง
อายุ
0.114
ไมแตกตาง
การศึกษา
0.048
แตกตาง
อาชีพ
0.069
ไมแตกตาง
รายไดตอเดือน
0.414
ไมแตกตาง
จากตารางที่ 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลกับการใหบริการ 4 ดาน โดยปจจัยดานการศึกษา ตางกัน มีผลตอระดับ
ความพึงพอใจในการใหบริการ แตกตางกัน สวนปจจั ยดาน เพศ อายุ ดานอาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน มีผลตอระดับ ความพึงพอใจในการใหบริการ
ไมแตกตางกัน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรีจากคำถาม
ปลายเปด
การแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะตางๆ เพื่อการปรับปรุง
การบริการของเทศบาลนครนนทบุรี ปรากฏผลตามตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23 แสดงคารอยละของจำนวนผูตอบแบบสอบถามขอเสนอแนะปลายเปดของผูรับบริการ
ที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
กลุมตัวอยาง
จำนวน
รอยละ
ตอบแบบสอบถามปลายเปด
97
4.85
ไมตอบแบบสอบถามปลายเปด
1,903
91.15
รวม
2,000
100.00
จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะหข อมูลผูตอบแบบสอบถามปลายเปด ในจำนวนกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 2,000 คน มีผูตอบแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะปลายเปด
ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เพื่อการปรับปรุง การบริก ารของเทศบาลนครนนทบุร ี จำนวน 97 คน คิ ดเปนรอ ยละ 4.85 และ
สวนใหญจะไมตอบแบบสอบถามปลายเปด จำนวน 1,903 คน คิดเปนรอยละ 91.15
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการให บริการในเทศบาลนครนนทบุรี
ไดส ะทอ นถึง ความต องการและป ญ หาที ่ สง ผลถึง ระบบและรู ป แบบการให บ ริก ารของเทศบาล
พอสมควร ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรีสามารถตอบสนองตอ
ผูมาใช บริการและเพิ่มความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการในเทศบาลนครนนทบุรี
ตลอดจนเพื่อเปนการลดภาระการทำงานของเจาหนาที่ คณะผูวิจัยไดรวบรวมขอเสนอแนะการพัฒนา
และปรับปรุงการใหบริการในแตละงานซึ่งไดจากการสำรวจในครั้งนี้
ปญหาและอุปสรรค โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริ การ
ของเทศบาลนครนนทบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
- อยากใหมีโครงการตอเนื่องเพราะตองรักษาตอเนื่อง
- อยากใหมีการอบรมเพิ่มอีกเพื่อเพิ่ม อสม. ดูแลผูปวยไดทั่วถึง
2. งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
- เจาหนาที่ใหบริการไดรวดเร็ว
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- ชองทางการติดตอแจงไดงาย
3. งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
- สถานการณการแพรระบาดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) สวนสาธารณะ
ปดใหบริการ
- เครื่องออกกำลังกายมีจำนวนนอย
- เครื่องเลนไมมีวิธีการใชงานบอกไว
- หลั ง จากเป ดใหบ ริก าร ควรมี จ ุ ดคั ด กรอก วั ด อุ ณ หภู มิ ก  อ นเข า และฉี ด แอลกอฮอล
ฆ า เชื ้อ โรค กอ นเข า ใชบ ริ ก าร ตลอดจนการแนะนำให ล า งมือ บ อ ยๆ และเว น ระยะห างในการ
ออกกำลังกาย
4. งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
- ผูสูงอายุยังไมสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศได
- ชวยแบงเบาภาระคาใชจายของผูสูงอายุได
- การประชาสัมพันธคอนขางลาชา
- ชวงการแพรระบาดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ควรคัดกรองใหบริการ
การฉีดวัคซีนแกผูสูงอายุ และกลุมเสี่ยง
- ควรมีการสงอาหาร น้ำ และยา สำหรับผูติดเชื้อ ที่รักษาตัวที่ บาน (Home Isolation)
ตลอดจนผูตกงาน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่ มีตอ
การให บริ การของเทศบาลนครนนทบุ รี ทั้ง 4 ดา น คือ ดา นกระบวนการขั้ น ตอนการให บริ ก าร
ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก โดยดำเนินการ
สำรวจงานที่เทศบาลนครนนทบุรีใหบริการ จำนวน 4 งาน คือ โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต
(สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง) งานบริการ
สวนสาธารณะ (สำนักการชาง) และงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) กลุมตัวอยาง ไดแก
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครนนทบุรีที่มาติดตอขอรับบริการ โดยใชกลุมตัวอยาง จำนวน
2,000 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัย
จั ดทำแบบสอบถามใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินประสิทธิภ าพ ประสิทธิ ผลการปฏิ บัติงาน
