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ก องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

คํานํา 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและดูแลในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การบริหารจัดการทองถ่ินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินภายใตโครงสรางการบริหารที่กฎหมายกําหนด โดยการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการตาม

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ) ของการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการในงานดานตางๆ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดตอบสนองความตองการของประชาชนโดยขอมูลในรายงานฉบับน้ีเปนขอมูลที่สะทอนจาก

ความเห็นของประชาชนผูรับบริการ จากกระบวนการปฏิบัติงานราชการในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการ

ใหบริการ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะไดพัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพการใหบรกิารแก

ประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังน้ันเพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลจึงเปนสวน

สําคัญอยางหน่ึงในการดําเนินงานพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใชวัดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการดําเนินงานในดานตางๆ เพื่อนําไปกําหนดทิศทางและการดําเนินงานตามภารกิจ

หนาที่ใหมีประสิทธิภาพ  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง ไดจัดทํารายงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลควนปริง ประจําปงบประมาณ 2564  

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนตําบลควนปริง โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง ไดดําเนินการตามข้ันตอน

ที่ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัยทุกประการ ทั้งในสวนของการออกแบบเครื่องมือ การตรวจสอบ

เครื่องมือ การหากลุมตัวอยาง การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปรายผล สามารถ

นําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ ซึ่งถือเปนปจจัยในการขับเคลื่อนการทํางานที่สําคัญ

อยางย่ิงของทุก ๆ  องคกร ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรงั ไดดําเนินการวิจัย

จนสําเร็จลุลวงไปไดดี และที่สําคัญคือ ประชาชนผูรับบริการที่ไดเสียสละเวลาในการใหขอมูลซึ่งเปน

ขอเท็จจริง ถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผลงานวิจัยมีความนาเช่ือถือ เปนที่ยอมรับ สามารถนําไปใช

ประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหดีย่ิง ๆ  

ข้ึนตอไป ทางมหาวิทยาลยัสวนดุสติ ศูนยการศึกษานอกทีต้ั่ง ตรัง จึงขอขอบพระคุณผูเกี่ยวของทกุฝาย 

มา ณ โอกาสน้ี 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง 

ตุลาคม 2564 



 

 ข องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ควนปริง ประจําปงบประมาณ 2564 โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนตําบลควนปริง ในดานตาง ๆ โดยกลุมตัวอยางเปนผูใชบริการที่พักอาศัยหรือสถานที่ต้ังของ

หนวยงานอยูภายในเขตบริการขององคการบริหารสวนตําบลควนปริง จํานวน 600 คน เครื่องมือที่ใช

ในการศึกษาเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและคา 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนตําบลควนปรงิ กลุมตัวอยางมีจํานวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุอยูในชวงวัยกลางคนชวงตน 

(36 – 45 ป) สวนใหญมีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเทา ประกอบ

อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมากที่สุด และมีรายไดอยูในชวง 10,001 – 15,000 บาท 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผูรับบริการรวม 6 งาน ประกอบดวย งานดาน

สาธารณสุข งานดานสวัสดิการสังคม งานดานเรงรัดและจัดเก็บรายได งานดานบริหารการศึกษางาน

ดานการโยธา และงานดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวม

ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.60 งานที่

ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดถึงตํ่าที่สุดเรียงตามลําดับ คือ 1) ดานการสงเสริมและพัฒนาตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ดานเรงรัดและจัดเก็บรายได 3) ดานบริหารการศึกษา 4) ดานการ

โยธา 5)ดานสวัสดิการสังคม และ 6) ดานสาธารณสุข และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่

ไดรับความพึงพอใจสูงที่สุดไปถึงตํ่าที่สุดเรียงตามลําดับ คือ เจาหนาที่ผูใหบริการ ชองทางการ

ใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และข้ันตอนการใหบริการ  

ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ พบวา นํ้าประปาไมไหล มากที่สุด รองลงมาคือ วัคซีนไมทั่วถึง 

เพิ่มเครื่องเลนและเครื่องเลนชํารุด/ดูแลผูสูงอายุ/อยากใหมีกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน อยากใหมีมาตรการ

ปองกันโควิดมากกวาน้ี และรถของสํานักงานชํารุด/อยากใหทําเศรษฐกิจพอเพียง  

ความคาดหวังจากผูรับบริการ พบวา ดูแลประชาชนใหทั่วถึง มากที่สุด 

 



 

 
 
 
 

ค องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

สรุปผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของผูรับบรกิารที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลควนปริง 

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรงั ประจําปงบประมาณ 2564 

 

ตาราง 1 สรุปผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามงานบริการ 

งานบริการดาน  คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

รอยละระดับ

ความพึงพอใจ 
 แปลผล 

สาธารณสุข 3.99 0.48 79.80 มาก 

สวัสดิการสงัคม 4.08 0.52 81.60 มาก 

เรงรัดและจัดเก็บรายได 4.26 0.35 85.20 มากที่สุด 

บริหารการศึกษา 4.25 0.40 85.00 มากที่สุด 

การโยธา 4.24 0.35 84.80 มากที่สุด 

การส ง เสริมและพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.28 0.38 85.60 มากที่สุด 

รวม 4.18 0.41 83.60 มาก 

 

ตาราง 2 สรุปผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามประเด็น 

ประเด็น  คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

รอยละระดับ

ความพึงพอใจ 
 แปลผล 

ข้ันตอนการใหบริการ 4.16 0.60 83.20 มาก 

ชองทางการใหบริการ 4.19 0.61 83.80 มาก 

เจาหนาที่ผูใหบริการ 4.20 0.62 84.00 มาก 

สิ่งอํานวยความสะดวก 4.18 0.63 83.60 มาก 

 

  

 

……………………………………………………. 

(ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห) 

ผูอํานวยการ ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรงั 

                        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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1 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

บทท่ี 1  

บทนํา 

หลักการและเหตผุล 

การปกครองสวนทองถ่ินเปนสวนหน่ึงของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งเปนไปตามหลักการ

กระจายอํานาจ ที่รัฐบาลมอบอํานาจในการบริหารตามภารกจิตาง ๆ  โดยหลักการกระจายอํานาจและ

ใหอิสระแกทองถ่ินเพื่อปกครองตนเอง ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ใหความสําคัญกับการ

ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งการวางหลักการในการบริหารไวในรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 14 มาตรา 250 ของ

รัฐธรรมนูญ โดยแสดงเจตนารมณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทํา

บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนา

อยางย่ังยืน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนทองถ่ิน ทั้งน้ี ตามที่

กฎหมายบัญญัติ การจัดทําบริการสาธารณะใดที่สมควรใหเปนหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินโดยรูปแบบ หรือใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เปนหนาที่และ

อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถารวมดําเนินการกับเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ หรือการ

มอบหมายใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการ จะเปนประโยชนแกประชาชนทองถ่ินมากกวา

การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการเอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะรวมหรือมอบหมาย

ใหเอกชนหรือหนวยงานของรัฐดําเนินการน้ันเอง  

การปกครองทองถ่ินเปนสวนหน่ึงของการจัดระบบการปกครองภายในประเทศ ดังน้ัน การ

ปกครองทองถ่ินจึงไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับจนถึงปจจุบัน โดยเปนแนวคิดในการ

กระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) หลักการกระจายอํานาจปกครองน้ีมีเพื่อใหทองถ่ิน

สามารถกระทํากิจกรรมตาง ๆ  ได มีความเปนอิสระปลอดจากการช้ีนําจากรัฐบาลมีความสามารถทีจ่ะ

ตอบสนองความตองการของพลเมืองทองถ่ินได แตทั้งน้ีในดานนโยบายที่สําคัญ ๆ  ยังคงยึดนโยบาย

แหงรัฐอยู เชน นโยบายการเงินการคลัง นโยบายในการปองกันประเทศ เปนตน ดังน้ัน หนวยปกครอง

สวนทองถ่ินจึงมีความเปนอิสระระดับหน่ึงในการที่จะดําเนินกิจกรรมทางการบริหารของตนเองได แต

อีกสวนหน่ึงน้ันรัฐบาลยังคงตองเอกสิทธ์ิในการควบคุมเอาไว ทั้งน้ีก็เพื่อรักษาสถานภาพความเปน

อันหน่ึงอันเดียวกันและความมั่นคงของชาติเอาไว แนวคิดในการจัดการปกครองสวนทองถ่ิน จึงได

เกิดข้ึนเพื่อสงเสริมใหทองถ่ินไดมีอิสระในการปกครองตนเอง มีสวนรวมในการบริหาร มีสิทธิมีเสียง

ดําเนินการปกครองกันเอง อันเปนรากฐานและวิธีทางของการปกครองตนเองตามระบอบ

ประชาธิปไตยทําใหประชาชนรูสึกวา ตนเองไดมีสวนไดสวนเสียในการบริหารที่ตนเองไดเขาไปมีสวน

รวมในกิจกรรมทางการเมือง ทําใหเกิดความรับผิดชอบ เกิดความหวงแหนและปกปองสิทธิ



 

 2 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

ผลประโยชนที่พึงจะไดรับ ซึ่งเปนเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาเมืองระดับชาติตอไป แตประโยชนของ

การปกครองสวนทองถ่ินไดดีที่สุด 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง จึงเห็นความสําคัญที่จะดําเนินการ

วิจัย ในเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” เพื่อให

การดําเนินงานของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปเพื่อสนองความตองการของชุมชน 

และเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงแกไขใหการดําเนินงานตาง ๆ  ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลตามเปาประสงคตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเน้ือหา การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยครอบคลุมประเด็นดานตาง ๆ  ดังน้ี 1) ดานข้ันตอนการใหบริการ 2) ดาน

ชองทางการใหบริการ 3) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยประเมิน

ระดับความพึงพอใจในแตละดานในภาพรวมของผูใชบริการ และแยกตามประเภทของงานบริการ  

2. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ประชากร ประชากรที่ใชในการประเมินครั้งน้ี ไดแก ประชาชน เจาหนาที่ของรัฐ (ที่ไมใชเจาหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานเอกชน กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการประเมินครั้งน้ี การสุมกลุมตัวอยาง โดยใชแผนการเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน 

(Non-Probability Sampling) ซึ่งใชวิธีการสุมตามความสะดวก (Convenience Sampling) คํานวณ

ขนาดตัวอยางที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% โดยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยาง 

n = 1 / [(4e2 / Z2) + (1 / N)] จากจํานวนผูมาใชหรือขอรับบริการตาง ๆ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน   

3. ขอบเขตระยะเวลา การศึกษาครั้งน้ี ศึกษาขอมูลพื้นฐาน สรางแบบสอบถาม ดําเนินการ

สํารวจขอมูล วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานการประเมิน ระยะเวลา 3 เดือน  

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 

นําผลการวิจัยเพื่อกําหนดนโยบายผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานและการใหบริการแกประชาชน รวมทั้งใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง

และเปนแนวทางในการพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําผลวิจัยมายกระดับการ

พัฒนาการใหบริการประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและรักษาความ

ตอเน่ืองของการใหบริการตอไป 



 

 3 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

นิยามศพัทเฉพาะ 

ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งที่เกิดจากแรงจูงใจ ซึ่งเปนพฤติกรรมภายในที่ผลักดันใหเกิด

ความรูสึกชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ยินดีหรือไมยินดี เมื่อไดรับการตอบสนองความ

ตองการหรือความคาดหวังที่เกิดจากการประมาณคา อันเปนการเรียนรูจากประสบการณจากการ

กระทํากิจกรรมเพื่อใหเกิดการสนองความตองการตามเปาหมายของแตละบุคคล 

ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการโดยตรงจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนพื้นที่ใน

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการครั้งน้ี  

งานบริการสาธารณะ หมายถึง บริการที่จัดทําข้ึนโดยภาครัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อประโยชนและความพึงพอใจของประชาชนอยาง

แทจริง        
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ควนปริง ประจําปงบประมาณ 2564 ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาเอกสาร ดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะและการใหบริการ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

4. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลควนปริง 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. แนวคดิเกี่ยวกบัธรรมาภิบาล 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2555) กลาววา “Good Governance”                      

ในประเทศไทยมีการใชคําศัพทเรียกหลายคําดวยกัน เชน ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบานเมือง 

(และสังคม) ที่ดี ธรรมรัฐ สุประศาสนการ ธรรมราษฎร การปกครองที่ดี การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งบวร

ศักด์ิ อุวรรณโณ (2545) กลาววา ธรรมาภิบาล มาจากคําวา “ธรรม”+“อภิบาล”(การรักษาย่ิงธรรม)                      

มาจากภาษาอังกฤษวา Good Governance โดยคําวา Governance (การอภิบาล) คือ วิธีการใช

อํานาจเพื่อบริหารทรัพยากรขอองคการ Good Governance (ธรรม+อภิบาล = ธรรมาภิบาล)                  

เปนวิธีการที่ดีในการใชอํานาจเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร โดยที่สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศ อธิบายวา ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม 

ดูแล กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ 

นําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานน้ีมีความหมายอยางกวาง กลาวคือ หาได

มีความเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทาน้ัน แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกตอง

ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบได                          

การปราศจากการแทรกแซงจากองคกรภายนอก เปนตน ธรรมาภิบาลเปนเรื่องของการวางระบบและ

กลไกเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในขณะที่อีกดานหน่ึงของเหรียญ คือ เรื่องตัวบุคคล                       

เปนเรื่องของการสรางจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ธรรมาภิบาลเนนการวางระบบเพื่อ

ควบคุมใหคนไมประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไมดีและใหทําตามมาตรฐานที่ดี แตจริยธรรมจะลึกกวาน้ัน                

เนนการปลูกฝงจิตสํานึกตองไมประพฤติมิชอบและตองประพฤติชอบทั้งสองเรื่องหรือสองดานของ

เหรียญจะตองไปดวยกันจึงจะย่ังยืน สวน UNESCAP อธิบายวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปน

เรื่องที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการโครงสรางและความสัมพันธของสถาบันทางการเมือง                           

ซึ่งครอบคลุม ทั้งในสวนของสถาบันทางการเมืองที่มีลักษณะอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
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การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อบริหารกิจการของบานเมืองและแกไขปญหาของสังคม ตลอดจน

กระบวนการเขามามีสวนรวมของภาคสวนหรือฝายตาง ๆ  ในการกําหนดนโยบายสาธารณะและการ

นํานโยบายสาธารณะ ไปสูการปฏิบัติภายใตกรอบและกระบวนการทางกฎหมายอันชอบธรรม โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อทําใหมั่นใจวาขอเรียกรองของความตองการของทุกฝายในสังคมจะไดรับการรับฟง 

และนําเขามาพิจารณาไตรตรองในการตัดสินใจและกําหนดนโยบายสาธารณะ สามารถตอบสนอง

ความตองการของสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งทําใหปญหาทุจริตหรือประพฤติมิชอบลดลง

ในทายที่สุด  

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ  

บวรศักด์ิ อุวรรณโณ (2552) ไดอธิบายวาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 3 (1) วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี ประกอบดวยหลักสําคัญ 6 ประการ คือ  

1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่

ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมายกฎขอบังคับเหลาน้ัน โดยถือวาเปน

การปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล  

2) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดถือ

หลักน้ีในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไป

พรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตยจริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปน

นิสัยประจําชาติ  

3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรงุ

กลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน

อยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการ

ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได  

4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็น

ในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความคิดเห็นการไตสวน สาธารณะ                         

การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ  

5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอ

สังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพ

ในความคิดเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตนเอง  

6) หลักคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชน สูงสุด

แกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคาและบริการที่มี

คุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน  
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี  ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, (2550) โดยกําหนดใหมี 4 หลักการสําคัญและ 10 

หลักการยอย ดังน้ี  

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public) ประกอบดวย  

(1) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชทรัพยากรอยาง

ประหยัด เกิดประสิทธิภาพที่คุมคาตอการลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสดุตอสวนรวม ทั้งน้ีตองมีการ

ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย ตลอดจน

ยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความจําเปน  

(2) ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีวิสัยทัศนเชิง

ยุทธศาสตร เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ปฏิบัติหนาที่

ตามพันธกิจใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยูใน

ระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมี

มาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง  

(3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองสามารถ ใหบริการ

ไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดสรางความเช่ือมั่นไววางใจ 

รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบรกิาร และผูมีสวนไดสวนเสยีที่

มีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม  

2) คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย   

(1) ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ

ตองสามารถตอบคําถามและช้ีแจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงาน

ความกาวหนาและผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายที่กําหนดไวตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

และการใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ  

ที่อาจจะเกิดข้ึน  

(2) เปดเผย/โปรงใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติ งานดวย

ความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเช่ือถือไดให

ประชาชนไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไป

โดยงาย  

(3) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัดดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึง

สิทธิ เสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียงฝายตาง ๆ  

(4) ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองใหบริการอยางเทาเทียมกัน 

ไมมีการแบงแยกดานชายหญิง ถ่ินกาเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางการหรือสุขภาพ สถานะ
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ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรมและอื่น ๆ  อีกทั้งยัง

ตองคํานึงถึงโอกาส ความเทาเทียมกันของการเขาถึงบริการสาธารณะของกลุมบุคคลผูดอยโอกาสใน

สังคมดวย  

3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย  

(1) การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 

หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งใหประชาชน มีสวนรวม

ในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวม

คิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานและรวมตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งน้ี ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็น

ที่สําคัญ  

(2) การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบ

อํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง 

ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ

ภาค สวนอื่น ๆ ในสังคม  

(3) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) อันไดแก คุณธรรม/

จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ ในการ

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม รวมทั้ง ยึดมั่น

ในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่ของรัฐ 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค

ของระบบราชการไทย โดยเหตุที่หนวยงานราชการจําเปนตองยึดหลักการธรรมาภิบาลที่ สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดกําหนดไว มาใชในการบริหารจัดการหนวยงาน คุณธรรม

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 

2. แนวคดิการจัดบรกิารสาธารณะและการใหบรกิาร 

การบริการเปนสิ่งสําคัญย่ิงในงานดานตาง ๆ  เพราะบริการ คือ การใหความชวยเหลือหรือ 

การดําเนินการที่เปนประโยชนตอผูอื่น ไมมีการดําเนินงานใด ๆ ที่ปราศจากบริการทั้งในภาคราชการ 

และภาคธุรกิจเอกชน การขายสินคาหรือผลิตภัณฑใด ๆ ก็ตองมีการบริการรวมอยูดวยเสมอย่ิงเปน 

ธุรกิจบริการตัวบริการน้ันเองคือ สินคา การขายจะประสบความสําเร็จไดตองมีการบริการที่ดี กิจการ 

คาจะอยูไดตองทําใหเกิดการ “ขายซ้ํา” คือ ตองรักษาลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคาใหม การบริการที่ดีจะ 

ชวยรักษาลูกคาเดิมไว ทําใหเกิดการขายซ้ําแลวซ้ําอีก และชักนําใหมีลูกคาใหม ๆ  ตามมาเปนความ 

จริงวา “เราสามารถพัฒนาคุณภาพสินคาทีละตัวได แตการพัฒนาคุณภาพบริการตองทําพรอมกันทั้ง
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องคกร” การพัฒนาคุณภาพของการบริการเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงที่ทุกคนในองคกรจะตองถือเปน 

ความรับผิดชอบรวมกัน มิฉะน้ันจะเสียโอกาสแกคูแขงขันหรือสูญเสียลูกคาไป  

ชัชวาล อรวงศศุภทัต.(2557) กลาววา สวนแนวคิดพื้นฐานเรื่องคุณภาพการใหบริการเปน

แนวคิดที่ไดรับการเสนอไวโดยโครนินและเทเลอร (Cronin and Taylor, 1992) ในทัศนะของ 

นักวิชาการทั้งสองทาน ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ เปนเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณของ 

ผูรับบริการไดรับบริการ กับความคาดหวังที่ผูรับบริการน้ันมีในชวงเวลาที่มารับบริการ และเปนสิ่งที่ 

ชวยใหสามารถวัดคุณภาพการใหบริการได สวนคุณภาพการใหบริการในมุมมองเชิงการตลาด  

คอร ดับเปลสกี้ รัสท และซารฮอริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ไดใหคํา

จํากัดความไววา คุณภาพการใหบริการ เปนสวนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และองคกรที่

ใหบริการที่สามารถตอบสนองหรอืทําใหเกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐาน

ที่มองคุณภาพการใหบริการผานกรอบการมองดานความพึงพอใจตอการใหบริการน้ี ไดรับการ

สนับสนุนจาก นักวิชาการอีกทานหน่ึงคือ บิทเนอร (Bitner, 1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ไดเคย

ทําการศึกษาไววา คุณภาพการใหบริการสามารถวัดโดยผานความพึงพอใจของผูรับบริการได  

สุนันทา ทวีผล (2550 : 19 - 20) กลาวไววา ในการพิจารณาความสําคัญของบริการ อาจ 

พิจารณาไดใน 2 ดาน ไดแก 1. ถามีบริการที่ดีจะเกิดผลอยางไร 2. ถาบริการไมดีจะมีผลเสียอยางไร 

บริการที่ดีจะสงผลใหผูรับบริการมีทัศนคติ อันไดแก ความคิด และความรูสึกทั้งตอตัว ผูใหบริการและ

หนวยงานที่ใหบริการเปนไปในทางบวก คือ ความชอบความพึงพอใจ ดังน้ี 1. มีความช่ืนชมในตัวผู

ใหบริการ 2. มีความนิยมในหนวยงานที่ใหบริการ 3. มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก 4. มี

ความประทับใจที่ดีไปอีกนานแสนนาน 5. มีการบอกกลาวไปยังผูอื่นแนะนาใหมาใชบริการเพิ่มข้ึน 6. 

มีความภักดีตอหนวยงานที่ใหบริการ 7. มีการพูดถึงผูใหบริการและหนวยงานในทางที่ดี บริการที่ไมดี

จะสงผลใหผูบริการมีทัศนคติทั้งตอตัวผูใหบริการและหนวยงานที่ ใหบริการ เปนไปในทางลบ มีความ

ไมชอบและความไมพึงพอใจ ดังน้ี 1. มีความรังเกียจตัวผูใหบริการ 2. มีความเสื่อมศรัทธาใน

หนวยงานที่ใหบริการ 3. มีความผิดหวัง และไมยินดีมาใชบริการอีก 4. มีความประทับใจที่ไมดีไปอีก

นานแสนนาน 5. มีการบอกกลาวไปยังผูอื่น ไมแนะนําใหมาใชบริการอีก 6. มีการพูดถึงผูใหบริการ

และหนวยงานในทางที่ไมดี 

การบริการสาธารณะ 

การใหบริการสาธารณะ (Public Service Delivery) เปนหนาที่กิจการที่รัฐจัดทําข้ึนเพื่อ 

สนองความตองการสวนรวมของประชาชน โดยเปนกิจการทีอยูในการอํานวยการของรัฐ ทั้งการที่รัฐ 

เปนผูดําเนินการเองหรือหนวยงานเอกชนเขามาดําเนินการแทนในการน้ัน ๆ ซึ่งการใหบริการ 

สาธารณะน้ัน มีนักวิชาการไดใหความหมายและนิยามดังน้ี  

อํานวย บุญรัตนไมตรี (2559: บทคัดยอ) ไดอธิบายไวเกี่ยวกับแนวคิดการจัดทําบริการ 

สาธารณะของรัฐและองคกรปกครองทองถ่ินวาตองมีเน้ือหาสาระครอบคลุมถึงขอบขายและ 

ความหมายของการจัดทําบริการสาธารณะ หลักเกณฑการจัดทําบริหารสาธารณะ องคกรจัดทํา
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บริการสาธารณะ การจัดสรรอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การแบงความ 

รับผิดชอบการจัดทําบริการสาธารณะและทางเลือกการจัดทําบริการสาธารณะ การทบทวน 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของของนักวิชาการของไทยและตางประเทศ การจัดทําบริการสาธารณะตองมี 

ความรวมมือกันในระดับรัฐกับองคกรปกครองทองถ่ิน รวมทั้งควรมีความรวมมือกันรัฐกับองคกร

ปกครองทองถ่ินและการจัดทําบริการสาธารณะดวยวิธีการที่รัฐหรือองคกรปกครองทองถ่ินมอบให 

เอกชนดําเนินการแทน ทั้งน้ีเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน 

วุฒิสาร ตันไชย (2559) การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจใหญที่สําคัญขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่ควรจัดบริการสาธารณะใหไดอยางครอบคลุมความตองการของกลุมเปาหมาย และมี

คุณภาพดี ในรัฐธรรมนูญแหงรูปแบบก็คือ เครื่องมือและวิธีการที่จะชวยใหการจัดบริการสาธารณะ

ดําเนินงานไดอยางสะดวกและตอบโจทยความตองการของประชาชน โดยที่รูปแบบการจัดบริการ

สาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเลือกใชตองสอดคลองและไมควรขัดกับองคประกอบของ 

“บริการสาธารณะ” ดวย แมวาบริการสาธารณะ (public services) จะเปนคําที่คลุมเครือในการ

นิยามความหมายใหเปนที่เขาใจและยอมรับตรงกันวา “ความเปนสาธารณะ” (publicness) คืออะไร 

โดย Shamsul Haque (2001) ไดเสนอความหมายและเกณฑวาบริการสาธารณะที่ดีและมี “ความ

เปนสาธารณะ” ควรมีองคประกอบและขอบเขตใน 5 ดาน คือ 1) ระดับความแตกตางระหวางรัฐ-

เอกชน (the degree of public-private distinction) วาความเปนสาธารณะตองมีบรรทัดฐานการ

บริการ (service norms) ไดแก ความไม ลําเอียงและการเปดกวาง ความเทาเทียมและการเปน

ตัวแทนมีธรรมชาติที่ซับซอนและมักผูกขาดและมีผลกระทบทางสังคมในวงกวางและยาวนาน 2) 

องคประกอบของผูรับบริการ (Composition of Service recipient) คือ จํานวนและขอบขายของ

ผูรับบริการ ที่ Haque เสนอวาความเปนสาธารณะ คือ มีการแบงปนและขอบขายการเขาถึงบริการ

สาธารณะอยางครอบคลุมที่เกี่ยวของกับประโยชนของประชาชนทุกคนอีกทั้งมีองคประกอบของ

ผูรับบริการสัมพันธกับขอบขายความเปนเจาของความเปนสาธารณะของประชาชนและธรรมชาติของ

ประชาชนอีกดวย 3) ธรรมชาติของบทบาท (nature of the role) ของบริการสาธารณะที่เกิดข้ึนใน 

สังคม วาความเปนสาธารณะเกิดข้ึนไดถาบริการสาธารณะมีบทบาทที่เขมแข็งและกวางขวางจนแสดง 

ถึงผลกระทบทางสังคมในวงกวาง 4) ความรับผิดชอบสาธารณะ (public accountability) ความเปน

สาธารณะของการบริการสาธารณะ คือ ขอบขายของการรับผิดรับชอบตอสาธารณะที่ตองอาศัย

กระบวนการตาง ๆ เชน การรับฟงความคิดเห็น การมีกระบวนการตอการแสดงความไมพอใจ การมี

ผูตรวจการหรือการมีกฎหมายที่แสดงความโปรงใส นอกจากน้ี การมีอยูของสถาบันจํานวนมากของ

การแสดงความรับผิดรับชอบสาธารณะยังไมเพียงพอ แตตองทําใหสถาบันเหลาน้ีตองมีประสิทธิภาพ

ในทาง ปฏิบัติเพื่อทําใหเกิดการแสดงความรับผิดรับชอบสาธารณะดวย 5) ความเช่ือมั่นสาธารณะ 

(public trust) การบริการสาธารณะคงรักษาความเปนสาธารณะไดตองรักษาความนาเช่ือถือความ

เปนผูนําและการตอบสนองของบริการสาธารณะตอประชาชน อยางไรก็ตาม การเลือกรูปแบบการ

จัดบริการสาธารณะที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักนิยมจัดบริการสาธารณะดวยรูปแบบ 
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“การดําเนินงานดวยตนเอง” แมวาปจจุบันมีความพยายามนารูปแบบการจัดบริการสาธารณะอื่น ๆ  

ที่ทองถ่ินสามารถนาไปปรับประยุกตใชเพิ่มเติมเพื่อลดภาระการจัดบริการสาธารณะดวยตนเองลง แต

