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รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ก 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ค ำน ำ 
 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในภารกิจจ านวน 4 งานบริการ ได้แก่ 1) งานด้านโยธา 
การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 2) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 3) งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ 4) งานด้านสาธารณสุข ซึ่งผลการส ารวจครั้งนี้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผื้ให้บริการ 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ 4) ด้านคุณภาพ
ช่องทางการให้บริการ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ของท้องถิ่นให้ดีที่สุด
และสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้รับบริการได้อย่างสูงสุดต่อไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความวางใจจาก องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นผู้ด าเนินการจัดท าโครงการส ารวจฯ และขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้  

 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
กันยายน 2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

    การสำรวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการ ที ่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร       
ส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการรวม 4 งานบริการ คือ 1) งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูก
สร้าง 2) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ และ 4) งานด้านสาธารณสุข โดยแต่ละงานกำหนดกรอบการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 3) ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก และ 4) ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ  ข้อพิจารณาในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การประเมินในครั้งนี้ ผู้ประเมินกำหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน
เอกชน ที ่มาขอรับบริการจากงานบริการทั ้ง 4 งานข้างต้น ในปีงบประมาณ 2564 โดยกำหนด
หลักเกณฑ์การดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการตามภารกิจงานด้านบริการ 
ดังนั้นในการเลือกตัวอย่างจากประชากรที่จะทำการศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) ตามภารกิจงานบริการ และใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบวิธีบังเอิญเจอ (Haphazard or 
Accidental Sampling) การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้เลือกใช้
สูตรในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคำนวณของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973. 
P. 727 - 728) แต่เนื่องจากไม่ทราบขนาดของประชากร และจำนวนผู้มาใช้บริการที่แน่นอน จึงใช้
วิธีการคำนวณของโรสคอว์ (Roscoe, 1975 : 183)  ในการกำหนดขนาดตัวอย่าง ผลการประเมิน
พบว่า 

1) งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 

  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 93.75       อยู่ในระดับมากที่สุด 

2) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 97.00      อยู่ในระดับมากที่สุด 

3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95.00       อยู่ในระดับมากที่สุด 

4) งานด้านสาธารณสุข 

  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 97.60       อยู่ในระดับมากที่สุด 



 
 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ค 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม 4 งานบริการ 

พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 95.80, �̅� = 4.79, S.D.=0.40)  
เมื่อพิจารณาในแต่ละภารกิจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกภารกิจ 

โดยภารกิจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานด้านสาธารณสุข (ร้อยละ 97.60, �̅� = 4.88, S.D.=0.31) รองลงมา 

คือ งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ร้อยละ 97.00, �̅� = 4.85, S.D.=0.34) งานด้านพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ร้อยละ 95.00, �̅� = 4.75, S.D.=0.50) และงานด้านโยธา 

การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง (ร้อยละ 93.75, �̅� = 4.69, S.D.=0.45) ตามลำดับ 
 



 
 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ง 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะความร่วมมือจากบุคคล
หลายฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  

ทีมผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบความถูกต้องให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงเครื่องมือในงานวิจัย 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ค าปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนผู้น าท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) เป็นระบบการปกครองที่ยอมรับกันว่า
เป็นรากแก้วของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เรียนรู้เรื่อง การปกครองระดับท้องถิ่น โดยการกระท าด้วยตนเองซึ่งจะอ านวยผลให้เกิดความช านาญ 
และมีประสบการณ์ที่สามารถจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองในระดับชาติในโอกาสต่อไปได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นโดยถือว่าจะเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ระดับชาติ กล่าวโดยสรุปว่าการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความส าคัญ เนื่องจาก 1) การปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของประชาธิปไตย 2) การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของ
รัฐบาล 3) การปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ประชาชนรู้จักปกครองตนเอง 4) การปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 5) การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นแหล่งการสร้างผู้น าทางการเมืองในระดับชาติต่อไป และที่ส าคัญ คือ 6) การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเอง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นซึ่งได้จัดตั้งตามหลักการของ
การกระจายอ านาจ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบ อบ
ประชาธิปไตยโดยมุ่งลดบทบาทของรัฐบาลส่วนกลางลงเหลือภารกิจเท่าที่ต้องท าเท่าที่จ าเป็น และให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นจึงเป็นการจัดความสัมพันธ์โครงสร้างอ านาจหน้าที่ใหม่ระหว่างส่วนกลางกับ
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง คือ มีความหลากหลายของกลุ่มคน เชื้อชาติ 
ศาสนา อาชีพ การศึกษา เทคโนโลยี ความต้องการ และความคาดหวังจากรัฐที่เพ่ิมข้ึน ทั้งมีลักษณะที่
แตกต่างกัน ขัดแย้งกัน ในขณะที่รัฐก็มีขีดความสามารถทรัพยากรที่จ ากัดในการตอบสนองปัญหา
ความต้องการต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์ และความต้องการของแต่ละท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามหลักการของการกระจายอ านาจ กล่าวคือเป็นหน่วยงานที่ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้ประชาชนเรียนรู้กระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย คือ มี
ส่วนร่วมทั้งการเลือกผู้บริหารท้องถิ่น วางแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ดังนั้นเพ่ือให้
ทราบว่าคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(Performance Public Management ) ตามนโยบายจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งส ารวจ
และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การติดตามผลการ
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ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินจึงได้จัดท าการส ารวจงานบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริงขึ้น 4 งานบริการ ประกอบด้วย 1) งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่ง
ปลูกสร้าง 2) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ 4) งานด้านสาธารณสุข โดยจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์ในการบริหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
ตลอดจนส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข ภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการประชาชนอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า ซึ่งการส ารวจและประเมินในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อันจะ
น าไปสู่การจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านต่าง ๆ 4 ด้านดังนี้ 
  1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  

2) ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ  
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
4) ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ  

 2. เพื่อส ารวจปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ผู้รับบริการประสบในการรับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ขอบเขต 
 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน
คุณภาพช่องทางการให้บริการ ตลอดจนความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อปัญหาและอุปสรรค รวมถึง
ข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้รับบริการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยครอบคลุมงานบริการ 4 งาน ได้แก่ 

1) งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 
2) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
4) งานด้านสาธารณสุข 
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 2. ขอบเขตประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร คือ ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่มา
ขอรับบริการหรือเคยติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ในปีงบประมาณ 2564 

ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างการส ารวจในครั้งนี้ ผู้ประเมินก าหนดแนวทางส าหรับการ
คัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่มาขอรับบริการจากงานทั้ง 4 งานข้างต้นใน
ปีงบประมาณ 2564 โดยก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการตามภารกิจงานด้านบริการ ดังนั้นในการเลือกตัวอย่างจากประชากรที่ท า การศึกษา       
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ตามภารกิจงานบริการและใช้วิธีเลือกตัวอย่าง
แบบวิธีบังเอิญเจอ (Haphazard or Accidental Sampling) 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจครั้งนี้ ผู้ประเมินได้เลือกใช้สูตรในการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการค านวณของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973. P. 727 - 
728) แต่เนื่องจากไม่ทราบขนาดของประชากร และจ านวนผู้มาใช้บริการที่แน่นอน จึงใช้ค านวณของ
ของโรสคอว์ (Roscoe, 1975 : 183) ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง ซึ่งมีสูตรการค านวณดังนี้  
 

𝑒 = 𝑧
𝑠

√𝑛
 หรือ 𝑛 = (

𝑧 .𝑠

𝑒
)2 

 

  เมื่อ   e   แทน   ความคลาดเคลื่อนมากท่ีสุดที่ยอมรับได้ 
   Z   แทน    ความมั่นใจที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
      ถ้า Z = 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 
   S   แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   n   แทน     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 โดยก าหนดให้ระดับนัยส าคัญทางสถิติเทากับ 0.05 และความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่
ยอมรับได้เทากับ 5 สวน ของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นั่นคือ e = 1/5.s, e = s/5 และ z = 1.96 
แทนค่าในสูตร 

𝑛 = (
1.96 ∗ . 𝑠

𝑠/5
)2 

 
   = (1.96 ∗ 5)2 

 
 ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่ากับ 96 หน่วยในแต่ละงาน 
  แตเ่พ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันจึงก าหนดขนาดตัวอย่างดังนี้  
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 จ านวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามแต่ละงาน ดังนี้ 
  1) งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 100 คน 

2) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 100 คน 
3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
    ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน 100 คน 
4) งานด้านสาธารณสุข    จ านวน 100 คน 

  โดยท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นทางสถิติแบบบังเอิญ 
 
 3. ขอบเขตระยะเวลำและพื้นที่ 
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ มีการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
หัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าให้ได้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2. สามารถน าข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. ควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำร หมายถึง ประชาชนมีความรู้สึกที่ดี
ต่อการเข้าไปขอรับบริการในด้านขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำร หมายถึง ความพึงพอใจต่อ
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว ความรวดเร็วในขั้นตอนความชัดเจนใน
การอธิบาย แนะน าขั้นตอนในการให้บริการความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ เรียง
ตามล าดับก่อน-หลัง ความเสมอภาคเท่าเทียมกันความสะดวกของขั้นตอนที่ได้รับจากการบริการ
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ 

3. ควำมพึงพอใจในด้ำนเจ้ำหน้ำที่บุคลำกรผู้ให้บริกำร หมายถึง ความพึงพอใจต่อความ
เต็มใจในการให้บริการหน้าที่ที่ให้บริการ ความรู้ความเชี่ยวชาญ ความใส่ใจ ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ ความสุภาพ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การสื่อสาร 
และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ 
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4. ควำมพึงพอใจในด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจต่อสถานที่ตั้งของ
หน่วยงาน มีความสะดวกในการเดินทางมาขอรับบริการ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น สถานที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยส าหรับผู้รับบริการ ความสะอาดของสถานที่ ความเพียงพอของ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการบริการ คุณภาพ และความทันสมัยของอุปกรณ์ การจัดสถานที่และ
อุปกรณ์/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย ความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือเอกสารให้ความรู้ มีความพร้อมของยานพาหนะ 
แบบฟอร์มการขอรับบริการต่างๆ มีความเหมาะสม และความกว้างขวางของสถานที่ที่ให้บริการ 
 5. ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพช่องทำงกำรให้บริกำร หมายถึง ความพึงพอใจในวิธีการ
ให้บริการประชาชน การบริการประชาชน ช่องทางเลือกในการติดต่อประสานงาน เช่น ทางโทรศัพท์ 
โทรสาร อินเทอร์เน็ต เว็บบอร์ด ไปรษณีย์ การติดต่อประสานงาน ณ ที่ท าการ/ส านักงาน การบริการ
เชิงรุก การบริการเคลื่อนที่ การบริการผ่านธนาคาร วิธีการติดต่อสื่อสารกับประชาชน การ
ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ 
  
  



 
 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  6 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

บทที่2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ” ครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทบทวน
วรรณกรรม และศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาซึ่งเนื้อหา  
ประกอบด้วยสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4 ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถสังเกต
ได้จากการกระท าหรือแสดงออก “พึง” หมายถึง “ควร” เช่น พึงใจ หมายความว่า พอใจ เป็น
ความรู้สึกดีเม่ือได้รับการกระท าที่ส าเร็จตามเป้าหมาย และความต้องการ ความพึงพอใจเป็นเรื่องส่วน
บุคคล  โดยทั่วไปตรงกับค าใน ภาษาอังกฤษ “Satisfaction” ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึง
พอใจไว้หลายลักษณะ สรุปได้ดังนี้ 

อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด (2554) ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อ
ความ ต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนองทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ก็จะเกิดความพอใจ      
ชอบใจเกิดเป็น ทัศนคติด้านบวก ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติด้านลบที่
แสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่ง
ไม่จ าเป็นต้องแสดงหรืออธิบาย เชิงเหตุผลเสมอไป  ดังนั้นความพึงพอใจจึงเป็นเพียงปฏิกิริยาด้าน
ความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ ายของขบวนการ
ประเมินโดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลประเมินว่าจะเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบ
หรือไม่มีปฏิกิริยา คือ เฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้ 

ชัยวัฒน์ เทพสาร (2544) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ ซึ่งเป็นผลรวม
ของ ความรู้ ความเข้าใจ อารมณ์ และพฤติกรรมที่บุคคลได้รับการแสดงออกมาในเซิงของการประเมิน
ค่าต่อ เรื่องใดเรื่องหนี่งในลักษณะที่เป็นเซิงบวกว่ามีความสุขหรือไม่มีความเครียด เมื่อได้รับสิ่งที่ตรง
กับความ คาดหวัง ตรงตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจของตน 
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พิน คงพูล (2529) Good (1973) และ Wolman (1973) ได้ให้ความหมาย คล้ายคลึงกัน
กล่าวคือความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจหรือมีเจตคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งด้านวัตถุและจิตใจซึ่ง จะก่อให้บุคคล
มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมนั้นและรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติที่เป็นนามธรรม 
เกี่ยวกับความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกิดขึ้นจากการได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งทาง  
ร่างกายและจิตใจ เป็นผลให้เกิดความพึงพอใจ 

 
2.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ทฤษฎีความต้องการของ Abraham Maslow (1970) Maslow เป็นนักจิตวิทยาซาวอังกฤษ
ได้สร้างทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นสมมติฐานอยู่ 3 ประการ คือ 

1) มนุษย์มีความต้องการและความต้องการนี้จะมีอยู่เสมอไม่สิ้นสุด เมื่อความ ต้องการใด
ได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทน ซึ่งจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด  

2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป  
3) ความต้องการของมนุษย์เป็นล าดับขั้น เมื่อความต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว 

ความต้องการขั้นสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที  
นอกจากนี้ Maslow ได้แบ่งส าดับความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้  
ขั้นที่ 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการทางด้าน

ร่างกาย เป็นความต้องการเบื้องต้นเพ่ือความอยู่รอด เซ่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ า ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการ
ทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายยังไม่ได้รับ
การตอบสนองในด้านนี้  โดยปกติแล้วองค์กรทุกแห่งมักจะตอบสนองความต้องการของแต่ละคนด้วย
วิธีการทางอ้อม คือ การจ่ายเงินค่าจ้าง 

ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or safety Needs) ถ้า
หากความ ต้องการทางด้านร่างกายตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการในขั้นต่อไป
ที่สูงขึ้น ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคงต่าง ๆ ความต้องการทางด้านความ
ปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ความสูญเสียทางด้าน  
เศรษฐกิจ ส่วนความมั่นคงนั้น หมายถึง ความต้องการความมั่นคงในการด ารงชีพ เช่น ความมั่นคงใน 
หน้าที่การงาน และสถานะทางสังคม  

ขั้นที่ 3 ความต้องการทางด้านสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลังจากที่
ได้รับการ ตอบสนองในสองขั้นดังกล่าวแล้วก็มีความต้องการสูงขึ้น คือ ความต้องการทางสังคมจะเริ่ม
เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้จะเป็นความต้องการเกี่ยวกับการอยู่
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ร่วมกัน และการได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทาง
สังคมเสมอ  

ขั้นที่ 4 ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) ความต้องการ
ขั้นต่อมาจะเป็นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้  คือ ความมั่นใจในตัวเองในเรื่อง
ความสามารถ ความรู้ และความส าคัญในตัวของตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่น
เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน หรืออยากที่จะให้บุคคลอ่ืนยกย่องสรรเสริญในความรับผิดชอบในหน้าที่
การงาน การด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในองค์กร  

ขั้นที่  5 ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization or Self-
Realization) ล าดับขั้นความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์ก็คือ ความต้องการที่อยากประสบความส าเร็จ
ในชีวิตตาม ความนึกคิด หรือความคาดหวังทะเยอทะยานใฝ่ฝืนที่อยากได้รับผลส าเร็จในสิ่งอันสูงส่ง  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าทฤษฎีของ Maslow แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการ 5 ประการ 
เมื่อความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะเกิดความต้องการในขั้นต่างๆ ขึ้นอีก 
ตามความต้องการทั้ง 5 ขั้นตามล าดับ  

 
2.1.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูร้ับบริการ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535) ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นการแสดงออก
ถึงความรู้สึกในทางบวกของผู้รับบริการ  ต่อการให้บริการซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ มีดังนี้   

1) สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวก เมื่อประชาชนมีความต้องการย่อม 
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการบริการ ท าเล ที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ  

2) การส่งเสริมแนะน า การบริการความพึงพอใจของผู้รับริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยิน  
ข้อมูลข่าวสาร หรือบุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความ
เชื่อถือที่มีก็จะมีความรู้สึกกับ บริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจให้มีความต้องการตามมาได้  

3) ผู้ให้บริการ ผู้บริหารการบริการและผู้ปฏิบัติบริการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญ  
ต้องการปฏิบัติงานบริการให้ผู้รับริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหารการบริการที่วางนโยบาย   
การบริการโดยค านึงถึงความส าคัญของประชาชนเป็นหลักย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึง
ประชาชนเป็นส าคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและสนองบริการต่อผู้รับบริการที่ต้องการด้วยความ
สนใจ เอาใจใส่อย่างเต็มท่ีด้วยจิตส านึกของการบริการ 

 4) สภาพแวดล้อมของการบริการ และบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผู้รับบริการหรือลูกค้า ซึ่งมักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเกี่ยวข้องกับการ ออกแบบ



 
 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  9 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อาคารสถานที่การตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์และการให้สีสัน การจัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน 
ตลอดจนออกแบบวัสดุเครื่องใช้บริการ  

5) กระบวนการบริการ วิธีการน าเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนส าคัญ ในการ
สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ประสิทธิภาพของการจัดการระบบการบริการส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานแก่ผู้รับบริการมีความคล่องตัวและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง     
มีคุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของการส ารองห้องพักโรงแรม  
หรือสายการบิน การใช้เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ เป็นต้น  

จากปัจจัยดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่าความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตาม
ปัจจัยสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแปรผันตามความคาดหวังของบุคคลในแต่ล ะคน 
สามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่างทันที  

 
2.1.4 วิธีการวัดความพึงพอใจ 

การวัดความพึงพอใจโดยเกณฑ์ของลิเคิร์ท (1961) กาหนดระดับความพึงพอใจ ออกเป็น    
5 ระดับ คือ  

  5  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด  
  4  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก  
  3  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  ปานกลาง  
  2  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อย  
  1  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด  