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดลงเก็บขอมูลผาน Google Form
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 2,000 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามกลับ จำนวน 2,000 ฉบับ คิดเปนรอยละ
100% สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี ่ยและคา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานสำหรับคาเฉลี่ยกรณีประชากรมี 2 กลุม การทดสอบคาที (t-test) และมากกว า
2 กลุม การทดสอบคา เอฟ (F-test) ผลการวิ จ ัย การอภิป รายผลและข อ เสนอแนะ นำเสนอได
ดังตอไปนี้
5.1 สรุปผลงานวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลดานเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดสรุปสาระสำคัญ ดังตอไปนี้
5.1.1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
กลุ  ม ตั ว อย า งของผู  ร ั บ บริ ก ารที ่ ต อบแบบสอบถามเป น เพศหญิ ง มี ช  ว งอายุ ม ากกว า
60 ปขึ้นไป สวนใหญการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลักพอบาน/แมบาน และมีรายไดตอเดือน
มากกวา 19,001 – 29,000 บาท
5.1.2. ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในการใหบริการ 4 ดาน
ความพึงพอใจขอผูรับบริการที่มีตอการใหบริการในเทศบาลนครนนทบุรี โดยภาพรวมอยู
ในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยู ในระดับ
มากที่ ส ุด โดยคา เฉลี ่ ย สูง สุ ด คื อ ด า นเจ า หน า ที ่ผ ู  ใ ห บ ริก าร รองลงมา คือ ดา นกระบวนการ
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ขั้นตอนการใหบริการ อันดับที่ 3 ดานชองทางการใหบริการ และสวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
5.1.3. ผลการวิเคราะห ระดับ ความพึง พอใจของผูร ับบริ ก ารที่ ม ีต  อการใหบ ริ การของ
เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามงาน 4 งาน
5.1.3.1 โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
มากที่สุด โดยคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอน
การใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ
5.1.3.2 งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง) โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยู ในระดับ มากที ่สุด โดย
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
ดานชองทางการใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ
5.1.3.3 งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง) โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจ
มากที่สุ ด เมื่ อพิจ ารณาเปนรายดา น พบวา ผูรับ บริการมีความพึ งพอใจมากที่ สุ ด โดยคาเฉลี่ย
สูง สุด คือ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบ ริก าร รองลงมา ไดแก ดา นชอ งทางการให บ ริการ
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ
5.1.3.4 งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ รองลงมา ไดแก ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาที่
ผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ
5.1.4 ป ญ หาและอุ ป สรรค โครงการสำรวจความพึ ง พอใจของผู  ร ั บ บริ ก ารที ่ ม ี ต อ
การใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
- อยากใหมีโครงการตอเนื่องเพราะตองรักษาตอเนื่อง
- อยากใหมีการอบรมเพิ่มอีกเพื่อเพิ่ม อสม. ดูแลผูปวยไดทั่วถึง
2. งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
- เจาหนาที่ใหบริการไดรวดเร็ว
- ชองทางการติดตอแจงไดงาย
3. งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
- สถานการณก ารแพรร ะบาดของเชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 (Covid 19)
สวนสาธารณะปดใหบริการ
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- เครื่องออกกำลังกายมีจำนวนนอย
- เครื่องเลนไมมีวิธีการใชงานบอกไว
- หลังจากเปดใหบริการ ควรมีจุดคัดกรอก วัดอุณหภูมิกอนเขา และฉีด
แอลกอฮอลฆาเชื้อโรค กอนเขาใชบริการ ตลอดจนการแนะนำใหลางมือบอยๆ และ
เวนระยะหางในการออกกำลังกาย
4. งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
- ผูสูงอายุยังไมสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศได
- ชวยแบงเบาภาระคาใชจายของผูสูงอายุได
- การประชาสัมพันธคอนขางลาชา
- ชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ควรคัดกรอง
ใหบริการการฉีดวัคซีนแกผูสูงอายุ และกลุมเสี่ยง
- ควรมีการสงอาหาร น้ำ และยา สำหรับผูติดเชื้อ ที่รักษาตัวที่บาน (Home
Isolation) ตลอดจนผูตกงาน
5.1.5 ผลการวิเคราะหทดสอบสมมติฐานการวิจัย