ก็ยังไมเปนที่นิยมใชหรือแมจะมีการพยายามนํามา ใชก็ยังมีอุปสรรคในทางกฎหมายและความสามารถ

ของทองถ่ินเองทําใหการจัดบริการสาธารณะไมสามารถสอดคลองกับองคประกอบดังที่กลาวมา

ตอนตน ซึ่งอาจกระทบตอความเช่ือมั่นสาธารณะ (public trust) ที่ตองรักษาไวโดยมีบริการสาธารณะ

ที่ตอบสนองความตองการของประชาชน 

สรุปไดวา รูปแบบบริการสาธารณะ หมายถึง การที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะเลือก 

รูปแบบการจัดบริการสาธารณะดวยรูปแบบใด ต้ังแตรูปแบบการดําเนินงานดวยตนเอง รูปแบบการ 

วาจาง รูปแบบการรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน รูปแบบสหการหรือรูปแบบกิจการพาณิชย 

และกิจการเพื่อสังคม 

การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การบริการสาธารณะ หมายถึง การ

บริการหรือกิจกรรมที่รัฐจัดทําข้ึนเพื่อประโยชน สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความตองการของ

สวนรวม โดยเปนกิจการที่อยูในความอํานวยการหรืออยูในความควบคุมของฝายปกครองที่จัดทําข้ึน

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองความตองการสวนรวมของประชาชนอันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ใหแกประชาชนและสรางการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและ สังคมใหกับทองถ่ิน รวมถึงการพัฒนา

ประเทศชาติในภาพรวม โดยมีหลักการที่เปนประเด็นสําคัญในการจัดบริการสาธารณะคือ การ

จัดบริการสาธารณะตองดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนแก สวนรวม สามารถตอบสนองความ

ตองการของทองถ่ิน มีความเสมอภาค ความตอเน่ือง และความโปรงใสในการใหบริการ (สันตชัย 

รัตนะขวัญ, 2562: ออนไลน) การจัดบริการสาธารณะโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย 

ตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 ไดมีการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะใหองคการบริหารสวนจงัหวัด 

เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริการสวนตําบล และกรุงเทพมหานคร มีอํานาจและหนาที่ในการ 

จัดบริการสาธารณะใหเปนไปตามที่ไดรับมอบหมาย และกําหนดใหรัฐบาลเปนผูจัดสรรเงินอุดหนุน 

และเงินจากการจัดสรรภาษีและอากร เพื่อใหการดําเนินการดานบริการสาธารณะเปนไปอยางมี 

ประสิทธิภาพ (รสคนธ รัตยเสริมพงศ, 2557: 12) โดยภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับการ 

ถายโอนจากรัฐแบงออกไดเปน 4 ดานหลัก คือ ดานการจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับโครงสราง 

พื้นฐาน เชน การสรางถนน ทางระบายนํ้า ไฟฟาสาธารณะ และการบริหารจัดการแหลงนํ้าเพื่อ 

การเกษตร ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต เชน การบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การบริการสาธารณะสุข 

มูลฐาน การจัดการศึกษาทองถ่ิน และการบริการสถานที่พักผอนหยอนใจในทองถ่ิน ดานการจัด 

ระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ เชน การปองกันอุบัติภัยทางถนน การปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย และการจัดบริการหองนํ้าสาธารณะในทองถ่ิน และดานสุดทายคือ ดานการลงทุน 

ทรัพยากร สิ่งแวดลอม และศิลปวัฒนธรรม เชน การสงเสริมการทองเที่ยวและอาชีพ การพัฒนาปา 
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ชุมชน และการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถ่ิน เปนตน (วีระ

ศักด์ิ เครือ เทพ และคณะ, 2558: 39-44) ปญหาในการจัดบริการสาธารณะโดยองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินที่ผานมา พบวา จากการดําเนินงานดานการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ที่ผานมายังประสบกับปญหาตาง ๆ  มากมายทีท่ําใหองคการปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถใหบริการ

สาธารณะไดอยางมี ประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักการของการจัดบริการสาธารณะ โดยทั้งน้ี

สามารถแบงปญหาของ การจัดบริการสาธารณะออกไดเปน 2 ระดับ คือ 1. ปญหาการจัดบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับมหภาค จากปญหาความสัมพันธระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงานของรัฐในสวนกลางและสวนภูมิภาคในเชิงอํานาจการบริหารจัดการ

กิจการสาธารณะที่ยังไมไดรับอิสระที่แทจริงในการตัดสินใจ ดําเนินนโยบายสาธารณะภายในทองถ่ิน

ดวยขอจํากัดทางกฎหมายและงบประมาณในการดําเนินการรวมทั้งปญหาในเชิงโครงสรางของระบบ

การบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่ยังเนนการรวมศูนยอํานาจ ขาดความชัดเจน มีความ

ซับซอน สายการบังคับบัญชายาว และมีโครงสรางการบริหารที่ไมสอดคลองกับบริบทของแตละ

ทองถ่ิน (อรทัย กกผล, 2552: 4) ซึ่งสาเหตุหลักของปญหาเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดาน

การกระจายอํานาจตามบริบททางการเมืองของแตละรัฐบาล ต้ังแตป พ.ศ. 2540 ถึงปจจุบัน ที่ทําให

การขับเคลื่อนนโยบายกระจายอํานาจขาดความชัดเจน ไมม ีความตอเน่ือง และมีความสับสนในการ

ปฏิบัติงานของสวนราชการที่เกี่ยวของในกระบวนการ ขับเคลื่อนนโยบายกระจายอํานาจที่ตาง

ตีความหมายและกําหนดขอบเขตในการกระจายอํานาจที่แตกตางกันไปในแตละยุคจนทําใหการ

ปฏิบัติงานขาดเอกภาพและขัดแยงกันเองในภาพรวมซึ่งสงผลตอการสงเสริมใหเกิดการกระจาย

อํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางแทจริง (นราธิป ศรีราม, 2557: 1-6) ดังน้ันแนวทางใน

การแกปญหาจึงควรมีการปรับปรุงใหนโยบายในการกระจายอํานาจ ของรัฐใหมีความชัดเจน ตอเน่ือง 

ทั้งในสวนของทิศทางนโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติงานของสวน

ราชการที่เกี่ยวของเพื่อใหการขับเคลื่อนกระบวนการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนไปอยางมีประสทิธิภาพ 2. ปญหาการจัดบรกิารสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับ

จุลภาค ที่การจัดบริการสาธารณะยังไมสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน รวมทั้ง

ไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน นอกจากน้ีการบริการสาธารณะยังมีลกัษณะทีไ่มเหมาะสม 

อันเปนผลจากการใหบริการสาธารณะที่ไมครบถวนทุกดานและทั่วถึงประชาชนทุกกลุม เชน อาจเนน 

ประโยชนของบุคคลบางกลุมและละเลยประโยชนของประชาชนบางกลุม ขาดการลําดับความสําคัญ 

ในการจัดบริการสาธารณะที่ควรมีการเตรียมการลวงหนาหรือควรมีการพิจารณาถึงความจําเปน 

เรงดวน ทําใหการจัดบริการสาธารณะขาดคุณภาพ ขาดความชัดเจน ขาดความเปนธรรมและไม 

เหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของทองถ่ิน ซึ่งแนวทางในการแกไขปญหาที่สํา คัญ คือ การเปด 

โอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมทั้งในการเสนอนโยบาย การมีสวนรวมในการ 

ดําเนินงาน และการตรวจสอบการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รสคนธ รัตย 

เสริมพงศ, 2557: 15) อีกทั้งควรมีการปรับแนวทางการบรหิารกิจการสาธารณะในรูปแบบใหม ๆ เพื่อ 
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พัฒนาการบริการสาธารณะใหมปีระสิทธิภาพเพิ่มข้ึนและเพิ่มขีดความสามารถในการแกไขปญหา เชน 

แนวทางการทํางานในลักษณะของเครือขาย (network) ที่ เปนการทํางานรวมมือกันระหวาง 

หนวยงานตางๆของรัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือองคกรที่ไม  

แสวงหาผลกําไร เน่ืองจากเปนแนวทางการทํางานที่ใหความสําคัญกับการแสวงหาแนวรวม 

(partnership) ที่มีความรูความสามารถในดานที่เกี่ยวของเพื่อชวยกันแกไขปญหาตาง ๆ  ที่เกิดข้ึนใน 

ทองถ่ิน (วีระศักด์ิ เครือเทพ, 2550: 13-18) ทั้งน้ีก็เพื่อใหการบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและ 

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง  

การบริการ (Service)  

ซึ่งไดมีผูใหความหมายไวแตกตางกัน จากการศึกษาของโกเมฆ มีรัตนคํา (2558) ไดสรุป

ความหมายไวตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

 Max Weber (1997) ไดกลาวไวในหนังสือ “รัฐประศาสนศาสตรทฤษฎี และแนวการศึกษา” 

วาการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนมากที่สุด คือ การใหบริการโดยไมเห็นแก

ประโยชนมากที่สุด คือ การใหบริการโดยไมเห็นแกประโยชนสวนตัวและประเพณี วัฒนธรรมของ

สังคม เชน ชวยเหลือบริการคนบางคนเปนพิเศษเพราะรูจักมักคุนเปนการสวนตัว  กลาวคือ                     

การใหบริการน้ันจะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไวอยางเครงครัด เพื่อใหการกระทําของตนเปนไป

อยางมีเหตุผลและมีประสทิธิภาพสูงสุด ซึ่ง Weber ไดอธิบายวาพฤติกรรมขาราชการในระบบราชการ 

“ตองปราศจากอารมณและความเกลียดชัง” (Sineirate Studio – Without Hatred or Passion) 

ซึ่ง Penchansky Thomas (1981) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเขาถึงการบริการไว ดังน้ี 1. ความ

พอเพียงของบริการที่มีอยู (Availability) คือ ความพอเพียงระหวางบริการที่มีอยูกับความตองการ

ของการรับบริการ 2. การเขาถึงแหลงบริการไดอยางสะดวกโดยคํานึงถึงลักษณะที่ต้ัง การเดินทาง                     

3. ความสะดวกและสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการ (Accommodation) ไดแก แหลงบริการ

ที่ผูรับบริการยอมรับวาใหความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก 4. ความสามารถของผูรับบริการ

ในการที่จะเสียคาใชจายสําหรับบริการ 5. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งในการ

น้ีจะรวมถึงการยอมรับลักษณะของผูใหบริการดวย  

สอดคลองกับแนวคิดของ Katz Elihu & Danet Brenda (1973) ได ศึกษาการบริการ

ประชาชน เชน หลักการที่สําคัญของการใหบริการขององคกรของรัฐ ประกอบดวยหลักการ                         

3 ประการ คือ 1. การติดตอเฉพาะงาน (Specificity) เปนหลักการที่ตองการใหบทบาทของประชาชน

และเจาหนาที่อยูในวงจํากัด เพื่อใหการควบคุมเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและทําไดงาย ทั้งน้ีโดยดู

จากเจาหนาที่ที่ใหบริการวาใหบริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดตอหรือไมปฏิบัติหรือมีการสอบถาม

เรื่องอื่นหรือไมเกี่ยวของกับเรื่องที่ติดตอหรือไม หากมีการใหบริการที่ไมเฉพาะเรื่องและสอบถามเรือ่ง

ที่ไมเกี่ยวของ นอกจากจะทําใหลาชาแลวยังทําใหการควบคุมเจาหนาที่เปนไปไดยาก 2. การใหบริการ

ที่มีลักษณะเปนทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอผูรับบริการ                      

อยางเปนทางการ ไมยึดถือความสัมพันธสวนตัว แตยึดถือการใหบริการแกผูรับบริการทุกคนอยาง                             
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เทาเทียมกันในทางปฏิบัติ 3. การวางตัวเปนกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง บริการแก

ผูรับบริการโดยจะตองไมนําเอาเรื่องของอารมณของเจาหนาที่ที่ใหบริการเขามาเกี่ยวของในสังคมที่มี

การแลกเปลี่ยนสินคาบริการตอกันน้ัน ไดมีการใหการบริการเกิดข้ึนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน                            

ซึ่งการบริการที่เกิดข้ึนน้ันตางก็มีเปาหมายที่แตกตางกันออกไป โดยสามารถแบงออกไดเปน                            

2 ประเภท คือ 1) การบริการเชิงธุรกิจ (Business Service) เปนการใหบริการที่มุงแสวงหาผลกําไร                       

ที่เกิดจากการใหบริการน้ัน ๆ  โดยผูใหบริการเปนผูลงทุนในการผลิตสินคาบริการและมีการคาดหวัง

ผลกําไรเปนคาตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งสวนใหญภาคเอกชนจะเปนผูดําเนินการเองเกือบทั้งสิน้ เชน 

ธุรกิจโรงแรม รานอาหาร สายการบินตนทุนตํ่า รานคาปลอดภาษี หรือการนวดแผนโบราณแบบสปา 

เปนตน 2) การบริการสาธารณะ (Public Service) เปนการใหบริการโดยหนวยงานของรัฐ โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อรักษาผลประโยชนและสวัสดิภาพของประชาชน เพื่อใหบานเมืองเกิดความสงบสุข 

เชน การใหความคุมครองเด็กและสตรีการจัดใหมีบริการรถเมลโดยสารสาธารณะ บริการดาน 

การแพทย ไฟฟา นํ้าประปา เปนตน 

พรรณี ชุติวัฒนธาดา (2555) มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการใหบริการที่ดีไวดังน้ี                     

การบริการ (Service) หมายถึง “กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อใหผูอื่นไดรับความสุขความสะดวก 

หรือความสบาย อันเปนการกระทําที่เกิดจากจิตใจที่เปยมไปดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือเกื้อกูล 

เอื้ออาทร มีนํ้าใจไมตรีใหความเปนธรรมและเสมอภาค” การใหบริการจะมีทั้งผูใหและผูรับ ถาเปน

การบริการที่ดีผูรับจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีตอการบริการดังกลาว  

ถานําคําวา “SERVICE” มาแยกตัวอักษรแตละตัว และใชเปนอักษรข้ึนตนคําเราจะพบหัวใจ

ขององคประกอบของการบริการที่ดี  

S = Smiling & Sympathy ย้ิมแยม เอาใจเขาใสใจเรา เห็นใจในความจําเปนของผูรับบรกิาร 

E = Early Response ตอบสนองความประสงคของผูรับบริการอยางรวดเร็ว  

R = Respectful แสดงออกถึงการใหเกียรติแกผูรับบริการ  

V = Voluntariness Manner ลักษณะการใหบริการอยางเต็มใจ  

I = Image Enhancing แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจนของผูใหบริการขององคกร  

C = Courtesy ความมีไมตรีจิตในการบริการ  

E = Enthusiasm ความกระตือรือรนในการบริการ  

ลักษณะของงานบริการเปนงานหนักที่จะตองพบกับคนจํานวนมากและตอบสนองความ 

ตองการที่หลากหลายของผูรับบริการอยูตลอดเวลา อันสงผลใหบางครั้งการบริการอาจไมรวดเร็วทัน 

กับความตองการของผูรับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได สอดคลองกับวศิน อิงคพัฒนากุล (2559)                        

มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการใหบริการที่ดีไวดังน้ี ในการดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไป

น้ัน แตละคนตองมีบทบาทหนาที่ที่แตกตางกันไป โดยทุกบทบาทหนาที่ยอมตองมีสวนประสาน

สัมพันธกับบุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางออมในลักษณะแตกตางกันไป อยางไรก็ตาม บทบาทหนาที่

ดังกลาวน้ีสามารถจําแนกไดเปน 2 รูปแบบใหญ ๆ  คือ การเปนผูใหบริการและการเปนผูรับบริการ                         
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ซึ่งทุกคนตองมีบทบาททั้งสองรูปแบบพรอม ๆ  กันไปคุณลักษณะข้ันพื้นฐานที่สําคัญของผูใหบริการ                         

ที่ดีควรประกอบดวยคุณลักษณะ 7 ประการ ซึ่งสามารถขยายความไดดังน้ี  

1. ความสามารถในการบริหารจัดการเปนอยางดี (Management) ทั้งน้ี เน่ืองจากการบรกิาร 

เกี่ยวของโดยตรงกับปจจัยหลายประการทั้งที่เปนปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงและโดยออม ทั้งที่  

เปนปจจัยสนับสนุนและขัดขวาง ผูใหบริการที่ดีตองสามารถบริหารจัดการใหสามารถควบคุม                     

การเปลี่ยนแปลงของปจจัยดังกลาวได เชน ปจจัยเกี่ยวกับระยะเวลา ระยะทาง งบประมาณ  

2. ผูใหบริการที่ดีตองเปนบุคคลที่ทรงภูมิความรู  (Academic) ในศาสตรหลายดานอยาง 

แทจริง เพื่อเปนพื้นฐานในการใหความรูใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับบริการอยางถูกตองเหมาะสม                  

โดยมุงหวังประโยชนสูงสุดของการเผยแพรความรูที่ถูกตองสําหรับผูรับบริการ  

3. ผูใหบริการตองรักษาเอกลักษณ (Unique) ของตนเอง  

4. การดูแลรักษาและเอาใจใส (Care) เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ และกระจายผลประโยชน                

ที่เกิดข้ึนไปยังกลุมเปาหมายทุกกลุม  

5. ผูใหบริการที่ดีควรเปนบุคคลที่มีสุขภาพพลานามัยดี (Health) ซึ่งครอบคลุมทั้งสุขภาพ 

รางกาย และสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทํางานโดยตรง โดยเฉพาะ 

อยางย่ิง การเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตดียอมกอใหเกิดความประทับใจเมื่อแรกพบ (First Impression) 

ซึ่งจะสงผลถึงการใหบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพตอไปได  

6. ใหความสําคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม (Environment) ซึ่งผูใหบริการที่ดีควรสราง 

ความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งหมด จะสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม  

7. การมีจิตใจพรอมใหบริการ (Service Mind) ทั้งน้ีผูรับบริการสามารถรับรูและรูสึกไดถึง 

จิตใจพรอมใหบริการของผูใหบริการไดเปนอยางดีจากพฤติกรรม การประพฤติตน และความ 

รับผิดชอบของผูใหบริการ อีกทั้ง นันทวัฒน บรมานันท (2553) ไดใหความหมายวา บริการเปนกจิการ

ของฝายปกครองที่จัดทําข้ึนเพื่อประโยชนสาธารณะ สามารถแยกออกไดเปน 2 ประเภท คือ “ตํารวจ

ทางปกครอง” (Police Administrative) และ “บริการสาธารณะ” (Service Public) ภาครัฐมีการ

ใหบริการแก ประชาชนทั้งที่เปนรายบุคคลและทัง้ชุมชน โดยรัฐบาลกลาง ใหบริการแกประชาชนในวง

กวาง ขณะที่ทองถ่ินใหบริการเฉพาะประชาชนในทองถ่ินของตน คุณภาพของการบริการเปนสิ่งสาํคัญ 

ทําอยางไร รัฐจึงจะประกันไดวาประชาชนไดรับบริการที่ดี การเนนที่คุณภาพจะมีความหมายมากกวา

การเนนปริมาณ การดําเนินการศึกษาความตองการของประชาชนเปนสิ่งจําเปน และการสราง

กระบวนการมีสวนรวมจะเปนการเพิ่มคุณคาใหกับการบรกิารน้ัน เพราะประชาชนถือวาพวกเขามีสวน

ในการบริการน้ัน มิใชเพียงผูรับบริการฝายเดียว การบริการสาธารณะที่องคการปกครองสวนทองถ่ิน

เปนผูจัดทําสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 1. การบริการสาธารณะดานสุขอนามัย 2. การบริการ

สาธารณะดานเศรษฐกิจ 3. การบริการสาธารณะดานสังคมและการศึกษา                  4. การบริการ

สาธารณะดานวัฒนธรรม เน่ืองจากบริการสาธารณะเปนกิจการที่มีความจําเปนสําหรับประชาชน 

ดังน้ัน หากบริการสาธารณะหยุดชะงักไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ประชาชนผูใชบริการสาธารณะยอม
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ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายได ดวยเหตุน้ีบริการสาธารณะจึงตองมีความตอเน่ืองในการจัดทํา

หลักการที่สําคัญของหลักวาดวยความตอเน่ืองของบริการสาธารณะ คือ นิติบุคคลผูมีหนาที่จัดทํา

บริการสาธารณะจะตองดําเนินการจดัทําบรกิารสาธารณะอยางสม่ําเสมอและตอเน่ืองตลอดเวลา หาก

มีกรณีที่เกิดการหยุดชะงักจะตองมีการรบัผดิชอบ และในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักขององคกรปกครอง

ทองถ่ินหรือองคกรมหาชนอิสระที่ทําหนาที่กํากับดูแล จะตองเขาดําเนินการแทนเพื่อเปนหลักประกัน

การตอเน่ืองของบริการสาธารณะ 

มีชัย แพงมาพรม (2550) กลาววา การใหบริการ คือ การรับใชใหความสะดวกตาง ๆ ในการ

บริการ มีความหมายรวมถึง กระบวนการหรือกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับ

บริการหรือผูใชบรกิารน้ัน และสามารถอธิบายไดโดยใชตัวอักษรยออธิบายลักษณะเดนของการบรกิาร

ไว ดังน้ี 

การย้ิมแยม เอาใจใสเขาอกเขาใจ คือ S = Smiling + Sympathy 

การตอบสนองตอความประสงคของลูกคาอยางรวดเร็ว ทันใจโดยมิทันเอยปากเรียกหา คือ              

E = Earl response 

การแสดงออกถึงความนับถือ ใหเกียรติลูกคา คือ R = Respectful 

ลักษณะการใหบริการแบบสมัครใจและเต็มใจทํา คือ V = Voluntariness manner 

การแสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจนของผูใหบริการและเสริมภาพพจนขององคกร คือ                      

I = Image Enhancing 

กริยาออนโยน สุภาพ มีความออนนอมถอมตน คือ C = Courtes 

ความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรนขณะบริการ และใหบริการมากกวาที่คาดหวังเสมอ 

สามารถตอบสนองลูกคาไดเหนือกวาความคาดหวัง คือ E = Enthusiasm 

วิชญาดา แกวสีขาว (2550) ไดรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการไวดังตอไปน้ี 

1. การใหบริการตองมีลักษณะ ดังน้ี 

1.1 สรางความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับจากการใหบริการจากหนวยงานรัฐ 

1.2 คุณภาพการใหบริการดานระยะเวลา สามารถใหบริการที่รวดเร็ว 

1.3 ความเช่ือถือไดในการบริการมีความถูกตอง 

1.4 คาใชจายในการใหบริการ ตองมีความประหยัดและคุมคาในการใหบริการ

ประชาชน 

1.5 ลักษณะงานการใหบรกิาร ทําใหประชาชนไดรบัความสะดวก คลองตัว เสมอภาค 

เปนรูปธรรม โปรงใส 

1.6 ปริมาณงานใหบริการประชาชน มีความเพียงพอตามที่ประชาชนตองการ 

1.7 เอกสารที่ใชในการบริการประชาชนมีแบบฟอรมนอยที่สุด และขอเอกสาร

หลักฐานจากประชาชนนอยที่สุด 
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1.8 การใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐในรูปแบบเบ็ดเสร็จ (One stop 

Service) สามารถบริการดวยความรวดเร็ว เบ็ดเสร็จที่เจาหนาที่เพียงคนเดียวหรือใหบรกิารประชาชน 

ณ จุดบริการเพียงจุดเดียวโดยใชระบบเครือขาย หรือใหบริการประชาชนหลาย ๆ  เรื่องหรือหลาย ๆ  

รูปแบบ ศูนยบริการที่เดียวในบริเวณเดียวกันไดครบทุกเรื่อง แสดงถึงการมีมาตรฐานในการบริการ

ประชาชน 

2. ผลงานการใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐตองมีการจัดทํามาตรฐานการบริการ

ประชาชนไวเปนรูปธรรมอยางชัดเจน และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

2.1 มีการจัดทํามาตรฐานการบริการประชาชนเปนลายลักษณอักษร มีความชัดเจน 

เกี่ยวกับกระบวนการใหบริการประชาชน มีวิธีการ ข้ันตอนการดําเนินการ และระยะเวลาการ

ใหบริการอยางไร ประชาชนจะนําเอกสารหลักฐานอะไรมาบางในการติดตอขอรับบริการของ

หนวยงานรัฐ 

2.2 สําหรับมาตรฐานการบริการประชาชนจําเปนจะตองมีการปรับปรุงลดข้ันตอน

การใหบริการใหสั้นที่สุด ใชเวลาที่นอยที่สุด เปนที่พึงพอใจของประชาชนมากที่สุด 

2.3 มาตรฐานการบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ จะตองถือปฏิบัติเปน

ประจําทุกวัน และปฏิบัติตอประชาชนอยางเสมอภาค 

2.4 มาตรฐานการบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ จะตองประกาศและ                 

เผยแพรใหประชาชนทราบโดยทั่วไป โดยจะตองมีวิธีการใหประชาชนทราบมากอนที่จะนํามาใช

บริการของหนวยงานของรัฐ 

แคทรียา เดชบุรัมย (2550) กลาววา การใหบริการดวยความย้ิมแยมแจมใส สามารถ

ตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว ทันใจ ใหเกียรติลูกคา มีความสุภาพออนโยน จะเปนการ

สรางความประทับใจใหลูกคาเกิดความคาดหวังทีลู่กคาจะไดรับ 

สรุปไดวา การบริการเปนกิจกรรมหรือการกระทําที่ผูใหบริการสงมอบใหแกผูรับมอบบริการ 

ซึ่งเปนสิ่งที่มองไมเห็นเปนรูปธรรม ยึดหลักความเสมอภาค ความยุติธรรม และรวดเร็วเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูใชบริการใหเกิดความพึงพอใจและประทับใจน่ันเอง 

หลักการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

กรมการปกครอง (2536, อางถึงใน เดือนลอย สังฆมโนเวศ, 2550) ไดกําหนดหลักการ

ใหบริการประชาชน ไวดังน้ี 

1. การปฏิบัติตน 

1.1 การแตงกายที่ดี เหมาะสม เปนการเสริมสรางบุคลิกภาพ และเปนที่ประทับใจ

แกผูพบเห็นและติดตอดวย ผูแตงกายดีไมจําเปนตองเปนผูที่มีรูปรางและหนาตาดีเสมอไป                    

การแตงกายที่นับวางามและถูกตองน้ันไมไดอยูกับการสวมเสื้อผาที่มีราคาแพง หลักสําคัญอยูที่ความ

สุภาพ สะอาดเรียบรอย ถูกกาลเทศะ 
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1.2 รักษาเวลา ขาราชการตองอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานดังน้ี 

1.2.1 ปฏิบัติงานจนกระทั่งเวลากลับ ไมมาทํางานสาย และกลับกอนเวลา 

1.2.2 การพักกลางวันเปนไปตามเวลาที่กําหนด 

1.2.3 ไมผิดนัด 

1.2.4 ถาจําเปนตองปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองจนแลวเสร็จ แมจะเลยเวลา

ปฏิบัติงานตามปกติ ก็ควรปฏิบัติตอไปใหแลวเสร็จ 

1.3 การแสดงความต้ังใจในการปฏิบัติหนาที ่

1.4 หลีกเลี่ยงการใชอารมณ การโตแยง และแสดงความฉุนเฉียวกับผูมารับบริการ 

1.5 มารยาทในการใหบริการกับประชาชนใหการตอนรับเมื่อประชาชนเขามาติดตอ

ที่สํานักงาน 

1.6 มีความสามัคคีชวยเหลือกันในการทํางาน 

2. การปฏิบัติงาน 

การจัดงานในสํานักงานควรดําเนินการ ดังน้ี 

2.1 งานบริการประชาชนควรอยูช้ันลางของอาคาร และใกลทางเขาออกเพื่อสะดวก

แกประชาชนผูมาติดตอ และชองทางเขา-ออก ควรจะกวางขวางพอ 

2.2 ควรมีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทสะดวก ไมต้ังช้ันบังประตูหรือหนาตาง 