 
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามตามแนวลิเคิร์ท  
  1. ตั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าต้องการศึกษาความพึงพอใจของใครมีต่อสิ่งใด  
  2. ให้ความหมายของความพึงพอใจที่จะศึกษานั้นอย่างแจ่มชัด  
  3. สร้างข้อความให้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ส าคัญๆ ของสิ่งที่จะศึกษาให้

ครบถ้วนทุกแง่มุม ต้องมีท้ังข้อความที่เป็นทั้งทางบวกและทางลบ  
  4. ตรวจสอบข้อความที่สร้างขึ้น โดยตนเองและผู้ที่มีความรู้ (ผู้เชี่ยวชาญ) ความ

ครบถ้วนของคุณลักษณะที่ศึกษาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการพิจารณาข้อความนั้นให้
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ข้อความนั้นมีลักษณะเป็นข้อความทางบวก ข้อความทางลบ หรือมีลักษณะกลางๆ  

  5. ท าการทดลองก่อนน าไปใช้จริง เพ่ือหาความเที่ยงตรง ค่าอาจจ าแนกและ
ความเชื่อมั่นของมาตราวัดทัศนคติ  

  6. ก าหนดการให้คะแนน โดยให้มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 มีความพึงพอใจในระดับ มาก  
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  ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 มีความพึงพอใจในระดับ น้อย  
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 มีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด 

 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 
2.2.1 ความหมายของการบริการ 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของสิ่งที่บุคคลได้กระท าขึ้นเชื่อมโยงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้รับบริการ ดังนี้ 

สมชาติกิจยรรยง (2536) การบริการ หมายถึงกิจกรรมหรือการด าเนินงานใด ๆ ที่ บุคคลใน
ฝ่ายหนึ่งน าเสนอให้กับบุคคลอื่น โดยที่กิจกรรมหรือการด าเนินงานนั้น ๆ ถูกเสนอไป  พร้อมกับสินค้า
แต่ไม่สามารถจับต้องได้ซึ่งสามารถท าให้เกิดความประทับใจหรือความพอใจกับผู้รับได้ 

Philip Kotler (1997) กล่าวว่า “การบริการหมายถึงกิจกรรมหรือการปฏิบัติการใด ๆ ที่
กลุ่มบุคคลหนึ่งสามารถน าเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งไม่สามารถจับต้องได้และไม่ได้ส่งผลของความ
เป็นเจ้าของสิ่งใดทั้งนี้การกระท าดังกล่าวอาจไม่รวมหรือรวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวตนได้” 

สมิต สัชฌุกร (2550) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้ว่าการบริการ คือการ 
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการในการให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งด้วยความ
พยายามใด ๆ ก็ตามในการท าให้บุคคลต่าง ๆ ที่มาติดต่อได้รับความช่วยเหลือ 

โดยสรุปการบริการ คือ กระบวนการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกิจกรรมที่บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลได้จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองความ ต้องการและความจ าเป็นของผู้รับบริการและได้รับความ
สะดวกสบาย มีความพึงพอใจ เกิดความประทับใจในเวลาเดียวกัน 

 
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์  (2542) กล่าวว่า การบริการ (Service) หมายถึง กิจกรรม 
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจทีสนองความต้องการของลูกค้า การบริการเป็นกระบวนการปฏิบัติ
เพ่ือผู้อ่ืน ผู้ให้บริการจึงควรมีคุณสมบัติที่สามารถอ านวยความสะดวกและท างานเพ่ือผู้อ่ืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจากค าใน ภาษาอังกฤษค าว่า Service ได้มีนักบริหารหลายๆ ท่านได้ให้ ความหมาย 
โดยแยกเป็นตัวอักษรแล้วมีความหมายดังนี้  

  S = Service Concept คือ แนวคิดรวบยอดในการบริการและการสร้างความ 
พึงพอใจ (Satisfaction) ให้ลูกค้าผู้มาติดต่อ หรือมาขอใช้บริการและรับบริการ  

  E = Enthusiasm คือ ความกระตือรือร้น หมายความว่า พนักงาบทุกคนจะต้อง
มีความ กระตือรือร้นพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา  

  R = Readiness Rapidness คือ ความพร้อมและความรวดเร็ว หมายถึง มีความ
พร้อมอยู่ตลอดเวลา และความรวดเร็วฉับพลับ ทันใจ และทันเวลา  
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  V = Values คือ ความมีคุณค่า หมายถึง การท าทุกวิถีทางให้ลูกค้าเกิดความรู้สึก
ประทับใจ ตลอดทั้งได้คุณค่าไปจากการบริการ  

  I = Interesting, Impression คือ ความสนใจและความประทับใจ หมายถึง การ
ให้ความ สนใจอย่างจริงใจต่อลูกค้า และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกระดับ  

  C = Cleanliness, Correctives, Courtesy คือ ความสะอาด ความถูกต้องและ
มีไมตรีจิต สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบของการขายสถานที่ต้อนรับลูกค้า ควรมีความสะอาด และมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเรื่องความถูกต้องและมีไมตรีจิตต่อลูกค้า ให้การต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้ม  
แย้มแจ่มใส  

  E = Endurances คือ ความอดกลั้น และการรู้จักควบคุมอารมณ์  
  S = Sincerity คือ ความจริงใจและการรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใส 
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ได้เสนอ แนวคิดเก่ียวกับหลักการบริการที่ดีไว้ 10 ประการ

ดังนี้ 
  1. การให้บริการอย่างดีเลิศ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า เอาใจใส่  ในการ

ให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ และไม่เอาเปรียบลูกค้า 
  2. ให้บริการอย่างถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการให้บริการ  
  3. สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและมุ่งหวังให้

ลูกค้า มีความสุขจากการได้รับบริการ  
  4. มีจุดติดต่อเพียง 1 จุดในการใช้บริการ หรือใช้พนักงาน 1 คนต่อการบริการใน

แต่ละเรื่องและหากมีพนักงานคนใดไม่อยู่ควรมีพนักงานคนอ่ืนเข้ามารับผิดชอบการส่งต่องานเพ่ือ
ไม่ให้การบริการสะดุด  

  5. ติดต่อได้ทุกวันและทุกเวลาองค์กรแห่งการบริการจะต้องมีช่องทางให้ลูกค้า
สามารถติดต่อได้ทุกเวลา เช่น ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ ทางกล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น  

  6. ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเหมือนติดต่อกับหัวหน้าหรือผู้จัดการลูกค้า
โดยทั่วไป มักรู้สึกว่า การได้ติดต่อกับหัวหน้าหรือผู้จัดการจะทา ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากกว่า
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน ดังนั้นหัวหน้าหรือผู้จัดการจึงควรมอบหมายอ านาจการตัดสินใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานที่รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ให้สามารถบริการได้อย่างไม่ติดขัด  

  7. มีการสื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพ่ือให้ลูกคา้ได้รับรู้ว่า เราไม่ทอดทิ้ง  

  8. มีนวัตกรรมออกมาให้บริการลูกค้าเพ่ือสร้างความแปลกใหม่ในการให้บริการ  
  9. บรรยากาศของความสนุกสนาน  
  10. มีการปรับปรุงให้บริการอย่างต่อเนื่องและปลูกจิตส านึกด้านการให้บริการ

อย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิดการบริการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ  
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.3.1 ความหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 

นักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้หลายท่าน ดังนี้  
อุทัย หิรัญโต (2543) กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาล

มอบอ านาจให้ ประชาชนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและด าเนินการบางอย่าง โดย
ด าเนินการกันเองเพ่ือบ าบัด   ความต้องการของตน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การมี
เจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเลือกตั้งมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่
รัฐบาลต้องควบคุมด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม และปราศจากการควบคุมของรัฐ  เพราะการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นสิ่งที่รัฐท าให้เกิดข้ึน 

โกวิทย์ พวงงาม ( 2550) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึงการบริหารงานในแต่ละ
ท้องถิ่น มีผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบต่อการบริหารงานอย่างอิสระ
รวมทั้งอ านาจ ในการบริหารการเงินและการคลังภายในกรอบที่กฎหมายบัญญัติ 

ชาญวุฒิ สีบุญมา (2551) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง หน่วยการปกครองซึ่งรัฐ
ได้ จัดตั้งขึ้น และให้มีอ านาจการปกครองตนเอง (Autonomy) มีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rigths) 
และต้องมีองค์กรที่จ าเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้สมความ
มุ่งหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ 

จากที่ได้กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองส่วนหนึ่งของประเทศ 
ซึ่งมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามสมควร อ านาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่มากจนมี
ผลกระทบกระเทือนต่ออ านาจ อธิปไตยของรัฐ เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิใช่ขุมชนที่มี
อ านาจอธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) และมีองค์กรที่จ าเป็น 
(Necessary Organization) เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.3.2 วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น  

ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2549) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้  
1) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าในการบริหารประเทศ จะต้อง

อาศัยเงิน งบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัด ภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่างๆ 
อาจไม่เพียงพอ ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถ
มีรายได้มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอ ที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้ 
จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน 
ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  

2) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศ
มีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการประชาชนในแต่ละท้องที่ ย่อมมีความแตกต่างกันการรอรับการบริการ
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จากรัฐบาลเพียง แห่งเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้าหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ที่มีประชาชนในท้องถิ่น เป็นผู้บริหารเท่านั้นจึงสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้  

3) เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงจ าเป็นโดยให้อ านาจ หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้ในการบริหาร
กิจการของท้องถิ่น ท าให้ประหยัดเงิน งบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ
เป็นอันมากและแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณ จากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
อย่างรอบคอบ  

4) เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ ประชาชนจากการที่การปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองไม่ว่าจะเป็น การสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปท าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วย การปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้
มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติได้อย่างดี  

 
จากที่ได้กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยแบ่งเบา

ภาระของรัฐบาล สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพ่ือความประหยัด
และเพ่ือให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่ นเป็นสถาบันที่ ให้การศึกษาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน 

 
 

2.3.3 องค์ประกอบการปกครองส่วนท้องถิ่น 
อุทัย หิรัญโต (2543) กล่าวว่า ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย

องค์ประกอบ 9 ประการ ดังนี้  
1) สถานะตามกฎหมาย (legal Status) หมายความว่า หากประเทศใดก าหนดเรื่องการ

ปกครอง ท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความเข้มแข็ง
กว่าการปกครองท้องถิ่นท่ีจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายอื่น เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นแสดง
ให้เห็นว่า ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง  

2) พ้ืนที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพ้ืนที่และระดับ
ของหน่วย การปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ 
และความส านึกในการ ปกครองตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะก าหนดพ้ืนที่และระดับของ
หน่วยการปกครองท้องถิ่น ออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก และขนาด
ใหญ่ส าหรับขนาดของพื้นที่จาการศึกษาขององค์การสหประชาชาติโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การอนามัยโลก 
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(WHO) และส านักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ได้ให้ความเห็นว่าหน่วยการปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ควรมีประชากรประมาณ 50,000 
คน แต่ยังมีปัจจัยอ่ืนที่จะต้องพิจารณาด้วย เช่น ประสิทธิภาพในการบริหาร รายได้ และบุคลากร เป็น
ต้น  

3) การกระจายอ านาจและหน้าที่ การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากน้อย
เพียงใดข้ึนอยู่กับ นโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ  

4) องค์การนิติบุคคล จัดตั้งโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ มี
ขอบเขต การปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกกฎข้อบังคับ ควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ  

5) การเลือกตั้งสมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือแสดงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของ
ประชาชน โดยเลือก ผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง  

6) อิสระในการปกครองตนเอง สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายใน
ขอบเขตของ กฎหมาย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของ
หนว่ยงานทางราชการ  

7) งบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่
กฎหมายให้ อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะท านุบ ารุงท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป  

8) การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นและยังคงอยู่ในการก ากับ ดูแลจากรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ และมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระในการด าเนินงานของหน่วย
การปกครองท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้มิได้หมายความว่ามีอิสระเต็มที่ที่เดียวคง หมายถึงเฉพาะอิสระในการ
ด าเนินการเท่านั้น เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไป รัฐจึงต้องสงวนอ านาจในการ
ควบคุมดูแลอยู่  

9) การปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีการกระจายอ านาจและอุดมการณ์ 
ประชาธิปไตย ซึ่งมุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
การเมืองและ กิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้จากลักษณะส าคัญของการ
ปกครองท้องถิ่นที่เน้นการมี อ านาจอิสระในการปกครองตนเองมีการเลือกตั้ง มีองค์การหรือสถาบันที่
จ าเป็นในการปกครองตนเอง และที่ส าคัญก็คือ ประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครอง
ตนเองอย่างกว้างขวาง 

สรุปได้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือเป็นองค์กรที่มีกฎหมาย
รองรับ ผู้บริหารมาจากการเรียกตัว มีอ านาจในการออกข้อบังคับของตนเอง มีงบประมาณของตนเอง 
และมีความเป็นอิสระท่ีสามารถด าเนินการต่างๆ ของตนเองได้ภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง 
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2.4 ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี มีดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 1 ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  
 

วิสัยทัศน์ “การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี  สร้างรากฐานระบบ
สาธารณูปโภคท่ีดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต บนวิถีพอเพียง” 
 
2.4.1 ด้านกายภาพ 

1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 25539 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีพ้ืนที่ 65.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,826 ไร่ ตั้งอยู่ทิศตะวันตก
ของอ าเภอเดิมบางนางบวชห่างจากที่ว่าการอ าเภอเดิมบางนางบวช ประมาณ 6.0 กิโลเมตร บนถนน
ทางหลวง หมายเลข 3350 (สายท่าช้าง –ด่านช้าง) 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
ตั้งอยู่ที่  หมู่ 2 ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 

-  โทรศัพท์ 034 4700047 
-  โทรสาร  034 4700047 
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ภาพที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 
2) ลักษณะภูมิประเทศ 
อาณาเขตติดต่อ  

                   ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  ต าบลบ้านเชี่ยน  อ าเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท 
                   ทิศใต้                ติดต่อกับ  ต าบลกระเสียว   อ าเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี 
                   ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ต าบลเขาพระ  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัด
สุพรรณบุรี 
                   ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ  ต าบลหัวนา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 



 
 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  17 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 
3) ลักษณะภูมิอากาศ 

  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีภูเขาขนาดเล็กหลายแห่ง 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดู คือ 
        ฤดูร้อน        เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือน  พฤษภาคม 
       ฤดูฝน          เริ่มจากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน  ตุลาคม 
          ฤดูหนาว       เริ่มจากเดือนตุลาคม     ถึงเดือน  กุมภาพันธ์ 
         อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  16-39  องซาเซลเซียส 
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4)  ลักษณะของดิน   
ลักษณะของดิน ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะแก่

เพาะปลูกข้าว ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและท าการเกษตรต่างๆ 
 
2.4.2 ด้านการเมือง/การปกครอง 

1) เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง หมายเหตุ 

1 บ้านเขาคีรี นายชลิต  หอมยามเย็น ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านหัวเขา นายธีรวัฒน์  น้ าแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านกระเสียว นายมานพ  พวงมาลี ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านวัดไทร นายทศพล  ปรึกษา ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านน้ าพุ นายจ าเนียร  ยิ้มสุข ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านหัวเขา นายวรากร  บุญประเสริฐ ก านัน 
7 บ้านฉวาก นายชุมแพ  สุขโข ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านปากดง นายชาลี  จงมีทรัพย์มาก ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บ้านเขาเขียว นายชัยยศ  สุพรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 
10 บ้านหัวเขา นายธีระพงษ์  บุญประเสริฐ ก านัน 
11 บ้านหนองกระด่าน นายบ ารุง  เอกอ้น ผู้ใหญ่บ้าน 
12 บ้านตรอกตาโพธิ์ นายสุเทพ  สุขแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 

 
2) การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

   ต าบลหัวเขามีทั้งหมด 12 หมู่ 
   สมาชิกสภา    จ านวน  22  คน 
   ผู้บริหาร    จ านวน  4  คน 
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คณะผู้บริหาร  จ านวน   4   คน 
 นายประเสริฐ บุญประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 นางสุภา บุญประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาคนที่ 1 
 นายแสวง คงวิเชียร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาคนที่ 2 
 นายสอน ขาวเงิน เลขานุการ 

3) ประชากร 
 จ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น  6,688 คน แยกเป็นชาย 3,181 คน หญิง 3,507  

คน ความหนาแน่นของ 
 

 ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรของต าบลหัวเขา 
 

พ.ศ. 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
2557 3,287 3,287 3,635 6,922 
2558 3,282 3,282 3,620 6,920 
2559 3,291 3,291 3,590 6,881 
2560 3,283 3283 3584 6876 
2561 3,270 3,270 3,565 6,835 
2562 3,271 3,271 3,557 6,828 
2563 2,453 3,226 3,526 6,752 
2564 2,472 3,181 3,507 6,688 

 
2.4.3 ด้านสภาพทางสังคม 

1) การศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบจ านวน 5 แห่ง 
คือ 
 1. โรงเรียนวัดหัวเขา จ านวนนักเรียน  117  คน   
 2. โรงเรียนวัดฉวาก จ านวนนักเรียน    68  คน 
 3. โรงเรียนบ้านปากดง จ านวนนักเรียน    51  คน 
 4. โรงเรียนวัดไทร จ านวนนักเรียน    75  คน 
 5. โรงเรียนวัดน้ าพุ จ านวนนักเรียน  266  คน 
 



 
 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  20 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพุ จ านวน   1   แห่ง 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร จ านวน   1   แห่ง  
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  12  แห่ง 
  -  ศูนย์ข้อมูลประจ าต าบล จ านวน   1   แห่ง       

2) สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน  2  แห่ง 
  -  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดใน
พ้ืนที่ 
  -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จ านวน  6 คน 
  -  อสม.  จ านวน  83 คน 

3) อาชญากรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  ลูกเสือชาวบ้าน  จ านวน  2  รุ่น 250  คน 
  -  อาสาเพื่อยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน  1 รุ่น   90  คน 
  -  กลุ่มสตรี  / แม่บ้าน  478  คน 
  -  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   60  คน 