5.1.5.1 ผูรับบริการที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุรี โดยรวม และรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.1.5.2 ผูรับบริการที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุรีโดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.1.5.3 ผูรับบริการที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลนครนนทบุรีโดยรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.1.5.4 ผูรับบริการที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุรีโดยรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.1.5.5 ผูรับบริการที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
นครนนทบุรี โดยรวม ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 ความพึ ง พอใจของผู  ร ับ บริ ก ารที ่ม ี ต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปจจัยสวนบุคคล
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป ระดับการศึ กษา
ระดับมัธยมศึกษา และอาชีพธุรกิจพอบาน/แมบาน และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับ
การศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการบริการของเทศบาลแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง
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ประชากรศาสตร ของจักรพันธ แจงเหตุผล (2559) ทำการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอ
การให บ ริ ก ารของเทศบาลเมื อ งนครนายก อำเภอเมื อ งนครนายก จั ง หวั ด นครนายก กล า วถึ ง
ผลการเปรี ย บเทีย บความพึ ง พอใจของประชาชนต อ การใหบ ริ ก ารของเทศบาลเมื อ งนครนายก
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบวา ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน
มีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตผลการเปรียบเทียบระหวางกลุม
อายุทั้ง 4 กลุม พบวา ความพึงพอใจโดยภาพรวมและความพึงพอใจในดานตาง ๆ ทุกดาน มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2.2 ความพึ ง พอใจของผู  ร ั บ บริ ก ารที ่ ม ี ต อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนครนนทบุ รี
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดานบริการ 4 ดาน
พบว า ความพึ ง พอใจของผู  ร ั บ บริ ก ารที ่ ม ีต  อ การให บ ริ ก ารของเทศบาลนครนนทบุรี
โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจมากที่สุด พบวา ชองทางการใหบริการ มีรอยละระดับพอใจมากที่สุด
ไมสอดคลองกับงานวิจัยของชัดชัย รัตนะพันธ และคณะฯ (2561) ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ เทศบาลตำบลแร อำเภอพั งโคน จังหวัดสกลนคร กลาวถึ ง
ประชาชนมี ระดับ ความพึง พอใจตอการใหบ ริการของเทศบาล ตำบลแร อำเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.54) หรือคิดเปนรอยละ 90.8
อยูในเกณฑระดับ ดีมาก
5.2.3 อภิปรายผลเกี่ยวกับระดับ ความพึงพอใจของผูรับ บริการที่ม ีต  อการใหบริการของ
เทศบาลนครนนทบุรี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในงาน 4 งาน
พบว า ความพึ ง พอใจการใหบ ริก ารของงานบริ ก ารจั ด สถานที่ ใ นเทศบาลนครนนทบุ รี
ตามความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด แยกออกเปน 4 งาน ดังนี้
5.2.3.1 โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
ในภาพรวม อยูในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริก าร พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดั บ
มากที่สุ ด และเมื่อจำแนกระดับ ความพึง พอใจออกเปนรายข อ พบวา ข อที ่ม ีค า เฉลี ่ ยสูงสุด คือ
มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีเอกสาร แผนพับ ใหขอมูลเบื้องตน และมีขั้นตอนการใหบริการ
อยางมีระบบ รวดเร็ว รองลงมา คือ มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม
ดานชองทางการใหบริการ พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และ
เมื่ อจำแนกระดับ ความพึงพอใจออกเปน รายขอ พบวา ขอที่มี คา เฉลี่ ย สูงสุ ด คือ มีช องทางการ
ใหบริการที่หลากหลาย เชนโทรศัพท โทรสาร เว็บไซต www.nakornnont.com ปายดิจิตอล เฟสบุค
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ไลนและวารสารเทศบาลนครนนท และ มีชองทางการบริก ารที ่ส ะดวก รวดเร็ ว รองลงมา คือ
มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และแสดงความคิดเห็น ตอบสนองความตองการของผูรองเรียน
ดานเจาหนา ที่ผูใหบ ริการ พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และ
เมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เจาหนาที่ยิ้มแยม
แจมใส พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัวเหมาะสม และเจาหนาที่มีความรูสามารถใหคำแนะนำ
และแกไขปญหาไดเปนอยา งดี รองลงมา คือ เจาหนาที่ใหบริการด วยความกระตือรือรนเอาใจใส
อยางถูกตองและรวดเร็ว และ มีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และ
เมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีวัสดุ/อุปกรณพรอม
ในการแพทยพรอมใหบริการ รองลงมา คือ สถานที่ตั้งในการใหบ ริการมีความเหมาะสม เดิน ทาง
สะดวก สวนขอที่มีคา เฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีหองน้ำและสถานที่จอดรถเพียงพอ
5.2.3.2 งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง) ในภาพรวมอยูในระดับพอใจ
มากที่สุด พิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดา นกระบวนการขั้ นตอนการใหบ ริการ พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู ในระดั บ
มากที่สุ ด และเมื่อจำแนกระดับ ความพึง พอใจออกเปนรายข อ พบวา ข อที ่ม ีค า เฉลี ่ ยสูงสุด คือ
มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
มี เ อกสาร แผ น พั บ ให ข  อ มู ล เบื ้ อ งต น และ มี ข ั ้ น ตอนการให บ ริ ก ารอย า งมี ร ะบบ รวดเร็ ว
มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม
ดานชองทางการใหบริการ พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และ
เมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีชองทางการรับเรื่อง
ร อ งเรี ย น และแสดงความคิ ด เห็ น ตอบสนองความต อ งการของผู  ร  อ งเรี ย น รองลงมา คื อ
มีชองทางการบริการที่สะดวก รวดเร็ว สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีชองทางการใหบริก าร
ที่หลากหลาย เชนโทรศัพท โทรสาร เว็บไซต www.nakornnont.com ปายดิจิตอล เฟสบุค ไลน
และวารสารเทศบาลนครนนท
ดา นเจ าหน าที่ใหบ ริก าร พบวา ในภาพรวมมีค วามพึง พอใจอยู ในระดั บ มากที ่ส ุด และ
เมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เจาหนาที่มีความรู
สามารถใหคำแนะนำและแกไขปญหาไดเปนอยางดี รองลงมา คือ เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจา
สุภาพ อัธยาศัย ดี และวางตัวเหมาะสม และเจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตื อรื อร นเอาใจใส
อยางถูกตองและรวดเร็ว สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 3.4 มีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู ในระดับมากที่สุด และ
เมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ตั้งในการ
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ติดตอขอรับการบริการมีความเหมาะสม เดินทางสะดวก รองลงมา คือ มีวัสดุ/อุปกรณพรอมและ
เพียงพอใหในการใหบริการ
5.2.3.3 งานบริ ก ารสวนสาธารณะ (สำนั ก การช า ง) เทศบาลนครนนทบุ รี
ในภาพรวมอยูในระดับพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดา นกระบวนการขั้ นตอนการใหบ ริการ พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู ในระดั บ
มากที่สุ ด และเมื่อจำแนกระดับ ความพึง พอใจออกเปนรายข อ พบวา ข อที ่ม ีค า เฉลี ่ ยสูงสุด คือ
มีขั ้นตอนการใหบริการอยางมีระบบ ตามขั้นตอนปฏิบ ัติงาน และมีการใหบริการที ่ตรงตอเวลา/
ชวงเวลาเหมาะสม รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเว็บไซต เขียนคำรองผาน
โทรศัพท เฟสบุค ไลน ทวิตเตอรเบื้องตน
ดานชองทางการใหบริการ พบวา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และ
เมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคา เฉลี่ยสูงสุด คือ มีชองทางการบริการที่
สะดวก รวดเร็ว รองลงมา คือ มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และแสดงความคิดเห็น ตอบสนองความ
ตองการของผูรองเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เชน
โทรศัพท โทรสาร เว็บไซต www.nakornnont.go.th การมาติดตอกับ เจา หนาที ่ที่สำนักงานศูน ย
ดำรงธรรม
ดา นเจ าหน าที่ใหบ ริก าร พบวา ในภาพรวมมีค วามพึง พอใจอยู ในระดั บ มากที ่ส ุด และ
เมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เจาหนาที่มีความรู
สามารถใหคำแนะนำและแกไขปญหาไดเปนอยางดี รองลงมา คือ เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจา
สุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัวเหมาะสม สว นขอที่มีคาเฉลี่ย นอยที่สุด คือ มีเจาหนาที่เพียงพอตอ
การใหบริการ