2.3 การจัดโตะทํางาน ควรเปนไปตามสายงานหรือทิศทางเดินของงานตามลําดับ

เปนเสนตรง ไมยอนไปยอนมา 

2.4 การต้ังตูเก็บเอกสาร จะตองไมเกะกะและมีที่วางพอที่จะเปดตูใหไดสะดวกและ

ควรวางชิดฝาผนังหอง ไมควรวางปดประตู หนาตาง 

2.5 สํานักงานตองสะอาด เรียบรอย สวยงาม 

2.6 สํานักงานควรมีพื้นที่กวางขวางพอสมควรและควรจัดที่สําหรับประชาชนผูมา

ติดตอ พรอมทั้งจัดที่น่ังพักรอ มีนํ้าด่ืม ที่อานหนังสือพิมพ โทรศัพทสาธารณะ 

2.7 หองนํ้าสะอาด 

3. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 

3.1 อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช หรือเอกสารที่ตองใชรวมกัน ควรอยูใกลกันหรือ                 

ที่เดียวกัน หรือใกลเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

3.2 ควรจัดใหมีเพียงพอ เบิกจายไดสะดวก พรอมสํารองไวเพื่อการปฏิบัติงานแตละ 

ชวงเวลาใหเพียงพอใชงาน เชน แบบพิมพตาง ๆ เปนตน 

3.3 ควรจัดใหมีตัวอยาง คํารอง แบบพิมพตาง ๆ เขียนติดไวเปนตัวอยางแก

ประชาชน พรอมทั้งปากกาหรือดินสอ 
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4. วิธีการปฏิบัติงาน 

4.1 ศึกษาหาความรูและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานต าง ๆ ความรู

ความสามารถเปนคุณสมบัติพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติราชการ งานบริการประชาชนของทางราชการ

จะบกพรอง ขาดประสิทธิภาพ ถาขาราชการขาดความรู ความสามารถในการทํางานในหนาที่ ดังน้ัน

จึงสามารถพิจารณาเรื่องความรู ความสามารถน้ีไดใน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

4.1.1 ความรูความสามารถในงาน ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ขาราชการคนใดไดรับ

มอบหมายใหรับผิดชอบงานใด ก็ตองหมั่นศึกษาความรูงานในหนาที่น้ัน ๆ 

4.1.2 ความรูความเขาใจในระบบงาน และโครงสรางการทํางานของหนวยงาน                    

เมื่อตองปฏิบัติงานในหนวยงาน นอกจากความรูความเขาใจงานในหนาที่แลวยังตองมีความเขาใจ                   

ในการทํางานของสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย เพื่อสามารถตอบคําถามหรือใหคําแนะนําตาง ๆ 

เบื้องตนแกประชาชนที่มาติดตองานได 

ชูวงศ ฉายะบุตร (2536, อางถึงใน เดือนลอย สังฆมโนเวศ, 2550) ไดเสนอหลักการ

ใหบริการแบบครบวงจร หรือการพัฒนาการใหบริการในเชิงรุกวา จะตองเปนไปตามหลักการ ซึ่งอาจ

เรียกงาย ๆ วาหลัก Package-Service ดังน้ี 

1. ยึดการสนองความตองการที่จําเปนของประชาชนเปนเปาหมาย การบริการของรัฐในเชิง

รับจะเนนการใหบริการตามระเบียบแบบแผน และมีลักษณะที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการดังน้ี คือ 

1.1 ขาราชการมีทัศนคติวา การใหบริการจะเริ่มตนก็เมื่อมีผูมาติดตอขอรับบริการ

มากกวาที่จะมองวา ตนมีหนาที่ที่จะตองจัดบริการใหแกราษฎรตามสิทธิประโยชนที่เขาควรจะไดรับ 

1.2 การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการใชดุลพินิจของขาราชการมักเปนไปเพื่อสงวน 

อํานาจในการใชดุลพินิจของหนวยงาน หรือปกปองตัวขาราชการเอง มีลักษณะที่เนนการควบคุม                     

มากกวาการสงเสรมิการติดตอราชการ จึงตองใชเอกสารหลกัฐานตาง ๆ  เปนจํานวนมาก และตองผาน

การตัดสินใจหลายข้ันตอนซึ่งบางครั้งเกินกวาความจําเปน 

1.3 จากการที่ขาราชการมองวาตนมีอํานาจในการใชดุลพินิจและมกีฎหมายระเบียบ  

เชน เครื่องมือที่จะปกปองการใชดุลพินิจของตน ทําใหขาราชการจํานวนไมนอยมีทัศนคติในลักษณะ

ของเจาขุนมูลนายในฐานะที่ตนมอีํานาจทีจ่ะบันดาลผลไดผลเสียแกประชาชน การดําเนินความสมัพนัธ

จึงเปนไปในลักษณะที่ไมเทาเทียมกัน และนําไปสูปญหาตาง ๆ เชน ความไมเต็มใจที่จะใหบริการ รูสกึ

ไมพอใจเมื่อราษฎรแสดงความเห็นโตแยง เปนตน 

ดังน้ัน เปาหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจรก็คือ การมุงประโยชนของ

ประชาชนผูรับบริการ ทั้งผูที่มาติดตอขอรับบริการและผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับบริการเปนสําคัญ 

ซึ่งมีลักษณะดังน้ี คือ 

1. ขาราชการจะตองถือวาการใหบริการเปนภาระหนาที่ที่ตองดําเนินการ

อยางตอเน่ือง โดยจะตองพยายามจัดบริการใหครอบคลุมผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับบริการทุกคน 
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2. การกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และการใชดุลพินิจจะตองคํานึงถึงสิทธิ

ประโยชนของผูรับบริการเปนหลัก โดยพยายามใหผูรับบริการไดสิทธิประโยชนที่ควรจะไดรับอยาง

สะดวกและรวดเร็ว 

3. ขาราชการจะตองมองผูมารับบริการวามีฐานะและศักด์ิศรีเทาเทียม                  

กับตน มีสิทธิที่จะรับรูใหความเห็นหรือโตแยงดวยเหตุผลไดอยางเต็มที่ 

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ สังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  อยาง                     

รวดเร็ว และมีการแขงขันกับสังคมอื่น ๆ อยูตลอดเวลา ในขณะที่ปญหาพื้นฐานของระบบราชการ คือ

ความลาชา ซึ่งในดานหน่ึงเปนความลาชาที่เกิดจากความจําเปนตามลักษณะของการบริหารราชการ

เพื่อประโยชนสวนรวมแหงรัฐ แตในหลายสวนความลาชาของระบบราชการเปนเรื่องที่สามารถแกไข

ได เชน ความลาชาที่เกิดจากการปดภาระในการตัดสินใจ ความลาชาที่เกิดจากการขาดการกระจาย

อํานาจ หรือเกิดจากการกําหนดข้ันตอนที่ไมจําเปน หรือความลาชาที่เกิดข้ึนเพราะขาดการพัฒนางาน 

หรือนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช เปนตน ปญหาที่ตามมาก็คือ ระบบราชการถูกมองวาเปนอุปสรรค

สําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนา และเปนตัวถวงในระบบการแขงขันเสรี ดังน้ันระบบราชการ

จําเปนที่ตองต้ังเปาหมายที่จะพัฒนาการใหบริการใหมีความรวดเร็วมากข้ึน ซึ่งอาจทําได 3 ลักษณะ 

คือ 

2.1 การพัฒนาขาราชการใหมีทัศนคติ มีความรู ความสามารถ เพื่อใหเกิดความ

ชํานาญงาน มีความกระตือรือรน และกลาตัดสินใจในเรื่องที่อยูในอํานาจของตน 

2.2 การกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจใหมากข้ึน และปรับปรุงระเบียบ วิธีการ

ทํางานใหมีข้ันตอน และใหเวลาในการใหบริการเหลือนอยที่สุด 

2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จะทําใหสามารถใหบริการไดเร็วข้ึน อน่ึงการ

พัฒนาความรวดเร็วในการใหบริการเปนเรื่องที่สามารถกระทําได ทั้งข้ันตอนกอนการใหบริการ                     

ซึ่งไดแก การวางแผน การเตรียมการตาง ๆ ใหพรอมที่จะใหบริการ และการนําบริการไปสูผูที่สมควร

ที่จะไดรับบริการเปนการลวงหนา เพื่อปองกันปญหาหรือความเสียหาย เชน การแจกจายนํ้าสําหรับ

หมูบานที่ประสบภัยแลงน้ัน หนวยราชการไมจําเปนที่จะตองรอใหมีการรองขอ แตอาจนํานํ้าไป

แจกจายใหแกหมูบานเปาหมายลวงหนาไปเลย การพัฒนาความรวดเร็วในข้ันตอนใหบริการเมื่อมีผูมา

ตอขอรับบริการ และการพัฒนาความรวดเร็วในข้ันตอนภายหลังการใหบริการ เชน การรายงาน                      

การติดตามผล การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ  เปนตน เพื่อใหวงจรของการใหบริการสามารถดําเนินการ

ตอเน่ืองไปไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชน การใหบริการในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งจะตอง

มีการจัดสงเอกสารหลักฐานทางการทะเบียนจากสํานักทะเบียนตนทาง เปนตน 

3. การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจรอีก 

ประการหน่ึงก็คือ ความเสร็จสมบูรณของการใหบริการ ซึ่งหมายถึง การเสร็จสมบูรณตามสิทธิ 

ประโยชนที่ผูรับบริการจะตองไดรับ โดยผูรับบริการไมจําเปนตองมาติดตอบอยครั้งนัก ซึ่งลักษณะที่ดี 

ของการใหบริการที่เสร็จสมบูรณ คือ การบริหารที่แลวเสร็จในการติดตอเพียงครั้งเดียวหรือไมเกิน                        
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2 ครั้ง (คือ มารับเรื่องที่แลวเสร็จอีกครั้งหน่ึง) นอกจากน้ีการใหบริการที่เสร็จสมบูรณยังหมายถึง 

ความพยายามที่จะใหบริการในเรื่องอื่น ๆ  ที่ผูมาติดตอขอรับบริการสมควรจะไดรับ แมวาผูมาขอรับ 

บริการจะไมไดรองขอก็ตาม แตถาเห็นวาเปนสิทธิประโยชนของผูรับบริการ ก็ควรที่จะใหคําแนะนํา 

และพยายามใหบริการในเรื่องน้ัน ๆ ดวย เชน มีผูมาขอคัดสําเนาทะเบียนบาน หากเจาหนาที่ผูให 

บริการพบวาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูใดหมดอายุแลวก็ดําเนินการจดัทําบตัรประจาํตัวประชาชน 

ใหใหม เปนตน 

4. ความกระตือรือรนในการใหบริการ ความกระตือรือรนในการใหบริการเปนเปาหมาย                      

ที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการพัฒนาการใหบริการในเชิงรุก ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนบางสวนยังมี 

ความรูสึกวา การติดตอขอรับบริการจากทางราชการเปนเรื่องที่ยุงยาก และเจาหนาที่ไมคอยเต็มใจ                     

ที่จะใหบริการ ดังน้ันจึงมีทัศนคติที่ไมดีตอการบริการของรัฐและตอเจาหนาที่ผูบริการ ซึ่งนําไปสู 

ปญหาของการสื่อสารทําความเขาใจ ดังน้ันหากเจาหนาที่ผูใหบริการพยายามใหบริการดวยความ 

กระตือรือรนแลว ก็จะทําใหผูมารับบริการเกิดทัศนคติที่ดี ยอมรับฟงเหตุผลคําแนะนําตาง ๆ มากข้ึน 

และเต็มใจที่จะมารับบริการในเรื่องอื่น ๆ อีก นอกจากน้ีความกระตือรือรนในการใหบริการยังเปน 

ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริการน้ันเปนไปอยางรวดเร็ว และมีความสมบูรณ ซึ่งจะนําไปสูความเช่ือถือ 

ศรัทธาของประชาชนในที่สุด 

5. การใหบริการดวยความถูกตอง สามารถตรวจสอบได การพัฒนาการใหบริการครบวงจร 

น้ัน ไมเพียงแตจะตองใหบริการที่เสร็จสมบูรณเทาน้ัน แตจะตองมีความถูกตอง ชอบธรรม ทั้งในแง 

ของนโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และถูกตองในเชิงศีลธรรมจรรยาดวย ซึ่งเกี่ยวของ

กับการใชดุลยพินิจของขาราชการเปนสําคัญ เชน ในกรณีที่มีผูมาขออนุญาตมีและใชอาวุธปน                     

นายทะเบียนจะตองมีการสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับความประพฤติและความจําเปนของผูรับบริการ

ดวย หรือในกรณีที่มีผูมาขอจดทะเบียนหยา แมวานายทะเบียนจะสามารถดําเนินการใหไดตามความ

ประสงคแตในแงศีลธรรมจรรยาแลว ก็ควรที่จะมีการพูดจาไกลเกลี่ยคูสมรสเสียกอน ดังน้ันการใช

ดุลพินิจในการใหบริการประชาชนจึงตองเปนไปอยางถูกตองและสามารถตรวจสอบได ซึ่งการ

ตรวจสอบความถูกตองน้ี อาจเปนการตรวจสอบโดยกลไกภายในระบบราชการเอง เชน การตรวจสอบ

ความถูกตองโดยผูบัง คับบัญชา หรืออาจเปนการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่ งที่สําคัญก็คือ                          

การตรวจสอบโดยประชาชน และประการสุดทายก็คือ การตรวจสอบโดยอาศัยความสํานึก รับผิดชอบ

ในเชิงศีลธรรมจรรยาทางวิชาชีพของตัวขาราชการ 

6. ความสุภาพออนนอม เปนเปาหมายอีกประการหน่ึงของการพัฒนาการใหบริการแบบครบ 

วงจร คือ เจาหนาที่ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการดวยความสุภาพ 

ออนนอม ซึ่งจะทําใหผูมารับบริการมีทัศนคติที่ดีตอขาราชการและการติดตอกับทางราชการ อันจะ 

สงผลใหการสื่อสารทําความเขาใจระหวางกันเปนไปไดงายย่ิงข้ึน ความสุภาพออนนอมในการให 

บริการน้ันจะเกิดข้ึนไดก็โดยการพัฒนาทัศนคติของขาราชการ ใหเขาใจวาตนมีหนาที่ในการใหบริการ 
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และเปนหนาที่ที่มีความสําคัญ รวมทั้งมีความรูสึกเคารพในสิทธิและศักด์ิศรีของผูที่มาติดตอขอรับ 

บริการ 

7. ความเสมอภาค การใหบริการแบบครบวงจรจะตองถือวาขาราชการมีหนาที่ที่จะตองให 

บริการแกประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซึ่งจะตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังน้ี 

7.1 การใหบริการจะตองเปนไปภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกัน ไมวาผูรับบริการ 

จะเปนใครก็ได หรือเรียกวาความเสมอภาคในการใหบริการ 

7.2 การใหบริการจะตองคําถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการดวย ทั้งน้ี 

เพราะประชาชนบางสวนของประเทศเปนกลุมบุคคลที่มีขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการที่จะ 

ติดตอขอรับบริการจากรัฐ เชน มีรายไดนอย ขาดความรูความเขาใจ หรือขอมูลขาวสารที่เพียงพออยู 

ในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร เปนตน ดังน้ันการจัดบริการของทางราชการจะตองคํานึงถึงกลุมน้ีดวย 

เชน การจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ตาง ๆ เปนตน การลดเงื่อนไขในการรับบริการ การใหบริการ                     

ใหเหมาะสมกับความสามารถของผูรับบริการ เชน การออกบัตรสงเคราะหในการรักษาพยาบาลใหแก 

ผูมีรายไดนอย การเรียกเก็บคาปรับในอัตราที่ตํ่าสุดตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อเห็นวาผูรับบริการไมม ี

เจตนาเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย แตเปนเพราะขาดขอมูลขาวสาร เปนตน ซึ่งอาจเรียกความเสมอ 

ภาคน้ีวา ความเสมอภาคที่จะไดรับบริการที่จําเปนจากรัฐ 

คุณภาพในการใหบริการ 

ความหมายและนิยามของคุณภาพในการใหบริการ 

Namin (2017) ไดกลาวถึงคุณภาพในการใหบริการวา เปนการวัดชองวางระหวางสิ่งที่รับรู

กับสิ่งที่คาดหวัง  

ละมัย เบาเออร และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ไดกลาวถึงคุณภาพในการใหบริการวา                    

เปนการนําเสนอการใหบริการที่แตกตางจากผูแขงขัน และตรงกับความตองการของผูบริโภค คุณภาพ

ในการใหบริการในเชิงลึกและการใหบริการที่มีคุณภาพสูงจะทําใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน                

ซึ่งจะทําใหมีผลกําไรที่มากข้ึน 

รัตพล มนตเสรีวงศ และนิตนา ฐานิตธนกร (2558) ไดกลาวถึงคุณภาพในการใหบริการวา 

คุณภาพบริการน้ันข้ึนอยูกับความแตกตางระหวางความคาดหวังเปรียบเทียบกับการรับรูของ

ผูรับบริการเมื่อผูรับบริการมารับบริการ โดยมิติที่สําคัญที่บงช้ีถึงคุณภาพในการใหบริการไดแก                     

การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจตอลูกคา (Empathy)               

การใหความเช่ือมั่นตอลูกคา (Assurance) ความเช่ือถือไววางใจได (Reliability) และความเปน

รูปธรรมของบริการ (Tangibles) 

Zeithaml, Berry & Parasuraman (1990 อางในรัตพล มนตเสรีวงศ , 2556) ไดสราง

เครื่องมือแบบประเมินคุณภาพการบริการที่เรียกวา “SERVQUAL” (Service Quality) มีการ

วิเคราะหคาทางสถิติ จนสามารถสรุปรวมมิติสําคัญที่บงช้ีถึงคุณภาพการบริการโดยมีจํานวน 5 ดาน

หลัก ดังน้ี  
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1. การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) หมายถึง ความพรอมและความเต็มใจที่จะ

ใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดทันทวงที ผูรับบริการสามารถเขารบั

บริการไดงาย และไดรับความสะดวกจากการมาใชบริการ 

2. ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจตอลูกคา (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล 

ความเอื้ออาทร เอาใจใส ผูรับบริการตามความตองการที่แตกตางของผูรับบริการในแตละคน 

3. การใหความเช่ือมั่นตอลูกคา (Assurance) หมายถึง ผู ใหบริการมีทักษะ ความรู

ความสามารถในการใหบริการ และตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยความสุภาพ มีกิริยา

ทาทางและมารยาทที่ดีในการบริการ สามารถที่จะทําใหผูรับบริการเกิดความไววางใจ และเกิดความ

มั่นใจวาจะไดบริการดีที่สุด  

4. ความเช่ือถือไววางใจได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหบริการน้ันตรงกับ

สัญญาที่ใหไวกับผูรับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งมีความถูกตอง เหมาะสม และมีความสม่ําเสมอในทุก

ครั้งของการบริการ ทําใหผูรับบริการรูสึกวาบริการที่ไดรับน้ันมีความนาเช่ือถือสามารถใหความ

ไววางใจได 

5. ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเหน็

ถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งไดแก เครื่องมืออุปกรณ บุคลากร และการใชสัญลักษณ หรือ

เอกสารที่ใชในการติดตอสื่อสารใหผูบริการไดสัมผัส และการบริการน้ันมีความเปนรูปธรรมสามารถ

รับรูได 

กลาวโดยสรุป คุณภาพในการใหบริการน้ันคือ การวัดชองวางระหวางสิ่งที่ลูกคาไดรับรูกับ                     

สิ่งที่ลูกคาคาดหวัง ซึ่งคุณภาพในการใหบริการในเชิงลึกและการใหบริการที่มีคุณภาพสูงจะทําใหมี

ความไดเปรียบในการแขงขันที่มากข้ึน โดยคุณภาพในการใหบริการน้ันประกอบดวยมิติที่หลากหลาย 

ซึ่งมิติที่สําคัญที่บงช้ีถึงคุณภาพในการใหบริการไดแก การตอบสนองตอลูกคา (Responsiveness) 

ความเขาใจและเห็นอกเห็นใจตอลูกคา (Empathy) การใหความเช่ือมั่นตอลูกคา (Assurance) ความ

เช่ือถือไววางใจได (Reliability) และความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) เปนตน 

การวัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL) ในกระบวนการของการใหบริการสิ่งที่ธุรกิจคาดหวัง 

คือ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริการที่ไดรับ ดังน้ันเพื่อใหผูใชบริการรับรูถึงคุณภาพของการ

บริการธุรกิจสามารถพิจารณา ตัวช้ีวัดคุณภาพของบริการ ซึ่งสรุปไดดังน้ี (Parasuraman, Zeithaml 

& Berry, 1988 อางใน ปราณีเอี่ยม ละออภักดี, 2550) 1) ความสามารถ (Competence) หมายถึง 

ความสามารถ ทักษะ และความรูของผูใหบริการ และสามารถใชสิ่งเหลาน้ันในการดําเนินการดาน

บริการ 2) ความนาเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง ความสม่ําเสมอในการบริการไดอยางถูกตองเปนที่

นาเช่ือถือหรือเปนที่ไววางใจของผูรับบริการ 3) การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความ

พรอมที่จะใหบริการเพื่อเปนการตอบสนองลูกคาไดตรงเวลาหรอืภายในเวลาที่ลูกคาตองการ 4) ความ

เขาถึงได (Accessibility) หมายถึง ผูรับบริการสามารถที่จะติดตอกับผูใหบริการไดสะดวก 5) ความ

เขาใจผูรับบริการ (Understanding) หมายถึง ผูใหบริการจะตองมีความเขาใจ ความตองการของ
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ผูรับบริการและพรอมที่จะเสนอตอบความตองการดังกลาว 6) การติดตอสือ่สาร (Communication) 

หมายถึง ผูรับบริการจะตองเปนผูฟงถึงปญหา ของผูรับบริการและมีความสามารถที่จะแจงใหเกิด

ความเขาใจไดกลาวอีกนัยหน่ึงไดวาผูใหบริการตองเขาใจภาษาของผูรับบริการเพื่อจะไดสื่อสาร

ระหวางกันไดเขาใจและเกิดความพึงพอใจที่จะรับบริการตอไป 7) ความไววางใจ (Creditability) 

หมายถึง ผูใหบริการควรใหบริการดวยความซื่อสัตย ไมปดบัง แตตองโปรงใสตรวจสอบได 8) ความ

ปลอดภัย (Security) หมายถึง การใหบริการดวยความปลอดภัยตอผูรับบริการ ทั้งทางดานกายภาพ

และการเงิน 9) ความสุภาพออนโยน (Courtesy) หมายความรวมถึง มารยาทที่ดีงาม ความออนนอม 

การพูดจาที่ไพเราะ ความเปนมิตร และความเอาใจใสดูแลเปนอยางดี 10) การจับตองได (Tangibility) 

หมายความรวมถึง เครื่องมือและอุปกรณในการใหบริการบุคลิกภาพและการแสดงออกของผู

ใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  เปนตน ตอมา Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) 

ไดมีการพัฒนาปจจัยกําหนดพื้นฐานที่ผูบริโภคใชในการกําหนดคุณภาพบริการทั้ง 10 ขอขางตนที่

กลาวมารวมถึงยังสามารถรวมปจจัยดาน ที่มีความสัมพันธกันรวมเขาดวยกันและความเหลื่อมล้ํากัน 

ทําใหมีปจจัยกําหนดคุณภาพบริการเหลือเพียง 5 ดาน แทนของเดิมที่มี 10 ดาน ดังน้ี ปจจัยกําหนด

คุณภาพการบริการใน SERVQUAL มีปจจัยอยู 5 ดาน ดังตอไปน้ี 1) ลักษณะทางกายภาพ (Tangible) 

คือ สิ่งที่จับตองไดรวมถึงสิ่งที่ปรากฏใหเห็น อาทิ วัสดุอาคารสถานที่เครื่องมือ อุปกรณบุคคล 2) 

ความนาเช่ือถือ (Reliability) คือ ความสามารถทีจ่ะแสดงผลตามที่สัญญาไวในเรื่อง การบริการอยาง

ถูกตองและมีคุณภาพ 3) การตอบสนอง (Responsiveness) คือ ความเต็มใจที่จะชวยเหลือลูกคา

อยางรวดเร็ว 4) ความมั่นใจได (Assurance) คือ มนุษยสัมพันธและความรูและของผูใหบริการที่

แสดงออกทําใหผูใชบริการมความเช่ือมั่นในการบริการที่ไดรับ (เปนการรวมดานความนาศรัทธา 

ความสามารถ ความปลอดภัย และความมีมารยาท เขาดวยกัน) 5) ความใสใจ (Empathy) คือ ความ

สนใจ รวมถึงการดูแลเอาใจใสที่ผูใหบริการมีตอลูกคา (เปนการรวมดานความเขาใจเขาดวยกัน การ

สื่อและการเขาถึงบริการ) กลาวโดยสรุปไดวา ในปจจุบันน้ีธุรกิจหรือกิจการตาง ๆ ไมวาจะเปนของ

ภาครัฐหรือของเอกชนควรที่จะเนนสนับสนุนหรือผลักดันเรื่องการบริการใหมากข้ึน ใหรวดเร็วข้ึน 

ทั้งน้ีการบริการจะตองใสคุณภาพลงไปดวย ผูบริโภคหรือลูกคาจะจดจําไดงาย สวนงานไหนสามารถ

ใหการบริการลง ไปไดก็ควรทําและไมเพียงเฉพาะธุรกิจที่ใหบริการอยางเดียวเทาน้ันธุรกิจที่เกี่ยวกับ

ขายสินคาก็ตองใสการใหบรการลงไปในของธุรกิจน้ัน ๆ ดวยเพราะผูบริโภคไมไดตัดสินใจแคตัวสินคา

อยางเดียว อีกตอไปแลว รวมทัง้ยังเจอกับสภาวะการตอสูแขงขันกับคูแขงที่รุนแรงจงึตองทําทุกวิถีทาง

ที่จะสรางเกราะปองกันการตอสูแขงขันและดําเนินอยูรอดใหไดตอไปในอนาคต ทั้ ง น้ี จาก 

Parasuraman, et al. (1988) ที่ไดระบุปจจัยที่กําหนดคุณภาพการบริการไว 5 ดานน้ัน ประกอบไป

ด ว ย  ลั กษณะทา งก ายภาพ  ( Tangibles) ค ว ามน า เ ช่ื อ ถื อ  ( Reliability) ก า ร ตอบสนอง 

(Responsiveness) ความมั่นใจได (Assurance) รวมถึงการเขาถึงจิตใจ (Empathy) ธุรกิจสามารถ

นําปจจัยทั้ง 5 ขอน้ีมาสรางและพัฒนาการบริการเพือ่สรางจุดเดนแกธุรกิจใหดีย่ิงข้ึน รวมถึงเพิ่มความ

แข็งแกรงใหแกธุรกิจหรอืองคการ อยางไรก็ตามธุรกิจแตละประเภทใหนาหนักความสําคัญตอปจจยัทัง้
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หาไมเทากัน ดังน้ันแลวธุรกิจควรวิเคราะหเรื่อง คุณภาพการใหบริการอยางถ่ีถวนและรอบคอบ รัดกุม

เพื่อไดมากกวาที่ลูกคา คาดหวังในเรื่องบริการ ซึ่งทําใหเกิดความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการ

และเพิ่มโอกาสที่ผูบริโภค จะกลับมาซื้อซ้ําหรือใชบริการซ้ําตอไปในอนาคต 

3. แนวคดิเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 

กชกร เปาสุวรรณ และคณะ (2550) ไดกลาวถึง ความหมายของความพึงพอใจวา สิ่งที่ควร 

จะเปนไปตามความตองการ ความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอกีรปูแบบ 

หน่ึง ซึ่งเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณที่มนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็ได 

และเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ แตก็เมื่อไดสิ่งน้ัน สามารถ

ตอบสนอง ความตองการ หรือทําใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก เปนความรูสึกที่พึง

พอใจ แตในทางตรงกันขาม ถาสิ่งน้ันสรางความรูสึกผิดหวังก็จะทําใหเกิดความรูสึกทางลบ เปน

ความรูสึกไมพึงพอใจ  

วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร (2551, หนา 9) กลาววา ความพึงพอใจเปนการใหคาความรูสึกของเรา 

และมีความสัมพันธกับโลกทัศนที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคลที่มี

ตอ สภาพแวดลอมจะแตกตางกัน เชน ความรูสึกเลว-ดีพอใจ-ไมพอใจ สนใจ-ไมสนใจ เปนตน  

จรัส โพธ์ิจันทร (2553, หนา 17) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจวาเปนความรูสึกของบุคคลตอ 

หนวยงานซึ่งอาจเปนความรูสึกทางบวก ทางเปนกลาง หรือทางลบ ความรูสึกเหลาน้ีมีผลตอ

ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหนาที่กลาวคือ หากความรูสึกโนมเอียงไปในทางบวก การปฏิบัติหนาที่จะ