4) สถาบันและองค์กรศาสนา 
 วัด   จ านวน  7  แห่ง คือ  
  -  วัดหัวเขา  - วัดน้ าพุ  
  -  วัดเขาคีรี  - วัดตรอกตาโพธิ์   
  -  วัดปากดง   -  วัดฉวาก 
  -  วัดไทร    
 ส านักสงฆ์  จ านวน 2 แห่ง 
  - ส านักสงฆ์เขาเขียวพนาราม 
  - ส านักสงฆ์เขาปู่ถ้ า 
 ที่พักสงฆ์  จ านวน 2 แห่ง 
     - ที่พักสงฆ์หัวเขา 
                   - ที่พักสงฆ์เขาโกงกาง 
 5) การสังคมสงเคราะห์ 
  - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 6) ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน 
  - สวนสาธารณะจ านวน 2 แห่ง 
  - สนามกีฬาจ านวน 2 แห่ง 



 
 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  21 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.4.4 ด้านบริการพื้นฐาน 
1) การคมนาคมขนส่ง 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกันระหว่าง เทศบาล
ต าบลเขาพระ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ เทศบาลต าบลบ่อกรุ 
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม และอ าเภอด่านช้าง โดยสามารถเดินทางโดยรถยนต์บนถนนทางหลวง
หมายเลข 3350 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกันระหว่าง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผักนาก และอ าเภอดอนเจดีย์ โดยสามารถเดินทางโดยรถยนต์บนถนนทางหลวง
หมายเลข 3496 
  2) การไฟฟ้า 

- มีบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวชครอบคลุมทั้ง
ต าบล 

 3) การประปา 
- ประปาบาดาลหมู่ที่ 2 
- ประปาบาดาลหมู่ที่ 3  
- ประปาบาดาลหมู่ที ่4 
- ประปาบาดาลหมู่ที่ 5 
- ประปาบาดาลหมู่ที่ 6 
- ประปาบาดาลหมู่ที่ 7 
- ประปาบาดาลหมู่ที่ 8 
- ประปาบาดาลหมู่ที่ 9 
- ประปาบาดาลหมู่ที่ 10 
- ประปาบาดาลหมู่ที่ 11 
- ประปาบาดาลหมู่ที่ 12 
- ประปาบาส่วนภูมิภาคเดิมบางนางบวช หมู่ที่ 1  2  6 และ 10 

 
2.4.5 ด้านเศรษฐกิจ 
  1) อาชีพ  
  ส่วนใหญ่ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลหัวเขา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ซึ่งเป็น
อาชีพหลัก รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง ข้าราชการ อาชีพเสริม การท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น กลุ่ม
อาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา กลุ่มสตรีผลิตมุ้งหมอน และกลุ่มโรงสีสหเกษตรข้าวขวัญ 
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 2) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
- กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  
- กลุ่มสตรีผลิตมุ้งหมอน  
- กลุ่มโรงสีสหเกษตรข้าวขวัญ 

 3) การท่องเที่ยว 
 -  งานประเพณีตักบาตรเทโวฯ วัดหัวเขา 
 -  บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ 

 4) อุตสาหกรรม 
   -โรงสีสหเกษตรข้าวขวัญ 
 5) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  -3 กลุ่ม 
 
2.4.6 ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

1) การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลหัวเขานับถือศาสนาพุทธ 

2) ประเพณีและงานประจ าปี 
 ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ ประมาณ 300 ปีเศษ มีบุคคลกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากบ้านดอนกระเบื้อง 
เมือง 3 ชั้น ห่างจากบ้านบ่อกรุเพียงเล็กน้อย รอนแรมมาหยุดพักตรงพ้ืนที่ระหว่างเขา มองเห็นท้องที่
ทางด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม และมีแม่น้ าไหลผ่าน เหมาะจะเป็นที่อยู่อาศัย จึงได้ลงหลักปักฐาน
โดยเรียกชื่อว่า “บ้านหุบเขา” เพราะมีภูเขาล้อมรอบ แต่ในปัจจุบันนี้ค าว่า “หุบเขา” ได้เพ้ียนไป  จึง
เรียกชื่อกันเสียใหม่ว่า “บ้านหัวเขา” มาตราบจนทุกวันนี้  ทุกปีของเดือนตุลาคม ขึ้น ๒ ค่ า เดือนสิบ 
เทศกาลออกพรรษา  จะมีงานประเพณีตักบาตรเทโว ที่วัดหัวเขา     
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ภาพที่ 4 ประเพณีตักบาตรเทโว 
 
ประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ 
 

 
 

ภาพที่ 5 ประเพณีสงกรานต์ 
 
3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหัวเขามีวิถีชีวิตในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามท้องถิ่นของ
ตนเอง แบบเรียบง่าย ใช้ภาษาไทยดั้งเดิมเป็นภาษาท้องถิ่น 
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4) สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 - กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ 
 

รูปสินค้า ชื่อสินค้า 

 ผ้าคลุมไหล่กาบบัวลายจก 

 ผ้าปูโต๊ะ 

 ผ้าขาวม้า 

 ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ 
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2.4.7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
1) ป่าไม้ 

 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขา กระจายอยู่ทั้งต าบลป่าไม้มีอยู่กระจายบนภูเขาและ
พ้ืนที่ 
ที่ปลูกป่าเพ่ือสร้างความชุ่มชื่นและลดการพังทลายของพ้ืนดินในพื้นท่ีจุดเสี่ยง  

2) แหล่งน้ า 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองส าคัญไหล
ผ่าน ได้แก่คลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ท่ี12  หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 10 
หมู่ที่ 8 และหมู่ท่ี 4  
 
2.4.8 ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

1) งานด้านโยธา  
มีหน้ าที่ ความรับผิดชอบเกี่ ยวกับการส ารวจออกแบบการจัดท าข้อมูลทางด้ าน

วิศวกรรม    การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ   งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการ
ก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ  กฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงาน  การก่อสร้างและ
ซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรม   เครื่องจักรกล    การ
รวบรวมประวัติติดตาม    ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล   การควบคุมการบ ารุงรักษาเครื่องจักร
แ ล ะ ย า น พ า ห น ะ     ง า น เ กี่ ย ว กั บ แ ผ น ง า น ค ว บ คุ ม    เ ก็ บ รั ก ษ า    ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
วัสดุ   อุปกรณ ์    อะไหล่  น้ ามันเชื้อเพลิง   และงานอื่นๆ  ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย    

 

 
 

ภาพที่ 6 งานด้านโยธา 
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2) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
อัคคีภัย วากตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ า 

การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอ่ืน ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มี
ผู้ท าให้เกิดข้ึน อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความ
เสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 

 

 
 

ภาพที่ 7 งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ)  
 

 
 

ภาพที่ 8 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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4) งานด้านสาธารณสุข 
การดูแลและจัดการสุขภาพอนามัยภายในชุมชน 
 

 
 

ภาพที่ 9 งานด้านสาธารณสุข 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะตามหลัก สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณีย
ธรรม 6 ขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ 2) ศึกษาเปรียบเทียบความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลัก สาราณียธรรม 6 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  3) ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ หลักสา
ราณิยธรรม 6 ในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองกรด จังหวัดนครสวรรค์
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.90 มีอายุตั้งแต่ 21-35 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 31.50 มีระดับการศึกษาประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 48.90 มีอาชีพรับจ้าง /เกษตรกรรม คิด
เป็นร้อยละ 39.80 เป็นประชาชนในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 93.00 มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ 52.40 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการ สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วน ต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การบริการสาธารณะหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วน
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ต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์โดยจ าแนก ตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุปได้ว่าด้านระดับการศึกษา 
ด้านอาชีพ ด้านรายได้ เป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนด้านเพศ อายุ และต าแหน่งหน้าที่ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ข้อเสนอแนะในการน าหลัก สาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  โดย
ภาพรวมมีดังนี้ 1) มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ 2) สร้างความสามัคคี กลม
เกลียวให้ เกิดขึ้นทั้งกับฝ่ายเจ้าหน้าที่และฝ่ายประชาชน เพ่ือความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
การร่วมกันพัฒนา  3) ส่งเสริมข้อธรรมสาธารณะโภคี คือ การรู้จักเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันผลประโยชน์กัน
ด้วยความยุติธรรม ช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว 4) ส่งเสริมการมีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน รู้จัก
แสวงหาจุดร่วม และสงวนไว้ซึ่งจุดต่างของกัน และกันคิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองให้ตรงกัน 
 
 สุธรรม ขนาบศักดิ์ (2560) ได้ศึกษาการวิจัยเชิงส ารวจ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ  การให้บริการงานบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทอน อ าเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยศึกษาข้อมูลจากผู้ใช้บริการงานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ การ
ให้ความช่วยเหลือด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และ
การด าเนินงานการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 200 คน พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.66) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ (  = 4.65) ด้านช่องทางการให้บริการ (  = 4.64) โดยผลการพิจารณาเป็นงาน พบว่า 
งานให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและการด าเนินงานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด (  = 4.69) รองลงมาคือ งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้
พิการ (  = 4.64) และการให้ความช่วยเหลือ ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นล าดับน้อยที่สุด  
(  = 4.60) 
 
 วรรณี เดียวอิศเรศ (2548 ) ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของ 
เทศบาลเมืองศรีราชาผลการประเมินพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจ
ต่อบริการของหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองศรีราชายกเว้นความพึงพอใจต่อบริการกองการศึกษา
พบว่ามีประชาชนเพียงร้อยละ 79.10 เท่านั้นที่พึงพอใจต่อบริการและส่วนด้านความพึงพอใจต่อ
สภาพภูมิทัศน์ ของสถานที่ให้บริการหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลเมืองศรีราชาพบว่าแต่ละหน่วยงาน
ประชาชนส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่ให้บริการ
และการอ านวยความสะดวกเมื่อพิจารณาสัดส่วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อบริการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ พบว่ากองช่างสุขาภิบาลกองช่างและกองวิชาการและแผนมีสัดส่วนของประชาชนที่มี
ความพึงพอใจต่อบริการในสัดส่วนที่สูงกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ คือร้อยละ 98.20 ร้อยละ 96.00 และร้อย
ละ 95.20 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนถึงร้อยละ98.20 และ 92.50 ตามล าดับที่มีความ
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พึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่ที่ให้บริการของกองช่างสุขาภิบาลซ่ึงเป็นในสัดส่วนที่สูงกว่า
หน่วยงานอื่นเช่นกัน 
 

อ าภร ศรราช (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและความต้องการของประซาซบที่มีต่อ
การพัฒนาซองท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งาบ
วิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของประซาซนที่มีต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะของประขาซนกับความพึง
พอใจซอง ประซาชนในแต่ละด้านที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม โดย
วิธีการวิจัย เซิงส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประซาซนในต าบลไทรงาม จ านวน 132 คน ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่
ด้วยวิธี Tukey ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านการบริการภายในอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด้านการ
บริการภายนอก โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านสวัสดิการมีความพึงพอใจในด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและการอบรมเสริมสร้างความรู้แก่ อสม. หรือผู้น าชุมซนหรือแกนน า
สุขภาพอยู่ในระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด ประซาซนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทรงาม
แก้ไขและปรับปรุงเรื่อง การพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น 2) ผลการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะของ ประชาชนกับความพึงพอใจของประชาชนในแต่ละด้านที่มีต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนต าบลไทรงาม พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน ด้านการบริการ
ภายนอกมีความแตกต่างกัน อย่างน้อย 2 หมู่บ้าน ส่วนความพึงพอใจของประชาชน ด้านการบริการ
ภายในและด้านสวัสดิการไม่มีความแตกต่างกัน 

 
พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ และทิฆัมพร คุ้มวงศ์ (2551) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มา

รับบริการจากเทศบาลต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านความ
พึงพอใจกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ พบว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาล
ต าบลท่าล้อ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการก าหนด กระบวนงาน
หรือขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์อย่างชัดเจนมากที่สุด  รองลงมาคือ
ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุ 2) ด้านความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ 
พบว่าเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจ าแนกตามล าดับดังนี้ เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
เป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแก่ผู้มารับบริการ เช่น การยิ้มแย้มแจ่มใจ พูดจาไพเราะและมีความสุภาพ 
เป็นล าดับมากที่สุด รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียก
รับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆจากการให้บริการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้เปิดโอกาส ให้ประชาชน
ได้ซักถาม ทุกประเด็นเก่ียวกับการสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจนกระทั่งหมดความสงสัย ตามล าดับ และ 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยจ าแนกเป็นดังนี้  ผู้รับบริการมี
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ความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพด้วยวิธีการรับเป็นเงินสดมากท่ีสุด รองลงมา
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านระหว่างรอรับบริการได้รับความสะดวกในสิ่งที่เทศบาลจัดไว้เป็น
อย่างดีผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้านการจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมเพ่ือให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
ตามล าดับ 

 
แอนนา ส าราญ (2550) ได้ศึกษาเรื่องการวัดระดับความสุขของประชาชนในเขตองค์การ 

บริหารส่วนต าบลกมลา อ าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่าระดับความสุขของประชาชน  
ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจเป็นธรรม และเข้มแข็งระดับความสุขอยู่ในระดับ
มาก ด้านครอบครัวอบอุ่นระดับความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านชุมชนเข้มแข็งระดับความสุขอยู่ใน  
ระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อมดี มีนิ เวศสมดุลระดับความสุขอยู่ ในระดับมาก ด้านสังคมมี
ประชาธิปไตยมีธรรมมาภิบาลระดับความสุขอยู่ระดับมาก ดังนั้นจากการศึกษาพบว่าระดับความสุข 
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาโดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้นในการพัฒนา  
ต าบลควรให้ความส าคัญนโยบายสาธารณะที่เน้นคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ตรงกับสภาพปัญหาและ  
ความต้องการของประชาชนให้มีความสุขอย่างแท้จริง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตลอดไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมทรัพย์ (2559) น าเสนอรายงานการประเมินผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรผู้ให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลอุดม
ทรัพย์  อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ ผู้
มาใช้บริการในหน่วยงาน โดยพิจารณาทั้งหมด 6 ด้าน จ านวน 100 คน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมิน 
ความพึงพอใจเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 36-45 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ 
ประถมศึกษา และมีอาชีพเกษตรกร ด้านความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรผู้ให้บริการ อยู่ใน
ระดับ พอใจมาก เฉลี่ยร้อยละ 91.33 ประชาชนให้ความพึงพอใจในเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
สุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย ร้อยละ 96 รองลงมาตามล าดับ คือ ความพึง
พอใจในเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย และเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่รับ สินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ ร้อยละ 93 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความเต็มใจ ให้บริการ ด้วยความเต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ ร้อยละ 91 
เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสม บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 90 และ
ประชาชนให้ความพึงพอใจที่เจ้าหน้าที่ให้ ค าแนะน าการตอบข้อซักถามปัญหาข้อสงสัย และอธิบายได้
ชัดเจน ร้อยละ 85 

 
Emma and Bob (2010) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ ของ

ประชาชนในการให้บริการห้องสมุดประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ ของผู้ใช้และความคาดหวังของบริการห้องสมุดประชาชนโดยเน้นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพวกเขา
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และวิธีการที่พวกเขามี ปฏิสัมพันธ์ พบว่าประสบการณ์ห้องสมุดมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญในการ
รับรู้และความคาดหวังที่ถูกสร้างขึ้นใน การให้บริการในภาพรวม พบว่ารูปแบบการใช้งานในระหว่าง
ประสบการณ์การบริการ พบว่ามีความส าคัญต่อการ รับรู้และสร้างความคาดหวัง และพบว่าความรู้
เกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ใช้และการรับรู้มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ
การให้บริการห้องสมุดประชาชน  

 
Walle and Ryzin (2011) ได้ส ารวจความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อบริการการ 

สาธารณะในท้องถิ่น โดยพบว่าการแพร่หลายของการส ารวจความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อบริการ
การ สาธารณะในท้องถิ่นมีมากขึ้นเพ่ือใช้การปรับปรุงการให้บริการ จัดสรรงบประมาณ และความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ แต่จากหลักฐานการทดลองโดยใช้เทคนิค split-ballot พบว่า การเรียงล าดับ
ของค าถามมีความส าคัญ ต่อการรายงานความพึงพอใจโดยเฉพาะงานบริการที่มีลักษณะเฉพาะ
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอในของงานบริการที่มีลักษณะเฉพาะและงานบริการทั่วไป จะมีความ
อ่อนไหวต่อการเรียงล าดับค าสั่งค่อนข้างสูง 
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรม และแนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    

หัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ท าให้มีแนวทางการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยกรอบแนวคิดดังนี้      
 

 
 

 
ภารกิจ 
- งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 
- งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
- งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- งานด้านสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจต่อการมารับบริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

อ าเภอเดิมบางนางบวช  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
- ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
- ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 



 
 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 33 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
2564 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งวิธีการด าเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 3.1 ประชำกร  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนดเป็นกลุ่มประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน ที่เคยติดต่อขอรับบริการในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 4 งาน โดยในแต่ละ
งานดังนี้ 1) งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 2) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย          
3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ 4) งานด้านสาธารณสุข 
 
 3.2 กลุ่มตัวอย่ำง  

กลุ่มตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยแยกแต่ละงานดังนี้ 
 ข้อพิจารณาในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างการประเมินในครั้งนี้ ผู้ประเมินก าหนดแนวทาง
ส าหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มารับ
บริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชน ที่มาขอรับบริการจากงานทั้ง 4 งาน
ข้างต้น ในปีงบประมาณ 2564 โดยก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ตามภารกิจงานด้านบริการ ดังนั้น ในการเลือกตัวอย่างจากประชากรที่จะ
ท าการศึกษา วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ตามภารกิจงานบริการ และใช้วิธี
เลือกตัวอย่างแบบวิธีบังเอิญเจอ (Haphazard or Accidental Sampling) 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้เลือกใช้สูตรในการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการค านวณของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane, 1973. P. 727 - 
728) แต่เนื่องจากไม่ทราบขนาดของประชากร และจ านวนผู้มาใช้บริการที่แน่นอน จึงใช้ค านวณของ 
โรสคอว์ (Roscoe, 1975 : 183) ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง ซึ่งมีสูตรการค านวณดังนี้  
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𝑒 = 𝑧
𝑠