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู ในระดับมากที่สุด และ
เมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีวัสดุ/อุปกรณพรอม
และเพียงพอใหในการใหบริการ รองลงมา คือ สถานที่ตั้งในการใหบริการมีความเหมาะสม เดินทาง
สะดวก
5.2.3.4 งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม) โดยภาพรวมอยูในระดับ
พอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ พบวา ในภาพรวม มีความพึ งพอใจอยู ในระดับ
มากที่สุ ด และเมื่อจำแนกระดับ ความพึง พอใจออกเปนรายข อ พบวา ข อที ่ม ีค า เฉลี ่ ยสูงสุด คือ
มีขั้นตอนการใหบริการอยางมีระบบ รวดเร็ว รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผาน
เว็บ ไซต เฟสบุค ไลน ทวิตเตอร ใหขอมูลเบื้องตน และ มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชว งเวลา
เหมาะสม
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ดานชองทางการใหบริการ พบวา ในภาพรวม มีความพึ งพอใจอยูในระดับมากที่สุด และ
เมื่ อ จำแนกระดั บ ความพึ ง พอใจออกเป น รายข อ พบว า ขอ ที ่ ม ี ค า เฉลี ่ย สู ง สุ ด คือ มี ช  อ งทาง
การให บริ ก ารที่ ห ลากหลาย เชน เว็บไซต www.nakornnont.go.th ป า ยดิ จ ิต อล เฟสบุค ไลน
ฟรี wifi ตูบริการเอนกประสงค และวารสารเทศบาลนครนนท รองลงมา คือ มีชองทางการบริการ
ที่ ส ะดวก รวดเร็ว สว นขอ ที่มีคาเฉลี ่ย นอ ยที่สุด คือ มีชองทางการรับ เรื่อ งรองเรียน และแสดง
ความคิดเห็น ตอบสนองความตองการของผูรอ งเรียน
ดา นเจ าหน าที่ใหบ ริก าร พบวา ในภาพรวมมีค วามพึง พอใจอยู ในระดั บ มากที ่ส ุด และ
เมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เจาหนาที่มีความรู
สามารถให ค ำแนะนำและแก ไ ขปญ หาได เ ปน อย า งดี รองลงมา คื อ เจ า หน า ที ่ ใ ห บ ริ ก ารด ว ย
ความกระตือรือรนเอาใจใสอยางถูกตองและรวดเร็ว สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีเจาหนาที่
เพียงพอตอการใหบริการ
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และ
เมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจออกเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคา เฉลี่ยสูงสุด คือ มีวัสดุ/อุปกรณพรอม
และเพียงพอใหในการใหบริการ รองลงมา คือ สถานที่ตั้งในการใหบริการมีความเหมาะสม เดินทาง
สะดวก
5.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการกับปจจัยสวนบุคคล
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ความพึงพอใจของผูมาติดตอขอรับบริการจากเทศบาลนครนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลที่แตกตางกัน สวนเพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงใหเห็นวา
การบริ ก ารของเทศบาลมี ค วามยุ ต ิ ธ รรมกั บ ประชาชนทุ ก ประเภท และเทศบาลยิ น ดี บ ริ ก าร
ดวยความเทาเทียมกัน
5.4 ขอเสนอแนะ
5.4.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
ในการศึกษาความพึงพอใจของผูมาติดตอขอรับ บริการจากเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทำใหคณะผูวิจัยไดขอมูลที่จะไดนำเสนอใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดทราบ
และนำไปใชประโยชนในการกำหนดนโยบายวางยุทธศาสตรหรือแนวทางเชิงปฏิบัติในการใหบริการ
ในสวนที่ดีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
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5.4.1.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. โครงการมหกรรมคนนนท รั ก ษ ไ ต (สำนั ก การสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม)
จากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดโรคติ ด ต อ เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(Covid 19) อยากใหมีการอบรมออนไลน เพื่อเพิ่มเจาหนาที่ อสม. ใหดูแลผูปวยไดอยางทั่วถึง
และเพิ่มชองทางการชวยเหลือผานชองทางออนไลน เพื่อเขาถึงผูปวยไดอยางรวดเร็ว และ
ปลอดภัย
2. งานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ (สำนักการชาง)
ให บ ริ ก ารประชาชนได ร วดเร็ ว ลดเวลาการดำเนิ น การได ม ากกว า ที่
คาดการณไว อยากใหเพิ่มการประชาสัมพันธเรื่องการติดตอแจงวาสามารถแจงไดชองทาง
ใดบาง เพื่อการดำเนินการแกไข เปนไปไดรวดเร็ว
3. งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
จากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดโรคติ ด ต อ เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(Covid 19) สวนสาธารณะยังปดใหบริการ เพื่อลดการแพรระบาดของเชื้อโรค แตสิ่งที่เพิ่มเติม
คือเครื่องเลนออกกำลังกาย ไมมีคูมือการใชงาน อาจจะทำใหใชงานผิด และเปนอันตรายได
4. งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
เปนโครงการที่ดีชว ยแบงเบาภาระคาใชจ ายของผูสูงอายุ อีกทั้ งในชว ง
สถานการณการแพรระบาดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) แบบนี้ รายไดลดลง
โครงการนี้สามารถชวยเรื่องปากทองของประชาชนได
5.4.1.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ความพึงพอใจของผูรับบริการจากเทศบาลนครนนทบุรี โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่สูง ดังนี้ ควรจะมีการรักษาระดับความพึงพอใจในระดับ
นี้ไว ขณะเดียวกันก็ควรพัฒนาปรับปรุงการบริการและพัฒนาบุคลากรในดานการใหบริการ
และความรูความสามารถใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ
2. ความพึงพอใจของผูมาติดตอ ขอรับ บริก ารจากเทศบาลนครนนทบุรี
ในดานตางๆ 4 ดาน คือ ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ใหบริการและ
ดานสิ่งอำนวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด แตประชาชนยังมีขอเสนอแนะให
เพิ่มมากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
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1) ด า นกระบวนการขั ้ น ตอนการให บ ริ ก ารในภาพรวม ความ
พึงพอใจของผูรับบริการพบวามีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑมากที่สุด เนื่องจากสามารถ
เขาถึงไดอยางรวดเร็วและเขาใจงายขึ้น
2) ดานชองทางการใหบริการ ในภาพรวมตามความพึงพอใจของ
ผูรับบริการพบวามีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑมากที่สุด เนื่องจาก มีการประชาสัมพันธ
ผา นชองทางต า งๆ เพิ่ มมากขึ้ น ไดแ ก เว็บ ไซต www.nakornnont.go.th ไลน เฟสบุ ค
ทวิตเตอร ปายไฟดิจิตอล เปนตน ทำใหไดรับขอมูลขาวสารไดสะดวก
3) ดา นเจาหนาที่ผูใหบริการ ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของ
ผูร ับ บริก ารพบว ามีร ะดั บ ความพึง พอใจอยู  ในเกณฑ มากที ่ส ุด เนื ่ องจาก เจ า หนา ที ่ ใ ห
คำแนะนำไดดี ตอบตรงคำถาม ทำใหลดเวลาการดำเนินการไดมากกวาที่คาดการณไว
4) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ในภาพรวมตามความคิดเห็นของ
ผูรับบริการพบวามีระดับความพึงพอใจอยูในเกณฑมากที่สุด เนื่องจาก มีอุปกรณอ ำนวย
ความสะดวกเพียงพอ ทำใหสื่อวัสดุเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึง และสถานที่ตั้งอยูในที่
ที่เขาถึงไดงาย เดินทางสะดวก
3. ควรจัดทำสื่อออนไลน ใหสามารถติดตามขาวสารรายวัน ได เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดโรคติด ต อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จำเปน ต องไดร ั บ สาร
ทางออนไลนเปนสำคัญ
4. มาตรการปอ งกั นการแพรร ะบาดโรคติด ต อ เชื ้ อ ไวรัส โคโรนา 2019
(Covid 19) ทางเทศบาลนครนนทบุรี ไดดำเนินการเชิงรุกในการฉีดวัคซีน การบริการรักษาผู ป วย
ใหกับประชาชนในพื้นที่ และเผยแพรแนวทางการปองกันตามชองทางตางๆ เพื่อใหประชาชนเตรียม
รับมือกับสถานการณโรคระบาดในครั้งนี้ อีกทั้งยังชวยเหลือและบรรเทาผลกระทบใหกับประชาชน
ในพื้นที่ เทศบาลนครนนทบุรี
5.4.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีศึกษาเกี่ยวกับ ปจ จัย ทั้งภายนอกและภายในที ่มีต อปญหาและอุ ปสรรค
ในการดำเนินงานของเทศบาลนนทบุรีเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรมีการประเมินขั้นตอนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ของแตละโครงการ
อยางละเอียดในแตละชุมชน วาโครงการที่ไดดำเนินการอยูในพื้นที่ใด เพื่อสอบถาม และเก็บ
ขอมูลไดตรงกับกลุมประชากรของโครงการดังกลาว
3. ควรมีการติดตามผลของโครงการที่ไดดำเนินการแลว ในปก อนวายั ง สามารถ
ดำเนินการตออยูหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไร
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แบบสอบถาม
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรบั บริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความรูสึกของทานตามความเปนจริง
1. เพศ
ชาย
 หญิง
2. อายุ
ต่ำกวา 20 ป
 20-29 ป
 30-39 ป
 40-49 ป
 50-59 ป
 มากกวา 60 ป
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  อนุปริญญาหรือเทียบเทา
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เอกชน
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
 รับจาง
 นักเรียน/นักศึกษา
 ขาราชการบำนาญ
 แมบาน/พอบาน
 เกษตร
 กำลังหางานทำ
5. รายไดตอเดือน
 ต่ำกวา 9,000 บาท
 9,001-19,000 บาท
 19,001-29,000 บาท
 29,001-39,000 บาท  39,001 บาทขึ้นไป