มีประสิทธิภาพสูง แตหากความรูสึกโนมเอียงไปในทางลบการปฏิบัติหนาที่จะมีประสิทธิภาพตาง ๆ 

ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, p. 392) กลาวถึง ความพึงพอใจวา หมายถึง 

ความรูสึกตองาน เพื่อนรวมงาน และผลที่เกิดข้ึนกับงาน  

ซีคอรด และแบ็คแมน (Secord & Backman, 1991, p. 391) กลาวไววา ความพึงพอใจ เกิด

จากความตองการและความตองการน้ัน ๆ ไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอบุคคลในองคกรอาจเกิด 

ความพึงพอใจแตกตางกัน บางคนอาจพึงพอใจเพราะงานที่ทําประสบความสําเร็จบางคนอาจพึงพอใจ 

เพราะลักษณะงานที่ปฏิบัติ แตบางคนอาจพึงพอใจเพราะเพื่อนรวมงาน  

แอปเปลไวท (Applewhite, 1996, p. 8) มีความเห็นวา ความพึงพอใจเปนเรื่องของบุคคล

โดยเห็นวา ความพึงพอใจในการทํางานมีความหมายรวมถึง การยอมรับในสภาพแวดลอมทาง 

กายภาพของที่ท างานดวย เชน การมีความสุขกับการท างานที่มีเพื่อนรวมงานที่เขากันได การมีเจต

คติที่ดี ตองานและความพอใจเกี่ยวกับรายได คอตเลอร (Kotler, 2003) ไดใหความหมายวา ความพึง

พอใจ คือระดับความรูสึกของ บุคคลวารูสึกพอใจ ถูกใจหรือผิดหวัง อันเปนผลมาจากการเปรียบเทยีบ

ระหวางผลงานที่ไดรับรูจากสินคา หรือบริการกับความคาดหวังของบุคคลน้ันๆ ดังน้ันระดับความพึง

พอใจจะสัมพันธกับความแตกตางระหวางผลงานที่ไดรับรูความคาดหวัง 

ความสําคัญของความพึงพอใจตอการบริการ 
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ความพึงพอใจในบริการของผูรับบริการเปนเปาหมายสําคัญที่ผูใหบริการทั้งหลายตางหากล

ยุทธทางการจัดการและยุทธทางการตลาดมาประยุกตใชโดยมีจุดมุงหมายเพื่อที่จะทําใหผูรับบริการ

เกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใชบริการซ้ําอีก ดังน้ัน ความพึงพอใจจึงเปนประเด็นที่มี

ความสําคัญตอบุคคลหลายฝาย อาภรณรัตน เลิศไผรอด (2554) ไดแก 

1. ผูใหบริการ กลาวคือ ในการจัดใหเกิดการบริการแกผูมารับบริการน้ัน สิ่งที่ผูใหบริการควร

จะตอง คํานึงถึงและยึดถือคือ  

1.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการรูปแบบการ 

บริการที่ดีจะตองสามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการได โดยผู

ใหบริการ จะตองทําการสํารวจหรือศึกษาความตองการของกลุมผูรับบริการเปาหมายเสียกอน 

จากน้ันจึงสามารถกําหนดรูปแบบการบริการที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดการบริการนาประทับใจแกผูมารบั

บริการได  

1.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ 

เน่ืองจากเปนเกณฑที่ชัดเจนสงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ําของผูรับบริการ โดยทั่วไปองคการธุรกิจ

บริการจะทําการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในหลาย ๆ ดาน เชน อาคารสถานที่ อุปกรณ

เครื่องใช ความนาเช่ือถือของกิจการบริการ ความเต็มใจในการใหบริการ ความรูและความสามารถใน

การใหบริการและบุคลิกลักษณะของผูใหบริการ เปนตน  

1.3 ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานเปนตัวช้ีคุณภาพและความสําเร็จของงานบริการเน่ืองจาก 

การบริการจะดีเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับผูใหบริการซึ่งการปฏิบัติงานจะมีคุณภาพน้ัน ผูใหบริการจะตองมี

ความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุมเทในการทํางานและเปนสิ่งที่นําไปสูความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ  

2. ผูรับบริการ กลาวคือ สิ่งที่ผูรับบริการมุงหวังตองการจะไดจากการมารับบริการน้ัน ก็คือ

ความ สะดวกสบาย ความรวดเร็วและคุณภาพการบริการที่ดี ดังน้ัน ความพึงพอใจจึงเปนตัวผลักดัน

คุณภาพของการ บริการของผูใหบริการ ซึ่งจะสงผลดีตอผูรับบริการดังน้ี  

2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของผูรับบริการเอง ซึ่ง 

มุงหวังที่จะไดรับการบริการที่ดีจากการที่ไดไปใชบริการยังที่ตาง ๆ ความพึงพอใจของผูรับบริการน้ีจงึ

เปนสิ่ง สําคัญที่ผูใหบริการจะตองตระหนักถึงและจัดใหมีอยางเพียงพอ ทําใหเกิดการแขงขันเพื่อที่จะ

นําเสนอสิ่งที่ดีกวาแกผูรับบริการ สงผลใหผูรับบริการไดรับการบริการที่ดีมีคุณภาพมากข้ึนเรื่อย ๆ  

2.2 ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการ ชวยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและอาชีพ 

บริการ เน่ืองจากผูใหบริการที่มีความพึงพอใจในการทํางาน จะทํางานดวยความเต็มใจ ทุมเท 

สรางสรรคและสงเสริมมาตรฐานในการใหบริการ สงผลใหคุณภาพในการบริการสูงข้ึนและงานบริการ

กลายเปนงานที่แพรหลายมากข้ึน มีบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเขาสูวงการธุรกิจบริการมา

ข้ึน เกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการ สงผลตอลักษณะการบรกิาร ทําใหผูรับบริการไดรับการบรกิารที่

มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงย่ิงข้ึนตอไป 
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4. ขอมูลทัว่ไปขององคการบริหารสวนตําบลควนปริง 

ดานกายภาพ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับที่ต้ัง 

องคการบริหารสวนตําบลควนปริง ต้ังอยูในพื้นที่ตําบลควนปริง เปนตําบลหน่ึงใน 15 ตําบล

ของอําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง หางจากที่วาการอําเภอเมืองตรังทางทิศใต ประมาณ 12 กิโลเมตร 

มีอาณาเขตติดตอดังน้ี คือ 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลบางรักและตําบลทบัเที่ยง อําเภอเมืองตรัง 

ทิศใต  ติดตอกับตําบลบางหมากและตําบลควนธานี อําเภอกันตัง 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับตําบลทบัเที่ยงและตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง 

ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลควนธานีและตําบลบางรัก อําเภอกันตัง 

2. ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของตําบลควนปริง มีลักษณะเปนที่ราบลุมมีนํ้าทวมทุกป ในบริเวณหมูที่ 

2, 4, 5 และหมูที่ 6 และเปนที่ราบลุมบางตอนของหมูที่ 1, 3, 7, 8 และ 9 ลักษณะดินโดยทั่วไปเปน

ดินต้ืนถึงปานกลาง มีการระบายนํ้าไดเร็ว เปนดินเน้ือละเอียดที่มีกอนกรวดหรือศิลาแลงปะปน 

บางแหงจะมีกอนศิลาแลงขนาดใหญโผลอยูทั่ว ๆ ไป พบในสภาพพื้นที่ราบ 

3. สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของตําบลควนปริงโดยทั่วไปเหมือนกับภูมิอากาศของอําเภอเมืองตรัง คือ 

ได รับ นํ้าฝนจากมรสุมตะวันตกเ ฉียงใต ในเ ดือนพฤษภาคม ถึง เ ดือนตุลาคมและมรสุ ม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนตุลาคม เดือนเมษายนและมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมถึงเดือน

พฤศจิกายน ปริมาณนํ้าฝนตลอดปประมาณ 2,117.2 มิลลิเมตร/ป  

ดานการเมืองการปกครอง 

ตําบลควนปริง มีเน้ือที่ทั้งหมดของตําบลควนปริง ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 9,375 ไร มีหมูบานทั้งหมด 9 หมูบาน ประกอบดวย 

หมูที่ 1 บานเกาะปริง 

หมูที่ 2 บานโคกสะทอน 

หมูที่ 3 บานไซหนุน 

หมูที่ 4 บานหลวนชาง 

หมูที่ 5 บานควนปรงิ 

หมูที่ 6 บานควนปรงิ 

หมูที่ 7 บานทุงหวัง 

หมูที่ 8 บานนาปอ  

หมูที่ 9 บานกลาง 
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ดานประชากร 

ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมูที่ 1 บานเกาะปริง 394 394 788 194 

หมูที่ 2 บานโคกสะทอน 314 309 623 198 

หมูที่ 3 บานไซหนุน 296 350 646 174 

หมูที่ 4 บานหลวนชาง 308 289 597 357 

หมูที่ 5 บานควนปริง 512 591 1,103 435 

หมูที่ 6 บานควนปริง 656 671 1,327 898 

หมูที่ 7 บานทุงหวัง 309 316 625 150 

หมูที่ 8 บานนาปอ 410 463 873 255 

หมูที่ 9 บานกลาง 452 482 934 235 

รวม 3,651 3,865 7,516 2,896 

ขอมูลเดือนเมษายน 2562 

ดานสภาพสังคม 

1. การศึกษา 

1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง  

1.1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลควนปริง  ต้ังอยูหมูที่ 6 

1.2 ศูนยการเรียนรูตามอัธยาศัย จํานวน 1 แหง 

1.2.1 กศน. ตําบลควนปริง   ต้ังอยูหมูที่ 5 

  1.3 โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 2 แหง  

   1.3.1 โรงเรียนบานนาปอ    ต้ังอยูหมูที่ 8 

   1.3.2 โรงเรียนบานควนปริง (มัธยมขยายโอกาส) ต้ังอยูหมูที่ 6 

1.4 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสายสามญั จํานวน 2 แหง  

 1.4.1 โรงเรียนแสงธรรมวิทยามลูนิธิตรัง  ต้ังอยูหมูที่ 1 

 1.4.2 โรงเรียนนูรลุองิซานมลูนิธิ   ต้ังอยูหมูที่ 9 

1.5 มหาวิทยาลัย จํานวน 1 แหง 

1.5.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาลัยเขตตรงั ต้ังอยูหมูที่ 6 

2. สาธารณสุข 

สถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 1 แหง 

3. สถาบันและองคกรทางศาสนา 

       3.1  วัด จํานวน 2 แหง 
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3.2 มัสยิด จํานวน 5 แหง  

ดานสภาพทางเศรษฐกิจ 

ประชาชนในตําบลควนปริง มีการประกอบอาชีพรับจางทั่วไป ทําการเกษตร-ทําสวน คาขาย 

พนักงาน-รับราชการ ธุรกจิสวนตัว และอาชีพอื่นๆ ซึ่งจะมปีระกอบอาชีพมากกวาหน่ึงอาชีพควบคูกัน

ไปในแตละครัวเรือน  

 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุธรรม ขนาบศักด์ิ (2562) ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการงาน

บริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลแกวแสน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยศึกษาขอมูลจากผูใชบริการ งานดานโยธา การขออนุญาตปลูก

สิ่งกอสราง งานดานการศึกษา งานดานรายไดหรือภาษี งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

และงานดานการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน จํานวน 300 คน ภาพรวม

ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.99 หรือรอยละ 99.80 

โดยดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.00 หรือรอยละ 100.00 รองลงมาคือ                     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.99 หรือรอยละ 99.80 ดานข้ันตอนการ

ใหบริการ มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.98 หรือรอยละ 99.60 และดานชองทางการใหบริการ มีคา

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.97 หรือรอยละ 99.40 ตามลําดับ สําหรับผลการพิจารณาเปนงาน ปรากฏวา 

งานดานการศึกษา มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 5.00 หรือรอยละ 100.00 รองลงมาคือ งานดานโยธา 

การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง และงานดานพัฒนา ชุมชนและสวัสดิการสังคม มีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.99 หรือรอยละ 99.80 งานดานการบริหารกิจการ และบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน                 

มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.98 หรือรอยละ 99.60 และงานดานรายได หรือภาษี มีคาคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 4.97 หรือรอยละ 99.40 ตามลําดับ 

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2561) ไดทําการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตองานบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบวา

ประสิทธิภาพของการบริการจากผลการประเมินโดยภาพรวมของงานบริการทั้ง  4 งานบริการ/

โครงการ ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 91.00 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการ

ใหบริการตอกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ชองทางการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และ

สิ่งอํานวยความสะดวก ผูรับบริการงานบริการมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเปนรอยละ 90.60 

สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ พึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด รองลงมา                           

พึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก ชองทางการใหบริการ และกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 

ตามลําดับ ความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพของการบริการ ความคุมคาของภารกิจและ

ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ มีความพึงพอใจโดยภาพรวม คิดเปนรอยละ 91.40 สามารถเรียงลําดับจากมาก
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ไปหานอย คือ พึงพอใจตอผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ ความคุมคาของภารกิจ และคุณภาพของการบริการ

ตามลําดับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแตละโครงการ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง

กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ ชองทางการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกผูรับบริการงานบริการ และคุณภาพของการบริการ ความคุมคาของภารกิจ และ

ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจในโครงการปรับปรุงถนน โดยการปรับปรุงคุณภาพวัสดุช้ันพื้นทางดวย

ปูนซีเมนตโดยใชเครื่องจักร Recycling แลวทําผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ถนนสาย ชม. ถ.1-0082 

บานตนตัน หมูที่ 3 ตําบลแมกา-บานใหมสามหลัง หมูที่ 8 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัด

เชียงใหม งานบริการของโรงเรยีนบานแมงอนข้ีเหลก็สังกัดสาํนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งาน

บริการจัดเก็บคาธรรมเนียมภาษีประเภทนํ้ามันขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และงาน

บริการตัดกิ่งไม เน่ืองจากมีกิ่งไมหักโคนและบางจุดกิ่งไมปดบังทางเดินจราจร ตามลําดับ 

 สุธรรม ขนาบศักด์ิ (2560) ศึกษาระดับและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรบับริการตอการ 

ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาคใต ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยศึกษาขอมูลจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูในรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ซึ่งไดทําการสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 194 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัด

นครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยสํารวจดานคุณภาพการใหบริการใน 4 ประเด็นหลัก คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทาง

การใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผลการศึกษา พบวา                     

ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการมาก

ที่สุด รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการและดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก สวนการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบวา ผูรับบริการที่อาศัยอยูในจังหวัดตางกัน และ

รูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจที่ไมแตกตางกัน 

 จักรแกว นามเมือง และคณะ (2560) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ (Customer Satisfaction) ในมติิดานคุณภาพการใหบริการงานบริการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

และคนพิการ เทศบาลเมืองแมปม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไดผลการศึกษาดังน้ี ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของงานบริการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ เทศบาลตําบลแมปม 

โดยภาพรวมมีคะแนนตามเกณฑการประเมินอยูในระดับ 10 (รอยละ 97.3) จําแนกเปนรายดาน ดังน้ี 

1) ดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคะแนนตามเกณฑการประเมินอยูในระดับ 10 (รอยละ 

97.3) 2) ดานชองทางการใหบริการ มีคะแนนตามเกณฑการประเมินอยูในระดับ 10 (รอยละ 97.1) 

3) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคะแนนตามเกณฑการประเมินอยูในระดับ 10 (รอยละ 97.1) 4) ดาน

สิ่งอํานวยความสะดวก มีคะแนนตามเกณฑการประเมินอยูในระดับ 10 (รอยละ 97.6)  

 ภักดี โพธ์ิสิงห และคณะ (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของประชาชน 

ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลศรีฐาน อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย                     



 

 30 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

ผลการศึกษา พบวา 1) ความพึงพอใจการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ พบวา                     

โดยภาพรวมอยูในระดับพอใจ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับพอใจทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ย 

สูงสุด คือ งานดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รองลงมา คือ งานดานไฟฟาสาธารณะและงาน

ดานโยธา สวนดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ งานดานกฎหมาย และ 2) ประชาชนใหขอเสนอแนะ ดังน้ี                        

1) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ควรจัดหาเจาหนาที่เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน

ที่มาติดตอราชการวาปญหาเรื่องน้ี ควรติดตอที่ไหน อยางไร กับใคร เวลาใด 2) ดานชองทางการ

ใหบริการ ควรจัดใหมีเจาหนาที่คอยใหบรกิาร 24 ช่ัวโมง ไวคอยรับฟงความคิดเห็นของผูเขารับบรกิาร

หรือปญหาที่เกิดข้ึนอยางเรงดวนและสามารถแกปญหาไดทันทวงที 3) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ                  

ควรจัดเจาหนาที่คอยแนะนําบริการเพิ่มเพราะเจาหนาที่ใหบริการบางแผนกไมเพียงพอกับประชาชน                

ผูมาใชบริการ 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวกควรเพิ่มเติม ปรับปรุงสภาพแวดลอมให นาดู นาอยู               

นามาใชบริการ และเทศบาลควรเพิ่มสถานทีพ่ัก/น่ังรอ เมื่อไปติดตองาน  

 ดุษฎีวัฒน แกวอินทร (2560) การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอ                     

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหวยบอซืน อําเภอปากชม จังหวัดเลย ผลการวิจัย พบวา 

1) ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล                     

หวยบอซืน อําเภอปากชม จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจ 2) ประชาชนใหขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับความพึงพอใจตามลักษณะงานที่ใหบริการทั้ง 4 ดาน ดังน้ี (1) ดําเนินการ ตอเน่ืองและมีการ

ติดตามผล (2) ประชาชนมีสวนรับรูในขอมูลพื้นฐานการศึกษาเด็กกอนเกณฑ (3) มีนโยบายทาง

การศึกษาอยางชัดเจน ตรวจสอบได (4) เจาหนาที่สุภาพ แตงกายเรียบรอย มีขอเสนอแนะดังน้ี คือ 

(1) ควรจัดหาเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถในการอธิบายงาน (2) ควรจัดเจาหนาที่บริการ                     

24 ช่ัวโมง (3) ควรจัดเจาหนาที่คอยแนะนําบริการดวยความเต็มใจเสมอเหมือนเปนญาติพี่นอง และ 

(4) ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายเขตพืน้ที่การเกษตรใหดีกวาที่เปนอยูอยางทั่วถึง 

จักรพันธ แจงเหตุผล (2559) ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการ

ใหบริการของเทศบาลเมืองนครนายกอําเภอเมืองนครนายก จังหวดนครนายก ผลการวิจัยพบวา 

ประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการมคีวามพึงพอใจตอการใหบรกิารของเทศบาลเมอืงนครนายก อําเภอ

เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทางดานการสงเสริมอาชีพและรายได และดานพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและการสาธารณูปโภค ในภาพรวมอยูในระดับมาก สวนดานการสาธารณสุขสิ่งแวดลอม และ

สวัสดิการสังคม ดานงานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย และดานการ

จัดการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความ

พึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลเมืองนครนายก อําเภอเมืองนครนายก จังหวัด

นครนายก พบวา ประชาชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกัน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตผลการเปรียบเทียบระหวางกลุมอายุทั้ง 4 กลุม พบวา 

ความพึงพอใจโดยภาพรวมและความพึงพอใจในดานตาง ๆ ทุกดาน มีความแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบ
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เรียบรอย และดานการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม ซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ประชาชนกลุมอายุมากกวา 69 ป มีความ                          

พึงพอใจตอการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยมากกวากลุมอายุ 36-50 ป 

และประชาชนกลุมอายุ 18-35 ป มีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม 

มากกวากลุมอายุ 36-50 ป 

พรพิมล สุขตาม (2559) ทําการศึกษาเรื่อง ความผูกพันตอความพึงพอใจของประชาชนตอ

การใหบริการที่วาการอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหความ                     

พึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของที่วาการอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ประชาชนมีความ

พึงพอใจตอการใหบริการของที่วาการอําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก                     

เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ย

มากไปหานอย คือ ดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ดานการใหบริการของบุคลากร และดาน                      

สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใหบริการของที่วาการอําเภอ                     

ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พบวา ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได                     

ตอเดือน และจํานวนครั้งในการใชบริการแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใหบริการของที่วาการ

อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน 

ธนกฤต สุทธินันทโชติ (2559) ไดศึกษา ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในอุทยาน 

แหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว                    

ในอุทยานแหงชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง                     

มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 เมื่อพิจารณาเปนรายได พบวา ดานสิ่งที่สัมผัสได มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 

รองลงมา คือ ดานความเช่ือมั่นไววางใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.80 รองลงมาดานการตอบสนอง                   

มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.79 และดานความนาเช่ือถือและดานการเอาใจใส มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.69 โดยทุก

ดานมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  

นภาพร สูนาสวน (2559) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการของ

รานเซเวนอีเลฟเวนและรานแฟมิลี่มารทในจังหวัดนครปฐม ไดผลการศึกษาดังน้ี ความพึงพอใจของ

สินคาหรือบริการตอความภักดีของลูกคาในการใชบริการรานเซเวนอีเลฟเวนในจังหวัดนครปฐม 

กลาวคือ เมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจก็จะสงผลใหเกิดความจงรักภักดีตอการซื้อสินคาและใชบริการ

ของรานเซเวนอีเลฟเวน เน่ืองจากลูกคาไดรับสินคาและการบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวัง

ทําใหเกิดความพึงพอใจ และสงผลใหเกิดความจงรักภักดีตอการซื้อสินคาและใชบริการ รวมถึงลูกคา

จะยังคงเลือกใชบริการของรานเซเวนอีเลฟเวนและรานแฟมิลี่มารทพรอมทั้งบอกตอสิ่งดี ๆ  ที่ลูกคา

ไดรับจากการใชบริการไปยังคนที่ทานรูจัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (2559) ไดศึกษาเรื่องการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่

มีตอการใหบริการของเทศบาลวังดิน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน พบวา ประชาชนผูใชบริการเทศบาล

ตําบลวังดินมีความพึงพอใจตอการไดรับบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการรักษา ความ
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สะอาดในที่สาธารณะและงานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล มีความพึงพอใจเปนอันดับแรก อยูใน 

ระดับมาก รองลงมาคือ ดานสาธารณสุข อยูในระดับมาก ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยูใน 

ระดับมาก และอันดับสุดทายคือดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยูในระดับมาก  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (2559) ไดศึกษาเรื่อง ความ   

พึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของเทศบาลเมืองทาเรือพระแทน อํา เภอ 

ทามะกา จังหวัดกาญจนบุร ีพบวา ภาพรวมของงานบริการ 4 งาน คือ งานบริการกองคลัง งานบริการ

กองชาง งานบริการกองสวัสดิการสังคม และงานบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองทาเรือ

พระแทน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายไดพบวา งานบริการกองชาง

มีความ พึงพอใจในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ งานบริการกองคลังมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

งานบริการ กองสวัสดิการการสังคมและงานบริการสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลเมืองทาเรือ 

พระแทน มีระดับความ พึงพอใจเทากัน อยูในระดับมากที่สุด 
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บทท่ี 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ควนปริง ประจําปงบประมาณ 2564 ในครั้งน้ี คณะผู วิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน คือ 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติที่ใชในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ประชากรที่ใชในงานวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการสํารวจครั้งน้ีประกอบดวย ประชาชนผูมารับบริการโดยตรง ซึ่งพักอาศัย

อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนปริง ที่มารับบริการซึ่งมีสถานที่ต้ังอยูภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลควนปริง จํานวนทั้งสิ้น 7,516 คน  

กลุมตัวอยางและขนาดตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง การสํารวจครั้งน้ีจะทําการสุมกลุมตัวอยางใชแผนการเลือกกลุมตัวอยางแบบ 

ไมใชความนาจะเปน (Non-Probability) โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  

Sampling)  

ขนาดตัวอยาง คํานวณขนาดตัวอยางที่ระดับความเช่ือมั่น รอยละ 90 ความผิดพลาดไมเกิน         

รอยละ 10 โดยใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยาง  

 

 

โดยกําหนดให n   =  จํานวนหรือขนาดตัวอยางที่จะไดจากการคํานวณ 

  e   =  คาความคลาดเคลื่อนที่ผูวิจัยสามารถที่จะยอมรับไดในการสรุปผล 

ในที่น้ีกําหนดคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 10 ดังน้ันคา e = 0.10 

Z   =  คาที่ไดจากการเปดตารางสถิติ Z โดยอาศัยคาพื้นที่ /2  

ซึ่งไดจากคาระดับความเช่ือมั่น (1 - ) ซึ่งในที่น้ีผูวิจัยไดกําหนดคาความ

เช่ือมั่น = 90 จะไดคา Z = 1.65 

  N   =  จํานวนประชากร 

 โดยคํานวณจากจํานวนประชากรที่ใชบริการแยกตามงานบริการทั้ง 6 งาน ซึ่งมีจํานวน

ประชากร รวมทั้งสิ้น 7,516 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณแบบเลือกตอบ (Check List) 

และแบบปลายเปด (Open End) คือ  

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยชุดน้ีแบงออกเปน 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลการใชบริการจากองคการบริหารสวนตําบลควนปริง ไดแก งานที่

ขอรับบริการ ชองทางการขอรับบริการ วันที่และเวลามาใชบริการสูงสุด และเวลารอรับบริการสูงสุด 

สวนที่ 2 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก สถานที่ทํางาน/ที่พักอาศัย เพศ 

ชวงอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายไดตอเดือน 

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

ควนปริง โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) การประมาณคา (Rating 

Scale)  5 ระดับ แบงประเด็นสําคัญที่ ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบั

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน

รางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถ่ินลูกจาง และพนักงานจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2558 มิติดานคุณภาพการใหบริการ ตัวช้ีวัดที่ 1 ประกอบดวย 1) ความพึงพอใจตอข้ันตอนการ

ใหบริการ 2) ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 3) ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ 

4) ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก และขอเสนอแนะ/ความคาดหวังตอการใหบริการ 

การทดสอบเครือ่งมือ 

เพื่อใหแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงผูวิจัยไดนําแบบสอบถามใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาตรวจสอบเน้ือหาและโครงสรางของแบบสอบถามและไดนําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด  

ไปทดสอบ (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะประชากรคลายกับกลุมตัวอยางจริงและ                       

หาขอบกพรองนํามาแกไขปรับปรุงแลวจึงนําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม

และนําขอมูลที่ไดไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 

โดยใชโปรแกรมทดสอบสถิติสําเร็จรูป โดยในสวนของแบบสอบถามของความพึงพอใจของประชาชน

ตอการบริการ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.838  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชบุคลากรที่ผานการอบรมและมีประสบการณ 

ในการเก็บขอมูลซึ่ งผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบเองได  และในกรณีที่ ไมสามารถตอบ

แบบสอบถามเองไดจะทําการสัมภาษณโดยจัดเก็บขอมูล ณ จุดบริการของหนวยบริการจากที่พัก
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อาศัยและจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เพื่อใหไดกลุม

ตัวอยางที่ตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

สรุปจํานวนตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดังตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1 ตารางสรุปจํานวนกลุมตัวอยาง 

งานบริการดาน          เก็บจริง 

สาธารณสขุ  100 

สวัสดิการสังคม  100 

เรงรัดและจัดเก็บรายได  100 

บริหารการศึกษา  100 

การโยธา  102 

การสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  98 

รวม  600 
 
การวิเคราะหขอมูล  

 คณะผูดําเนินการวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปและ                        

ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการวิเคราะหขอมูล คือ การอธิบายลักษณะทั่ว ๆ ไป

ของขอมูลที่เก็บรวบรวมไดในรูปของคารอยละ การแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ย (푥̅) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 

 เครื่องมือทางสถิติที่นํามาใช ไดแก มาตราวัดแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale)              

โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบคําถามแบบใหคะแนนตามนํ้าหนักของความคิดเห็นที่ตรงกับ

ประสบการณจริงของผูตอบ ซึ่งมีหลักเกณฑการใหคะแนนและแปลความหมาย ดังน้ี 

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สําหรับสวนที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคาความพึงพอใจคิดเทียบคะแนน ดังน้ี 

ระดับ 5   หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ระดับ 4   หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

