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รายงานผลการด าเนินงานจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บข้อมูล ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
โครงการ/กิจกรรมส าคัญของเทศบาลเมืองทุง่สง ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
1.หลักการและเหตุผล 

เทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทีมีโครงสร้างการบริหารที่เป็นอิสระ  ในการที่จะก าหนดกรอบนโยบายส าหรับการบริหารงานทั้งด้าน
การงาน การเงินและการคลัง  ตลอดจนการก าหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นอิสระ ซึ่งรัฐจะเข้าไปควบคุมเท่าที่จะเป็นเท่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีส าหรับองค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจากผู้บริหาร  ข้าราชการและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด  ย่อมรับรู้รับทราบปัญหาและความต้องการของพ่ี
น้องประชาชนในพื้นท่ีได้มากกว่าและมีความสะดวกในการบริหารกิจการงานพัฒนา หรืองานสร้างเสริมพัฒนา
ทั้งทางด้านพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมใด ๆ  ได้มากกว่าการรับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ซึ่งงานบริการที่ส าคัญอย่างหนึ่งและต้องให้บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึง  คือ  การบริการของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง  ซึ่งประกอบไปด้วย  ทะเบียนคนเกิด  
ทะเบียนคนตาย  การแจ้งย้ายที่อยู่  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ  การขอรหัสประจ าบ้ านใหม่  และการ
ให้บริการข้อมูลประวัติทะเบียนราษฎร 
  

2.วัตถุประสงค์กิจกรรม 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่องานทะเบียนราษฎร  เทศบาลเมืองทุ่งสง 

อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง การให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนเทศบาลเมือง      

ทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

3.เป้าหมาย 
 ประชาชนผู้มารับบริการส านักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช (จ านวนประมาณ 100 คน/ วัน) 

  

 
4.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายน าผล
ที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกท่ีเหมาะสม 

 
5.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลสามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหา                        
และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยบันทึกภาพการด าเนิน

โครงการและจัดเก็บแบบสอบถามประเมินส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมือง   
ทุ่งสง  ซึ่งในการด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ได้ด าเนินการออกแบบแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถาม
ประเมินส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง  ซึ่งข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างทอด
แบบสอบถามจ านวน 130 ชุด ให้ผู้รับบริการโดยข้าพเจ้าสามารถเก็บแบบสอบถามได้ 126 ชุด  คิดเป็น
ร้อยละ 96.92  และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและ
อภิปรายผลการด าเนินโครงการ รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 

 
ขั้นตอนการประเมินผล 

ประเมินส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่องานทะเบียนราษฎร  เทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง การให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนเทศบาล
เมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการจากการด าเนินโครงการดังกล่าว จึงด าเนินการก าหนดเนื้อหาการประเมิน ดังนี้ 
1.ขอบเขตการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับประเมินส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง มีขอบเขตการประเมิน คือ 
 ๑.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการประเมินผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานภาพ ด้านพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงการใช้บริการในครั้งต่อไป 
 ๑.๒ ขอบเขตด้านประชากร สุ่มตัวอย่างโดยการทอดแบบสอบถามประชาชนที่มาใช้งานบริการ :     
งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง จ านวน 100 คน /วัน        

๑.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ จัดเก็บข้อมูล ณ ส านักงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    
๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 
 ๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่ 1.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๓๔  2.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒    
 ๒.๒ ข้อมูลปฐมภูม ิเป็นการใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับประชาชนที่ใช้บริการ: งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนที่เข้ารับการบริการงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ประเมินส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง  และด าเนินการทอด
แบบสอบถามทั้งหมด 130 ชุด และสามารถเก็บแบบสอบถามได้  จ านวน 126 ชุด 
 
๔. เครื่องมือในการประเมิน 

        เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้มี ได้แก่ 
  4.1 แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตอบ

แบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่างทอดแบบสอบถาม                              

        

๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดังนี้ 

   ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒ ด าเนินการออกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือประกอบการ
ประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป         

 
๖. การประมวลผลข้อมูล 
  คือ การประมวลผล ประเด็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ในครั้งนี้ ส าหรับค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และ
สรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
  
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

 ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงาน
ทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรมการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมือง
ทุ่งสง โดยน าแบบสอบถาม มาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย    และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แต่ละรายการ 
แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการครั้งต่อไป 
ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่ และเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย 
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 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ โดยใช้เกณฑ์
สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 
  แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : งานบริการ
เทศบาลเมืองทุ่งสง มี 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้    