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใสเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความรูสึกของทานตามความเปนจริง
การใหบริการ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีเอกสาร แผนพับ ใหขอมูล
เบื้องตน
1.2 มีขั้นตอนการใหบริการอยางมีระบบ รวดเร็ว
1.3 มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม
2.ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เชนโทรศัพท โทรสาร
เว็บไซต www.nakornnont.com ปายดิจิตอล เฟสบุค ไลนและ
วารสารเทศบาลนครนนท
2.2 มีชองทางการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
2.3 มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และแสดงความคิดเห็น
ตอบสนองความตองการของผูรองเรียน
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3.1 เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัว
เหมาะสม
3.2 เจาหนาที่มีความรูสามารถใหคำแนะนำและแกไขปญหาไดเปน
อยางดี
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสอยางถูกตอง
และรวดเร็ว
3.4 มีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งในการใหบริการมีความเหมาะสม เดินทางสะดวก
4.2 มีวัสดุ/อุปกรณพรอมในการแพทยพรอมใหบริการ
4.3 มีหองน้ำและสถานที่จอดรถเพียงพอ

นอยที่สุด

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ (โปรดใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการใหบริการที่ดีขึ้น)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณเปนอยางสูง
เทศบาลนครนนทบุรี รวมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ

แบบสอบถาม
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรบั บริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
งานซอมแซมไฟสาธารณะ (สำนักการชาง)
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความรูสึกของทานตามความเปนจริง
1. เพศ
ชาย
 หญิง
2. อายุ
ต่ำกวา 20 ป
 20-29 ป
 30-39 ป
 40-49 ป
 50-59 ป
 มากกวา 60 ป
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  อนุปริญญาหรือเทียบเทา
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เอกชน
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
 รับจาง
 นักเรียน/นักศึกษา
 ขาราชการบำนาญ
 แมบาน/พอบาน
 เกษตร
 กำลังหางานทำ
5. รายไดตอเดือน
 ต่ำกวา 9,000 บาท
 9,001-19,000 บาท
 19,001-29,000 บาท
 29,001-39,000 บาท  39,001 บาทขึ้นไป

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใสเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความรูสึกของทานตามความเปนจริง
การใหบริการ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีเอกสาร แผนพับ ใหขอมูล
เบื้องตน
1.2 มีขั้นตอนการใหบริการอยางมีระบบ รวดเร็ว
1.3 มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม
2.ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เชนโทรศัพท โทรสาร
เว็บไซต www.nakornnont.com ปายดิจิตอล เฟสบุค ไลนและ
วารสารเทศบาลนครนนท
2.2 มีชองทางการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
2.3 มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และแสดงความคิดเห็น
ตอบสนองความตองการของผูรองเรียน
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3.1 เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัว
เหมาะสม
3.2 เจาหนาที่มีความรูสามารถใหคำแนะนำและแกไขปญหาไดเปน
อยางดี
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสอยางถูกตอง
และรวดเร็ว
3.4 มีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งในการติดตอขอรับการบริการมีความเหมาะสม
เดินทางสะดวก
4.2 มีวัสดุ/อุปกรณพรอมใหบริการ

นอยที่สุด

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ (โปรดใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการใหบริการที่ดีขึ้น)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณเปนอยางสูง
เทศบาลนครนนทบุรี รวมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ

แบบสอบถาม
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรบั บริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความรูสึกของทานตามความเปนจริง
1. เพศ
ชาย
 หญิง
2. อายุ
ต่ำกวา 20 ป
 20-29 ป
 30-39 ป
 40-49 ป
 50-59 ป
 มากกวา 60 ป
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  อนุปริญญาหรือเทียบเทา
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เอกชน
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
 รับจาง
 นักเรียน/นักศึกษา
 ขาราชการบำนาญ
 แมบาน/พอบาน
 เกษตร
 กำลังหางานทำ
5. รายไดตอเดือน
 ต่ำกวา 9,000 บาท
 9,001-19,000 บาท
 19,001-29,000 บาท
 29,001-39,000 บาท  39,001 บาทขึ้นไป