ระดับ 3   หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

ระดับ 2   หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

ระดับ 1   หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
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เมื่อคํานวณคาเฉลี่ยแลวนําคาที่คํานวณไดน้ันมาเทียบเกณฑที่กําหนดไวโดยถืออัตราการ                  

แปลผลความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

 คาเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

 คาเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

การคํานวณรอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน คํานวณโดยใชสูตร 

รอยละของระดับความพึงพอใจ    = 푥̅/5 x 100 

 โดยกําหนดให 푥̅ = คาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
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บทท่ี 4  

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ควนปริง ประจําปงบประมาณ 2564 ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 

600 คน สรุปผลการวิเคราะหขอมูลโดยแสดงเปนตาราง แผนภูมิ และคําอธิบาย แบงไดเปน 3 สวน

ตามลําดับดังน้ี 

สวนที่ 1  ขอมูลการใชบริการจากองคการบริหารสวนตําบลควนปริง ไดแก งานที่ขอรับ

บริการ ชองทางการขอรับบริการ วันที่และเวลามาใชบริการ และเวลารอรับบริการ 

สวนที่ 2  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก สถานที่ทํางาน/ที่พักอาศัย เพศ ชวงอายุ 

สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายไดตอเดือน 

สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล                       

ควนปริง จํานวน 6 งาน คือ 1) งานดานสาธารณสุข 2) งานดานสวัสดิการสังคม 3) งานดานเรงรัด

และจัดเก็บรายได 4) งานดานบริหารการศึกษา 5) งานดานการโยธา และ 6) งานดานการสงเสริม

และพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแตละงานประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอน

การใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ

ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก และ ขอเสนอแนะ/ความคาดหวังตอการใหบริการ 

 

โดยสัญลักษณที่ใชในการแสดงผล มีดังน้ี 

SD   หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

n     หมายถึง จํานวนตัวอยาง 

 푥̅    หมายถึง คาเฉลี่ย 

 

  



 

 38 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

สวนที่ 1 ขอมูลการใชบริการ 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามงานบริการ 

งานบริการดาน จํานวน รอยละ 

สาธารณสุข 100 16.67 

สวัสดิการสงัคม 100 16.67 

เรงรัดและจัดเก็บรายได 100 16.67 

บรหิารการศึกษา 100 16.67 

การโยธา 102 17.00 

การสงเสรมิและพัฒนาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 98 16.32 

รวม 600 100.00 

จากตารางที่ 4.1 แสดงวากลุมตัวอยางของผูรับบริการดานการโยธา มีจํานวนมากที่สุด โดยมี

ผูใชบริการจาํนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 17.00 รองลงมา คือ ดานสาธารณสุข/ดานสวัสดิการสงัคม/

ดานเรงรัดและจัดเก็บรายได/ดานบริหารการศึกษา มีจํานวนดานละ 100 คน คิดเปนรอยละ 16.67 

ของแตละดาน และดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจํานวน 98 คน 

คิดเปนรอยละ 16.32 แสดงดังแผนภูม ิ

 

ภาพท่ี 4.1 แผนภูมิรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามงานบริการ 
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 39 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

ตารางท่ี 4.2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชองทางการขอรับบริการ 

ชองทางการขอรับบริการ จํานวน รอยละ 

มาติดตอทีส่ํานักงาน 483 80.50 

โทรศัพท 105 17.50 

หนังสือ/จดหมาย 7 1.17 

ชองทางอื่น ๆ เชน มาทีบ่าน เปนตน 5 0.83 

รวม 600 100.00 

จากตารางที่ 4.2 แสดงวากลุมตัวอยางของผูรับบริการทั้งหมดมาขอรับบริการโดยมาติดตอ                     

ที่สํานักงาน มีจํานวน 483 คน คิดเปนรอยละ 80.50 ชองทางโทรศัพท มีจํานวน 105 คน คิดเปน 

รอยละ 17.50 ชองทางหนังสือ/จดหมาย มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.17 และชองทางอื่นๆ เชน 

มาที่บาน เปนตน มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0.83 แสดงดังแผนภูม ิ

 

ภาพท่ี 4.2 แผนภูมิรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชองทางการขอรับบริการ 
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 40 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

ตารางท่ี 4.3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวันท่ีและเวลาท่ีมาใชบริการ 

วัน 

เวลา รวม 

8.30–10.00 น. 10.01–12.00 น. 12.01–14.00 น. 14.01–เวลาปด  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน รอยละ 

จันทร 116 19.33 15 2.50 5 0.83 3 0.50 139 23.16 

อังคาร 77 12.83 57 9.50 22 3.67 4 0.67 160 26.67 

พุธ 32 5.33 71 11.83 18 3.00 16 2.67 137 22.83 

พฤหัสบดี 2 0.33 36 6.00 9 1.50 15 2.50 62 10.33 

ศุกร 37 6.17 40 6.67 16 2.67 9 1.50 102 17.01 

รวม 264 43.99 219 36.50 70 11.67 47 7.84 600 100.00 

จากตารางที่ 4.3 แสดงวากลุมตัวอยางมารับบริการในวันอังคารมากที่สุด มีจํานวน 160 คน                     

คิดเปนรอยละ 26.67 รองลงมา คือ วันจันทร มีจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 23.16 วันพุธ                     

มีจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 22.83 วันศุกร มีจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 17.01 และวัน

พฤหัสบดี มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 10.33 

สําหรับชวงเวลาที่มีผูมาขอรับบริการมากที่สุด คือ ต้ังแตเวลา 8.30 – 10.00 น. มีจํานวน  

264 คน คิดเปนรอยละ 43.99 รองลงมา คือ ชวงเวลา 10.01 – 12.00 น. มีจํานวน 219 คน คิดเปน    

รอยละ 36.50 ชวงเวลา 12.01 – 14.00 น. มีจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 11.67 และชวงเวลา 

14.01 – เวลาปด มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 7.84 

หากมองภาพรวม 3 อันดับแรกของชวงวันเวลาที่กลุมตัวอยางมาใชบริการมากที่สุด คือ  

วันจันทร เวลา 8.30 – 10.00 น. มีจํานวนทั้งสิ้น 116 คน คิดเปนรอยละ 19.33 ของผูรับบริการ

ทั้งหมด รองลงมา คือ วันอังคาร เวลา 8.30 – 10.00 น. มีจํานวนทั้งสิ้น 77 คน คิดเปนรอยละ 12.83

และวันพุธ เวลา 10.01 – 12.00 น. มีจํานวนทั้งสิ้น 71 คน คิดเปนรอยละ 11.83 แสดงดังแผนภูม ิ

 

 

 

 

 

 



 

 41 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

 

ภาพท่ี 4.3 แผนภูมิรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวันท่ีและเวลาท่ีมาใชบริการ 
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 42 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเวลาท่ีรอรับบริการสูงสุด 

เวลารอรับบริการสูงสุด จํานวน รอยละ 

ครึ่งช่ัวโมงหรือตํ่ากวา 282 47.00 

31 นาที – 1 ช่ัวโมง 304 50.67 

ระหวาง 1 – 2 ช่ัวโมง 14 2.33 

รวม 600 100.00 

จากตารางที่ 4.4 แสดงวากลุมตัวอยางของผูรับบริการสวนใหญจะใชเวลารอรับบริการ                     

31 นาที – 1 ช่ัวโมง มีจํานวน 304 คน คิดเปนรอยละ 50.67 ใชเวลารอรับบริการครึ่งช่ัวโมงหรือตํ่า

กวา มีจํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 47.00 และใชเวลารอรับบริการระหวาง 1 – 2 ช่ัวโมง 

มีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 2.33 แสดงดังแผนภูม ิ

 

ภาพท่ี 4.4 แผนภูมิรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการใชเวลาในการติดตอขอรับบริการ 
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 43 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

สวนที่ 2 ขอมูลสวนบคุคล 

ตารางท่ี 4.5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานท่ีทํางานหรอืท่ีพักอาศัย 

สถานท่ีทํางานหรือพักอาศัย จํานวน  รอยละ 

หมูที่ 1 บานเกาะปริง 51 8.50 

หมูที่ 2 บานโคกสะทอน 59 9.83 

หมูที่ 3 บานไซหนุน 72 12.00 

หมูที่ 4 บานหลวนชาง 79 13.17 

หมูที่ 5 บานควนปรงิ 81 13.50 

หมูที่ 6 บานควนปรงิ 80 13.33 

หมูที่ 7 บานทุงหวัง 63 10.50 

หมูที่ 8 บานนาปอ 64 10.67 

หมูที่ 9 บานกลาง 51 8.50 

รวม 600 100.00 

จากตารางที ่4.5 แสดงวากลุมตัวอยางของผูรับบริการพักอาศัยหรือทํางานอยูในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลควนปริง พบวา หมูที่ 1 บานเกาะปริง จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 8.50 หมูที่ 2 

บานโคกสะทอน จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 9.83 หมูที่ 3 บานไซหนุน จํานวน 72 คน คิดเปน 

รอยละ 12.00 หมูที่ 4 บานหลวนชาง จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 13.17 หมูที่ 5 บานควนปริง

จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 13.50 หมูที่ 6 บานควนปริง จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 13.33 

หมูที่ 7 บานทุงหวัง จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 10.50 หมูที่ 8 บานนาปอ จํานวน 64 คน คิดเปน

รอยละ 10.67 และหมูที่ 9 บานกลาง จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 8.50 แสดงดังแผนภูม ิ



 

 44 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

 

ภาพท่ี 4.5 แผนภูมิแสดงจํานวนของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานท่ีทํางานหรือท่ีพักอาศัย 
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 45 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

ตารางท่ี 4.6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคล (n = 600) จํานวน รอยละ 

เพศ   

     ชาย 220 36.67 

     หญิง 380 63.33 

อาย ุ     

     วัยรุน (13 – 17 ป) 4 0.66 

     วัยหนุมสาว (18 – 35 ป) 154 25.67 

     วัยกลางคนชวงตน (36 – 45 ป) 222 37.00 

     วัยกลางคนชวงปลาย (46 – 60 ป) 150 25.00 

     วัยสูงอายุ (61 ปข้ึนไป)  70 11.67 

สถานภาพสมรส     

     โสด 50 8.33 

     สมรส 511 85.17 

     หมาย/หยา/แยกกันอยู 39 6.50 

ระดับการศึกษา     

     ไมรูหนังสือ 1 0.17 

     ประถมศึกษาหรือเทียบเทา 100 16.67 

     มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 79 13.17 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเทา 143 23.83 

     อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเทา 196 32.67 

     ปริญญาตร ี 77 12.83 

     สูงกวาปริญญาตร ี 4 0.66 

อาชีพหลัก     

นักเรียน/นักศึกษา 13 2.17 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 234 39.00 

พนักงานเอกชน 93 15.50 

รับจางทั่วไป 111 18.50 

เกษตรกร 114 19.00 

วางงาน 5 0.83 

แมบาน/พอบาน/เกษียณ - - 

รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 30 5.00 

อื่น ๆ  - - 



 

 46 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

ขอมูลสวนบุคคล (n = 600) จํานวน รอยละ 

รายไดตอเดือน     

     ไมมีรายได 15 2.50 

     ไมเกิน 5,000 บาท 26 4.34 

     5,001 – 10,000 บาท 138 23.00 

     10,001 – 15,000 บาท 228 38.00 

     15,001 – 20,000 บาท 143 23.83 

     20,001 – 25,000 บาท 46 7.67 

     25,001 – 30,000 บาท 2 0.33 

     30,000 บาทข้ึนไป 2 0.33 

จากตารางที่ 4.6 แสดงวากลุมตัวอยางมีจํานวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุอยูในชวงวัย

กลางคนชวงตน (36 – 45 ป) สวนใหญมีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส./

เทียบเทา ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมากที่สุด และมีรายไดอยูในชวง 10,001 – 15,000 

บาท แสดงดังแผนภูม ิ

 

ภาพท่ี 4.6 แผนภูมิรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
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 47 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

 

ภาพท่ี 4.7 แผนภูมิรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาย ุ

 

ภาพท่ี 4.8 แผนภูมิรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 
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 วัยกลางคนชวงตน (36 – 45 ป)

 วัยกลางคนชวงปลาย (46 – 60 ป)

 วัยสูงอายุ (61 ปขึ้นไป) 

8.33%

85.17%

6.50%

จําแนกตามสถานภาพ

 โสด

 สมรส

 หมาย/หยา/แยกกันอยู



 

 48 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

 

ภาพท่ี 4.9 แผนภูมิรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ภาพท่ี 4.10 แผนภูมิรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 

0.17%

16.67%

13.17%

23.83%
32.67%

12.83%

0.66%

จําแนกตามการศึกษา

ไมรูหนังสือ

ประถมศึกษาหรือเทียบเทา

มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ

เทียบเทา
อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเทา

ปริญญาตรี

สูงกวาปริญญาตรี

2.17%

39.00%

15.50%

18.50%

19.00%

0.83%

5.00%

จําแนกตามอาชีพ

 นักเรียน/นักศึกษา

 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

 พนักงานเอกชน

 รับจางทั่วไป

 เกษตรกร

 วางงาน

 รับราชการ/พนักงานของรัฐ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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ภาพท่ี 4.11 แผนภูมิรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายได 

  

2.50%

4.33%

23.00%

38.00%

23.83%

7.67%
0.33%0.33%

จําแนกตามรายได

 ไมมีรายได

 ไมเกิน 5,000 บาท

5,001 – 10,000 บาท

10,001 – 15,000 บาท

15,001 – 20,000 บาท

20,001 – 25,000 บาท

25,001 – 30,000 บาท

30,000 บาทขึ้นไป
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สวนที่ 3 ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

ตารางท่ี 4.7 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมจําแนกตามงานบริการ 

งานบริการ (n = 600) 풙 푺푫 รอยละ แปลผล 

สาธารณสุข 3.99 0.48 79.80 มาก 

สวัสดิการสงัคม 4.08 0.52 81.60 มาก 

เรงรัดและจัดเก็บรายได 4.26 0.35 85.20 มากที่สุด 

บรหิารการศึกษา 4.25 0.40 85.00 มากที่สุด 

การโยธา 4.24 0.35 84.80 มากที่สุด 

การสงเสรมิและพัฒนาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

4.28 0.38 85.60 มากที่สุด 

รวม 4.18 0.41 83.60 มาก 

จากตารางที่ 4.7 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง พบวา ในภาพรวมผูรับบริการ  

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 คิดเปนรอยละของ

ระดับความพึงพอใจเทากับ 83.60 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

1. งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ การสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 คิดเปน

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.60 

2. งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่สอง คือ เรงรัดและจัดเก็บรายได อยูใน

ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คิดเปนรอยละของระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 85.20 

3. งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่สาม คือ บริหารการศึกษา อยูในระดับมาก

ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากบั 

85.00 

4. งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่สี่ คือ การโยธา อยูในระดับมากที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ย 4.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.80 

5. งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่หา คือ สวัสดิการสังคม อยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

81.60 

6. งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ สาธารณสุข อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 

3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 79.80 
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ภาพท่ี 4.12 แผนภูมิระดับความพึงพอใจในภาพรวมจําแนกตามงานบริการ 

ตารางท่ี 4.8 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมจําแนกตามองคประกอบการใหบริการ 

ประเด็น (n = 600) 풙 푺푫 รอยละ แปลผล 

ข้ันตอนการใหบริการ 4.16 0.60 83.20 มาก 

ชองทางการใหบริการ 4.19 0.61 83.80 มาก 

เจาหนาที่ผูใหบริการ 4.20 0.62 84.00 มาก 

สิ่งอํานวยความสะดวก 4.18 0.63 83.60 มาก 

จากตารางที่  4.8 แสดงระดับความพึงพอใจในภาพรวมของกลุมตัวอยางจําแนกตาม

องคประกอบในการใหบริการ พบวา 

1. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมาก โดย

มีคาเฉลี่ย 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.00 

3.99

4.08

4.24

4.25

4.26

4.28

สาธารณสุข

สวัสดิการสังคม

การโยธา

บริหารการศึกษา

เรงรัดและจัดเก็บรายได

การสงเสริมและพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.84 3.92 4.00 4.08 4.16 4.24 4.32

จําแนกตามงานบริการ
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2. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับทีส่อง คือ ชองทางการใหบริการ อยูในระดับ

มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

83.80 

3. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่สาม คือ สิ่งอํานวยความสะดวก อยูใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 คิดเปนรอยละของระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 83.60 

4. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

83.20 

 

ภาพท่ี 4.13 แผนภูมิระดับความพึงพอใจในภาพรวมจําแนกตามองคประกอบการใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

4.16

4.18

4.19

4.20

ขั้นตอนการใหบริการ

ส่ิงอํานวยความสะดวก

ชองทางการใหบริการ

เจาหนาที่ผูใหบริการ

4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 4.25

จําแนกตามงานบริการ
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ตารางท่ี 4.9 ระดับความพึงพอใจตองานบริการดานสาธารณสุข  

ประเด็น (n = 100) 풙 푺푫 รอยละ    แปลผล 

1. ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 3.92 0.57 78.40 มาก 

1.1 มีการประชาสัมพันธข าวสารดานการใหบริ การระบบ

การแพทยฉุกเฉินและการควบคุมโรคติดตอ รวมทั้งแนวทาง 

ขั้นตอนการดําเนินงานดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

4.01 0.64 80.20 มาก 

1.2 มีระเบียบ ขั้นตอนการเขารับบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน

และการควบคุมโรคติดตอที่ชัดเจนและไมยุงยาก 

3.95 0.64 79.00 มาก 

1.3 การใหบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดตอ 

มีมาตรฐาน ปลอดภัย  

3.81 0.66 76.20 มาก 

1.4 การใหบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดตอ

สามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

3.95 0.67 79.00 มาก 

1.5 ประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการการแพทยฉุกเฉินและ

การควบคุมโรคติดตอไดอยางรวดเร็ว ลดความสูญเสีย 

ลดคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งทางรางกายและจิตใจได 

3.90 0.61 78.00 มาก 

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  4.01 0.53 80.20 มาก 

2.1 ประชาชนสามารถเขาถึงระบบการใหบริการไดตลอด 24 

ชั่วโมง 

4.01 0.66 80.20 มาก 

2.2 มีชองทางเผยแพรใหรับทราบถึงการใหบริการที่หลากหลาย

อยางชัดเจน เขาใจงาย สามารถนําไปใชประโยชนได เชน 

เว็บไซต บอรดประกาศ ส่ือสังคมออนไลน ฯลฯ  

4.15 0.74 83.00 มาก 

2.3 มีชองทางที่สะดวกในการติดตอขอใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 

ผาน 1669 และการเขาถึงระบบการควบคุมโรคติดตอที่ดี 

3.99 0.63 79.80 มาก 

2.4 มีชองทางในการรองเรียนหรือรองทุกข และแสดงความคิดเห็น 

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

3.96 0.55 79.20 มาก 

2.5 มีชองทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอการใหบริการที่

เขาถึงไดงาย เชน อีเมล ส่ือออนไลน ฯลฯ 

3.94 0.58 78.80 มาก 

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ  4.02 0.54 80.40 มาก 

3.1 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ 3.99 0.66 79.80 มาก 

3.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความ

พรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 

4.01 0.66 80.20 มาก 

3.3 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรู ความเชี่ยวชาญในการใหบริการ 

เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา 

ใหความรูที่เปนประโยชน ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง และ

นาเชื่อถือ ฯลฯ  

4.04 0.65 80.80 มาก 
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ประเด็น (n = 100) 풙 푺푫 รอยละ    แปลผล 

3.4 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ 

เชน ไมขอส่ิงตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทาง 

มิชอบ ฯลฯ 

4.02 0.59 80.40 มาก 

3.5 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหบริการเหมือนกันอยางเสมอภาค 

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.03 0.61 80.60 มาก 

4. ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก  4.01 0.56 80.20 มาก 

4.1 ปาย / สัญลักษณ / ประชาสัมพันธ โทรศัพท บอกจุดบริการ

อยางชัดเจน 

4.08 0.65 81.60 มาก 

4.2 หนวยปฏิบัติการในการใหบริการแกประชาชนที่เขาถึงได 4.00 0.60 80.00 มาก 

4.3 ความเพียงพอของอุปกรณสําหรับผูรับบริการ เชน เวชภัณฑ

ทางการแพทย ฯ 

4.01 0.67 80.20 มาก 

4.4 มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน กลองรับความ

คิดเห็น แบบสอบถาม ฯลฯ 

3.97 0.63 79.40 มาก 

4.5 มีรถพยาบาลกูชีพเพียงพอตอการใหความชวยเหลือตลอด 

24 ชม.  

3.99 0.66 79.80 มาก 

ภาพรวม 3.99 0.48 79.80 มาก 

จากตารางที่ 4.9 แสดงระดับความพึงพอใจจากการขอรับบริการดานสาธารณสุข โดยภาพรวม

พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.99 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 79.80 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

1. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเปนรอยละของระดับความ

พึงพอใจเทากับ 80.40 

2. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่สอง คือ ชองทางการใหบริการ และสิ่ง

อํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.01 เทากัน สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.53 และ 0.56 ตามลําดับ คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 80.20 

3. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ ขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 คิดเปนรอยละของระดับความ

พึงพอใจเทากับ 78.40 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ไดรับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ 

1. มีชองทางเผยแพรใหรับทราบถึงการใหบริการท่ีหลากหลายอยางชัดเจน เขาใจงาย 

สามารถนําไปใชประโยชนได เชน เว็บไซต บอรดประกาศ สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ มีความพึงพอใจ
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ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 คิดเปนรอยละของระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 83.00 

2. ปาย / สัญลักษณ / ประชาสัมพันธ โทรศัพท บอกจุดบริการอยางชัดเจน มีความ 

พึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 คิดเปนรอยละของระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 81.60 

3. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความรู ความเชี่ยวชาญในการใหบริการ เชน สามารถตอบ

คําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ใหความรูท่ีเปนประโยชน ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง และ

นาเชื่อถือ ฯลฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 80.80 

ขอที่ไดรับความพึงพอใจตํ่า 3 อันดับแรก คือ  

1. การใหบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดตอ มีมาตรฐาน ปลอดภัย 

มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.81 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 คิดเปนรอยละของ

ระดับความพึงพอใจเทากับ 76.20 

2. ประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการการแพทยฉุกเฉินและการควบคุมโรคติดตอได

อยางรวดเร็ว ลดความสูญเสีย ลดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท้ังทางรางกายและจิตใจได มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.90 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 78.00 

3. มีชองทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอการใหบริการท่ีเขาถึงไดงาย เชน อีเมล 

สื่อออนไลน ฯลฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.94 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 78.80 
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ภาพท่ี 4.14 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอการขอรับบริการดานสาธารณสุข 
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ตารางท่ี 4.10 ระดับความพึงพอใจตองานบริการดานสวัสดิการสังคม 

ประเด็น (n = 100) 풙 푺푫 รอยละ    แปลผล 

1. ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 4.07 0.55 81.40 มาก 

1.1 หนวยงานมีการประกาศ ประชาสัมพันธ  แจงขอมูลให

ประชาชนไดรับทราบเก่ียวกับการใหบริการดานการรับขึ้น

ทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการตาง ๆ และการขอรับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ ผูพิการไดทั่วถึง 

3.99 0.64 79.80 มาก 

1.2 หนวยงานมีการรับแจงความเดือดรอนและจัดใหมีบริการการ

รับขึ้นทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการตาง ๆ และการขอรับเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ ผูพิการ เปนไปตามระเบียบ ทันตอความตองการ 

4.13 0.73 82.60 มาก 

1.3 การบริการการรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการตาง ๆ  และ

ขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการมีความหลากหลาย ไดแก 

นําไปมอบใหถึงบาน ใหมารับที่สวนราชการ  

3.99 0.56 79.80 มาก 

1.4 การบริการการรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการตาง ๆ และ

ขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการตามระยะเวลาที่กําหนด 

4.15 0.66 83.00 มาก 

1.5 การบริการมีความรวดเร็ว มีกระบวนการใหบริการทันตอ

สถานการณ 

4.07 0.57 81.40 มาก 

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 4.08 0.59 81.60 มาก 

2.1 การใหบริการมีมากกวา 1 ชองทางบริการ เชน หมายเลข

โทรศัพท เว็บไซต ไลน เปนตน 

4.18 0.69 83.60 มาก 

2.2 หนวยงานมีชองทางนําเสนอขาวสารของการใหบริการขอรับ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการมีความหลากหลาย เชน เว็บไซต 

บอรดประกาศ ส่ือสังคมออนไลน เปนตน  

4.10 0.63 82.00 มาก 

2.3 การใหบริการการรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการตาง ๆ และ

ขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการในพื้นที่มีความสะดวก ไดรับ

บริการอยางทั่วถึง 

4.08 0.72 81.60 มาก 

2.4 หนวยงานมีชองทางในแสดงความคิดเห็นในการใหบริการและ

ตอบกลับทันสถานการณ 

3.97 0.64 79.40 มาก 

2.5 หนวยงานมีชองทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอการ

ใหบริการที่เขาถึงไดงาย เชน อีเมล ไลน เฟสบุค เปนตน 

4.08 0.72 81.60 มาก 

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.10 0.58 82.00 มาก 

3.1 เจาหนาที่ใหบริการมีบุคลิกภาพเหมาะสมในการใหบริการ 4.05 0.69 81.00 มาก 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการมีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความ

พรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 

4.13 0.72 82.60 มาก 

3.3 เจาหนาที่มีความรู ความชํานาญใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได

อยางถูกตอง และนาเชื่อถือ  

4.08 0.66 81.60 มาก 
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ประเด็น (n = 100) 풙 푺푫 รอยละ    แปลผล 

3.4 เจาหนาที่ใหบริการมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ 

เชน ไมขอส่ิงตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทาง 

มิชอบ เปนตน 

4.20 0.71 84.00 มาก 

3.5 เจาหนาที่ใหบริการเหมือนกันอยางเสมอภาค โดยไมเลือก

ปฏิบัติ 

4.04 0.65 80.80 มาก 

4. ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก  4.07 0.63 81.40 มาก 

4.1 หนวยงานกําหนดใหมีปาย/ สัญลักษณ/ ประชาสัมพันธ บอก

จุดบริการที่ชัดเจน 

4.13 0.72 82.60 มาก 

4.2 การใหบริการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส

ในพื้นที่มีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 

4.12 0.70 82.40 มาก 

4.3 อุปกรณสํานักงานสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอตอความ

ตองการในการใหบริการ  

4.03 0.73 80.60 มาก 

4.4 หนวยงานเปดรับฟงขอคิด เห็นตอการใหบริการ ไดแก 

มีชองทางรับความคิดเห็น แบบสอบถาม ระบบออนไลน 

เปนตน 

4.03 0.70 80.60 มาก 

4.5 ส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการมีเพียงพอตอความ

ตองการ ไดแก หองสุขา นํ้าดื่ม ที่น่ังรอรับบริการ 

4.04 0.74 80.80 มาก 

ภาพรวม 4.08 0.52 81.60 มาก 

จากตารางที่ 4.10 แสดงระดับความพึงพอใจจากการขอรับบริการดานสวัสดิการสังคม                       

โดยภาพรวมพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.52 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 81.60 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

1. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 คิดเปนรอยละของระดับความ

พึงพอใจเทากับ 82.00 

2. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่สอง คือ ชองทางการใหบริการ มีความ 

พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 คิดเปนรอยละของ

ระดับความพึงพอใจเทากับ 81.60 

3. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ ขั้นตอนการใหบริการ และสิ่งอํานวยความ

สะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.07 เทากัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.55 และ 0.63 ตามลําดับ คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 81.40 
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ไดรับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ 

1. เจาหนาท่ีใหบริการมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน 

ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.20 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.00 

2. การใหบริการมีมากกวา 1 ชองทางบริการ เชน หมายเลขโทรศัพท เว็บไซต ไลน 

เปนตน มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 คิดเปน 

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.60 

3. การบริการการรับขึ้นทะเบียนเพ่ือรับสวัสดิการตาง ๆ และขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

ผูพิการตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.15 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.66 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.00 

ขอที่ไดรับความพึงพอใจตํ่า 3 อันดับแรก คือ  

1. หนวยงานมีชองทางในแสดงความคิดเห็นในการใหบริการและตอบกลับทัน

สถานการณ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 คิดเปน

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 79.40 

2. การบริการการรับขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับสวัสดิการตาง ๆ และขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