√𝑛
 หรือ 𝑛 = (

𝑧 .𝑠

𝑒
)2 

  
  เมื่อ   e   แทน   ความคลาดเคลื่อนมากท่ีสุดที่ยอมรับได้ 
   Z   แทน    ความมั่นใจที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
      ถ้า Z = 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 
   S   แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   n   แทน     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 โดยก าหนดให้ระดับนัยส าคัญทางสถิติเทากับ 0.05 และความคลาดเคลื่อนมากท่ีสุดที่ยอมรับ
ได้เทากับ 5 สวน ของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นั่นคือ e = 1/5.s, e = s/5 และ z = 1.96 
แทนค่าในสูตร 

𝑛 = (
1.96 ∗ . 𝑠

𝑠/5
)2 

 
   = (1.96 ∗ 5)2 

 
 ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่ากับ 96 หน่วยในแต่ละงาน 
  แตเ่พ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันจึงก าหนดขนาดตัวอย่างดังนี้  
 จ านวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามแต่ละงาน ดังนี้ 
   2.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 100 คน 
   2.2 งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  จ านวน 100 คน 
   2.3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

     ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน 100 คน 
2.4 งานด้านสาธารณสุข    จ านวน 100 คน 

  โดยท าการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็นทางสถิติแบบบังเอิญ 
 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จ านวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมี 4 ตอน 
โดยผู้ประเมินสังเคราะห์เครื่องมือจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และของชมพูนุช กาศสกุล  เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ทั้ง 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
แบ่งเป็น 4 ตอน คือ 

ตอนที่ 1) ข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอนที่ 2) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 3) ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

ประกอบด้วย 
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   - ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
   - ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ 
   - ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   - ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 

ตอนที่ 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ 
  หาค่าความถูกต้องและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 ท่าน ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ จากนั้นรวบรวมข้อมูล ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของ
การประเมินด้วยค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยใช้สูตรของ IOC ดังนี้ (ลัด
ดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจรา ชานิประศาสน์, 2547: น.145-146)  
โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  + 1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน  - 1 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบทดสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง  
(IOC)  ค านวณค่าตามสูตร   

N
R

IOC 
=  

   R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N   =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความ    
สอดคล้อง โดยพิจารณาค่า IOC เป็นรายข้อ โดยค่า IOC แต่ละข้อต้องไม่ต ่ากว่า 0.50 ขึ้นไป ซึ่งแสดง
ว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงกับจุดประสงค์ 
 หลังจากด าเนินการปรับแก้เครื่องมือตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะแล้ว ด าเนินการหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล น าไปทดลองใช้ (Tryout)       
กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรจ านวน 30 คน น ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น           
โดยวัดค่าความสอดคล้องภายใน หาค่าสัมประสิทธิ์โดยค่าที่ยอมรับได้โดยทั่วไปคือต้องมากกว่า 0.8 
(Streiner & Norman, 1995, p.7) 
 ผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่สร้างขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 ท่าน 
มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง IOC ในแต่ละฉบับ ดังนี้ 
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  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
  1) งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง มีค่า IOC ในแต่ละข้อไม่ต ่ากว่า 0.50 
และค่า IOC เฉลี่ยรวมทุกๆ ข้อได้เท่ากับ 0.96 
  2) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีค่า IOC ในแต่ละข้อไม่ต ่ากว่า 0.50 และ
ค่า IOC เฉลี่ยรวมทุกๆ ข้อได้เท่ากับ 0.97 
  3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีค่า IOC ในแต่
ละข้อไม่ต ่ากว่า 0.50 และค่า IOC เฉลี่ยรวมทุกๆ ข้อได้เท่ากับ 0.98 
  4) งานด้านสาธารณสุข มีค่า IOC ในแต่ละข้อไม่ต ่ากว่า 0.50 และค่า IOC เฉลี่ยรวม
ทุกๆ ข้อได้เท่ากับ 0.97 
  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นมีค่าความ
สอดคล้อง 
 ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจาก
น าไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรจ านวน 30 คน โดยวัดค่า
ความสอดคล้องภายในหาค่าสัมประสิทธิ์ ได้ 0.93 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีความเชื่อม่ัน 
 ดังนั้น จึงสามารถยอมรับแบบสอบถามดังกล่าวเพ่ือการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปได้ จากนั้น
จึงน าแบบสอบถามที่ได้จากข้างต้นมาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
 3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพ้ืนที่จริงในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนการเก็บรวมรวมข้อมูล  
ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อความของค าถามทุกข้อรวมทั้งเทคนิคในการสัมภาษณ์ และจริยธรรม
ในการเก็บข้อมูล 

 
 3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ อธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายระดับความ
พึงพอใจ และใช้ค่าความถ่ีสรุปความคิดเห็นข้อเสนอแนะทั่วไป 

ระดับความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
(Likert, 1987 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว, 2535) ดังนี้   
  คะแนน  5  คะแนน  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนน  4  คะแนน  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
  คะแนน   3  คะแนน  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนน  2  คะแนน  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
  คะแนน  1  คะแนน  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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     เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามมา
พิจารณาระดับความพึงพอใจ โดยมีเกณฑ์ในการแปลความจากสูตร (สมโภชน์  อเนกสุข, 2552, หน้า 
5) ดังต่อไปนี้ 

  ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

    

    0.80  =  
5−1

5
 

     ซึ่งสามารถแปลความหมายเป็นเกณฑ์การแปลความหมายระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.81 - 2.60   หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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 บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 งานบริการ ได้แก่  
1. งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 
2. งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
4. งานด้านสาธารณสุข 
ดำเนินการเก็บข้อมูลกับประชาชนผู้ที่เดินทางมาใช้บริการ โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

บังเอิญ ซึ่งในแต่ละงานจำแนกนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ

ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ  
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วยการ

แจกแจงความถี่และค่าร้อยละ 
 ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ วิเคราะห์ข้อมูล

และนำเสนอข้อมูลค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นภาพรวมรายด้าน และจำแนก
รายการแต่ละด้าน 
 
 
1. งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลการใช้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 

การสำรวจข้อมูลการใช้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตสิ ่งปลูกสร้างของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 100 คน  โดยจะได้นำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีค่าร้อยละมากที่สุด ลำดับตาม
หัวข้อของข้อมูลการใช้บริการของงานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการสำรวจข้อมูลการใช้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 
 

การใช้บริการของงานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง จำนวนคน ร้อยละ 

ช่วงเวลาที่มาใช้
บริการส่วนใหญ่ 

8.30 – 10.00 น. 42 42.00 
10.01 – 12.00 น. 26 26.00 
12.01 – 14.00 น. 19 19.00 
14.01 น. – เวลาปิด 13 13.00 

รวม 100 100 

การใช้เวลาในการ
เข้ามาติดต่อขอรับ
บริการแต่ละครั้ง

สูงสุด 

 1 – 10 นาท ี  35 35.00 
11 – 20 นาที 41 41.00 
21 – 30 นาท ี 23 23.00 
31 –  40 นาท ี 1 1.00 
41 – 50 นาท ี 0 0.00 
มากกว่า 50 นาที 0 0.00 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4.1 ผลการสำรวจข้อมูลการใช้บริการของงานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่ง   
ปลูกสร้าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการ ในช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. (ร้อยละ 42) 
และใช้เวลาในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการแต่ละครั้งสูงสุด 11 – 20 นาท ี(ร้อยละ 41)  
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ตอนที ่2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามงานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง  

จำนวน 100 คน  โดยจะได้นำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีค่าร้อยละมากที่สุด ลำดับตามหัวข้อของข้อมูล
ทั่วไป ดังนี้ 

 
ตารางที ่4.2 ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามงานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 
 

                            ข้อมูลทั่วไป จำนวนคน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 33 33.00 
หญิง 67 67.00 

รวม 100 100 

สถานภาพสมรส 
โสด 33 33.00 
สมรส 53 53.00 
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 14 14.00 

รวม 100 100 

ระดับการศึกษา 

ไม่รู้หนังสือ 39 39.00 
ประถมศึกษา/เทียบเท่า 12 12.00 
ม.ต้น/เทียบเท่า 34 34.00 
ม.ปลาย/ปวช./เทียบเท่า 12 12.00 
อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 3 3.00 
ปริญญาตรี 0 0.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 100 100 

ระยะเวลาอาศัยในชุมชน 

เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด 0 0.00 
อยู่ในชุมชนไม่เกิน 1 ปี 19 19.00 
อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี 16 16.00 
อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี 65 65.00 

รวม 100 100 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

                            ข้อมูลทั่วไป จำนวนคน ร้อยละ 

อาชีพหลัก 

นักเรียน/นักศึกษา 0 0.00 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

0 0.00 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 8 8.00 
พนักงานเอกชน  10 10.00 
รับจ้างทั่วไป  63 63.00 
เกษตรกร/ประมง 19 19.00 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ  0 0.00 
ว่างงาน  0 0.00 

รวม 100 100 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ำกว่า 5,000 36 36.00 
5,001 – 10,000 53 53.00 
10,001 –15,000 2 2.00 
15,001 – 20,000 0 0.00 
20,001 – 30,000 0 0.00 
30,001 – 40,000 0 0.00 
40,001 – 45,000 0 0.00 
45,001 – 50,000 0 0.00 
มากกว่า 50,000 0 0.00 
ไม่มีรายได ้ 9 9.00 

รวม 100 100 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

                            ข้อมูลทั่วไป จำนวนคน ร้อยละ 

ช่องทางการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ของอบต. 

สื่อสิ่งพิมพ์ 0 0.00 
แผ่นพับ/ใบปลิว 0 0.00 
จดหมายข่าว  0 0.00 
เว็บไซต์ 0 0.00 
ประกาศต่าง ๆ 3 3.00 
สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ 0 0.00 
เสียงตามสาย 72 72.00 
การบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ 25 25.00 

รวม 100 100 

งานที่เข้ามาใช้บริการใน
ด้านโยธา การขอ

อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

ตรวจแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง 21 21.00 
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 10 10.00 
ขออนุญาตตัดแปลงต่อเติม
อาคาร 

24 24.00 

ขออนุญาตรื้อถอน เคลื่อนย้าย 45 45.00 
รวม 100 100 

 
จากตารางที่ 4.2 ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามงานด้านโยธา การขอ

อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 53)    
ไม่รู้หนังสือ (ร้อยละ 39) อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี (ร้อยละ 65) มีอาชีพหลักรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 
63) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 (ร้อยละ 53) ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
อบต.ผ่านทางเสียงตามสาย (ร้อยละ 72) และส่วนใหญ่ติดต่อขอรับการขออนุญาตรื้อถอน เคลื่อนย้าย 
(ร้อยละ 45)  
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ตอนที ่3 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 
 การสำรวจข ้อม ูลความพึงพอใจของประชาชนผ ู ้ร ับบร ิการท ี ่ม ีต ่อการให ้บร ิการ          

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับงานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยจะได้นำเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เป็นภาพรวมรายด้าน และจำแนกรายการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้  

 
ตารางท่ี 4.3 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการงานด้าน

โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างในภาพรวมรายด้าน 
 

 
ที ่

 
รายการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 

 

�̅� 

 
S.D. 

 
ความหมาย 

1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 

92.80 4.64 0.48 มากที่สุด 

2 ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ 95.00 4.75 0.43 มากที่สุด 
3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 92.00 4.60 0.46 มากที่สุด 
4 ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 95.20 4.76 0.44 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 93.75 4.69 0.45 มากที่สุด 
 

 
 

ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการ
ใหบ้ริการ

ดา้นเจา้หนา้ที่บคุลากรผู้
ใหบ้ริการ

ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก
ดา้นคณุภาพช่องทางการ

ใหบ้ริการ

ชดุขอ้มลู1 92.80 95.00 92.00 95.20

92.80

95.00

92.00

95.20

90.00

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

ร้อยละความพึงพอใจ
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จากตารางที่ 4.3 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการงานด้านโยธาการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู ่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 93.75, �̅� = 4.69, S.D.=0.45) เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณภาพช่อง
ทางการให้บริการ (ร้อยละ 95.20, �̅� = 4.76, S.D.=0.44) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้
ให้บริการ (ร้อยละ 95.00, �̅� = 4.75, S.D.=0.43) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (ร้อย
ละ 92.80, �̅� = 4.64, S.D.=0.48) และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 92.00, �̅� = 4.60, 
S.D.=0.46) ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4.4  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก

สิ่งก่อสร้าง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

1 มีการแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้ประชาชนเข้าใจ
ง่ายและถูกต้อง 

4.75 0.44 มากที่สุด 

2 การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4.81 0.39 มากที่สุด 

3 มีขั ้นตอนในการให้บร ิการที ่ เหมาะสม ชัดเจน และ
ครบถ้วน 

4.42 0.54 มาก 

4 มีผู้ให้คำแนะนำ และมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.59 0.55 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.64 0.48 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.4 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานด้าน
โยธาการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� 
= 4.64, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดจำนวน 3 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ (�̅� = 4.81, S.D.=0.39) รองลงมา คือ การแจ้งระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมาย ให้ประชาชนเข้าใจง่ายและถูกต้อง (�̅� = 4.75, S.D.=0.44) และมีผู้ให้คำแนะนำ 
และมีป้ายแสดงขั ้นตอนการให้บริการที ่ชัดเจน เข้าใจง่าย (�̅� = 4.59, S.D.=0.55) ส่วนที่เหลือ         
1 รายการ มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก โดยรายการที ่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีขั ้นตอนในการ
ให้บริการที่เหมาะสม ชัดเจน และครบถ้วน (�̅� = 4.42, S.D.=0.54) 
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ตารางที่ 4.5 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง 

 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ 

5 การสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4.83 0.38 มากที่สุด 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร 4.50 0.58 มาก 
7 ความเต็มใจ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการ 4.73 0.45 มากที่สุด 
8 ให้ความสำคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 4.66 0.48 มากที่สุด 
9 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน 

ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว 
4.89 0.37 มากที่สุด 

10 มีการให้คำแนะนำ และการตอบข้อซักถามที่ดี และชัดเจน 
ช่วยแก้ปัญหาข้อสงสัยได้ 

4.93 0.29 มากที่สุด 

11 การแต่งกายสะอาดสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม 4.87 0.39 มากที่สุด 
12 มีความรอบรู้ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมช่วย

แก้ปัญหา 
4.61 0.53 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.75 0.43 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.5 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานด้าน
โยธาการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� 
= 4.75, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดจำนวน 7 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการให้คำแนะนำ และการตอบข้อ
ซักถามที่ดี และชัดเจน ช่วยแก้ปัญหาข้อสงสัยได้ (�̅� = 4.93, S.D.=0.29) รองลงมา คือ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว (�̅� = 4.89, S.D.=0.37) 
และการแต่งกายสะอาดสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม (�̅� = 4.87, S.D.=0.39) ส่วนที ่เหลือ          
1 รายการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ให้บริการด้วยความ
สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร (�̅� = 4.50, S.D.=0.58) 
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ตารางท่ี 4.6 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกงานด้านโยธาการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 

 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
13 สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ผู้รับบริการ 4.49 0.70 มาก 
14 สถานที่ให้บริการ สะอาด สะดวก สวยงามเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและเพียงพอ 
4.87 0.37 มากที่สุด 

15 มีการติดป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

4.28 0.49 มาก 

16 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.31 0.46 มาก 

17 ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น 

4.32 0.47 มาก 

18 มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการหรือ
ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม 

4.33 0.47 มาก 

19 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเป็น
สาธารณูปโภคของที่จอดรถ 

4.88 0.33 มากที่สุด 

20 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเป็น
สาธารณูปโภคของห้องน้ำ 

4.90 0.30 มากที่สุด 

21 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเป็น
สาธารณูปโภคของที่นั่งคอยบริการ 

4.75 0.50 มากที่สุด 

22  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็น
สาธารณูปโภคของที่บริการน้ำดื่ม 

4.56 0.54 มากที่สุด 

23 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเป็น
สาธารณูปโภคของเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ 

4.60 0.57 มากที่สุด 

24 จุดบริการเจลแอลกอฮอล์มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.55 0.54 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
25 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ให้บริการทุกครั้ง 4.60 0.53 มากที่สุด 
26 จุดสแกน QR code เข้า-ออก (แอพพลิเคชั่นไทยชนะ) มี

ความเหมาะสม ชัดเจน และเข้าถึงได้สะดวก 
4.97 0.17 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.46 มากที่สุด 
 
 

จากตารางที่ 4.6 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานด้าน
โยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅� = 4.60, S.D.=0.46) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดจำนวน 9 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ จุดสแกน QR code เข้า-ออก 
(แอพพลิเคชั่นไทยชนะ) มีความเหมาะสม ชัดเจน และเข้าถึงได้สะดวก (�̅� = 4.97, S.D.=0.17) 
รองลงมา คือ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของห้องน้ำ (�̅� = 4.90, 
S.D.=0.30) และความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่จอดรถ (�̅� = 
4.88, S.D.=0.33) ส่วนที่เหลือ 5 รายการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ มีการติดป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่างๆ อย่างชัดเจน (�̅� = 4.28, S.D.=0.49) 

 
 
ตารางท่ี 4.7 ความพึงพอใจด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการงานด้านโยธาการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 
27 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเช่น โทรศัพท์ ไลน์ 

เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เสียงตามสาย เว็บบอร์ด อบต. เคลื่อนที่ 
4.76 0.55 มากที่สุด 

28 สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่ายและสะดวก 4.97 0.17 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 
29 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
4.91 0.32 มากที่สุด 

30 วันเวลาราชการหรือวันหยุดราชการเปิดให้มีช่องทางเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก 

4.91 0.32 มากที่สุด 

31 แบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.91 0.29 มากที่สุด 
32 มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ ชัดเจน 4.44 0.66 มาก 
33 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้

รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ 
4.65 0.50 มากที่สุด 

34 การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.83 0.38 มากที่สุด 
35 ความสมบูรณ์ของข้อมูล สารสนเทศ ตามช่องทางต่างๆ 

เช่น เว็บไซต์ เอกสาร คู่มือต่างๆ การจัดทำคู่มือประชาชน 
4.71 0.50 มากที่สุด 

36 มีเจ้าหน้าที ่ของอบต. พบปะประชาชนอย่างต่อเนื ่อง 
สม่ำเสมอ 

4.55 0.63 มากที่สุด 

37 มีการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง 4.75 0.50 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 0.48 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 4.7 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานด้าน

โยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅� = 4.67, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดจำนวน 10 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ สามารถเข้าถึงช่องทางการ
ให้บริการได้ง่ายและสะดวก (�̅� = 4.97, S.D.=0.17) รองลงมา คือ มีช่องทางการให้บริการเพียงพอ
กับความต้องการของผู้รับบริการ และวันเวลาราชการหรือวันหยุดราชการเปิดให้มีช่องทางเข้าถึงได้
อย่างสะดวก (�̅� = 4.91, S.D.=0.32) ส่วนที่เหลือ 1 รายการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดย
รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ ชัดเจน  (�̅� = 4.44, 
S.D.=0.66) 
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2. งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลการใช้บริการงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
การสำรวจข้อมูลการใช้บริการงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จำนวน 100 คน  โดยจะได้นำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีค่าร้อยละมากที่สุดลำดับตามหัวข้อของข้อมูล
การใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.8 ผลการสำรวจข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การใช้บริการของ 
งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

จำนวนคน ร้อยละ 

ช่วงเวลาที่มาใช้
บริการส่วนใหญ่ 

8.30 – 10.00 น. 51 51.00 
10.01 – 12.00 น. 39 39.00 
12.01 – 14.00 น. 9 9.00 
14.01 น.– เวลาปิด 1 1.00 

รวม 100 100 

การใช้เวลาในการ
เข้ามาติดต่อขอรับ
บริการแต่ละครั้ง

สูงสุด 

 1 – 10 นาท ี  67 67.00 
11 – 20 นาที 31 31.00 
21  – 30 นาท ี 2 2.00 
31 –  40 นาท ี 0 0.00 
41 – 50 นาท ี 0 0.00 
มากกว่า 50 นาที 0 0.00 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4.8 ผลการสำรวจข้อมูลการใช้บริการงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการในช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. (ร้อยละ 51) และใช้
เวลาในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการแต่ละครั้งสูงสุด 1 – 10 นาท ี(ร้อยละ 67)  
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ตอนที ่2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 

100 คน  โดยจะได้นำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีค่าร้อยละมากท่ีสุดลำดับตามหัวข้อของข้อมูลทั่วไป 
ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.9 ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 

                            ข้อมูลทั่วไป จำนวนคน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 55 55.00 
หญิง 45 45.00 

รวม 100 100 

สถานภาพสมรส 
โสด 22 22.00 
สมรส 64 64.00 
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 14 14.00 

รวม 100 100 

ระดับการศึกษา 

ไม่รู้หนังสือ 1 1.00 
ประถมศึกษา/เทียบเท่า 33 33.00 
ม.ต้น/เทียบเท่า 18 18.00 
ม.ปลาย/ปวช./เทียบเท่า 22 22.00 
อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 5 5.00 
ปริญญาตรี 21 21.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 100 100 

ระยะเวลาอาศัยในชุมชน 

เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด 0 0.00 
อยู่ในชุมชนไม่เกิน 1 ปี 17 17.00 
อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี 29 29.00 
อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี 54 54.00 

รวม 100 100 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

                            ข้อมูลทั่วไป จำนวนคน ร้อยละ 

อาชีพหลัก 

นักเรียน/นักศึกษา 0 0.00 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

17 17.00 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 21 21.00 
พนักงานเอกชน  34 34.00 
รับจ้างทั่วไป  5 5.00 
เกษตรกร/ประมง 10 10.00 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ  12 12.00 
ว่างงาน  1 1.00 

รวม 100 100 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ำกว่า 5,000 30 30.00 
5,001 – 10,000 41 41.00 
10,001 –15,000 16 16.00 
15,001 – 20,000 8 8.00 
20,001 – 30,000 5 5.00 
30,001 – 40,000 0 0.00 
40,001 – 45,000 0 0.00 
45,001 – 50,000 0 0.00 
มากกว่า 50,000 0 0.00 
ไม่มีรายได ้ 0 0.00 

รวม 100 100 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

                            ข้อมูลทั่วไป จำนวนคน ร้อยละ 

ช่องทางการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ของอบต. 

สื่อสิ่งพิมพ์ 0 0.00 
แผ่นพับ/ใบปลิว 0 0.00 
จดหมายข่าว  0 0.00 
เว็บไซต์ 0 0.00 
ประกาศต่าง ๆ 13 13.00 
สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ 0 0.00 
เสียงตามสาย 67 67.00 
การบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ 20 20.00 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4.9 ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามงานด้านป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 55) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 64) ประถมศึกษา/
เทียบเท่า (ร้อยละ 33) อาศัยในชุมชนนานกว่า 5 ปี (ร้อยละ 54) มีอาชีพหลักพนักงานเอกชน (ร้อย
ละ 34) รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 41) และส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของอบต.ผ่านทางเสียงตามสาย (ร้อยละ 67)  
 
 
ตอนที ่3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับงานด้านป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย โดยจะได้นำเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็น
ภาพรวมรายด้าน และจำแนกรายการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.10 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานด้าน 
         ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมรายด้าน 
 
 

ด้านที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 

�̅� S.D. ความหมาย 

1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 97.20 4.86 0.35 มากที่สุด 
2 ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ 96.60 4.83 0.37 มากที่สุด 
3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 97.40 4.87 0.31 มากที่สุด 
4 ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 96.80 4.84 0.34 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 97.00 4.85 0.34 มากที่สุด 
 

 
 

 
จากตารางที่ 4.10 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพ

การให้บริการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ร้อยละ 97.00, �̅� = 4.85, S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 
97.40, �̅� = 4.87, S.D.= 0.31) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการขั ้นตอนการให้บริการ (ร้อยละ 
97.20, �̅� = 4.86, S.D.= 0.35) ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ (ร้อยละ 96.80, �̅� = 4.84, 

ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการ
ใหบ้ริการ

ดา้นเจา้หนา้ที่บคุลากรผู้
ใหบ้ริการ

ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก
ดา้นคณุภาพช่องทางการ

ใหบ้ริการ

ชดุขอ้มลู1 97.20 96.60 97.40 96.80

97.20

96.60

97.40

96.80

96.20

96.40

96.60

96.80

97.00

97.20

97.40

97.60

ร้อยละความพึงพอใจ
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S.D.= 0.34) และด้านเจ้าหน้าที ่บุคลากรผู ้ให้บริการ (ร้อยละ 96.60, �̅� = 4.83, S.D.= 0.37) 
ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4.11  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

1 มีการแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้ประชาชนเข้าใจ
ง่ายและถูกต้อง 

4.88 0.33 มากที่สุด 

2 การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4.81 0.39 มากที่สุด 

3 มีขั ้นตอนในการให้บร ิการที ่ เหมาะสม ชัดเจน และ
ครบถ้วน 

4.88 0.33 มากที่สุด 

4 มีผู้ให้คำแนะนำ และมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.87 0.34 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.86 0.35 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.11 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการงาน
ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด    
(�̅� = 4.86, S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้
ประชาชนเข้าใจง่ายและถูกต้อง (�̅� = 4.88, S.D.= 0.33) และมีขั้นตอนในการให้บริการที่เหมาะสม 
ชัดเจน และครบถ้วน (�̅� = 4.88, S.D.= 0.33) รองลงมา คือ ผู้ให้คำแนะนำ และมีป้ายแสดงขั้นตอน
การให้บริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย (�̅� = 4.87, S.D.= 0.34) ตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ (�̅� = 4.81, 
S.D.= 0.39) 
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ตารางท่ี 4.12 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ 

5 การสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4.93 0.26 มากที่สุด 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร 4.78 0.42 มากที่สุด 
7 ความเต็มใจ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการ 4.78 0.42 มากที่สุด 
8 ให้ความสำคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 4.94 0.24 มากที่สุด 
9 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน 

ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว 
4.86 0.35 มากที่สุด 

10 มีการให้คำแนะนำ และการตอบข้อซักถามที่ดี และชัดเจน 
ช่วยแก้ปัญหาข้อสงสัยได้ 

4.76 0.43 มากที่สุด 

11 การแต่งกายสะอาดสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม 4.77 0.42 มากที่สุด 
12 มีความรอบรู้ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อม

ช่วยแก้ปัญหา 
4.79 0.41 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.83 0.37 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.12 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการงานด้าน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที ่สุด         
(�̅� = 4.82, S.D.= 0.37) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ให้ความสำคัญกับประชาชนที่มารับบริการ
อย่างเท่าเทียมกัน (�̅� = 4.94, S.D.= 0.24) รองลงมา การสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ (�̅� = 4.93, S.D.= 0.26) มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่
หาประโยชน์ส่วนตัว (�̅� = 4.86, S.D.= 0.35) ตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการ
ให้คำแนะนำ และการตอบข้อซักถามที่ดี และชัดเจน ช่วยแก้ปัญหาข้อสงสัยได้ (�̅� = 4.76, S.D.= 
0.43) 
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ตารางท่ี 4.13 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
13 สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ผู้รับบริการ 4.97 0.17 มากที่สุด 
14 สถานที่ให้บริการ สะอาด สะดวก สวยงามเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและเพียงพอ 
4.98 0.14 มากที่สุด 

15 มีการติดป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

4.84 0.37 มากที่สุด 

16 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.70 0.46 มากที่สุด 

17 ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น 

4.94 0.24 มากที่สุด 

18 มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการหรือ
ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม 

4.86 0.35 มากที่สุด 

19 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเป็น
สาธารณูปโภคของที่จอดรถ 

4.97 0.17 มากที่สุด 

20 
 

ความเพ ียงพอของส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ เ ป็น
สาธารณูปโภคของห้องน้ำ 

4.87 0.34 มากที่สุด 

21 
 

ความเพ ียงพอของส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ เ ป็น
สาธารณูปโภคของที่นั่งคอยบริการ 

4.88 0.33 มากที่สุด 

22 
 

 ความเพ ียงพอของส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ เป็น
สาธารณูปโภคของที่บริการน้ำดื่ม 

4.74 0.44 มากที่สุด 

23 
 
 

ความเพ ียงพอของส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ เ ป็น
สาธารณูปโภคของเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ 

4.67 0.47 มากที่สุด 

24 จุดบริการเจลแอลกอฮอล์มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.89 0.31 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
25 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ให้บริการทุก

ครั้ง 
4.98 0.14 มากที่สุด 

26 จุดสแกน QR code เข้า-ออก (แอพพลิเคชั่นไทยชนะ) มี
ความเหมาะสม ชัดเจน และเข้าถึงได้สะดวก 

4.85 0.36 มากที่สุด 

27 มีการจัดสรรเครื่องบรรเทาภัยในปริมาณที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

4.94 0.24 มากที่สุด 

28 อุปกรณ์การให้บริการภาคสนามมีความเหมาะสม 4.78 0.42 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.87 0.31 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.13 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกงานด้านป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.87, 
S.D.= 0.31) เมื่อพิจารณาตามรายการ ประเมิน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่ให้บริการ สะอาด สะดวก สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเพียงพอและการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ให้บริการทุกครั้ง (�̅� = 4.98, 
S.D. = 0.14) รองลงมา คือ สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ผู้รับบริการและความเพียงพอ
ของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่จอดรถ (�̅� = 4.97, S.D.= 0.17มีการจัดสรร
เครื่องบรรเทาภัยในปริมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ์ (�̅� = 4.94, S.D. = 0.24) ตามลำดับ สำหรับ
รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของ
เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/์ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ (�̅� = 4.67, S.D.= 0.47) 
 
ตารางท่ี 4.14 ความพึงพอใจด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการงานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 
29 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเช่น โทรศัพท์ ไลน์ 

เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เสียงตามสาย เว็บบอร์ด อบต.เคลื่อนที่ 
4.65 0.48 มากที่สุด 

30 สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่ายและสะดวก 4.99 0.10 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 
31 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
4.82 0.39 มากที่สุด 

32 วันเวลาราชการหรือวันหยุดราชการเปิดให้มีช่องทาง
เข้าถึงได้อย่างสะดวก 

4.97 0.17 มากที่สุด 

33 แบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.91 0.29 มากที่สุด 
34 มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ ชัดเจน 4.80 0.40 มากที่สุด 
35 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้

รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ 
4.90 0.30 มากที่สุด 

36 การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.86 0.35 มากที่สุด 
37 ความสมบูรณ์ของข้อมูล สารสนเทศ ตามช่องทางต่างๆ 

เช่น เว็บไซต์ เอกสาร คู่มือต่างๆ การจัดทำคู่มือประชาชน 
4.82 0.39 มากที่สุด 

38 มีเจ้าหน้าที ่ของ อบต.พบปะประชาชนอย่างต่อเนื ่อง 
สม่ำเสมอ 

4.66 0.48 มากที่สุด 

39 มีการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง  4.86 0.35 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.84 0.34 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 4.14 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการงานด้าน

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 
4.84, S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่ายและ
สะดวก (�̅� = 4.99, S.D.= 0.10) รองลงมา คือ วันเวลาราชการหรือวันหยุดราชการเปิดให้มีช่องทาง
เข้าถึงได้อย่างสะดวก (�̅� = 4.97, S.D.= 0.17) ตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มี
ช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเช่น โทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เสียงตามสาย เว็บบอร์ด อบต.
เคลื่อนที ่(�̅� = 4.65, S.D.= 0.48) 
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3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลการใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

การสำรวจข้อมูลการใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี ้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน  โดยจะได้นำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีค่าร้อยละมาก
ที่สุดลำดับตามหัวข้อของข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.15 ผลการสำรวจข้อมูลการใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยัง 
         ชีพผู้สูงอายุ 
 

การใช้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

จำนวนคน ร้อยละ 

ช่วงเวลาที่มาใช้
บริการส่วนใหญ่ 

8.30 – 10.00 น. 46 46.00 
10.01 – 12.00 น. 33 33.00 
12.01 – 14.00 น. 14 14.00 
14.01 น.– เวลาปิด 7 7.00 

รวม 100 100 

การใช้เวลาในการ
เข้ามาติดต่อขอรับ
บริการแต่ละครั้ง

สูงสุด 

 1 – 10 นาท ี  21 21.00 
11 – 20 นาที 50 50.00 
21  – 30 นาท ี 16 16.00 
31 –  40 นาท ี 13 13.00 
41 – 50 นาท ี 0 0.00 
มากกว่า 50 นาที 0 0.00 

รวม 100 100 
 

จากตารางที่ 4.15 ผลการสำรวจข้อมูลการใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการ ในช่วงเวลา 8.30 – 
10.00 น. (ร้อยละ 46) และใช้เวลาในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการแต่ละครั้งสูงสุด 11 – 20 นาที 
(ร้อยละ 50) 
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ตอนที ่2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน  โดยจะได้นำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีค่าร้อยละมากที่สุดลำดับ
ตามหัวข้อของข้อมูลทั่วไป ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.16 ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 
         สังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

                            ข้อมูลทั่วไป จำนวนคน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 47 47.00 
หญิง 53 53.00 

รวม 100 100 

สถานภาพสมรส 
โสด 12 12.00 
สมรส 65 65.00 
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 23 23.00 

รวม 100 100 

ระดับการศึกษา 

ไม่รู้หนังสือ 32 32.00 
ประถมศึกษา/เทียบเท่า 54 54.00 
ม.ต้น/เทียบเท่า 9 9.00 
ม.ปลาย/ปวช./เทียบเท่า 5 5.00 
อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 0 0.00 
ปริญญาตรี 0 0.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 100 100 

ระยะเวลาอาศัยในชุมชน 

เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด 0 0.00 
อยู่ในชุมชนไม่เกิน 1 ปี 19 19.00 
อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี 25 25.00 
อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี 56 56.00 

รวม 100 100 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
 

                            ข้อมูลทั่วไป จำนวนคน ร้อยละ 

อาชีพหลัก 

นักเรียน/นักศึกษา 0 0.00 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

0 0.00 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 3 3.00 
พนักงานเอกชน  0 0.00 
รับจ้างทั่วไป  26 26.00 
เกษตรกร/ประมง 39 39.00 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ  27 27.00 
ว่างงาน  5 5.00 

รวม 100 100 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ำกว่า 5,000 52 52.00 
5,001 – 10,000 40 40.00 
10,001 –15,000 3 3.00 
15,001 – 20,000 0 0.00 
20,001 – 30,000 0 0.00 
30,001 – 40,000 0 0.00 
40,001 – 45,000 0 0.00 
45,001 – 50,000 0 0.00 
มากกว่า 50,000 0 0.00 
ไม่มีรายได ้ 5 5.00 

รวม 100 100 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
 

                            ข้อมูลทั่วไป จำนวนคน ร้อยละ 

ช่องทางการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ของอบต. 