                         
เกณฑ์การประเมินผล 

                     ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 
4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถงึ 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง  
          ระดับน้อย  
          ระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประเมินส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

การประเมินแบบท่ี ๑. ผลการวิเคราะห์แบบข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
          ชาย 50 39.70 

     หญิง 76 60.30 
รวม 126 100.00 

 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.30 และเป็นเพศชาย จ านวน 50 คิดเป็นร้อยละ 39.70 ตามล าดับ 
  

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

อายุ   
       15-  19  ป ี 29 23.00 
       20 – 29 ปี 23 18.30 
       30 – 39 ปี 29 23.00 
       40 – 49 ปี 21 16.70 
       50 - 59 ป ี 15 11.90 
       60 ปีขึ้นไป 9 7.10 

รวม 126 100.00 
 
อภิปรายผล 
 จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ระบุอายุ  15-  19  ปี และ30 – 39 ปี 
จ านวน 29  คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมาระบุอายุ  20 – 29 ปี จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.30 ระบุว่าอายุ  40 – 49 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 ระบุว่าอายุ 50 - 59 ปี จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 และล าดับสุดท้ายระบุอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 7.10
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา
สูงสุด 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ระดับการศึกษาสูงสุด   

      ต่ ากว่าปริญญาตรี 75 59.52 
      ปริญญาตร ี 39 31.00 
      ปริญญาโทและสูงกว่า 12 9.50 
      อ่ืนๆ - - 

รวม 126 100.00 
 
อภิปรายผล 
 จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  ส่วนใหญ่ระบุระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
75  คน คิดเป็นร้อยละ 59.52 รองลงมาระบุระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.00  และล าดับสุดท้าย ระบุระดับการศึกษาปริญญาโทและสูงกว่า จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกสถานภาพการท างาน
ในปัจจุบัน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพการท างานในปัจจุบัน   

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 25 19.80 
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 8 6.30 
ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 23 18.30 
เกษตรกร 9 7.10 
รับจ้างทั่วไป/กรรมกร 14 11.10 
นักเรียน/นักศึกษา 37 29.40 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 6 4.80 
อ่ืนๆ 4 3.20 

รวม 126 100.00 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้  ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน  37 
คน  คิดเป็นร้อยละ 29.40 รองลงมาระบุอาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 25
คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 ระบุอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 23  คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 
ระบุอาชีพรับจ้างทั่วไป/กรรมกร จ านวน  14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 ระบุอาชีพกษตรกร จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.10 ระบุอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.30 ระบุอาชีพ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 และล าดับสุดท้ายระบุว่าอ่ืนๆ ได้แก่ ทนายความ 
ว่างงาน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 ตามล าดับ 
 



๗ 
 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ท่านมีความความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
งานบริการในประเด็นต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 5 แสดงรายละเอียดความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1.ท่านมีความพึงพอใจในกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการเพียงใด 

4.74 0.46 94.80 มากที่สุด 

          2.เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรให้บริการอย่างรวดเร็ ว
ครบถ้วน  

ถูกต้อง เพียงใด  

4.82 0.41 96.40 มากที่สุด 

3.ท่านมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ให้บริการเพียงใด 

4.79 0.31 95.80 มากที่สุด 

4.ท่านมีความพึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการ
เพียงใด 

4.79 0.48 95.80 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.42 95.70 มากที่สุด 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 5 จากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง    

ที่ตอบแบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.79 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถ
แยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรให้บริการอย่างรวดเร็วครบถ้วน ถูกต้อง เพียงใด  ค่าเฉลี่ย 4.82
อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ท่านมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่ให้บริการเพียงใด และท่านมีความ
พึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.79 อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. ท่านมีความพึงพอใจในกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการเพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.74 อยู่
ในระดับมากที่สุด 

 
 

 
 
 
 
 

 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน 

1.การบริการดีมากแล้ว 
2.การบริการรวดเร็ว ให้บริการสุภาพเรียบร้อย ค าพูดอ่อนน้อมสุภพ 

 

ความพึงพอใจของผู้รบับริการ : งานบริการเทศบาลเมืองทุ่งสง  

คิดเป็นร้อยละ 95.70 