ผูพิการมีความหลากหลาย ไดแก นําไปมอบใหถึงบาน ใหมารับท่ีสวนราชการ และหนวยงานมี

การประกาศ ประชาสัมพันธ แจงขอมูลใหประชาชนไดรับทราบเก่ียวกับการใหบริการดานการรับ

ขึ้นทะเบียนเพ่ือรับสวัสดิการตาง ๆ และการขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการไดท่ัวถึง มีความ 

พึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.99 เทากัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 และ 0.64 ตามลําดับ 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 79.80 

3. หนวยงานเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ ไดแก มีชองทางรับความคิดเห็น 

แบบสอบถาม ระบบออนไลน เปนตนและอุปกรณสํานักงานสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอตอ

ความตองการในการใหบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.03 เทากัน 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และ 0.73 ตามลําดับ คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

80.60 
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ภาพท่ี 4.15 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอการขอรับบริการดานสวัสดิการสังคม 
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ตารางท่ี 4.11 ระดับความพึงพอใจตองานบริการดานเรงรัดและจัดเก็บรายได 

ประเด็น (n = 100) 풙 푺푫 รอยละ    แปลผล 

1. ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 4.20 0.43 84.00 มาก 

1.1 หนวยงานมีการแจงประชาสัมพันธ ขอมูลการชําระภาษีปาย/

คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย/คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย/

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง เชน วัน เวลาในการชําระภาษี ชอง

ทางการชําระภาษี ใหแกประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง 

4.21 0.48 84.20 มากที่สุด 

1.2 การชําระภาษีภาษีปาย/คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย/คาธรรมเนียม

จดทะเบียนพาณิชย/ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง มีขั้นตอน วิธีการ

ชําระเงินชัดเจน เขาใจงาย 

4.39 0.53 87.80 มากที่สุด 

1.3 การใหบริการชาระภาษีภาษีปาย/คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย/

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย/ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรางมี

ลําดับกอน - หลัง รวดเร็วไมลาชา 

4.12 0.57 82.40 มาก 

1.4 การใหบริการชําระภาษีปาย/คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย/

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย/ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรางอยู

ในชวงระยะเวลาที่กําหนด 

4.17 0.67 83.40 มาก 

1.5 หนวยงานมีความพรอมในการใหบริการและกระบวนการ

ใหบริการมีความรวดเร็ว  

4.10 0.48 82.00 มาก 

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 4.29 0.44 85.80 มากที่สุด 

2.1 หนวยงานมีจุดใหบริการมีมากกวา 1 ชองบริการ/เคานเตอร 

เพียงพอตอความตองการ 

4.30 0.54 86.00 มากที่สุด 

2.2 หนวยงานมีชองทางการบริการที่หลากหลาย เชน ที่สํานักงาน 

ที่บาน ระบบออนไลน ฯลฯ 

4.27 0.51 85.40 มากที่สุด 

2.3 หนวยงานมีชองทางใหบริการที่เหมาะสม มีความสะดวก แบงชอง

ชัดเจน ไมคับแคบ  

4.34 0.57 86.80 มากที่สุด 

2.4 หนวยงานมีชองทางในการรองเรียน หรือรองทุกข และแสดง

ความคิดเห็นในการใหบริการ 

4.25 0.61 85.00 มากที่สุด 

2.5 หนวยงานมีชองทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นที่เขาถึงไดงาย 

เชน โทรศัพท อีเมล ไลน เปนตน 

4.28 0.59 85.60 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.25 0.45 85.00 มากที่สุด 

3.1 เจาหนาทีมี่บุคลิกภาพเหมาะสมในการใหบริการ 4.29 0.56 85.80 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่มีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความพรอมในการ

ใหบริการอยางสุภาพ 

4.29 0.57 85.80 มากที่สุด 

3.3 เจาหนาที่ มีความรู  ความชํานาญดานการจัดเก็บภาษี  เชน 

สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ใหความรูที่เปน

ประโยชน ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง และนาเชื่อถือ ฯลฯ 

4.27 0.60 85.40 มากที่สุด 
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ประเด็น (n = 100) 풙 푺푫 รอยละ    แปลผล 

3.4 เจาหนาที่มีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอส่ิง

ตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

4.25 0.56 85.00 มากที่สุด 

3.5 เจาหนาที่ใหบริการเหมือนกันอยางเสมอภาค โดยไมเลือกปฏิบัต ิ 4.16 0.58 83.20 มาก 

4. ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก  4.29 0.50 85.80 มากที่สุด 

4.1 หนวยงานกําหนดใหมีปาย/ สัญลักษณ/ ประชาสัมพันธ บอกจุด

บริการ อยางชัดเจน 

4.28 0.60 85.60 มากที่สุด 

4.2 หนวยงานมีชองทางในการใหบริการที่ความเหมาะสมและเขาถึง

ไดสะดวก 

4.27 0.60 85.40 มากที่สุด 

4.3 อุปกรณสํานักงานมีจํานวนเพียงพอตอความตองการสําหรับผูมา

รับบริการ 

4.28 0.60 85.60 มากที่สุด 

4.4 หนวยงานเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน กลองรับ

ความคิดเห็น แบบสอบถาม 

4.32 0.60 86.40 มากที่สุด 

4.5 หนวยงานมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่เพียงพอตอความตองการ 

เชน หองสุขา นํ้าดื่ม ที่น่ังรับบริการ  

4.29 0.59 85.80 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.26 0.35 85.20 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.11 แสดงระดับความพึงพอใจจากการขอรับบริการดานเรงรัดและจัดเก็บ

รายไดโดยภาพรวมพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.20 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

1. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจสงูที่สดุ คือ ชองทางการใหบริการ และสิ่งอํานวยความ

สะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากทีสุ่ด โดยมีคาเฉลี่ย 4.29 เทากัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.44 และ 0.50 ตามลําดับ คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.80 

2. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่สอง คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความ 

พึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.00 

3. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ ขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 คิดเปนรอยละของระดับความ

พึงพอใจเทากับ 84.00 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ไดรับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ 

1. หนวยงานมีการแจงประชาสัมพันธ ขอมูลการชําระภาษีปาย/คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย/

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย/ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เชน วัน เวลาในการชําระภาษี 

ชองทางการชําระภาษี ใหแกประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ย 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 87.80 
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2. หนวยงานมีชองทางใหบริการท่ีเหมาะสม มีความสะดวก แบงชองชัดเจน ไมคับแคบ 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.80 

3. หนวยงานเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน กลองรับความคิดเห็น แบบสอบถาม

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.40 

ขอที่ไดรับความพึงพอใจตํ่า 3 อันดับแรก คือ  

1. หนวยงานมีความพรอมในการใหบริการและกระบวนการใหบริการมีความรวดเร็ว มีความ

พึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คิดเปนรอยละของระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 82.00 

2. การใหบริการชาระภาษีภาษีปาย/คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย/คาธรรมเนียมจดทะเบียน

พาณิชย/ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางมีลําดับกอน - หลัง รวดเร็วไมลาชา มีความพึงพอใจในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

82.40 

3. เจาหนาท่ีใหบริการเหมือนกันอยางเสมอภาค โดยไมเลือกปฏิบัติ มีความพึงพอใจในระดับ

มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

83.20 
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ภาพท่ี 4.16 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอการขอรับบริการดานเรงรัดและจัดเก็บรายได 
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ตารางท่ี 4.12 ระดับความพึงพอใจตองานบริการดานบริหารการศึกษา 

ประเด็น (n = 100) 풙 푺푫 รอยละ    แปลผล 

1. ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 4.24 0.47 84.80 มากที่สุด 

1.1 หนวยงานดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหมีความ

เหมาะสม 

4.28 0.49 85.60 มากที่สุด 

1.2 มีกระบวนการในการจัดการศึกษาปฐมวัยในทองถิ่นไดตามความ

ตองการของทองถิ่น 

4.37 0.53 87.40 มากที่สุด 

1.3 มีการจัดการหลักสูตรระดับปฐมวัยในสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.22 0.58 84.40 มากที่สุด 

1.4 สามารถดําเนินการจัดการ และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ 

พึงประสงค 

4.14 0.70 82.80 มาก 

1.5 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีกระบวนการทํางานที่ เปนระบบ 

มีประสิทธิภาพ 

4.17 0.53 83.40 มาก 

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 4.25 0.52 85.00 มากที่สุด 

2.1 การใหบริการมีมากกวา 1 ชองทาง เชน หมายเลขโทรศัพท

ติดตอผูรับผิดชอบโดยตรง เว็บไซต ส่ืออนไลน เปนตน 

4.35 0.58 87.00 มากที่สุด 

2.2 การเผยแพรขาวสารมีชองทางที่หลากหลาย เขาใจงาย สามารถ

นําไปใชประโยชนได เชน เว็บไซต บอรดประกาศสํานักงาน 

ส่ือสังคมออนไลน เปนตน  

4.25 0.58 85.00 มากที่สุด 

2.3 การใหบริการมีความสะดวก แบงชองชัดเจน ไมคับแคบ มีเกาอ้ี

น่ังอยางเพียงพอ 

4.22 0.63 84.40 มากที่สุด 

2.4 หนวยงานมีชองทางในการรองเรียน หรือรองทุกข และแสดง

ความคิดเห็นตอบสนองความตองการ 

4.16 0.60 83.20 มาก 

2.5 การแลกเปล่ียนความคิดเห็นมีชองทางที่ เขาถึงไดงาย เชน 

กระดานขาว อีเมล ไลน เปนตน 

4.27 0.63 85.40 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.27 0.52 85.40 มากที่สุด 

3.1 บุคลากรที่ เก่ียวของมี จํานวนเพียงพอ และมีอัตราสวนที่

เหมาะสม 

4.27 0.57 85.40 มากที่สุด 

3.2 บุคลากรที่เก่ียวของมีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความ

พรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 

4.35 0.61 87.00 มากที่สุด 

3.3 บุคลากรที่ เก่ียวของมีความรู  ความชํานาญในดานการจัด

การศึกษาปฐมวัย จัดการศึกษาไดมีประสิทธิภาพ 

4.18 0.58 83.60 มาก 

3.4 บุคลากรที่เก่ียวของมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน 

ไมขอส่ิงตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ 

เปนตน 

4.33 0.65 86.60 มากที่สุด 

3.5  บุคลากรที่เก่ียวของกับการใหบริการปฏิบัติอยางเสมอภาค  4.20 0.62 84.00 มาก 
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ประเด็น (n = 100) 풙 푺푫 รอยละ    แปลผล 

4. ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก  4.24 0.56 84.80 มากที่สุด 

4.1 หนวยงานมีปาย/ สัญลักษณ/ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 

อยางชัดเจน 

4.30 0.67 86.00 มากที่สุด 

4.2 หนวยงานมีจุดใหบริการขอมูลแกผูปกครองที่ เหมาะสมและ

เขาถึงไดสะดวก 

4.19 0.63 83.80 มาก 

4.3 อุปกรณอํานวยความสะดวกทคีวามเพียงพอตอความตองการ  4.24 0.64 84.80 มากที่สุด 

4.4 หนวยงานรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ ไดแก กลองรับความ

คิดเห็น แบบสอบถาม  ส่ือออนไลน เปนตน 

4.19 0.61 83.80 มาก 

4.5 การอํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการเปนไปตามความ

ตองการและเหมาะสม 

4.30 0.67 86.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.25 0.40 85.00 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.12 แสดงระดับความพึงพอใจจากการขอรับบริการดานบริหารการศึกษา 

โดยภาพรวมพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.25 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.40 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.00 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

1. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเปนรอยละของระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 85.40 

2. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่สอง คือ ชองทางการใหบริการ มีความ                     

พึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.00 

3. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจตํ่าที่สดุ คือ ขั้นตอนการใหบริการ และสิ่งอํานวยความ

สะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากทีสุ่ด โดยมีคาเฉลี่ย 4.24 เทากัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.47 และ 0.56 ตามลําดับ คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.80 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ไดรับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ 

1. มีกระบวนการในการจัดการศึกษาปฐมวัยในทองถ่ินไดตามความตองการของทองถ่ิน 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 87.40 

2. การใหบริการมีมากกวา 1 ชองทาง เชน หมายเลขโทรศัพทติดตอผูรับผิดชอบโดยตรง 

เว็บไซต สื่ออนไลน เปนตน และบุคลากรท่ีเก่ียวของมีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความพรอม

ในการใหบริการอยางสุภาพ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.35 เทากัน 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และ 0.61 ตามลําดับ คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

87.00 

3. บุคลากรท่ีเก่ียวของมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน 

ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 

4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.60 

ขอที่ไดรับความพึงพอใจตํ่า 3 อันดับแรก คือ  

1. สามารถดําเนินการจัดการ และแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได

อยางมีประสิทธิภาพมีคุณภาพท่ีพึงประสงค มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.14  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.80 

2. หนวยงานมีชองทางในการรองเรียน หรือรองทุกข และแสดงความคิดเห็นตอบสนองความ

ตองการ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 คิดเปน 

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.20 

3. การจัดการศึกษาปฐมวัยมีกระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ มีประสทิธิภาพ มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คิดเปนรอยละของระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 83.40 
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ภาพท่ี 4.17 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอการขอรับบริการดานบริหารการศึกษา 
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ตารางท่ี 4.13 ระดับความพึงพอใจตองานบริการดานการโยธา 

ประเด็น (n = 102) 풙 푺푫 รอยละ    แปลผล 

1. ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 4.23 0.48 84.60 มากที่สุด 

1.1 มีการติดปายประกาศ หรือแจงขอมูล หรือประชาสัมพันธ 

การขออนุญาตกอสราง การขอใช นํ้าประปาใหประชาชน

รับทราบอยางทั่วถึง  

4.25 0.54 85.00 มากที่สุด 

1.2 การจัดลําดับขั้นตอนการใหบริการการขออนุญาตกอสราง 

การขอใชนํ้าประปาชัดเจน รวดเร็ว  

4.30 0.56 86.00 มากที่สุด 

1.3 การใหบริการการขออนุญาตกอสราง การขอใชนํ้าประปามีลําดับ

กอนหลัง ไมลาชา  

4.17 0.58 83.40 มาก 

1.4 แบบฟอรมขอรับบริการ มีความกระชับ เขาใจงาย หรือมีตัวอยาง

การกรอกขอมูล 

4.23 0.60 84.60 มากที่สุด 

1.5 กระบวนการใหบริการมีความรวดเร็ว ทันตอเวลาที่กําหนด 4.22 0.52 84.40 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 4.23 0.51 84.60 มากที่สุด 

2.1 จุดในการใหบริการมีมากกวา 1 ชองบริการ/เคานเตอร 4.30 0.58 86.00 มากที่สุด 

2.2 หนวยงานมีชองทางการบริการที่หลากหลาย เชน ที่สํานักงาน 

ที่บาน ส่ือออนไลน ฯลฯ 

4.27 0.57 85.40 มากที่สุด 

2.3 หนวยงานมีชองทางใหบริการ สะดวก แบงชองชัดเจน ไมคับ

แคบ หรือมีเกาอ้ีใหน่ังอยางเพียงพอ 

4.17 0.61 83.40 มาก 

2.4 หนวยงานกําหนดใหมีชองทางในการรองเรียน หรือรองทุกข 

และแสดงความคิดเห็น 

4.16 0.52 83.20 มาก 

2.5 หนวยงานมีชองทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นที่เขาถึงได

งาย เชน โทรศัพท อีเมล เปนตน 

4.26 0.58 85.20 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.26 0.47 85.20 มากที่สุด 

3.1 เจาหนาที่แตงกายเหมาะสมในการใหบริการ 4.33 0.59 86.60 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่มีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความพรอมในการ

ใหบริการอยางสุภาพ 

4.29 0.57 85.80 มากที่สุด 

3.3 เจาหนาที่มีความรู ความชํานาญเรื่องงานการโยธา เชน สามารถ

ตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ใหความรูที่ เปน

ประโยชน ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง และนาเชื่อถือ ฯลฯ 

4.20 0.60 84.00 มาก 

3.4 เจาหนาที่มีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอส่ิง

ตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

4.25 0.55 85.00 มากที่สุด 

เจาหนาที่ใหบริการอยางเสมอภาค โดยไมเลือกปฏิบัต ิ 4.24 0.55 84.80 มากที่สุด 

4. ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก  4.25 0.43 85.00 มากที่สุด 

4.1 หนวยงานมีปาย/ สัญลักษณ/ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 

อยางชัดเจน 

4.27 0.55 85.40 มากที่สุด 
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ประเด็น (n = 102) 풙 푺푫 รอยละ    แปลผล 

4.2 จุดหรือชองที่ใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.19 0.54 83.80 มาก 

4.3 อุปกรณสําหรับผูรับบริการในสํานักงานมีเพียงพอตอความ

ตองการ 

4.25 0.56 85.00 มากที่สุด 

4.4 หนวยงานมีกลองรับความคิดเห็นหรือแบบสอบถาม เพื่อรับฟง

ขอคิดเห็นตอการใหบริการ 

4.23 0.52 84.60 มากที่สุด 

4.5 ส่ิงอํานวยความสะดวกมีความเพียงพอตอการใหบริการ เชน 

หองสุขา นํ้าดื่ม ที่น่ังรอรับบริการ  

4.30 0.56 86.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.24 0.35 84.80 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.13 แสดงระดับความพึงพอใจจากการขอรับบริการดานโยธา โดยภาพรวม

พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35  

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.80 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

1. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 คิดเปนรอยละของระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 85.20 

2. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่สอง คือ สิ่งอํานวยความสะดวก มีความ                     

พึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.00 

3. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ ขั้นตอนการใหบริการ และชองทางการ

ใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.23 เทากัน สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.48 และ 0.51 ตามลําดับ คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.60 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ไดรับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ 

1. เจาหนาท่ีแตงกายเหมาะสมในการใหบริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ย 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.60 

2. การจัดลําดับขั้นตอนการใหบริการการขออนุญาตกอสราง การขอใชนํ้าประปาชัดเจน 

รวดเร็ว สิ่งอํานวยความสะดวกมีความเพียงพอตอการใหบริการ เชน หองสุขา นํ้าด่ืม ท่ีน่ังรอรับ

บริการ และจุดในการใหบริการมีมากกวา 1 ชองบริการ/เคานเตอร มีความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.30 เทากัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 0.56 และ 0.58 ตามลําดับ คิดเปน

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.00 

3. เจาหนาท่ีมีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.80 
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ขอที่ไดรับความพึงพอใจตํ่า 3 อันดับแรก คือ  

1. หนวยงานกําหนดใหมีชองทางในการรองเรียน หรือรองทุกข และแสดงความคิดเห็น 

มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเปนรอยละของ

ระดับความพึงพอใจเทากับ 83.20 

2. การใหบริการการขออนุญาตกอสราง การขอใชนํ้าประปามีลําดับกอนหลัง ไมลาชา และ

หนวยงานมีชองทางใหบริการ สะดวก แบงชองชัดเจน ไมคับแคบ หรือมีเกาอ้ีใหน่ังอยางเพียงพอ 

มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.17 เทากัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และ 0.61 

ตามลําดับ คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.40 

3. จุดหรือชองท่ีใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก มีความพึงพอใจในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

83.80 
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ภาพท่ี 4.18 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอการขอรับบริการดานการโยธา
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ตารางท่ี 4.14 ระดับความพึงพอใจตองานบริการดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็น (n = 98) 풙 푺푫 รอยละ    แปลผล 

1. ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 4.31 0.47 86.20 มากที่สุด 

1.1 หนวยงานสงเสริมแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง  

4.36 0.54 87.20 มากที่สุด 

1.2 หนวยงานสรางความเขาใจในการนําแนวทางปฏิบัติตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอดอยางเปนขั้นตอน 

4.36 0.56 87.20 มากที่สุด 

1.3 หนวยงานจัดใหมีกิจกรรมที่เนนการใหประชาชนไดลงมือปฏิบัติ

และมีความหลากหลาย ไดแก การสงเสริมยังพื้นที่ชุมชน  

การกระจายความรูอยางทั่วถึง 

4.22 0.60 84.40 มากที่สุด 

1.4 การสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มีกิจกรรมที่เปนไปตามระยะเวลา 

4.32 0.53 86.40 มากที่สุด 

1.5 การสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การใหบริการมีความรวดเร็ว 

4.29 0.52 85.80 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 4.26 0.46 85.20 มากที่สุด 

2.1 การใหบริการมีชองทางมากกวา 1 ชองบริการ เชน หมายเลข

โทรศัพท เว็บไซต เปนตน 

4.30 0.60 86.00 มากที่สุด 

2.2 หนวยงานนําเสนอความรู และขาวสารหลากหลายอยางชัดเจน 

เขาใจงาย สามารถนําไปใชประโยชนได เชน เว็บไซต บอรด

ประกาศสํานักงาน ส่ือสังคมออนไลน เปนตน  

4.28 0.55 85.60 มากที่สุด 

2.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความสะดวก แบงชองชัดเจน ไมคับแคบ หรือมีอยาง

เพียงพอ 

4.19 0.62 83.80 มาก 

2.4 หนวยงานมีชองทางในการแสดงความคิดเห็นตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ 

4.22 0.51 84.40 มากที่สุด 

2.5 หนวยงานมีชองทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นที่เขาถึงได

งาย เชน อีเมล ส่ือออนไลน  

4.29 0.54 85.80 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.32 0.49 86.40 มากที่สุด 

3.1 เจาหนาทีมี่บุคลิกภาพเหมาะสมในการใหบริการ 4.39 0.57 87.80 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่มีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความพรอมในการ

ใหบริการอยางสุภาพ 

4.40 0.59 88.00 มากที่สุด 

3.3 เจาหนาที่มีความรู ความชํานาญในดานอํานวยความสะดวก 

เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ใหความรู

4.27 0.62 85.40 มากที่สุด 
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ประเด็น (n = 98) 풙 푺푫 รอยละ    แปลผล 

ที่เปนประโยชน ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง และนาเชื่อถือ 

ฯลฯ 

3.4 เจาหนาที่มีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอ 

ส่ิงตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 

4.31 0.56 86.20 มากที่สุด 

เจาหนาที่ใหบริการเหมือนกันอยางเสมอภาค โดยไมเลือกปฏิบัต ิ 4.24 0.56 84.80 มากที่สุด 

4. ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก  4.22 0.52 84.40 มากที่สุด 

4.1 หนวยงานกําหนดใหมีปาย/ สัญลักษณ/ ประชาสัมพันธ บอกจุด

บริการ อยางชัดเจน 

4.22 0.57 84.40 มากที่สุด 

4.2 จุดหรือชองทางที่ใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.20 0.57 84.00 มาก 

4.3 อุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

4.22 0.63 84.40 มากที่สุด 

4.4 หนวยงานเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ ไดแก กลองรับ

ความคิดเห็น แบบสอบถาม ระบบออนไลน 

4.22 0.63 84.40 มากที่สุด 

4.5 ส่ิงอํานวยความสะดวกมีความเพียงพอในการจัดกิจกรรม ไดแก 

หองสุขา นํ้าดื่ม ที่น่ังรอรับบริการ  

4.20 0.61 84.00 มาก 

ภาพรวม 4.28 0.38 85.60 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.14 แสดงระดับความพึงพอใจจากการขอรบับรกิารดานการสงเสรมิและพฒันา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ โดย

มีคาเฉลี่ย 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.60 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

1. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 คิดเปนรอยละของระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 86.40 

2. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่สอง คือ ขั้นตอนการใหบริการ มีความ                     

พึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.20 

3. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่สาม คือ ชองทางการใหบริการ มีความ                     

พึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.20 

4. ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ สิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเปนรอยละของระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 84.40 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ไดรับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ 
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1. เจาหนาท่ีมีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ 
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.40 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 88.00 

2. เจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพเหมาะสมในการใหบริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ย 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 87.80 

3. หนวยงานสงเสริมแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหประชาชน

รับทราบอยางท่ัวถึง และหนวยงานสรางความเขาใจในการนําแนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาถายทอดอยางเปนขั้นตอน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.36 เทากัน 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 และ 0.56 ตามลําดับ คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

87.20 

ขอที่ไดรับความพึงพอใจตํ่า 3 อันดับแรก คือ  

1. การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสะดวก 

แบงชองชัดเจน ไมคับแคบ หรือมีอยางเพียงพอ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.19  

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.80 

2. จุดหรือชองทางท่ีใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก และสิ่งอํานวยความ

สะดวกมีความเพียงพอในการจัดกิจกรรม ไดแก หองสุขา นํ้าด่ืม ท่ีน่ังรอรับบริการ มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.20 เทากัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และ 0.61 ตามลําดับ คิดเปน

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.00 

3. หนวยงานมีชองทางในการแสดงความคิดเห็นตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

หนวยงานกําหนดใหมปีาย/ สัญลักษณ/ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ อยางชัดเจน หนวยงานจัดให

มีกิจกรรมท่ีเนนการใหประชาชนไดลงมือปฏิบัติและมีความหลากหลาย ไดแก การสงเสริมยังพ้ืนท่ี

ชุมชน การกระจายความรูอยางท่ัวถึง อุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอตอความตองการของ

ผูรับบริการ และหนวยงานเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ ไดแก กลองรับความคิดเห็น 

แบบสอบถาม ระบบออนไลน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 เทากัน 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 0.57 0.60 0.63 และ 0.63 ตามลําดับ คิดเปนรอยละของระดับความ

พึงพอใจเทากับ 84.40 
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ภาพท่ี 4.19 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจตอการขอรับบริการดานการสงเสริมและพัฒนา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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สิ่งอํานวยความสะดวก

ขอที่ 3.5

ขอที่ 3.4

ขอที่ 3.3

ขอที่ 3.2

ขอที่ 3.1

เจาหนาที่ผูใหบรกิาร

ขอที่ 2.5

ขอที่ 2.4

ขอที่ 2.3

ขอที่ 2.2

ขอที่ 2.1

ชองทางการใหบริการ

ขอที่ 1.5
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ขอที่ 1.1

ข้ันตอนการใหบริการ

3.60 3.85 4.10 4.35 4.60

งานดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 4.15 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ 

งานดาน 
            ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน          ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน เฉพาะใน 4 ประเด็น 

 풙 푺푫.  รอยละ             แปลผล            풙     푺푫.           รอยละ        แปลผล 

สาธารณสุข 3.91 0.64 78.20 มาก 3.99 0.48 79.80 มาก 

สวัสดิการสงัคม 4.02 0.70 80.40 มาก 4.08 0.52 81.60 มาก 

เรงรัดและจัดเก็บรายได 4.26 0.56 85.20 มากที่สุด 4.26 0.35 85.20 มากที่สุด 

บรหิารการศึกษา 4.26 0.61 85.20 มากที่สุด 4.25 0.40 85.00 มากที่สุด 

การโยธา 4.28 0.51 85.60 มากที่สุด 4.24 0.35 84.80 มากที่สุด 

การสงเสรมิและพัฒนาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

4.28 0.56 85.60 มากที่สุด 4.28 0.38 85.60 มากที่สุด 

รวม 4.17 0.60 83.40 มาก 4.18 0.41 83.60 มาก 
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สาธารณสุข สวัสดิการสังคม เรงรัดและจัดเก็บรายได บริหารการศึกษา การโยธา การสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ศก.พอเพียง
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ระดับความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ
ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน ความพึงพอใจในภาพรวมเฉพาะใน 4 ประเด็น

ภาพท่ี 4.20 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจในแตละงานบริการจําแนกตามประเด็น 
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จากตารางที่ 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ โดยการ

เปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการในแตละงาน และความพึงพอใจในภาพรวมตอ

การใหบริการในแตละงาน เฉพาะใน 4 ประเด็น (ข้ันตอนการใหบริการ ชองทางการใหบริการ 

เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก) โดยภาพรวม พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมของทัง้ 

6 งาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 คิดเปนรอยละของระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 83.40 และความพึงพอใจในภาพรวมของทั้ง 6 งาน เฉพาะใน 4 ประเด็น อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 4.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.60 

หากมองในแตละงาน พบวา 

1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของงานดานสาธารณสุข อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย 3.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 78.20 

โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมของทั้ง  4 ประเด็น ในระดับมากเชนเดียวกัน มีคาเฉลี่ย 3.99 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 79.80 

2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของงานดานสวัสดิการสังคม อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.02 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

80.40 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมของทั้ง 4 ประเด็น ในระดับมากเชนเดียวกัน มีคาเฉลี่ย 4.08 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 81.60 

3. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบรกิารของงานดานเรงรัดและจัดเก็บรายได

อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 คิดเปนรอยละของระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 85.20 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมของทั้ง 4 ประเด็น ในระดับมากที่สุด

เชนเดียวกัน มีคาเฉลี่ย 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 85.20 

4. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของงานดานบริหารการศึกษา อยูใน

ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.26 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 85.20 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมของทั้ง 4 ประเด็น ในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน 

มีคาเฉลี่ย 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.00 

5. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของงานดานการโยธา อยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

58.60 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมของทั้ง 4 ประเด็น ในระดับมากที่สดุเชนเดียวกัน มีคาเฉลีย่ 4.24 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.80 

6. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของงานดานการสงเสริมและพัฒนา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.60 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมของทั้ง 
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4 ประเด็น ในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน มีคาเฉลี่ย 4.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.60 

 

ตารางท่ี 4.16 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการจําแนกตามการใชบริการ 

การใชบริการ 풙 푺푫 รอยละ แปลผล 

ชองทางการขอรับบริการ     

มาติดตอที่สํานักงาน 4.21 0.43 84.20 มากที่สุด 

โทรศัพท 4.07 0.43 81.40 มาก 

หนังสือ/จดหมาย 4.04 0.39 80.80 มาก 

ชองทางอื่น ๆ เชน มาที่บาน เปนตน 4.33 0.36 86.60 มากที่สุด 

วัน         

จันทร 4.13 0.44 82.60 มาก 

อังคาร 4.17 0.47 83.40 มาก 

พุธ 4.19 0.44 83.80 มาก 

พฤหัสบดี 4.23 0.39 84.60 มากที่สุด 

ศุกร 4.23 0.35 84.60 มากที่สุด 

เสาร - - - - 

อาทิตย - - - - 

เวลา         

8.30 – 10.00 น. 4.15 0.42 83.00 มาก 

10.01 – 12.00 น. 4.20 0.42 84.00 มาก 

12.01 – 14.00 น. 4.14 0.51 82.80 มาก 

14.01 – ปด 4.35 0.32 87.00 มากที่สุด 

ระยะเวลาท่ีใช         

ครึ่งช่ัวโมงหรือตํ่ากวา  4.16 0.42 83.20 มาก 

31 นาที – 1 ช่ัวโมง 4.20 0.44 84.00 มาก 

ระหวาง 1 – 2 ช่ัวโมง  4.29 0.25 85.80 มากที่สุด 

ระหวาง 2 – 3 ช่ัวโมง - - - - 

ระหวาง 3 – 4 ช่ัวโมง  - - - - 

มากกวา 4 ช่ัวโมง - - - - 

 



 

 81 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

จากตารางที่ 4.16 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางผูรับบริการ สรุปไดดังน้ี 

 จําแนกตามชองทางการขอรับบริการ พบวา ผูรับบริการแตละชองทางมีความพึงพอใจ                     

ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยชองทางอื่นๆ เชน มาที่บาน เปนตน มีความพึงพอใจสูงที่สุด อยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากบั 

86.60 ชองทางมาติดตอที่สํานักงาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.21 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.43 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.20 ชองทางโทรศัพท มีความ 

พึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 คิดเปนรอยละของระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 81.40 และตํ่าที่สุดคือชองทางหนังสือ/จดหมาย มีความพึงพอใจในระดับมาก

เชนเดียวกัน มีคาเฉลี่ย 4.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 80.60  

 จําแนกตามวันท่ีมาใชบริการ พบวา ผูใชบริการในแตละวันมีความพึงพอใจในระดับมากถึง

มากที่สุด โดยวันศุกรและวันพฤหัสบดี มีความพึงพอใจสูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.23 

เทากัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 และ 0.39 ตามลําดับ คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 84.60 รองลงมา คือ วันพุธ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.19 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.44 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.80 วันอังคาร มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 83.40 และตํ่าที่สุด คือ วันจันทร  มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.60 

 จําแนกตามเวลาท่ีมาใชบริการ พบวา ผูรับบริการในแตละชวงเวลามีความพึงพอใจในระดับ

มากถึงมากที่สุด โดยชวงเวลา 14.01 – ปด มีความพึงพอใจสูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 

4.35 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 87.00 รองลงมา 

คือ ชวงเวลา 10.01 – 12.00 น. มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.42 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเท ากับ  84.00 ชวง เวลา 8.30 – 10.00 น. 

มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 คิดเปนรอยละของระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 83.00 และตํ่าที่สุด คือ ชวงเวลา 12.01 – 14.00 น. มีความพึงพอใจในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย 4.14 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

82.80 

จําแนกตามระยะเวลาท่ีมาใชบริการ พบวา ผูรับบริการในแตละระยะเวลามีความพึงพอใจ                          

ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยระยะเวลาระหวาง 1 – 2 ช่ัวโมง มีความพึงพอใจสูงที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.29 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.80 รองลงมา คือ

ระยะเวลาระหวาง 31 นาที – 1 ช่ัวโมง มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.20 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.44 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.00 และตํ่าที่สุด คือ ระยะเวลาครึ่ง
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ช่ัวโมงหรือตํ่ากวา มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 คิดเปน

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.20                                                                                                                             

 

ภาพท่ี 4.21 แผนภูมิระดับความพึงพอใจตอจําแนกตามชองทางการขอรับบริการ 

 

ภาพท่ี 4.22 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจําแนกตามวันท่ีรับบริการ 

4.04

4.07

4.21

4.33

หนังสือ/จดหมาย

โทรศัพท

มาติดตอที่สํานักงาน

ชองทางอื่น ๆ เชน มา

ที่บาน เปนตน

3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40

จําแนกตามชองทางการขอรับบริการ

4.13

4.17

4.19

4.23

4.23

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

4.05 4.10 4.15 4.20 4.25

จําแนกตามวันท่ีรับบริการ
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ภาพท่ี 4.23 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจําแนกตามเวลาท่ีรับบริการ 

 
 

ภาพท่ี 4.24 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจําแนกตามระยะเวลาท่ีรับบริการ 

4.14

4.15

4.20

4.35

12.01 – 14.00 น.

8.30 – 10.00 น.

10.01 – 12.00 น.

14.01 – ปด

4.03 4.10 4.16 4.23 4.29 4.36 4.42

จําแนกตามเวลาท่ีรับบริการ

4.16

4.2

4.29

ครึ่งช่ัวโมงหรือตํ่ากวา 

31 นาที – 1 ช่ัวโมง

ระหวาง 1 – 2 ช่ัวโมง 

4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30

จําแนกตามระยะเวลาที่รับบริการ
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ตารางท่ี 4.17 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

การใชบริการ 풙 푺푫 รอยละ แปลผล 

เพศ     

ชาย 4.25 0.40 85.00 มากที่สุด 

หญิง 4.15 0.45 83.00 มาก 

อาย ุ         

วัยรุน (13 – 17 ป) 4.16 0.36 83.20 มาก 

วัยหนุมสาว (18 – 35 ป) 4.14 0.45 82.80 มาก 

วัยกลางคนชวงตน (36 – 45 ป)  4.15 0.44 83.00 มาก 

วัยกลางคนชวงปลาย (46 – 60 ป) 4.25 0.39 85.00 มากที่สุด 

วัยสูงอายุ (61 ปข้ึนไป)  4.23 - 84.60 มากที่สุด 

สถานภาพสมรส         

โสด 4.34 0.31 86.80 มากที่สุด 

สมรส 4.16 0.44 83.20 มาก 

หมาย/หยา/แยกกันอยู 4.24 0.31 84.80 มากที่สุด 

ระดับการศึกษา         

ไมรูหนังสือ 4.50 - 90.00 มากที่สุด 

ประถมศึกษาหรือเทียบเทา 4.32 0.39 86.40 มากที่สุด 

มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 4.31 0.31 86.20 มากที่สุด 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเทา 4.13 0.44 82.60 มาก 

อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเทา 4.10 0.46 82.00 มาก 

ปริญญาตรี 4.19 0.42 83.80 มาก 

สูงกวาปริญญาตรี 4.00 0.15 80.00 มาก 

อาชีพหลัก         

นักเรียน/นักศึกษา 4.22 0.33 84.40 มากที่สุด 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 4.20 0.41 84.00 มาก 

พนักงานเอกชน 4.13 0.40 82.60 มาก 

รับจางทั่วไป 4.19 0.44 83.80 มาก 

เกษตรกร 4.21 0.50 84.20 มากที่สุด 

วางงาน 3.84 0.52 76.80 มาก 

แมบาน/พอบาน/เกษียณ - - - - 

รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 4.13 0.34 82.60 มาก 
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การใชบริการ 풙 푺푫 รอยละ แปลผล 

อื่น ๆ  - - - - 

รายไดตอเดือน         

ไมมีรายได 4.06 0.41 81.20 มาก 

ไมเกิน 5,000 บาท 4.25 0.28 85.00 มากที่สุด 

5,001 – 10,000 บาท 4.25 0.37 85.00 มากที่สุด 

10,001 – 15,000 บาท 4.15 0.41 83.00 มาก 

15,001 – 20,000 บาท 4.20 0.48 84.00 มาก 

20,001 – 25,000 บาท 4.12 0.54 82.40 มาก 

25,001 – 30,000 บาท 4.13 0.04 82.60 มาก 

30,000 บาทข้ึนไป 4.00 0.21 80.00 มาก 

จากตารางที่ 4.17 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะสวนบคุคล 

สรุปผลไดดังน้ี 

จําแนกตามเพศ พบวา เพศชายมีความพึงพอใจมากกวาเพศหญิง อยูในระดับมากที่สุด                  

มีคาเฉลี่ย 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.00

และเพศหญิง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 คิดเปน

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.00 

จําแนกตามอาย ุพบวา ชวงวัยที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ วัยกลางคนชวงปลาย (46 – 60 

ป) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.25 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.00 รองลงมา คือ วัยสูงอายุ (61 ปข้ึนไป) มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน มีคาเฉลี่ย 4.23 (ไมมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เน่ืองจากมีผูตอบ

แบบสอบถามเพียงคนเดียว) คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.60 วัยรุน (13 – 17 ป)

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 คิดเปนรอยละของ

ระดับความพึงพอใจเทากับ 83.20 วัยกลางคนชวงตน (36 – 45 ป) มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 4.15 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.00 

และวัยกลางคนชวงปลาย (46 – 60 ป )  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.14 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.80 

จําแนกตามสถานภาพ พบวา สถานภาพที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ สถานภาพโสด 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากทีสุ่ด มีคาเฉลี่ย 4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 คิดเปนรอยละของ

ระดับความพึงพอใจเทากับ 86.80 รองลงมา คือ สถานภาพหมาย/หยา/แยกกันอยู มีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน มีคาเฉลี่ย 4.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 คิดเปนรอยละของ
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ระดับความพึงพอใจเทากับ 84.80 และสถานภาพสมรส มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

4.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.20 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาที่มีความพึงพอใจสงูทีสุ่ด คือ ไมรูหนังสอื 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.50 (ไมมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เน่ืองจากมีผูตอบ

แบบสอบถามเพียงคนเดียว) คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 90.00 รองลงมา คือ 

ประถมศึกษาหรือเทียบเทา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน มีคาเฉลี่ย 4.32 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.40 มัธยมศึกษา

ตอนตนหรือเทียบเทา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.31 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.20 ปริญญาตรี มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

83.80 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเทา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.60 อนุปริญญา ปวส. 

หรือเทียบเทา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.10 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 คิดเปน

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.00 และสูงกวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 80.00 

จําแนกตามตามอาชีพ พบวา อาชีพที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ นักเรียน/นักศึกษา 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 คิดเปนรอยละของ

ระดับความพึงพอใจเทากับ 84.40 รองลงมา คือ เกษตรกร มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด

เชนเดียวกัน มีคาเฉลี่ย 4.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 84.20 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.20 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.41 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.00 รับจางทั่วไป มีความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 83.80 รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 เทากัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 และ 0.40 ตามลําดับ คิดเปน

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.60 และวางงาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

3.84 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 76.80  

จําแนกตามรายได พบวา กลุมรายไดที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ กลุมรายไดไมเกิน 5,000 

บาท และกลุมรายได 5,000 – 10,000 บาท มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.25 

เทากัน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 และ 0.37 ตามลําดับ คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 85.00 รองลงมา คือ กลุมรายได 15,001 – 20,000 บาท มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 4.20 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

84.00 กลุมรายได 10,001 – 15,000 บาท มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.15 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 เปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.00 กลุมรายได
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25,001 – 30,000 บาท มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั 

0.04 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.60 กลุมรายได 20,001 – 25,000 บาท 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.40 กลุมไมมีรายได มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

4.06 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 81.20 และ

กลุมรายได 30,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.21 คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 80.00  

 

ภาพท่ี 4.25 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจําแนกตามเพศ 

 

4.13

4.27

หญิง

ชาย

4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30

จําแนกตามเพศ
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ภาพท่ี 4.26 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจําแนกตามอาย ุ
 

 

ภาพท่ี 4.27 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจําแนกตามสถานภาพ 

4.14

4.15

4.16

4.23

4.25

วัยหนุมสาว (18 – 35 ป)

วัยกลางคนชวงตน         

(36 – 45 ป)

วัยรุน (13 – 17 ป)

วัยสูงอายุ (61 ปข้ึนไป) 

วัยกลางคนชวงปลาย          

(46 – 60 ป)

4.05 4.10 4.15 4.20 4.25 4.30

จําแนกตามอายุ

4.16

4.24

4.34

สมรส

หมาย/หยา/แยกกันอยู

โสด

4.00 4.10 4.20 4.30 4.40

จําแนกตามสถานภาพ
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ภาพท่ี 4.28 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจําแนกตามการศึกษา 
 

4.00

4.10

4.13

4.19

4.31

4.32

4.50

สูงกวาปริญญาตรี

อนุปริญญา ปวส. หรือ

เทียบเทา

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปวช. หรือเทียบเทา

ปริญญาตรี

มัธยมศึกษาตอนตนหรือ

เทียบเทา

ประถมศึกษาหรือ

เทียบเทา

ไมรูหนังสือ

3.80 4.00 4.20 4.40 4.60

จําแนกตามการศึกษา
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ภาพท่ี 4.29 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจําแนกตามอาชพี 

  

3.84

4.13

4.13

4.19

4.20

4.21

4.22

วางงาน

พนักงานเอกชน

รับราชการ/พนักงานของ

รัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

รับจางทั่วไป

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว

เกษตรกร

นักเรียน/นักศึกษา

3.60 3.80 4.00 4.20 4.40

จําแนกตามอาชีพ
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ภาพท่ี 4.30 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจําแนกตามรายได 

  

4.22

4.28

4.29

4.31

4.34

4.35

5,001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

ไมเกิน 5,000 บาท

ไมมีรายได

15,001-20,000 บาท

20,001-25,000 บาท

4.10 4.20 4.30 4.40 4.50

จําแนกตามรายไดตอเดือน
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ตารางท่ี 4.18 ขอเสนอแนะตอการใหบริการ 

ประเด็น   จํานวน รอยละ 

นํ้าประปาไมไหล 23 46.00 

วัคซีนไมทั่วถึง 14 28.00 

เพิ่มเครื่องเลนและเครื่องเลนชํารุด 3 6.00 

ดูแลผูสูงอายุ 3 6.00 

อยากใหมีกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน 3 6.00 

อยากใหมีมาตรการปองกันโควิดมากกวาน้ี 2 4.00 

รถของสํานักงานชํารุด 1 2.00 

อยากใหทําเศรษฐกิจพอเพียง 1 2.00 

รวม 50 100.00 

จากตารางที่ 4.18 แสดงขอเสนอแนะจากผูรับบริการ พบวา นํ้าประปาไมไหล มากที่สุด 

จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 46.00 รองลงมาคือ วัคซีนไมทั่วถึง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 

28.00 เพิ่มเครื่องเลนและเครื่องเลนชํารุด/ดูแลผูสูงอายุ/อยากใหมีกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน จํานวน

ประเด็นละ 3 คน คิดเห็นรอยละ 6.00 อยากใหมีมาตรการปองกันโควิดมากกวาน้ี จํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 4.00 และรถของสํานักงานชํารุด/อยากใหทําเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนประเด็นละ 

1 คน คิดเปนรอยละ 2.00 
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ภาพท่ี 4.31 แผนภูมิแสดงขอเสนอแนะตอการใหบริการ 
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ตารางท่ี 4.19 ความคาดหวังตอการใหบริการ 

ประเด็น   จํานวน รอยละ 

ดูแลประชาชนใหทั่วถึง 1 100.00 

รวม 1 100.00 

จากตารางที่ 4.19 แสดงความคาดหวังจากผูรับบริการ พบวา ดูแลประชาชนใหทั่วถึง 

มากที่สุด มีจํานวน 1 คน คิดเห็นรอยละ 100.00  

 

ภาพท่ี 4.32 แผนภูมิแสดงความคาดหวังตอการใหบริการ

100.00%

จําแนกตามความคาดหวัง

ดูแลประชาชนใหทั่วถึง
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บทท่ี 5  

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ควนปริง ประจําปงบประมาณ 2564 ในครั้งน้ี คณะผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน คือ  

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การรวบรวมขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติที่ใชในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ควนปริง ประจําปงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลควนปริง จํานวน 6 งานบริการ คือ 1.งานดานสาธารณสุข 

2.งานดานสวัสดิการสังคม 3.งานดานเรงรัดและจัดเก็บรายได 4.งานดานบริหารการศึกษา 5.งานดาน

การโยธา และ 6.งานดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในดานตาง ๆ ที่ 

อปท. กําหนด ไดแก ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 

ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก โดยกลุมตัวอยาง

ประกอบดวย ประชาชนทั่วไป เจาหนาที่ของรัฐ และหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 600 

ตัวอยาง  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยไดสรางข้ึน แบงออกเปน 3 สวน  

ตามลําดับดังน้ี สวนที่ 1 ขอมูลการใชบริการจากองคการบริหารสวนตําบลควนปริง ไดแก งานที่ขอรบั

บริการ ชองทางการขอรับบริการ วันที่และเวลามาใชบริการสูงสุด และเวลารอรับบริการสูงสุด สวนที่ 

2 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก สถานที่ทํางาน/ที่พักอาศัย เพศ ชวงอายุ สถานภาพการ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายไดตอเดือน สวนที่ 3 ไดแก คําถามเกี่ยวกับความ 

พึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลควนปริง โดยแตละงานประกอบดวย ความ 

พึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่

ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก และขอเสนอแนะ/ความคาดหวังตอการ

ใหบริการ 

ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนแบบเลือกตอบ (Check List) แบบประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ โดยทําการทดสอบ (Try out) แบบสอบถามที่ใชกับกลุมตัวอยางทีม่ีลกัษณะคลายกบั

กลุมเปาหมาย รวม 30 คน แลวนําไปหาความเช่ือมั่น ใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของ 

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใชโปรแกรมทดสอบสถิติสําเร็จรูป ในสวนของแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.838 ซึ่งสูงพอที่จะนํามาใชเปน

เครื่องมือในการดําเนินโครงการวิจัยในครั้งน้ี 
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การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดทําการอบรมและฝกทักษะแกนักศึกษาของมหาวิทยาลยั

สวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง รวมถึงมีเจาหนาที่ที่มีประสบการณควบคุมดูแลในการ

ดําเนินการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อหาคาสถิติตาง ๆ ประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และนําเสนอขอมูลเปนตาราง และแผนภูมิตาง ๆ 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. ผูรับบริการใชบริการดานสาธารณสุข ดานสวัสดิการสังคม ดานเรงรัดและจัดเก็บรายได

ดานบริหารการศึกษา ดานการโยธา และดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. ผูรับบริการมีจํานวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุอยูในชวงวัยกลางคนชวงตน (36 –  

45 ป) สวนใหญมีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเทา ประกอบอาชีพ

คาขาย/ธุรกิจสวนตัวมากที่สุด และมีรายไดอยูในชวง 10,001 – 15,000 บาท 

3. ผูรับบริการสวนใหญ ขอรับบริการโดยมาติดตอที่สํานักงาน ในวันอังคาร เวลา 8.30 น. –  

10.00 น. และใชเวลารอรับบริการ 31 นาที – 1 ช่ัวโมง 

4. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รวม 6 งาน คือ ดานสาธารณสุข ดานสวัสดิการสังคม 

ดานเรงรัดและจัดเก็บรายได ดานบริหารการศึกษา ดานการโยธา และดานการสงเสรมิและพัฒนาตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.60 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังน้ี  

4.1 ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงทีสุ่ด คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.00 

4.2 ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่สอง คือ ชองทางการใหบริการ อยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.80 

4.3 ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจเปนอันดับที่สาม คือ สิ่งอํานวยความสะดวก 

อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.60 

4.4 ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ ขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับ

มาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.20 

5. ความพึงพอใจจําแนกตามงานบริการ สรุประดับความพึงพอใจจําแนกตามงานบริการ             

ไดดังน้ี 

5.1 งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่ 1 คือ ดานการสงเสริมและพัฒนาตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

85.60 
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5.1.1 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ไดดังน้ี  

5.1.1.1 อันดับที่ 1 คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ

มากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.40 

5.1.1.2 อันดับที่ 2 คือ คือ ขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมใน

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.20 

5.1.1.3 อันดับที่ 3 คือ ชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ

มากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.20 

5.1.1.4 อันดับที่ 4 คือ สิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมใน

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.40 

5.1.2 เมื่อพิจารณางานเปนรายขอ สรุปตามระดับความพึงพอใจ ไดดังน้ี 

5.1.2.1 ขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) เจาหนาท่ีมีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความพรอมในการ

ใหบริการอยางสุภาพ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 88.00 

2) เจาหนาท่ีมีบุคลิกภาพเหมาะสมในการใหบริการ มีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 87.80 

3) หนวยงานสงเสริมแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง และหนวยงานสรางความเขาใจในการนําแนวทางปฏิบัติ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอดอยางเปนขั้นตอน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเปน

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 87.20 

5.1.2.2 ขอที่ไดรับความพึงพอใจตํ่าสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความสะดวก แบงชองชัดเจน ไมคับแคบ หรือมีอยางเพียงพอ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.80 

2) จุดหรือชองทางท่ีใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 

และสิ่งอํานวยความสะดวกมีความเพียงพอในการจัดกิจกรรม ไดแก หองสุขา นํ้าด่ืม ท่ีน่ังรอรับบริการ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.00 

3) หนวยงานมีชองทางในการแสดงความคิดเห็นตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ หนวยงานกําหนดใหมีปาย/ สัญลักษณ/ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ 

อยางชัดเจน หนวยงานจัดใหมีกิจกรรมท่ีเนนการใหประชาชนไดลงมือปฏิบัติและมีความหลากหลาย 

ไดแก การสงเสริมยังพ้ืนท่ีชุมชน การกระจายความรูอยางท่ัวถึง อุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความ

เพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ และหนวยงานเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ ไดแก 
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กลองรับความคิดเห็น แบบสอบถาม ระบบออนไลน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.40 

5.2 งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจอนัดับที่ 2 คือ ดานเรงรัดและจัดเก็บรายได อยูใน

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.20 

5.2.1 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ไดดังน้ี  

5.2.1.1 อันดับที่ 1 คือ ชองทางการใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.80 

5.2.1.2 อันดับที่ 2 คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ

มากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.00 

5.2.1.3 อันดับที่ 3 คือ ขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ

มาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.00 

5.2.2 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สรุปไดดังน้ี 

5.2.2.1 ขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) หนวยงานมีการแจงประชาสัมพันธ ขอมูลการชําระภาษีปาย/

คาธรรมเนียมขยะมลูฝอย/คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย/ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง เชน วัน เวลา

ในการชําระภาษี ชองทางการชําระภาษี ใหแกประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง มีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 87.80 

2) หนวยงานมีชองทางใหบริการท่ีเหมาะสม มีความสะดวก แบงชอง

ชัดเจน ไมคับแคบ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

86.80 

3) หนวยงานเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน กลองรับความ

คิดเห็น แบบสอบถามมีความพงึพอใจในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากบั 

86.40 

5.2.2.2 ขอที่ไดรับความพึงพอใจตํ่าสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) หนวยงานมีความพรอมในการใหบริการและกระบวนการใหบริการ 

มีความรวดเร็ว มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.00 

2) การใหบริการชาระภาษีภาษีปาย/คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย/

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย/ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางมีลําดับกอน - หลัง รวดเร็วไมลาชา 

มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.40 

3) เจาหนาท่ีใหบริการเหมือนกันอยางเสมอภาค โดยไมเลือกปฏิบัติ 

มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.20 
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5.3 งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่ 3 คือ ดานบริหารการศึกษา อยูในระดับ

มากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.00 

5.3.1 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน สรปุตามระดับความพึงพอใจ ไดดังน้ี  

5.3.1.1 อันดับที่ 1 คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ

มากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.40 

5.3.1.2 อันดับที่ 2 คือ ชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ

มากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.00 

5.3.1.3 อันดับที่ 3 คือ ขั้นตอนการใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.80 

5.3.2 เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา สรปุไดดังน้ี 

5.3.2.1 ขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) มีกระบวนการในการจัดการศึกษาปฐมวัยในทองถ่ินไดตามความ

ตองการของทองถ่ิน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

87.40 

2) การใหบริการมีมากกวา 1 ชองทาง เชน หมายเลขโทรศัพท

ติดตอผูรับผิดชอบโดยตรง เว็บไซต สื่ออนไลน เปนตน และบุคลากรท่ีเก่ียวของมีความเต็มใจ 

ยิ้มแยมแจมใส และความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเปน

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 87.00 

3) บุคลากรท่ีเก่ียวของมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน 

ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน มีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ดุ 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.60 

5.3.2.2 ขอที่ไดรับความพึงพอใจตํ่าสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) สามารถดําเนินการจัดการ และแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพมีคุณภาพท่ีพึงประสงค มีความพึงพอใจในระดับมาก 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.80 

2) หนวยงานมีชองทางในการรองเรียน หรือรองทุกข และแสดงความ

คิดเห็นตอบสนองความตองการ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 83.20 

3) การจัดการศึกษาปฐมวัยมีกระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ 

มีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.40 
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5.4 งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่ 4 คือ ดานการโยธา อยูในระดับมากที่สุด 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.80 

5.4.1 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ไดดังน้ี  

5.4.1.1 อันดับที่ 1 คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ

มากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.20 

5.4.1.2 อันดับที่ 2 คือ สิ่งอํานวยความสะดวก มีความพึงพอใจโดยรวมใน

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.00 

5.4.1.3 อันดับที่ 3 คือ ขั้นตอนการใหบริการ และชองทางการใหบริการ 

มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.60 

5.4.2 เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา สรปุไดดังน้ี 

5.4.2.1 ขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) เจาหนาท่ีแตงกายเหมาะสมในการใหบริการ มีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.60 

2) การจัดลําดับขั้นตอนการใหบริการการขออนุญาตกอสราง การขอ

ใชนํ้าประปาชัดเจน รวดเร็ว สิ่งอํานวยความสะดวกมีความเพียงพอตอการใหบริการ เชน หองสุขา 

นํ้าด่ืม ท่ีน่ังรอรับบริการ และจุดในการใหบริการมีมากกวา 1 ชองบริการ/เคานเตอร มีความ 

พึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.00 

3) เจาหนาท่ีมีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความพรอมในการ

ใหบริการอยางสุภาพ มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากบั 

85.80 

5.4.2.2 ขอที่ไดรับความพึงพอใจตํ่าสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) หนวยงานกําหนดใหมีชองทางในการรองเรียน หรือรองทุกข และ

แสดงความคิดเห็น มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.20 

2) การใหบริการการขออนุญาตกอสราง การขอใชนํ้าประปามีลําดับ

กอนหลัง ไมลาชา และหนวยงานมีชองทางใหบริการ สะดวก แบงชองชัดเจน ไมคับแคบ หรือมีเกาอ้ี

ใหน่ังอยางเพียงพอ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

83.40 

3) จุดหรือชองท่ีใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 

มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.80 

5.5 งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่ 5 คือ ดานสวัสดิการสังคม อยูในระดับ

มาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 81.60 
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5.5.1 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ไดดังน้ี  

5.5.1.1 อันดับที่ 1 คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ

มาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.00 

5.5.1.2 อันดับที่ 2 คือ ชองทางการใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ

มาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 81.60 

5.5.1.3 อันดับที่ 3 คือ ขั้นตอนการใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 81.40 