สื่อสิ่งพิมพ์ 0 0.00 
แผ่นพับ/ใบปลิว 0 0.00 
จดหมายข่าว  0 0.00 
เว็บไซต์ 0 0.00 
ประกาศต่าง ๆ 22 22.00 
สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ 0 0.00 
เสียงตามสาย 51 51.00 
การบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ 27 27.00 

รวม 100 100 

ช่องทาง 
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 

รับเงินสดด้วยตนเอง  10 10.00 
รับเงินสดโดยมอบอำนาจให้บุคคล
อ่ืน หรือญาติรับแทน 

36 36.00 

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 54 54.00 
รวม 100 100 

 

 จากตารางที่ 4.16 ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53) มีสถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 65) ประถมศึกษา/เทียบเท่า (ร้อยละ 54) อาศัยในชุมชนนานกว่า 5 ปี (ร้อยละ 56) มี
อาชีพหลักเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 39) รายไดต้่ำกว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 52) รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ของอบต. ผ่านทางเสียงตามสาย (ร้อยละ 51) และรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านช่องทางโอนเงิน
ผ่านบัญชีธนาคาร (ร้อยละ 54)  
 
ตอนที ่3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
  การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับงานด้านพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะได้นำเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นภาพรวมรายด้าน และจำแนกรายการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.17 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในภาพรวมรายด้าน 

 

ด้านที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 

�̅� S.D. ความหมาย 

1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 

93.00 4.65 0.72 มากที่สุด 

2 ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ 95.20 4.76 0.45 มากที่สุด 
3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 95.00 4.75 0.45 มากที่สุด 
4 ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 96.40 4.82 0.36 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 95.00 4.75 0.50 มากที่สุด 
 
 

 
 

 
จากตารางที่ 4.17 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ

ให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในภาพรวม พบว่าประชาชน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 95.00, �̅� = 4.75, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณภาพ
ช่องทางการให้บริการ (ร้อยละ 96.40, �̅� = 4.82, S.D.= 0.36) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากร

ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการ
ใหบ้ริการ

ดา้นเจา้หนา้ที่บคุลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก
ดา้นคณุภาพช่องทางการ

ใหบ้ริการ

ชดุขอ้มลู1 93.00 95.20 95.00 96.40

93.00

95.20
95.00

96.40

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

97.00

ร้อยละความพึงพอใจ
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ผู้ให้บริการ (ร้อยละ 95.20, �̅� = 4.76, S.D.= 0.45) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 95.00,   
�̅� = 4.75, S.D.= 0.45) และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (ร้อยละ 93.00, �̅� = 4.65, 
S.D.= 0.72) ตามลำดับ  

 
ตารางท่ี 4.18  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและ 
          สวสัดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

1 การแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้ประชาชนเข้าใจ
ง่ายและถูกต้อง 

4.67 0.64 มากที่สุด 

2 การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4.61 0.69 มากที่สุด 

3 มีข้ันตอนในการให้บริการที่เหมาะสม ชัดเจน และ
ครบถ้วน 

4.51 0.86 มากที่สุด 

4 มีผู้ให้คำแนะนำ และมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.68 0.58 มากที่สุด 

5 ในการบริการเบิกจ่ายเงินสดโดยนำไปมอบให้ถึงบ้าน หรือ 
ในการเบิกจ่ายเงินโดยผ่านธนาคารมีความสะดวก รวดเร็ว 

4.78 0.85 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.72 มากที่สุด 
 

จากตารางที ่ 4.18 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.65, S.D.= 0.72) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่า
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ในการ
บริการเบิกจ่ายเงินสดโดยนำไปมอบให้ถึงบ้าน หรือ ในการเบิกจ่ายเงินโดยผ่านธนาคารมีความสะดวก 
รวดเร็ว (�̅� = 4.78, S.D.= 0.85) รองลงมา คือ มีผู ้ให้คำแนะนำ และมีป้ายแสดงขั ้นตอนการ
ให้บริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย (�̅� = 4.68, S.D.= 0.58) การแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้
ประชาชนเข้าใจง่ายและถูกต้อง (�̅� = 4.67, S.D.= 0.64) ตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
คือ มีข้ันตอนในการให้บริการที่เหมาะสม ชัดเจน และครบถ้วน (�̅� = 4.51, S.D.= 0.86) 
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ตารางท่ี 4.19 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 
         สังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ 

6 การสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4.76 0.43 มากที่สุด 
7 ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร 4.72 0.49 มากที่สุด 
8 ความเต็มใจ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการ 4.76 0.43 มากที่สุด 
9 ให้ความสำคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 4.70 0.48 มากที่สุด 
10 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน 

ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว 
4.72 0.45 มากที่สุด 

11 มีการให้คำแนะนำ และการตอบข้อซักถามที่ดี และชัดเจน 
ช่วยแก้ปัญหาข้อสงสัยได้ 

4.83 0.40 มากที่สุด 

12 การแต่งกายสะอาดสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม 4.85 0.36 มากที่สุด 
13 มีความรอบรู้ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมช่วย

แก้ปัญหา 
4.76 0.55 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.76 0.45 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.19 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.76, S.D.= 0.45) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแต่งกายสะอาด
สุภาพ เร ียบร้อย และเหมาะสม (�̅� = 4.85, S.D.= 0.36) รองลงมา มีความรอบรู้  เอาใจใส่  
กระตือรือร้น และมีความพร้อมช่วยแก้ปัญหา (�̅� = 4.76, S.D.= 0.55) การสวมใส่หน้ากากอนามัย
และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และความเต็มใจ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการ(�̅� = 
4.76, S.D.= 0.43) ตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ให้ความสำคัญกับประชาชนที่มา
รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน (�̅� = 4.70, S.D.= 4.70) 
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ตารางท่ี 4.20 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
         ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
14 สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ผู้รับบริการ 4.92 0.27 มากที่สุด 
15 สถานที่ให้บริการ สะอาด สะดวก สวยงามเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและเพียงพอ 
4.68 0.47 มากที่สุด 

16 มีการติดป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

4.67 0.47 มากที่สุด 

17 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.69 0.49 มากที่สุด 

18 ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น 

4.59 0.51 มากที่สุด 

19 มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการหรือ
ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม 

4.89 0.31 มากที่สุด 

20 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเป็น
สาธารณูปโภคของที่จอดรถ 

4.75 0.50 มากที่สุด 

21 ความเพ ียงพอของส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ เ ป็น
สาธารณูปโภคของห้องน้ำ 

4.79 0.48 มากที่สุด 

22 ความเพ ียงพอของส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ เ ป็น
สาธารณูปโภคของที่นั่งคอยบริการ 

4.68 0.57 มากที่สุด 

23  ความเพ ียงพอของส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ เป็น
สาธารณูปโภคของที่บริการน้ำดื่ม 

4.62 0.60 มากที่สุด 

24 ความเพ ียงพอของส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ เ ป็น
สาธารณูปโภคของเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ 

4.71 0.50 มากที่สุด 

25 จุดบริการเจลแอลกอฮอล์มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.75 0.48 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
26 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ให้บริการทุก

ครั้ง 
4.77 0.42 มากที่สุด 

27 จุดสแกน QR code เข้า-ออก (แอพพลิเคชั่นไทยชนะ) มี
ความเหมาะสม ชัดเจน และเข้าถึงได้สะดวก 

4.96 0.20 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.75 0.45 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.20 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.75, S.D.= 0.45) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  จุดสแกน QR code เข้า-
ออก (แอพพลิเคชั่นไทยชนะ) มีความเหมาะสม ชัดเจน และเข้าถึงได้สะดวก (�̅� = 4.96, S.D. = 
0.20) รองลงมา คือ สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ผู้รับบริการ (�̅� = 4.92, S.D.= 0.27) 
มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการหรือผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม (�̅� = 4.89, S.D.= 0.31) 
ตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่อง
รับความคิดเห็น (�̅� = 4.59, S.D.= 0.51) 
 
ตารางท่ี 4.21 ความพึงพอใจด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 
         สังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 
28 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเช่น โทรศัพท์ ไลน์ 

เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เสียงตามสาย เว็บบอร์ด อบต.เคลื่อนที่ 
4.87 0.39 มากที่สุด 

29 สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่ายและสะดวก 5.00 0.00 มากที่สุด 
30 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
4.73 0.45 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 
31 วันเวลาราชการหรือวันหยุดราชการเปิดให้มีช่องทาง

เข้าถึงได้อย่างสะดวก 
4.73 0.45 มากที่สุด 

32 แบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.74 0.44 มากที่สุด 
33 มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ ชัดเจน 4.75 0.44 มากที่สุด 
34 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้

รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ 
4.73 0.45 มากที่สุด 

35 การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.74 0.44 มากที่สุด 
36 ความสมบูรณ์ของข้อมูล สารสนเทศ ตามช่องทางต่างๆ 

เช่น เว็บไซต์ เอกสาร คู่มือต่างๆ การจัดทำคู่มือประชาชน 
4.99 0.10 มากที่สุด 

37 มีเจ้าหน้าที ่ของ อบต.พบปะประชาชนอย่างต่อเนื ่อง 
สม่ำเสมอ 

4.88 0.48 มากที่สุด 

38 มีการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง 4.91 0.35 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.82 0.36 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.21 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.82, S.D.= 0.36) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  สามารถเข้าถึงช่อง
ทางการให้บริการได้ง่ายและสะดวก (�̅� = 5.00, S.D.= 0.00) รองลงมา คือ ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
สารสนเทศ ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เอกสาร คู่มือต่างๆ การจัดทำคู่มือประชาชน (�̅� = 4.99, 
S.D.= 0.10) มีการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง (�̅� = 4.91, S.D.= 0.35) ตามลำดับ 
สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีช่องทางการให้บริการเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ 
วันเวลาราชการหรือวันหยุดราชการเปิดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวกและมีช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ (�̅� = 4.73, S.D.= 0.45) 
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4. งานด้านสาธารณสุข  
  
ตอนที ่1 ข้อมูลการใช้บริการงานด้านสาธารณสุข 

การสำรวจข้อมูลการใช้บริการงานด้านสาธารณสุข ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน  
โดยจะได้นำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีค่าร้อยละมากที่สุดลำดับตามหัวข้อของข้อมูลการใช้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.22 ผลการสำรวจข้อมูลการใช้บริการงานด้านสาธารณสุข 

 

การใช้บริการของงานด้านสาธารณสุข จำนวนคน ร้อยละ 

ช่วงเวลาที่มาใช้
บริการส่วนใหญ่ 

8.30 – 10.00 น. 46 46.00 
10.01 – 12.00 น. 33 33.00 
12.01 – 14.00 น. 14 14.00 
14.01 น.– เวลาปิด 7 7.00 

รวม 100 100 

การใช้เวลาในการ
เข้ามาติดต่อขอรับ
บริการแต่ละครั้ง

สูงสุด 

 1 – 10 นาท ี  21 21.00 
11 – 20 นาที 50 50.00 
21  – 30 นาท ี 16 16.00 
31 –  40 นาท ี 13 13.00 
41 – 50 นาท ี 0 0.00 
มากกว่า 50 นาที 0 0.00 

รวม 100 100 
 

จากตารางที ่ 4.22 ผลการสำรวจข้อมูลการใช้บริการงานสาธารณสุข พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้ในช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. (ร้อยละ 46) และใช้เวลาในการเข้ามา
ติดต่อขอรับบริการแต่ละครั้งสูงสุด 11 – 20 นาท ี(ร้อยละ 50)  
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ตอนที ่2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามงานด้านสาธารณสุข จำนวน 100 คน  โดยจะ

ได้นำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีค่าร้อยละมากที่สุดลำดับตามหัวข้อของข้อมูลทั่วไป ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.23 ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามงานด้านสาธารณสุข 
 

                            ข้อมูลทั่วไป จำนวนคน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 47 47.00 
หญิง 53 53.00 

รวม 100 100 

สถานภาพสมรส 
โสด 12 12.00 
สมรส 65 65.00 
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 23 23.00 

รวม 100 100 

ระดับการศึกษา 

ไม่รู้หนังสือ 32 32.00 
ประถมศึกษา/เทียบเท่า 54 54.00 
ม.ต้น/เทียบเท่า 9 9.00 
ม.ปลาย/ปวช./เทียบเท่า 5 5.00 
อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 0 0.00 
ปริญญาตรี 0 0.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 100 100 

ระยะเวลาอาศัยในชุมชน 

เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด 0 0.00 
อยู่ในชุมชนไม่เกิน 1 ปี 19 19.00 
อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี 25 25.00 
อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี 56 56.00 

รวม 100 100 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ) 
 

                            ข้อมูลทั่วไป จำนวนคน ร้อยละ 

อาชีพหลัก 

นักเรียน/นักศึกษา 0 0.00 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

0 0.00 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 3 3.00 
พนักงานเอกชน  0 0.00 
รับจ้างทั่วไป  26 26.00 
เกษตรกร/ประมง 39 39.00 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ  27 27.00 
ว่างงาน  5 5.00 

รวม 100 100 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ำกว่า 5,000 52 52.00 
5,001 – 10,000 40 40.00 
10,001 –15,000 3 3.00 
15,001 – 20,000 0 0.00 
20,001 – 30,000 0 0.00 
30,001 – 40,000 0 0.00 
40,001 – 45,000 0 0.00 
45,001 – 50,000 0 0.00 
มากกว่า 50,000 0 0.00 
ไม่มีรายได ้ 5 5.00 

รวม 100 100 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ) 
 

                            ข้อมูลทั่วไป จำนวนคน ร้อยละ 

ช่องทางการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ของอบต. 

สื่อสิ่งพิมพ์ 0 0.00 
แผ่นพับ/ใบปลิว 0 0.00 
จดหมายข่าว  0 0.00 
เว็บไซต์ 0 0.00 
ประกาศต่าง ๆ 22 22.00 
สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ 0 0.00 
เสียงตามสาย 51 51.00 
การบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ 27 27.00 

รวม 100 100 

งานที่เข้ามาใช้บริการใน
ด้านสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข 27 27.00 
งานสร้างเสริมสุขภาพ 19 19.00 
งานป ้องก ันโรคและควบคุม
โรคติดต่อ 

18 18.00 

งานกิจกรรมผู้สูงอายุ 10 10.00 
งานกำจัดขยะมูลฝอย 26 26.00 

รวม 100 100 
 

จากตารางที ่ 4.23 ผลการสำรวจข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามงานด้านด้าน
สาธารณสุขพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 65) ประถมศึกษา/
เทียบเท่า (ร้อยละ 54) อาศัยในชุมชนนานกว่า 5 ปี (ร้อยละ 56) มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 39) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 52) รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของอบต.ผ่านทาง
เสียงตามสาย (ร้อยละ 51) และส่วนใหญเ่ข้ามาใช้บริการในงานบริการสาธารณสุข (ร้อยละ 27)  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 73 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตอนที ่3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
การสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข โดย

จะได้นำเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นภาพรวมรายด้าน และ
จำแนกรายการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้  

 
ตารางท่ี 4.24 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานด้าน

สาธารณสุข ในภาพรวมรายด้าน 

 

ด้านที่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 

�̅� S.D. ความหมาย 

1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ 

98.20 4.91 0.29 มากที่สุด 

2 ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ 98.00 4.90 0.28 มากที่สุด 
3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 98.20 4.91 0.27 มากที่สุด 
4 ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 96.40 4.82 0.38 มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ยรวม 97.60 4.88 0.31 มากที่สุด 
 

 
 

 

ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการ
ใหบ้ริการ

ดา้นเจา้หนา้ที่บคุลากรผู้
ใหบ้ริการ

ดา้นสิ่งอ  านวยความสะดวก
ดา้นคณุภาพช่องทางการ

ใหบ้ริการ

ชดุขอ้มลู1 98.20 98.00 98.20 96.40

98.20
98.00

98.20

96.40

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

98.00

98.50

ร้อยละความพึงพอใจ
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จากตารางที่ 4.24 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านสาธารณสุขในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อย
ละ 97.60, �̅� = 4.88, S.D.= 0.31)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (ร้อยละ 98.20, �̅� 
= 4.91, S.D.= 0.29) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ร้อยละ 98.20, �̅� = 4.91, S.D.= 
0.27) ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ (ร้อยละ 98.00, �̅� = 4.90, S.D.= 0.28) และด้านคุณภาพ
ช่องทางการให้บริการ (ร้อยละ 96.40, �̅� = 4.82, S.D.= 0.38) ตามลำดับ 

 
ตารางท่ี 4.25  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

1 การแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้ประชาชนเข้าใจ
ง่ายและถูกต้อง 

4.93 0.26 มากที่สุด 

2 การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4.87 0.34 มากที่สุด 

3 มีข้ันตอนในการให้บริการที่เหมาะสม ชัดเจน และ
ครบถ้วน 

4.91 0.29 มากที่สุด 

4 มีผู้ให้คำแนะนำ และมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.92 0.27 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.91 0.29 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.25 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการงาน
ด้านสาธารณสุขในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.91, S.D.= 
0.29) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้ประชาชนเข้าใจ
ง่ายและถูกต้อง (�̅� = 4.93, S.D.= 0.26) รองลงมา คือ มีผู้ให้คำแนะนำ และมีป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย (�̅� = 4.92, S.D.= 0.27) และมีขั้นตอนในการให้บริการที่เหมาะสม 
ชัดเจน และครบถ้วน (�̅� = 4.91, S.D.= 0.29) ตามลำดับสำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การ
ให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ (�̅� = 4.87, S.D.= 0.34) 
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ตารางท่ี 4.26 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ 

5 การสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 4.86 0.35 มากที่สุด 
6 ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร 4.89 0.31 มากที่สุด 
7 ความเต็มใจ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการ 4.85 0.36 มากที่สุด 
8 ให้ความสำคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 4.86 0.35 มากที่สุด 
9 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน 

ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว 
4.96 0.20 มากที่สุด 

10 มีการให้คำแนะนำ และการตอบข้อซักถามที่ดี และชัดเจน 
ช่วยแก้ปัญหาข้อสงสัยได้ 

4.86 0.35 มากที่สุด 

11 การแต่งกายสะอาดสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม 4.97 0.17 มากที่สุด 
12 มีความรอบรู้ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อม

ช่วยแก้ปัญหา 
4.97 0.17 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.90 0.28 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.26 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการงานด้าน
สาธารณสุขในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.90, S.D.= 
0.28) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การแต่งกายสะอาดสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมและมี
ความรอบรู้  เอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมช่วยแก้ปัญหา (�̅� = 4.97, S.D.= 0.17) 
รองลงมา คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว (�̅� = 
4.96, S.D.= 0.20) ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร (�̅� = 4.89, S.D.= 0.31) 
ตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความเต็มใจ กระตือรือร้นและความพร้อมในการ
ให้บริการ (�̅� = 4.85, S.D.= 0.36) 
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ตารางท่ี 4.27 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกงานด้านสาธารณสุข 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
13 สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ผู้รับบริการ 4.86 0.35 มากที่สุด 
14 สถานที่ให้บริการ สะอาด สะดวก สวยงามเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและเพียงพอ 
4.87 0.34 มากที่สุด 

15 มีการติดป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 

4.90 0.30 มากที่สุด 

16 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.90 0.30 มากที่สุด 

17 ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น 

4.91 0.29 มากที่สุด 

18 มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการหรือ
ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม 

4.98 0.14 มากที่สุด 

19 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเป็น
สาธารณูปโภคของที่จอดรถ 

4.90 0.30 มากที่สุด 

20 
 

ความเพ ียงพอของส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ เ ป็น
สาธารณูปโภคของห้องน้ำ 

4.85 0.36 มากที่สุด 

21 
 

ความเพ ียงพอของส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ เ ป็น
สาธารณูปโภคของที่นั่งคอยบริการ 

4.98 0.14 มากที่สุด 

22 
 

 ความเพ ียงพอของส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ เป็น
สาธารณูปโภคของที่บริการน้ำดื่ม 