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใสเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความรูสึกของทานตามความเปนจริง
การใหบริการ
ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปานกลาง นอย
ที่สุด
1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีเอกสาร แผนพับ ใหขอมูล
เบื้องตน
1.2 มีขั้นตอนการใหบริการอยางมีระบบ รวดเร็ว
1.3 มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม
2.ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เชนโทรศัพท โทรสาร
เว็บไซต www.nakornnont.com ปายดิจิตอล เฟสบุค ไลนและ
วารสารเทศบาลนครนนท
2.2 มีชองทางการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
2.3 มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และแสดงความคิดเห็น ตอบสนอง
ความตองการของผูรองเรียน
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3.1 เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัว
เหมาะสม
3.2 เจาหนาที่มีความรูสามารถใหคำแนะนำและแกไขปญหาไดเปน
อยางดี
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสอยางถูกตอง
และรวดเร็ว
3.4 มีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งในการใหบริการมีความเหมาะสม เดินทางสะดวก
4.2 มีวัสดุ/อุปกรณพรอมในการแพทยพรอมใหบริการ
4.3 มีหองน้ำและสถานที่จอดรถเพียงพอ

นอยที่สุด

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ (โปรดใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการใหบริการที่ดีขึ้น)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณเปนอยางสูง
เทศบาลนครนนทบุรี รวมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ

แบบสอบถาม
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรบั บริการที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความรูสึกของทานตามความเปนจริง
1. เพศ
ชาย
 หญิง
2. อายุ
ต่ำกวา 20 ป
 20-29 ป
 30-39 ป
 40-49 ป
 50-59 ป
 มากกวา 60 ป
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  อนุปริญญาหรือเทียบเทา
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพหลัก
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เอกชน
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
 รับจาง
 นักเรียน/นักศึกษา
 ขาราชการบำนาญ
 แมบาน/พอบาน
 เกษตร
 กำลังหางานทำ
5. รายไดตอเดือน
 ต่ำกวา 9,000 บาท
 9,001-19,000 บาท
 19,001-29,000 บาท
 29,001-39,000 บาท  39,001 บาทขึ้นไป

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการของเทศบาลนครนนทบุรี
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใสเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความรูสึกของทานตามความเปนจริง
การใหบริการ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
1.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีเอกสาร แผนพับ ใหขอมูล
เบื้องตน
1.2 มีขั้นตอนการใหบริการอยางมีระบบ รวดเร็ว
1.3 มีการใหบริการที่ตรงตอเวลา/ชวงเวลาเหมาะสม
2.ดานชองทางการใหบริการ
2.1 มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย เชนโทรศัพท โทรสาร
เว็บไซต www.nakornnont.com ปายดิจิตอล เฟสบุค ไลนและ
วารสารเทศบาลนครนนท
2.2 มีชองทางการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
2.3 มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน และแสดงความคิดเห็น
ตอบสนองความตองการของผูรองเรียน
3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
3.1 เจาหนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี และวางตัว
เหมาะสม
3.2 เจาหนาที่มีความรูสามารถใหคำแนะนำและแกไขปญหาไดเปน
อยางดี
3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสอยางถูกตอง
และรวดเร็ว
3.4 มีเจาหนาที่เพียงพอตอการใหบริการ
4. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 สถานที่ตั้งในการใหบริการมีความเหมาะสม เดินทางสะดวก
4.2 มีวัสดุ/อุปกรณพรอมในการใหบริการ
4.3 มีหองน้ำและสถานที่จอดรถเพียงพอ

นอยที่สุด

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ (โปรดใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการใหบริการที่ดีขึ้น)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณเปนอยางสูง
เทศบาลนครนนทบุรี รวมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ

ภาคผนวก ข
ภาพกิจกรรม งานบริการ 4 งาน
โครงการมหกรรมคนนนท รักษไต (สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

งานบริการสวนสาธารณะ (สำนักการชาง)

งานซอมแซมไฟสาธารณะ (สำนักการชาง)

งานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)

รายชือคณะผู้ดาํ เนินการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
1. ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

ทีปรึกษาโครงการ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณต มานวิโรจน์
4. นาย ปรัชญา ปั ตถาวงศ์

นักวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั

“บริการดี มีนาใจ
ํ ยิมแย้มแจ่มใส คือหัวใจของเรา”
เทศบาลนครนนทบุรี

โครงการมหกรรมคนนนท์ รักษ์ไต
(สํานักการสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

งานซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะ (สํานักการช่าง)

งานบริการสวนสาธารณะ (สํานักการช่าง)

งานเบียยังชีพผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)

สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