4.98 0.14 มากที่สุด 

23 ความเพ ียงพอของส ิ ่ งอำนวยความสะดวกท ี ่ เ ป็น
สาธารณูปโภคของเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการ
บริการข้อมูลสารสนเทศ 

4.97 0.17 มากที่สุด 

24 จุดบริการเจลแอลกอฮอล์มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.90 0.30 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.27 (ต่อ) 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
25 การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ให้บริการทุก

ครั้ง 
4.86 0.35 มากที่สุด 

26 จุดสแกน QR code เข้า-ออก (แอพพลิเคชั่นไทยชนะ) มี
ความเหมาะสม ชัดเจน และเข้าถึงได้สะดวก 

4.87 0.34 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.82 0.33 มากที่สุด 
 

จากตารางที ่ 4.27 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านสิ ่งอำนวยความสะดวกงานด้าน
สาธารณสุขในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.91, S.D.= 
0.27) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการหรือผู้สูงอายุ
อย่างเหมาะสม ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่นั่งคอยบริการ
และความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่บริการน้ำดื่ม (�̅� = 4.98, 
S.D.= 0.14) รองลงมา คือ ความเพียงพอของสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่เป็นสาธารณูปโภคของ
เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/์ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ (�̅� = 4.97, S.D.= 0.17) มีการติดป้าย
บอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่างๆ อย่างชัดเจน จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวกและความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่จอดรถ (�̅� = 
4.90, S.D.= 0.30) ตามลำดับ สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของห้องน้ำ (�̅� = 4.85, S.D.= 0.36)  
 
 
ตารางท่ี 4.28 ความพึงพอใจด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 
 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 
27 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเช่น โทรศัพท์ ไลน์ 

เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ เสียงตามสาย เว็บบอร์ด อบต.เคลื่อนที่ 
4.74 0.44 มากที่สุด 

28 สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่ายและสะดวก 4.76 0.43 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
 
 

ข้อที่ รายการประเมิน �̅� S.D. ความหมาย 
ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ 
29 มีช่องทางการให้บริการเพียงพอกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
4.77 0.42 มากที่สุด 

30 วันเวลาราชการหรือวันหยุดราชการเปิดให้มีช่องทาง
เข้าถึงได้อย่างสะดวก 

4.81 0.39 มากที่สุด 

31 แบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.85 0.36 มากที่สุด 
32 มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ ชัดเจน 4.88 0.33 มากที่สุด 
33 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้

รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ 
4.80 0.40 มากที่สุด 

34 การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.92 0.27 มากที่สุด 
35 ความสมบูรณ์ของข้อมูล สารสนเทศ ตามช่องทางต่างๆ 

เช่น เว็บไซต์ เอกสาร คู่มือต่างๆ การจัดทำคู่มือประชาชน 
4.72 0.45 มากที่สุด 

36 มีเจ้าหน้าที ่ของอบต.พบปะประชาชนอย่างต่อเนื ่อง 
สม่ำเสมอ 

4.86 0.35 มากที่สุด 

37 มีการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง  4.88 0.33 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.82 0.38 มากที่สุด   

 
จากตารางที่ 4.28 ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการงานด้าน

สาธารณสุขในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.82, S.D.= 
0.38) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ (�̅� = 
4.92, S.D.= 0.27) รองลงมา คือ มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ ชัดเจนและมีการ
ออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง (�̅� = 4.88, S.D.= 0.33) ตามลำดับ สำหรับรายการที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความสมบูรณ์ของข้อมูล สารสนเทศ ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เอกสาร 
คู่มือต่างๆ การจัดทำคู่มือประชาชน (�̅� = 4.72, S.D.= 0.45) 
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ตารางท่ี 4.29   ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี ในภาพรวม จำแนกตามภารกิจ และการให้บริการของอบต. 

 

การให้บริการ 

ภารกิจ 

งานด้านโยธา 
การขออนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง 

งานด้าน
ป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย 

งานด้านพัฒนา
ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคมของเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

งานด้าน
สาธารณสุข 

�̅� ร้อยละ �̅� ร้อยละ �̅� ร้อยละ �̅� ร้อยละ 
ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ 

4.64 92.80 
 

4.86 97.20 
 

4.65 93.00 
 

4.91 98.20 
 

ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้
ให้บริการ 

4.75 95.00 
 

4.83 96.60 
 

4.76 95.20 
 

4.90 98.00 
 

ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

4.60 92.00 
 

4.87 97.40 
 

4.75 95.00 
 

4.91 98.20 
 

ด้านคุณภาพช่องทาง 
การให้บริการ 

4.76 95.20 4.84 96.80 4.82 96.40 4.82 96.40 

 
จากตารางที่ 4.29  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกตาม
การให้บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

ด้านกระบวนการขั ้นตอนการให้บริการ พบว่าภารกิจที ่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุด คือ งานด้าน
สาธารณสุข (�̅� = 4.91, ร้อยละ 98.20) รองลงมา คือ งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (�̅� = 
4.86, ร้อยละ 97.20)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (�̅� = 4.65, 
ร้อยละ 93.00)  และงานโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง  (�̅� = 4.64, ร้อยละ 92.80) ตามลำดับ 

ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ พบว่าภารกิจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานด้านสาธารณสุข  
(�̅� = 4.90, ร้อยละ 98.00) รองลงมา คือ งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (�̅� = 4.83, ร้อยละ 
96.60) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (�̅� = 4.76, ร้อยละ 95.20)  
และงานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง (�̅� = 4.75, ร้อยละ 95.00) ตามลำดับ 
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ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าภารกิจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานด้านสาธารณสุข (�̅� = 
4.91, ร้อยละ 98.20) รองลงมา คือ งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (�̅� = 4.87, ร้อยละ 97.40) 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (�̅� = 4.75, ร้อยละ 95.00) และงาน
ด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง (�̅� = 4.60, ร้อยละ 92.00) ตามลำดับ 

ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ พบว่าภารกิจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานด้านป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย (�̅� = 4.84, ร้อยละ 96.80) รองลงมา คือ พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและงานด้านสาธารณสุข(�̅� = 4.82, ร้อยละ 96.40) และงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตสิ่งปลูกสร้าง (�̅� = 4.76, ร้อยละ 95.20) ตามลำดับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 81 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตารางที ่4.30  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ภารกิจ 
ค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

�̅� S.D. ความหมาย ลำดับ
ที ่

งานบริการที่ 1 งานด้านโยธา การขอ
อนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 

93.75 4.69 0.45 มากที่สุด 4 

งานบริการที่ 2 งานด้านป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

97.00 4.85 0.34 มากที่สุด 2 

งานบริการที่ 3 งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมของ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

95.00 4.75 0.50 มากที่สุด 3 

งานบริการที่ 4 งานด้านสาธารณสุข 97.60 4.88 0.31 มากที่สุด 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 95.80 4.79 0.40 มากที่สุด  
 

จากตารางที่ 4.30  สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ในภาพรวม 4 งานหลัก พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 95.80, 
�̅� = 4.79, S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาในแต่ละภารกิจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกภารกิจ โดยภารกิจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานด้านสาธารณสุข (ร้อยละ 97.60, �̅� = 4.88, 
S.D.=0.31) รองลงมา คือ งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ร้อยละ 97.00, �̅� = 4.85, S.D.=0.34) 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ร้อยละ 95.00, �̅� = 4.75, S.D.=0.50) 
และงานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง (ร้อยละ 93.75, �̅� = 4.69, S.D.=0.45) ตามลำดับ 

สรุปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดสำรวจความพึงพอใจ 4 งานบริการ ได้แก่ 1) งานด้านโยธา การขออนุญาต
สิ่งปลูกสร้าง 2) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 3) งานด้านด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ 4) งานด้านสาธารณสุข โดยทีมวิจัยได้ประเมินความพึงพอใจแล้ว พบว่า 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละงาน เป็นดังนี้ ร้อยละ 93.75 ร้อยละ 97.00 ร้อยละ 95.00 และร้อยละ 
97.60 

 คำนวณ    =  (93.75+97.00+95.00+97.60)/4 
                       =   96.98 
          คะแนนที่ ได้  =   10  คะแนน 
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บทที่5 
สรุปผลการประเมิน 

 
5.1 สรุปผล 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครอบคลุม       
4 งาน 1) งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 2) งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย           
3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ 4) งานด้านสาธารณสุข โดย
แต่ละงานก าหนดกรอบการประเมินใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2) ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ 4) ด้านคุณภาพช่อง
ทางการให้บริการ จากการส ารวจสามารถสรุปผลการประเมิน ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

 
1. งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.75 ผลคะแนนอยู่ในระดับ 10  

2. งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 

3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผลการส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม พบว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 ผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 

4. งานด้านสาธารณสุข ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการในภาพรวม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 

 
สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม 4 งาน
บริการ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 
95.80 ผลคะแนนอยู่ในระดับ 10 
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5.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการส ารวจ 

ในการลงพ้ืนที่ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการบริหารจัดการงานบริการภาพรวม ดังนี้  

 
5.2.1 ข้อเสนอแนะที่พึงพอใจ 
 1. งานด้านโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง 
  - ด้านกระบวนการขั้นตอนการการให้บริการ การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ

สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ มีการให้ค าแนะน า และ
การตอบข้อซักถามที่ดี และชัดเจน ช่วยแก้ปัญหาข้อสงสัยได้  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จุดสแกน 
QR code เข้า-ออก (แอพพลิเคชั่นไทยชนะ) มีความเหมาะสม ชัดเจน และเข้าถึงได้สะดวก และด้าน
คุณภาพช่องทางการให้บริการ สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่ายและสะดวก   

 
       2. งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 - ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการคือ การแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้
ประชาชนเข้าใจง่ายและถูกต้อง และมีขั้นตอนในการให้บริการที่เหมาะสม ชัดเจน และครบถ้วน   
ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ ให้ความส าคญักับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกสถาน ที่ให้บริการ สะอาด สะดวก สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพียงพอ
และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ให้บริการทุกครั้ง และด้านคุณภาพช่องทางการ
ให้บริการสามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่ายและสะดวก     

 
 3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 - ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ในการบริการเบิกจ่ายเงินสดโดยน าไปมอบ

ให้ถึงบ้าน หรือ ในการเบิกจ่ายเงินโดยผ่านธนาคารมีความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ
การแต่งกายสะอาดสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จุดสแกน QR code 
เข้า-ออก (แอพพลิเคชั่นไทยชนะ) มีความเหมาะสม ชัดเจน และเข้าถึงได้สะดวกสามารถเข้าถึงช่อง
ทางการให้บริการได้ง่ายและสะดวก และด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ สามารถเข้าถึงช่อง
ทางการให้บริการได้ง่ายและสะดวก  

 
 4. งานด้านสาธารณสุข 
 - ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้

ประชาชนเข้าใจง่ายและถูกต้อง ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ การแต่งกายสะอาดสุภาพ 
เรียบร้อย และเหมาะสมและมีความรอบรู้ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมช่วยแก้ปัญหา 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบริการผู้พิการหรือผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม 
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ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่นั่งคอยบริการและความเพียงพอ
ของสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่บริการน้ าดื่ม  และด้านคุณภาพช่องทางการ
ให้บริการ มีการจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 

 
5.2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 1. ผู้บริหารของหน่วยงานควรใช้ผลการศึกษาในครั้งนี้ในการรักษา หรือการปรับปรุง

คุณภาพการให้บริการสาธารณะ โดยพิจารณาผลการประเมินในแต่ละประเด็นของงานบริการ เพ่ือจะ
ได้จัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ประชาชนคาดหวัง  

 2. ผู้บริหารของหน่วยงานควรก าหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการ ให้เหมาะสม 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่บริการ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพของ
การให้บริการ และยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ  

 3. ผู้บริหารของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ
มาตรฐานด้านคุณภาพ การติดตามก ากับดูแล การบริหารงาน และคุณภาพของการให้บริการ
สาธารณะของท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

 4. ควรมีการด าเนินการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ การบริหารกิจการสาธารณะของท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหาร 
และการให้บริการด าเนินไปอย่างโปร่งใสตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  

 5. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในด้านการให้บริการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลในการด าเนินการอย่างบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ 

 6. ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ เพื่อใช้ประกอบการ
ด าเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 7. ควรมีการศึกษาแนวทางการให้ความรู้ และการสร้างความตระหนักในการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกิจการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมในการสร้างการมีส่วน
ร่วมในการบริหารราชการของประชาชน 

 
ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ที่ต้องการให้

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวัเขา อ าเภอเดมิบางนางบวช จงัหวดัสพุรรณบรุี ช่วยปรับปรุงและแก้ไข

ในการให้บริการเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 85 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

จากการประเมินผลระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้ในแต่และประเด็นจะพบได้ว่า 
ไม่มีข้อใดที่อยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย แสดงว่า การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัว
เขา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  ในภารกิจทั้งหมด สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ทั้งในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้
ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ รวมทั้งการให้บริการ
โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและโครงการดีเด่นสามารถพัฒนาชุมชนให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดียิ่งขึ้น 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสรา้ง 
 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุดเพื่อนำข้อมูล ที่ได้มา

ปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โปรดเลือกคำตอบเพียงข้อเดียว) 

1. เวลาที่มาใช้บริการส่วนใหญ่  

   1) 8.30 - 10.00 น.       2) 10.01 – 12.00 น.  

   3) 12.01 – 14.00 น.       4) 14.01 – เวลาปิด  

2. ท่านใช้เวลาในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการแต่ละครั้งสูงสุดนาน เท่าใด  

 1) 1 – 10 นาที     2) 11 – 20 นาที 

 3) 21  – 30 นาที     4) 31 –  40 นาที 

 5) 41 – 50 นาที     6) มากกว่า 50 นาที 

 

ตอนท่ี  2  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ที่พักอาศัยของท่าน อยู่ในชุมชนใด  

หมู่ที่ ……………………………………………………………….…… 

2. เพศ   

   ชาย       หญิง 

3. สถานภาพสมรส  

 1) โสด   2) สมรส  3) หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 

4. ระดับการศึกษา  

  1) ไม่รู้หนังสือ      2) ประถมศึกษา/เทียบเท่า  

  3) ม.ต้น/เทียบเท่า      4) ม.ปลาย/ปวช./เทียบเท่า  

  5) อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า    6) ปริญญาตรี  

  7) สูงกว่าปริญญาตรี  



 
 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รบับริการ 92 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

5. อาชีพหลัก  

  1) นักเรียนนักศึกษา     2) รบัราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

  3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    4) พนักงานเอกชน  

  5) รบัจ้างทั่วไป      6) เกษตรกร/ประมง  

  7) แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ     8) ว่างงาน  

  9) อ่ืนๆโปรดระบุ................................................................ 

6. ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน  

 1) เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด    2) อยู่ในชุมชนไม่เกิน 1 ปี 

 3) อยู่ในชุมชนตั้งแต่1 ปี ถึง 5ปี    4) อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี 

7. รายได้ต่อเดือน 

 1) ต่ำกว่า 5,000   2) 5,001 – 10,000   3) 10,001 –15,000

  4) 15,001 – 20,000  5) 20,001 – 30,000  6) 30,001 – 40,000

  7) 40,001 – 45,000  8) 45,001 – 50,000  9) มากกว่า 50,000 

  10) ไม่มีรายได้ 

8. ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จากข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์     2. แผ่นพับ/ใบปลิว  

 3. จดหมายข่าว    4. เว็บไซต์  

 5. ประกาศต่าง ๆ     6. สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ 

 7. เสียงตามสาย     8. การบอกต่อจากเพื่อนหรือญาติ 

 9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ…………………………………………………………………….……) 
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ตอนท่ี  3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน) 

 

รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
1.การแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้ประชาชนเข้าใจง่ายและถูกต้อง      
2.การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ 

     

3.มีขั้นตอนในการให้บริการที่เหมาะสม ชัดเจน และครบถ้วน      
4.มีผู้ให้คำแนะนำ และมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย      
ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ      
5. การสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์      
6. ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร      
7. ความเต็มใจ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการ      
8. ให้ความสำคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน      
9. มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ส่วนตัว 

     

10. มีการให้คำแนะนำ และการตอบข้อซักถามที่ดี และชัดเจน ช่วยแก้ปัญหา
ข้อสงสัยได้ 

     

11. การแต่งกายสะอาดสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม      
12. มีความรอบรู้ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมช่วยแก้ปัญหา      
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
13. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ผู้รับบริการ      
14. สถานที่ให้บริการ สะอาด สะดวก สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
เพียงพอ 

     

15. มีการติดป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
16. จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
17. ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น      
18. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการหรือผู้สูงอายุอย่าง
เหมาะสม 
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รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

19. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่จอด
รถ 

     

20. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของห้องน้ำ      
21. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่น่ัง
คอยบริการ 

     

22. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่
บริการน้ำดื่ม 
 

     

23. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของ
เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 

     

24. จุดบริการเจลแอลกอฮอล์มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
25. การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ให้บริการทุกครั้ง      
26. จุดสแกน QR code เข้า-ออก (แอพพลิเคชั่นไทยชนะ) มีความเหมาะสม 
ชัดเจน และเข้าถึงได้สะดวก 

     

ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ      
27. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเช่น โทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ 
เสียงตามสาย เว็บบอร์ด องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ 

     

28. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่ายและสะดวก      
29. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ      
30. วันเวลาราชการหรือวันหยุดราชการเปิดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก      
31. แบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
32. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ ชัดเจน      
33. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความ
คิดเห็น เว็บไซต์ 

     

34. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
35. ความสมบูรณ์ของข้อมูล สารสนเทศ ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
เอกสาร คู่มือต่างๆ การจัดทำคู่มือประชาชน 

     

36. มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพบปะประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
สม่ำเสมอ 
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รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

37. มีการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อย่างต่อเน่ือง      

 

ตอนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ 

 

ปัญหาของท่าน ในการมาติดต่อหรือใช้บริการฯ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการ 

1.  

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

*************************************************************************** 

ขอขอบพระคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี

งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุดเพื่อนำข้อมูล ที่ได้มา

ปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โปรดเลือกคำตอบเพียงข้อเดียว) 

1. เวลาที่มาใช้บริการส่วนใหญ่  

   1) 8.30 - 10.00 น.       2) 10.01 – 12.00 น.  

   3) 12.01 – 14.00 น.       4) 14.01 – เวลาปิด  

2. ท่านใช้เวลาในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการแต่ละครั้งสูงสุดนาน เท่าใด  

 1) 1 – 10 นาที     2) 11 – 20 นาที 

 3) 21  – 30 นาที     4) 31 –  40 นาที 

 5) 41 – 50 นาที     6) มากกว่า 50 นาที 

 

ตอนท่ี  2  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ที่พักอาศัยของท่าน อยู่ในชุมชนใด  

หมู่ที่ ……………………………………………………………….…… 

2. เพศ   

   ชาย       หญิง 

3. สถานภาพสมรส  

 1) โสด   2) สมรส  3) หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 

4. ระดับการศึกษา  

  1) ไม่รู้หนังสือ      2) ประถมศึกษา/เทียบเท่า  

  3) ม.ต้น/เทียบเท่า      4) ม.ปลาย/ปวช./เทียบเท่า  

  5) อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า    6) ปริญญาตรี  

  7) สูงกว่าปริญญาตรี  
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5. อาชีพหลัก  

  1) นักเรียนนักศึกษา     2) รบัราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

  3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    4) พนักงานเอกชน  

  5) รบัจ้างทั่วไป      6) เกษตรกร/ประมง  

  7) แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ     8) ว่างงาน  

  9) อ่ืนๆโปรดระบุ................................................................ 

6. ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน  

 1) เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด    2) อยู่ในชุมชนไม่เกิน 1 ปี 

 3) อยู่ในชุมชนตั้งแต่1 ปี ถึง 5ปี    4) อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี 

7. รายได้ต่อเดือน 

 1) ต่ำกว่า 5,000   2) 5,001 – 10,000   3) 10,001 –15,000

  4) 15,001 – 20,000  5) 20,001 – 30,000  6) 30,001 – 40,000

  7) 40,001 – 45,000  8) 45,001 – 50,000  9) มากกว่า 50,000 

  10) ไม่มีรายได้ 

8. ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จากข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์     2. แผ่นพับ/ใบปลิว  

 3. จดหมายข่าว    4. เว็บไซต์  

 5. ประกาศต่าง ๆ     6. สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ 

 7. เสียงตามสาย     8. การบอกต่อจากเพื่อนหรือญาติ 

 9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ…………………………………………………………………….……) 
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ตอนท่ี  3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน) 

 

รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
1.การแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้ประชาชนเข้าใจง่ายและถูกต้อง      
2.การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ 

     

3.มีขั้นตอนในการให้บริการที่เหมาะสม ชัดเจน และครบถ้วน      
4.มีผู้ให้คำแนะนำ และมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย      
ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ      
5. การสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์      
6. ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร      
7. ความเต็มใจ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการ      
8. ให้ความสำคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน      
9. มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ส่วนตัว 

     

10. มีการให้คำแนะนำ และการตอบข้อซักถามที่ดี และชัดเจน ช่วยแก้ปัญหา
ข้อสงสัยได้ 

     

11. การแต่งกายสะอาดสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม      
12. มีความรอบรู้ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมช่วยแก้ปัญหา      
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
13. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ผู้รับบริการ      
14. สถานที่ให้บริการ สะอาด สะดวก สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
เพียงพอ 

     

15. มีการติดป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
16. จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
17. ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น      
18. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการหรือผู้สูงอายุอย่าง
เหมาะสม 
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รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

19. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่จอด
รถ 

     

20. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของห้องน้ำ      
21. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่น่ัง
คอยบริการ 

     

22. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่
บริการน้ำดื่ม 

     

23. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของ
เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 

     

24. จุดบริการเจลแอลกอฮอล์มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
25. การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ให้บริการทุกครั้ง      
26. จุดสแกน QR code เข้า-ออก (แอพพลิเคชั่นไทยชนะ) มีความเหมาะสม 
ชัดเจน และเข้าถึงได้สะดวก 

     

27. มีการจัดสรรเครื่องบรรเทาภัยในปริมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ์      
28. อุปกรณ์การให้บริการภาคสนามมีความเหมาะสม      
ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ      
29. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเช่น โทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ 
เสียงตามสาย เว็บบอร์ด องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ 

     

30. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่ายและสะดวก      
31. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ      
32. วันเวลาราชการหรือวันหยุดราชการเปิดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก      
33. แบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
34. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ ชัดเจน      
35. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความ
คิดเห็น เว็บไซต์ 

     

36. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
37. ความสมบูรณ์ของข้อมูล สารสนเทศ ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
เอกสาร คู่มือต่างๆ การจัดทำคู่มือประชาชน 
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รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

38. มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพบปะประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
สม่ำเสมอ 

     

39. มีการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อย่างต่อเน่ือง      

 

ตอนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ 

 

ปัญหาของท่าน ในการมาติดต่อหรือใช้บริการฯ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการ 

1.  

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

*************************************************************************** 

ขอขอบพระคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุดเพื่อนำข้อมูล ที่ได้มา

ปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โปรดเลือกคำตอบเพียงข้อเดียว) 

1. เวลาที่มาใช้บริการส่วนใหญ่  

   1) 8.30 - 10.00 น.       2) 10.01 – 12.00 น.  

   3) 12.01 – 14.00 น.       4) 14.01 – เวลาปิด  

2. ท่านใช้เวลาในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการแต่ละครั้งสูงสุดนาน เท่าใด  

 1) 1 – 10 นาที     2) 11 – 20 นาที 

 3) 21  – 30 นาที     4) 31 –  40 นาที 

 5) 41 – 50 นาที     6) มากกว่า 50 นาที 

 

ตอนท่ี  2  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ที่พักอาศัยของท่าน อยู่ในชุมชนใด  

หมู่ที่ ……………………………………………………………….…… 

2. เพศ   

   ชาย       หญิง 

3. สถานภาพสมรส  

 1) โสด   2) สมรส  3) หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 

4. ระดับการศึกษา  

  1) ไม่รู้หนังสือ      2) ประถมศึกษา/เทียบเท่า  

  3) ม.ต้น/เทียบเท่า      4) ม.ปลาย/ปวช./เทียบเท่า  

  5) อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า    6) ปริญญาตรี  

  7) สูงกว่าปริญญาตรี  
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5. อาชีพหลัก  

  1) นักเรียนนักศึกษา     2) รบัราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

  3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    4) พนักงานเอกชน  

  5) รบัจ้างทั่วไป      6) เกษตรกร/ประมง  

  7) แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ     8) ว่างงาน  

  9) อ่ืนๆโปรดระบุ................................................................ 

6. ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน  

 1) เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด    2) อยู่ในชุมชนไม่เกิน 1 ปี 

 3) อยู่ในชุมชนตั้งแต่1 ปี ถึง 5ปี    4) อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี 

7. รายได้ต่อเดือน 

 1) ต่ำกว่า 5,000   2) 5,001 – 10,000   3) 10,001 –15,000

  4) 15,001 – 20,000  5) 20,001 – 30,000  6) 30,001 – 40,000

  7) 40,001 – 45,000  8) 45,001 – 50,000  9) มากกว่า 50,000 

  10) ไม่มีรายได้ 

8. ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จากข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์     2. แผ่นพับ/ใบปลิว  

 3. จดหมายข่าว    4. เว็บไซต์  

 5. ประกาศต่าง ๆ     6. สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ 

 7. เสียงตามสาย     8. การบอกต่อจากเพื่อนหรือญาติ 

 9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ…………………………………………………………………….……) 
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ตอนท่ี  3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน) 

 

รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
1. มีการแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้ประชาชนเข้าใจง่ายและถูกต้อง      
2. การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ 

     

3. มีขั้นตอนในการให้บริการที่เหมาะสม ชัดเจน และครบถ้วน      
4. มีผู้ให้คำแนะนำ และมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย      
5. ในการบริการเบิกจ่ายเงินสดโดยนำไปมอบให้ถึงบ้าน หรือ ในการเบิก
จ่ายเงินโดยผ่านธนาคารมีความสะดวก รวดเร็ว 

     

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ      
6.. การสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์      
7. ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร      
8. ความเต็มใจ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการ      
9. ให้ความสำคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน      
10. มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ส่วนตัว 

     

11. มีการให้คำแนะนำ และการตอบข้อซักถามที่ดี และชัดเจน ช่วยแก้ปัญหา
ข้อสงสัยได้ 

     

12. การแต่งกายสะอาดสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม      
13. มีความรอบรู้ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมช่วยแก้ปัญหา      
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
14. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ผู้รับบริการ      
15. สถานที่ให้บริการ สะอาด สะดวก สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
เพียงพอ 

     

16. มีการติดป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
17. จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
18. ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น      
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รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

19. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการหรือผู้สูงอายุอย่าง
เหมาะสม 

     

20. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่จอด
รถ 

     

21. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของห้องน้ำ      
22. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่น่ัง
คอยบริการ 

     

23. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่
บริการน้ำดื่ม 

     

24. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของ
เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 

     

25. จุดบริการเจลแอลกอฮอล์มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
26. การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ให้บริการทุกครั้ง      
27. จุดสแกน QR code เข้า-ออก (แอพพลิเคชั่นไทยชนะ) มีความเหมาะสม 
ชัดเจน และเข้าถึงได้สะดวก 

     

ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ      
28. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเช่น โทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ 
เสียงตามสาย เว็บบอร์ด องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ 

     

29. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่ายและสะดวก      
30. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ      
31. วันเวลาราชการหรือวันหยุดราชการเปิดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก      
32. แบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
33. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ ชัดเจน      
34. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความ
คิดเห็น เว็บไซต์ 

     

35. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
36. ความสมบูรณ์ของข้อมูล สารสนเทศ ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
เอกสาร คู่มือต่างๆ การจัดทำคู่มือประชาชน 
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รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

37. มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพบปะประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
สม่ำเสมอ 

     

38. มีการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อย่างต่อเน่ือง      

 

ตอนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ 

 

ปัญหาของท่าน ในการมาติดต่อหรือใช้บริการฯ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการ 

1.  

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

*************************************************************************** 

ขอขอบพระคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี

งานด้านสาธารณสุข 
 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่านมากที่สุดเพื่อนำข้อมูล ที่ได้มา

ปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โปรดเลือกคำตอบเพียงข้อเดียว) 

1. เวลาที่มาใช้บริการส่วนใหญ่  

   1) 8.30 - 10.00 น.       2) 10.01 – 12.00 น.  

   3) 12.01 – 14.00 น.       4) 14.01 – เวลาปิด  

2. ท่านใช้เวลาในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการแต่ละครั้งสูงสุดนาน เท่าใด  

 1) 1 – 10 นาที     2) 11 – 20 นาที 

 3) 21  – 30 นาที     4) 31 –  40 นาที 

 5) 41 – 50 นาที     6) มากกว่า 50 นาที 

 

ตอนท่ี  2  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ที่พักอาศัยของท่าน อยู่ในชุมชนใด  

หมู่ที่ ……………………………………………………………….…… 

2. เพศ   

   ชาย       หญิง 

3. สถานภาพสมรส  

 1) โสด   2) สมรส  3) หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 

4. ระดับการศึกษา  

  1) ไม่รู้หนังสือ      2) ประถมศึกษา/เทียบเท่า  

  3) ม.ต้น/เทียบเท่า      4) ม.ปลาย/ปวช./เทียบเท่า  

  5) อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า    6) ปริญญาตรี  

  7) สูงกว่าปริญญาตรี  
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5. อาชีพหลัก  

  1) นักเรียนนักศึกษา     2) รบัราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

  3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว    4) พนักงานเอกชน  

  5) รบัจ้างทั่วไป      6) เกษตรกร/ประมง  

  7) แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ     8) ว่างงาน  

  9) อ่ืนๆโปรดระบุ................................................................ 

6. ระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชน  

 1) เป็นคนในชุมชนตั้งแต่เกิด    2) อยู่ในชุมชนไม่เกิน 1 ปี 

 3) อยู่ในชุมชนตั้งแต่1 ปี ถึง 5ปี    4) อยู่ในชุมชนนานกว่า 5 ปี 

7. รายได้ต่อเดือน 

 1) ต่ำกว่า 5,000   2) 5,001 – 10,000   3) 10,001 –15,000

  4) 15,001 – 20,000  5) 20,001 – 30,000  6) 30,001 – 40,000

  7) 40,001 – 45,000  8) 45,001 – 50,000  9) มากกว่า 50,000 

  10) ไม่มีรายได้ 

8. ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล จากข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1. สื่อสิ่งพิมพ์     2. แผ่นพับ/ใบปลิว  

 3. จดหมายข่าว    4. เว็บไซต์  

 5. ประกาศต่าง ๆ     6. สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ 

 7. เสียงตามสาย     8. การบอกต่อจากเพื่อนหรือญาติ 

 9. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ…………………………………………………………………….……) 
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ตอนท่ี  3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

 (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน) 

 

รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
1. มีการแจ้งระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ให้ประชาชนเข้าใจง่ายและถูกต้อง      
2. การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ 

     

3. มีขั้นตอนในการให้บริการที่เหมาะสม ชัดเจน และครบถ้วน      
4. มีผู้ให้คำแนะนำ และมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย      
ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ      
5. การสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์      
6. ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร      
7. ความเต็มใจ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการ      
8. ให้ความสำคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน      
9. มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ส่วนตัว 

     

10. มีการให้คำแนะนำ และการตอบข้อซักถามที่ดี และชัดเจน ช่วยแก้ปัญหา
ข้อสงสัยได้ 

     

11. การแต่งกายสะอาดสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสม      
12. มีความรอบรู้ เอาใจใส่ กระตือรือร้น และมีความพร้อมช่วยแก้ปัญหา      
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
13. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ผู้รับบริการ      
14. สถานที่ให้บริการ สะอาด สะดวก สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
เพียงพอ 

     

15. มีการติดป้ายบอกจุดบริการ สถานที่ให้บริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
16. จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
17. ช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น      
18. มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการผู้พิการหรือผู้สูงอายุอย่าง
เหมาะสม 
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รายการความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

5 
มาก
ท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ท่ีสุด 

19. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่จอด
รถ 

     

20. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของห้องน้ำ      
21. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่น่ัง
คอยบริการ 

     

22. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของที่
บริการน้ำดื่ม 

     

23. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณูปโภคของ
เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ 

     

24. จุดบริการเจลแอลกอฮอล์มีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
25. การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ให้บริการทุกครั้ง      
26. จุดสแกน QR code เข้า-ออก (แอพพลิเคชั่นไทยชนะ) มีความเหมาะสม 
ชัดเจน และเข้าถึงได้สะดวก 

     

ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ      
27. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเช่น โทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ 
เสียงตามสาย เว็บบอร์ด องค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ 

     

28. สามารถเข้าถึงช่องทางการให้บริการได้ง่ายและสะดวก      
29. มีช่องทางการให้บริการเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ      
30. วันเวลาราชการหรือวันหยุดราชการเปิดให้มีช่องทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก      
31. แบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
32. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคำร้องต่างๆ ชัดเจน      
33. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความ
คิดเห็น เว็บไซต์ 

     

34. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
35. ความสมบูรณ์ของข้อมูล สารสนเทศ ตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
เอกสาร คู่มือต่างๆ การจัดทำคู่มือประชาชน 

     

36. มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพบปะประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
สม่ำเสมอ 

     

37. มีการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่อย่างต่อเน่ือง      
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ตอนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ 

 

ปัญหาของท่าน ในการมาติดต่อหรือใช้บริการฯ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการ 

1.  

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

*************************************************************************** 

ขอขอบพระคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
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การทดสอบคณุภาพของเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน 
ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ 

 
ตารางท่ี ผ.1 ผลสรุปคา่ IOC รายข้องานดา้นโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสรา้ง 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 

 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 

 
ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

4 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
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ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านเจ้าหนา้ท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
9 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 

 
ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
15 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 0 0 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
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ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
32 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 6 0.86 ใช้ได้ 
35 +1 +1 0 +1 0 0 +1 4 0.57 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี ผ.2 ผลสรุปคา่ IOC รายข้องานดา้นป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 

 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 

 
ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
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ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านเจ้าหนา้ท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 

 
ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

13 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 6 0.86 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

28 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 

 

ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
35 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
38 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี ผ.3 ผลสรุปค่า IOC รายข้องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดกิารสังคมของเบีย้ยังชีพผูสู้งอาย ุ
ตอนท่ี 1 ข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 

 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 

 
ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
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ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านเจ้าหนา้ท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 

 
ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
16 +1 +1 0 +1 0 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
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ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

28 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
29 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 +1 0 0 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
34 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
38 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี ผ.4 ผลสรุปคา่ IOC รายข้องานดา้นสาธารณสุข 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 

 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1 ใช้ได้ 

 
ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
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ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านเจ้าหนา้ท่ีบุคลากรผู้ให้บริการ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 

 
ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

13 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 6 0.86 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
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ตอนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ (ด้านคุณภาพช่องทางการให้บริการ) 

ข้อท่ี 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

∑𝐑 ค่า IOC ผลสรุป คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

คนท่ี 
6 

คนท่ี 
7 

27 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 7 1.00 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
35 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 5 0.71 ใช้ได้ 
36 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 6 0.86 ใช้ได้ 
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ประมวลภาพการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี
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  รายช่ือคณะผู้จัดทำ 
 

คณะที่ปรึกษา 
1. ผู้ช่วยศาสตตราจารย์ ดร.ลินดา    เกณฑ์มา   อธิการบด ี 
2. ผู้ช่วยศาสตตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ   รองอธิการบด ี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บญุมี    กวินเสกสรรค์  คณบด ี
        คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี
 

 
คณะผู้วิจัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  แจ้ดนาลาว  นักวิจัย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลณัฐ  โชติกิจนุสรณ์  นักวิจัย 
3. อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์   คางคำ   ผู้ช่วยนักวิจัย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาล ี  นามดวง   ผู้ช่วยนักวิจัย 
5. อาจารย์ ดร.ธนเดช   สอนสะอาด  ผู้ช่วยนักวิจัย 
6. อาจารย์ ดร.กิตติยา   สุวรรณกูฏ  ผู้ช่วยนักวิจัย 
7. อาจารย์เนตรนภา   แซ่ตั้ง   ผู้ช่วยนักวิจัย 
8. อาจารย์จารุกิตต์ิ    ดิษสระ   ผู้ช่วยนักวิจัย 
9. อาจารย์ชุติมา    กาบแก้ว   ผู้ช่วยนักวิจัย 

 
 