5.5.2 เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา สรปุไดดังน้ี 

5.5.2.1 ขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) เจาหนาท่ีใหบริการมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน 

ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ เปนตน มีความพึงพอใจในระดับมาก 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.00 

2) การใหบริการมีมากกวา 1 ชองทางบริการ เชน หมายเลข

โทรศัพท เว็บไซต ไลน เปนตน มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 83.60 

3) การบริการการรับขึ้นทะเบียนเพ่ือรับสวัสดิการตาง ๆ และขอรับ

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของ

ระดับความพึงพอใจเทากับ 83.00 

5.5.2.2 ขอที่ไดรับความพึงพอใจตํ่าสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) หนวยงานมีชองทางในแสดงความคิดเห็นในการใหบริการและ

ตอบกลับทันสถานการณ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

79.40 

2) การบริการการรับขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับสวัสดิการตาง ๆ และ

ขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการมีความหลากหลาย ไดแก นําไปมอบใหถึงบาน ใหมารับท่ีสวน

ราชการ และหนวยงานมีการประกาศ ประชาสัมพันธ แจงขอมูลใหประชาชนไดรับทราบเก่ียวกับ

การใหบริการดานการรับขึ้นทะเบียนเพ่ือรับสวัสดิการตาง ๆ และการขอรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

ผูพิการไดท่ัวถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 79.80 

3) หนวยงานเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ ไดแก มีชองทาง

รับความคิดเห็น  แบบสอบถาม ระบบออนไลน เปนตนและอุปกรณสํานักงานสําหรับผูรับบริการมี

ความเพียงพอตอความตองการในการใหบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของ

ระดับความพึงพอใจเทากับ 80.60 

 



 

 102 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

5.6 งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ ดานสาธารณสุข อยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 79.80 

5.6.1 เมื่อพจิารณาเปนรายดาน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ไดดังน้ี  

5.6.1.1 อันดับที่ 1 คือ เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ

มาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 80.40 

5.6.1.2 อันดับที่ 2 คือ ชองทางการใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 80.20 

5.6.1.3 อันดับที่ 3 คือ ขั้นตอนการใหบริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ

มาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 78.40 

5.6.2 เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา สรปุไดดังน้ี 

5.6.2.1 ขอที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) มีชองทางเผยแพรใหรับทราบถึงการใหบริการท่ีหลากหลาย

อยางชัดเจน เขาใจงาย สามารถนําไปใชประโยชนได เชน เว็บไซต บอรดประกาศ สื่อสังคม

ออนไลน ฯลฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.00 

2) ปาย / สัญลักษณ / ประชาสัมพันธ โทรศัพท บอกจุดบริการ

อยางชัดเจน มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 81.60 

3) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความรู ความเชี่ยวชาญในการใหบริการ 

เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ใหความรูท่ีเปนประโยชน ชวยแกปญหาได

อยางถูกตอง และนาเชื่อถือ ฯลฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 80.80 

5.6.2.2 ขอที่ไดรับความพึงพอใจตํ่าสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) การใหบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดตอ 

มีมาตรฐาน ปลอดภัย มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

76.20 

2) ประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการการแพทยฉุกเฉินและการ

ควบคุมโรคติดตอไดอยางรวดเร็ว ลดความสูญเสีย ลดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท้ังทางรางกายและจิตใจ

ได มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 78.00 

3) มีชองทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอการใหบริการท่ี

เขาถึงไดงาย เชน อีเมล สื่อออนไลน ฯลฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 78.80 

6. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการ  

การเปรียบเทียบความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการในแตละงาน และความพึงพอใจ

ในภาพรวมตอการใหบริการในแตละงาน เฉพาะใน 4 ประเด็น (ข้ันตอนการใหบริการ ชองทางการ
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ใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก) โดยภาพรวม พบวา ความพึงพอใจใน

ภาพรวมของทั้ง 6 งาน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.40 และ

ความพึงพอใจในภาพรวมของทั้ง 6 งาน เฉพาะใน 4 ประเด็น อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของ

ระดับความพึงพอใจเทากับ 83.60 

หากมองในแตละงาน พบวา 

6.1 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของงานดานสาธารณสุข อยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 78.20 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมของ

ทั้ง 4 ประเด็น ในระดับมากเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 79.80 

6.2 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของงานดานสวัสดิการสังคม 

อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 80.40 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวม

ของทั้ง 4 ประเด็น ในระดับมากเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 81.60 

6.3 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของงานดานเรงรัดและจัดเก็บ

รายไดอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.20 โดยมีความพงึพอใจ

ในภาพรวมของทั้ง 4 ประเด็น ในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 85.20 

6.4 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบรกิารของงานดานบริหารการศึกษา 

อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.20 โดยมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมของทั้ง 4 ประเด็น ในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจ

เทากับ 85.00 

6.5 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของงานดานการโยธา อยูใน

ระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 58.60 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวม

ของทั้ง 4 ประเด็น ในระดับมากที่สดุเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.80 

6.6 ผูรับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการของงานดานการสงเสริมและ

พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 85.60 โดยมีความพึงพอใจในภาพรวมของทั้ง 4 ประเด็น ในระดับมากที่สุด

เชนเดียวกัน คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.60 

7. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการจําแนกตามการใชบริการ สรุปไดดังน้ี 

7.1 จําแนกตามชองทางการขอรับบริการ พบวา ผูรับบริการแตละชองทางมีความ 

พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด โดยชองทางอื่นๆ เชน มาที่บาน เปนตน มีความพึงพอใจสูงที่สุด 

อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.60 ชองทางมาติดตอที่

สํานักงาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.20 

ชองทางโทรศัพท มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 81.40 
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และตํ่าที่สุดคือชองทางหนังสือ/จดหมาย มีความพึงพอใจในระดับมากเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละของ

ระดับความพึงพอใจเทากับ 80.60 

7.2 จําแนกตามวันท่ีมาใชบริการ พบวา ผูใชบริการในแตละวันมีความพึงพอใจใน

ระดับมากถึงมากที่สุด โดยวันศุกรและวันพฤหัสบดี มีความพึงพอใจสูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด คิด

เปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.60 รองลงมา คือ วันพุธ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.80 วันอังคาร มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปน

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.40 และตํ่าที่สุด คือ วันจันทร มีความพึงพอใจในระดับมาก 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.60 

7.3 จําแนกตามเวลาท่ีมาใชบริการ พบวา ผูรับบริการในแตละชวงเวลามีความพึงพอใจ

ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยชวงเวลา 14.01 – ปด มีความพึงพอใจสูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 87.00 รองลงมา คือ ชวงเวลา 10.01 – 12.00 น. 

มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.00 ชวงเวลา 

8.30 – 10.00 น. มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.00 

และตํ่าที่สุด คือ ชวงเวลา 12.01 – 14.00 น. มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 82.80 

7.4 จําแนกตามระยะเวลาท่ีมาใชบริการ พบวา ผูรับบริการในแตละระยะเวลามีความ

พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด โดยระยะเวลาระหวาง 1 – 2 ช่ัวโมง มีความพึงพอใจสูงที่สุด 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.80 รองลงมา คือระยะเวลาระหวาง 31 นาที – 

1 ช่ัวโมง มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.00 และตํ่า

ที่สุด คือ ระยะเวลาครึ่งช่ัวโมงหรือตํ่ากวา มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความ

พึงพอใจเทากับ 83.20 

8. ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล สรุปไดดังน้ี 

8.1 จําแนกตามเพศ พบวา เพศชายมีความพึงพอใจมากกวาเพศหญิง อยูในระดับมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.00และเพศหญิง มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.00 

8.2 จําแนกตามอายุ พบวา ชวงวัยที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ วัยกลางคนชวงปลาย 

(46 – 60 ป) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

85.00 รองลงมา คือ วัยสูงอายุ (61 ปข้ึนไป) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน คิดเปน

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.60 วัยรุน (13 – 17 ป) มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.20 วัยกลางคนชวงตน (36 – 45 ป) มีความ 

พึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.00 และวัยกลางคนชวง

ปลาย (46 – 60 ป) มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

82.80 
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8.3 จําแนกตามสถานภาพ พบวา สถานภาพที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ สถานภาพ

โสด มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.80 

รองลงมา คือ สถานภาพหมาย/หยา/แยกกันอยู มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.80 และสถานภาพสมรส มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.20 

8.4 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ 

ไมรูหนังสือ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สดุ คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 90.00 

รองลงมา คือ ประถมศึกษาหรือเทียบเทา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.40 มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา มีความพึง

พอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 86.20 ปริญญาตรี มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 83.80 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปวช. หรือเทียบเทา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

82.60 อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเทา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 82.00 และสูงกวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ

ของระดับความพึงพอใจเทากับ 80.00 

8.5 จําแนกตามตามอาชีพ พบวา อาชีพที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ นักเรียน/นักศึกษา

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.40 รองลงมา 

คือ เกษตรกร มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน คิดเปนรอยละของระดับความ 

พึงพอใจเทากับ 84.20 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของ

ระดับความพึงพอใจเทากับ 84.00 รับจางทั่วไป มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของ

ระดับความพึงพอใจเทากับ 83.80 รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงาน

เอกชน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.60 และ

วางงาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 76.80 

8.6 จําแนกตามรายได พบวา กลุมรายไดที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ กลุมรายไดไม

เกิน 5,000 บาท และกลุมรายได 5,000 – 10,000 บาท มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คิดเปน

รอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 85.00 รองลงมา คือ กลุมรายได 15,001 – 20,000 บาท 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 84.00 กลุมรายได 

10,001 – 15,000 บาท มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 

83.00 กลุมรายได25,001 – 30,000 บาท มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับ

ความพึงพอใจเทากับ 82.60 กลุมรายได 20,001 – 25,000 บาท มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 82.40 กลุมไมมีรายได มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 81.20 และกลุมรายได 30,000 บาทข้ึนไป มีความ 

พึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละของระดับความพึงพอใจเทากับ 80.00 
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8.7 ขอเสนอแนะจากผูรับบริการ พบวา นํ้าประปาไมไหล มากที่สุด คิดเปนรอยละ 

46.00 รองลงมาคือ วัคซีนไมทั่วถึง คิดเปนรอยละ 28.00 เพิ่มเครื่องเลนและเครื่องเลนชํารุด/ดูแล

ผูสูงอายุ/อยากใหมีกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน คิดเห็นรอยละ 6.00 อยากใหมีมาตรการปองกันโควิด

มากกวาน้ี คิดเปนรอยละ 4.00 และรถของสํานักงานชํารุด/อยากใหทําเศรษฐกิจพอเพียง คิดเปน 

รอยละ 2.00 

8.8 ความคาดหวังจากผูรับบริการ พบวา ดูแลประชาชนใหทั่วถึง มากที่สุด คิดเห็น 

รอยละ 100.00  

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. จากผลการวิจัย พบวา ในภาพรวมผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีงาน

บริการดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูขอรับบริการมีความพึงพอใจ

สูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลควนปริงไดใหความสําคัญกับ

การพัฒนาคุณภาพงานบริการดานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการใหความสําคัญตอ

การสงเสริมปรัชญาแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ และเมื่อพิจารณา

เปนรายดานยอยลงมา พบวา ดานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ เจาหนาที่ผูใหบริการ 

ทําใหเห็นอยางชัดเจนวา การจัดการงานบริการที่สําคัญ จะตองเนนการรับบริการที่มีความ

สะดวกสบาย สอดคลองกับวศิน อิงคพัฒนากุล (2559) มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการ

ใหบริการที่ดีไวดังน้ี ในการดํารงชีวิตประจําวันของบุคคลทั่วไปน้ัน แตละคนตองมีบทบาทหนาที่ที่

แตกตางกันไป โดยทุกบทบาทหนาที่ยอมตองมีสวนประสานสัมพันธกับบุคคลอื่นทั้งทางตรงและ

ทางออมในลักษณะแตกตางกันไป อยางไรก็ตาม บทบาทหนาที่ดังกลาวน้ีสามารถจําแนกไดเปน 

2 รูปแบบใหญ ๆ คือ การเปนผูใหบริการและการเปนผูรับบริการ ซึ่งทุกคนตองมีบทบาททั้งสอง

รูปแบบพรอม ๆ กันไป คุณลักษณะข้ันพื้นฐานที่สําคัญของผูใหบริการ  ที่ ดีควรประกอบดวย

คุณลักษณะ 7 ประการ คือ 1. ความสามารถในการบริหารจัดการเปนอยางดี (Management) ทั้งน้ี 

เน่ืองจากการบริการ เกี่ยวของโดยตรงกับปจจัยหลายประการทั้งทีเ่ปนปจจัยที่มสีวนเกี่ยวของโดยตรง

และโดยออม ทั้งที่ เปนปจจัยสนับสนุนและขัดขวาง ผูใหบริการที่ดีตองสามารถบริหารจัดการให

สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปจจัยดังกลาวได เชน ปจจัยเกี่ยวกับระยะเวลา ระยะทาง 

งบประมาณ 2. ผูใหบริการที่ดีตองเปนบุคคลที่ทรงภูมิความรู (Academic) ในศาสตรหลายดานอยาง

แทจริง เพื่อเปนพื้นฐานในการใหความรูใหคําปรึกษาแนะนําแกผูรับบริการอยางถูกตองเหมาะสม 

โดยมุงหวังประโยชนสูงสุดของการเผยแพรความรูที่ถูกตองสําหรับผูรับบริการ 3. ผูใหบริการตอง

รักษาเอกลักษณ (Unique) ของตนเอง 4. การดูแลรักษาและเอาใจใส (Care) เพื่อใหเกิดความ 

พึงพอใจ และกระจายผลประโยชนที่เกิดข้ึนไปยังกลุมเปาหมายทุกกลุม 5. ผูใหบริการที่ดีควรเปน

บุคคลที่มีสุขภาพพลานามัยดี (Health) ซึ่งครอบคลุมทั้งสุขภาพ รางกาย และสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะ
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สงผลตอประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทํางานโดยตรง โดยเฉพาะอยางย่ิง การเปนบุคคลที่มี

สุขภาพจิตดียอมกอใหเกิดความประทับใจเมื่อแรกพบ (First Impression) ซึ่งจะสงผลถึงการ

ใหบริการที่ ดีและมีประสิท ธิภาพตอไปได  6. ใหความสํา คัญกับการอนุรักษสิ่ งแวดลอม 

(Environment) ซึ่งผูใหบริการที่ดีควรสราง ความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมทั้งหมด 

จะสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 7. การมีจิตใจพรอมใหบริการ (Service Mind) ทั้งน้ีผูรับบริการ

สามารถรับรูและรูสึกไดถึง จิตใจพรอมใหบริการของผูใหบริการไดเปนอยางดีจากพฤติกรรม การ

ประพฤติตน และความ รับผิดชอบของผูใหบริการ ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด สําหรับ

งานที่ผูรับบริการมีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ ดานสาธารณสุข ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

สําหรับดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ การใหบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน การควบคุม

โรคติดตอมีมาตรฐาน ปลอดภัย และประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการการแพทยฉุกเฉินและการ

ควบคุมโรคติดตอไดอยางรวดเร็ว ลดความสูญเสีย ลดคาใชจายที่เกิดข้ึนทั้งทางรางกายและจิตใจได 

ซึ่งปจจัยสําคัญตอการใหบริการที่ดีจะตองมีความเขาใจในข้ันตอนการใหบริการ การทํางานอยางเปน

ระบบ สอดคลองกับแนวคิดของ พรรณี ชุติวัฒนธาดา (2555) มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการ

ใหบริการที่ดีไวดังน้ี การบริการ (Service) หมายถึง “กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อใหผูอื่นไดรับ

ความสุขความสะดวก หรือความสบาย อันเปนการกระทําที่เกิดจากจิตใจที่เปยมไปดวยความ

ปรารถนาดี ชวยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร มีนํ้าใจไมตรีใหความเปนธรรมและเสมอภาค” การใหบริการ

จะมีทั้งผูใหและผูรับ ถาเปนการบริการที่ดีผูรับจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีตอการ

บริการดังกลาว และสอดคลองกับแนวคิดของ มีชัย แพงมาพรม (2550) กลาววา การใหบริการ คือ 

การรับใชใหความสะดวกตาง ๆ ในการบริการ มีความหมายรวมถึงกระบวนการหรือกิจกรรมในการสง

มอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการหรือผูใชบริการน้ัน และสามารถอธิบายไดโดยใชตัวอักษร

ยออธิบายลักษณะเดนของการบริการไว ดังน้ี การย้ิมแยม เอาใจใสเขาอกเขาใจ คือ S = Smiling + 

Sympathy การตอบสนองตอความประสงคของลูกคาอยางรวดเร็ว ทันใจโดยมิทันเอยปากเรียกหา 

คือ E = Earl response การแสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติลูกคา คือ R = Respectful ลักษณะ

การใหบริการแบบสมัครใจและเต็มใจทํา คือ V = Voluntariness manner การแสดงออกซึ่งการ

รักษาภาพพจนของผูใหบริการและเสริมภาพพจนขององคกร คือ I = Image Enhancing กริยาออน

โยน สุภาพ มีความออนนอมถอมตน คือ C = Courtes ความกระฉับกระเฉงและกระตือรือรนขณะ

บริการ และใหบริการมากกวาที่คาดหวังเสมอ สามารถตอบสนองลูกคาไดเหนือกวาความคาดหวัง คือ 

E = Enthusiasm 

2. เมื่อพิจารณาความพึงพอใจจําแนกตามองคประกอบ พบวา ระดับความพึงพอใจที่มีตอ 

งานบริการทั้ง 6 งาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจในเจาหนาที่ผูใหบริการมากที่สุด จะเห็นไดวา

ประชาชนจะใหความสนใจตอการรับบริการที่สนองความตองการเช่ือมโยงกับงานที่รับบริการและ

คาดหวังกับการบริการที่ตอบสนองความตองการอยางแทจริง ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูรับบริการไดรับ

ความประทับใจและเกิดความช่ืนชมตอเจาหนาที่ผูใหบริการที่ปฏิบัติหนาที่อยางดีขององคการบริหาร
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สวนตําบลควนปริงเปนอยางมาก สอดคลองกับแนวคิดของ Katz Elihu & Danet Brenda (1973) ได

ศึกษาการบริการประชาชน เชน หลักการที่สําคัญของการใหบริการขององคกรของรัฐ ประกอบดวย

หลักการ 3 ประการ คือ 1. การติดตอเฉพาะงาน (Specificity) เปนหลักการที่ตองการใหบทบาทของ

ประชาชนและเจาหนาที่อยูในวงจํากัด เพื่อใหการควบคุมเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑและทําไดงาย 

ทั้งน้ีโดยดูจากเจาหนาที่ที่ใหบริการวาใหบริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดตอหรือไมปฏิบัติหรือมีการ

สอบถามเรื่องอื่นหรือไมเกี่ยวของกับเรื่องที่ติดตอหรือไม หากมีการใหบริการที่ไมเฉพาะเรื่องและ

สอบถามเรื่องที่ไมเกี่ยวของ นอกจากจะทําใหลาชาแลวยังทําใหการควบคุมเจาหนาที่เปนไปไดยาก 

2. การใหบริการที่มีลักษณะเปนทางการ (Universality) หมายถึง การที่ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอ

ผูรับบริการอยางเปนทางการ ไมยึดถือความสัมพันธสวนตัว แตยึดถือการใหบริการแกผูรับบริการทุก

คนอยางเทาเทียมกันในทางปฏิบัติ 3. การวางตัวเปนกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง บริการ

แกผูรับบริการโดยจะตองไมนําเอาเรือ่งของอารมณของเจาหนาที่ที่ใหบรกิารเขามาเกี่ยวของในสงัคมที่

มีการแลกเปลี่ยนสินคาบริการตอกันน้ัน ไดมีการใหการบริการเกิดข้ึนทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน                            

ซึ่งการบริการที่เกิดข้ึนน้ันตางก็มีเปาหมายที่แตกตางกันออกไป  

ขอเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในการใหบริการที่มีตอการใหบริการงานสาธารณะ

องคการบริหารสวนตําบลควนปริง อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญตอการบริหาร

จัดการที่ดีและการบริการที่ใหความสําคัญกับการบริการประชาชนเปนสําคัญ ดังน้ัน องคการบริหาร

สวนตําบลควนปริง จึงตองพัฒนาระดับความสําคัญของการใหบริการอยางตอเ น่ืองและมี

ประสิทธิภาพตอไป 

2. ควรมีการศึกษาควรใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินใหมากที่สุด โดย

วางแผนพัฒนาบนพื้นฐานของทรัพยากรในทองถ่ินใหมากที่สุด เพื่อสรางรายไดและอาชีพที่ย่ังยืน

ใหกับประชาชน  

3. ควรมีการดําเนินการศึกษาคุณภาพการใหบริการในดานอื่น ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที ่เพื่อใหไดขอมูลในการพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

ขององคการบริหารสวนตําบลควนปริง ประจําปงบประมาณ 2564 

 
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบรหิารสวนตําบลควนปรงิ โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง ประจําปงบประมาณ 2564                            

ซ่ึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง ตรัง ไดจัดทําโครงการขึ้น จึงขอความกรุณาจากทานตอบคําถามใหครบทุกขอตามขอเท็จจริง ขอมูลท่ีไดจะนําเสนอโดยภาพรวม และไมมีผลกระทบตอผูตอบ

แบบสอบถามใด ๆ ท้ังสิ้น 

 สวนท่ี 1 ขอมูลการใชบริการ 

 สวนท่ี 2 ขอมูลสวนบุคคล 

สวนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ แยกตามงานบริการในสวนท่ี 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สวนที่  1 ขอมูลการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

ควนปริง 

1. ทานขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลควนปริงในดาน

ใด 

 1) งานดานสาธารณสุข 

         (ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ สวนที่ 3.1) 

 2) งานดานสวัสดิการสังคม 

         (ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ สวนที่ 3.2) 

 3) งานดานเรงรัดและจดัเก็บรายได 

         (ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ สวนที่ 3.3)  

  4) งานดานบริหารการศึกษา 

         (ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ สวนที่ 3.4)  

  5) งานดานการโยธา 

         (ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ สวนที่ 3.5)  

  6) งานดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญา ศก.

พอเพียง (ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ สวนที่ 3.6)  

2. จากงานบริการในขอ 1 ทานขอรับบริการจากทางใด 

 1) มาติดตอที่สํานักงาน   2) โทรศัพท 

 3) หนังสือ/จดหมาย    4) อ่ืน ๆ ระบุ………… 

3. วันที่มาใชบริการสวนใหญ 

 1) จันทร       2) อังคาร     3) พุธ     4) พฤหัสบดี        

 5) ศุกร         6) เสาร       7) อาทิตย 

4. เวลาที่มาใชบริการสวนใหญ 

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

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

5. ทานใชเวลาในการเขามาติดตอขอรับบริการจากองคการ

บริหารสวนตําบลควนปริง แตละคร้ังสูงสุดนานเทาใด  

 1) ครึ่งชั่วโมงหรือต่ํากวา   2) 31 นาท ี– 1 ชม. 

 3) ระหวาง 1 – 2 ชม.    4) ระหวาง 2 – 3 ชม. 

 5) ระหวาง 3 – 4 ชม.   6) มากกวา 4 ชม. 

สวนที่ 2 ขอมูลสวนบุคคล 

1. สถานที่ทํางาน / ที่พักอาศัยของทาน อยูในชุมชนใด 

โปรดระบุ ............................................................................... 

2. เพศ          1) ชาย       2) หญิง 

3. ชวงอายุ    

 1) 13 – 17 ป   2) 18 – 35 ป         

 3) 36 – 45 ป         4) 46 – 60 ป        

 5) 61 ปขึ้นไป 

4. สถานภาพสมรส    

 1) โสด     2) สมรส    3) หมาย / หยา / แยกกันอยู 

5. ระดับการศึกษา   

 1) ไมรูหนังสือ   2) ประถมศึกษา/เทียบเทา 

 3) ม.ตน/เทียบเทา  4) ม.ปลาย/ปวช./เทียบเทา 

 5) อนุปริญญา/ปวส./เทียบเทา  6) ปริญญาตรี  

 7) สูงกวาปริญญาตรี 

6. อาชีพหลัก 

 1) นักเรียนนักศึกษา  2) คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  

 3) พนักงานเอกชน  4) รับจางทั่วไป  

 5) เกษตรกร   6) วางงาน   

 7) แมบาน / พอบาน / เกษียณ 

 8) รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 9) อ่ืน ๆ โปรดระบุ....................................................... 

7. รายไดตอเดือน 

 1) ไมมีรายได     2) ไมเกิน 5,000 บาท 

 3) 5,001 – 10,000 บาท    4) 10,001 – 15,000 บาท 

 5) 15,001 – 20,000 บาท  6) 20,001 – 25,000 บาท 

 7) 25,001 – 30,000 บาท  8) 30,000 บาทขึ้นไป



 

 

สวนที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการงานบริหารงานสาธารณสุข (การบริการการแพทยฉุกเฉิน งานบริการควบคุมโรคตดิตอ) 

(โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ ไมมี

ความ 

เห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ความพึงพอใจตอขัน้ตอนการใหบริการ       

1.1 มีการประชาสัมพันธขาวสารดานการใหบริการระบบการแพทยฉุกเฉินและการควบคุมโรคติดตอ รวมทั้ง

แนวทาง ข้ันตอนการดําเนินงานดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง 
     

 

1.2 มีระเบียบ ข้ันตอนการเขารับบริการระบบการแพทยฉุกเฉินและการควบคุมโรคติดตอที่ชัดเจนและไม

ยุงยาก 
     

 

1.3 การใหบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดตอ มีมาตรฐาน ปลอดภัย        

1.4 การใหบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน การควบคุมโรคติดตอสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่

กําหนด 
     

 

1.5 ประชาชนสามารถเขาถึงการใหบริการการแพทยฉุกเฉินและการควบคุมโรคติดตอไดอยางรวดเร็ว ลด

ความสูญเสีย ลดคาใชจายที่เกิดข้ึนทั้งทางรางกายและจิตใจได 
     

 

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ        

2.1 ประชาชนสามารถเขาถึงระบบการใหบริการไดตลอด 24 ช่ัวโมง       

2.2 มีชองทางเผยแพรใหรับทราบถึงการใหบริการที่หลากหลายอยางชัดเจน เขาใจงาย สามารถนําไปใช

ประโยชนได เชน เว็บไซต บอรดประกาศ ส่ือสังคมออนไลน ฯลฯ  
     

 

2.3 มีชองทางที่สะดวกในการติดตอขอใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ผาน 1669 และการเขาถึงระบบการ

ควบคุมโรคติดตอที่ดี 
     

 

2.4 มีชองทางในการรองเรียนหรือรองทุกข และแสดงความคิดเห็น ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ       

2.5 มีชองทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอการใหบริการที่เขาถึงไดงาย เชน อีเมล ส่ือออนไลน ฯลฯ       

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ        

3.1 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีจํานวนเพียงพอตอการใหบริการ       

3.2 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ       

3.3 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความรู ความเช่ียวชาญในการใหบริการ เชน สามารถตอบคําถาม ช้ีแจงขอสงสัย 

ใหคําแนะนํา ใหความรูที่เปนประโยชน ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง และนาเช่ือถือ ฯลฯ  
     

 

3.4 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอส่ิงตอบแทน ไมรับสินบน ไม

หาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 
     

 

3.5 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหบริการเหมือนกันอยางเสมอภาค โดยไมเลือกปฏิบัติ       

4. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก        

4.1 ปาย / สัญลักษณ / ประชาสัมพันธ โทรศัพท บอกจุดบริการอยางชัดเจน       

4.2 หนวยปฏิบัติการในการใหบริการแกประชาชนที่เขาถึงได       

4.3 ความเพียงพอของอุปกรณสําหรับผูรับบริการ เชน เวชภัณฑทางการแพทย ฯ       

4.4 มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน กลองรับความคิดเห็น แบบสอบถาม ฯลฯ       

4.5 มีรถพยาบาลกูชีพเพียงพอตอการใหความชวยเหลือตลอด 24 ชม.        

5. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการงานดานงานบริหารงานสาธารณสุข (การบริการ

การแพทยฉุกเฉิน งานบริการควบคมุโรคตดิตอ) 
     

 

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

……………………………………………………………………………....................………………………………………………………………………………………………………….................



 

 

สวนที่ 3.2 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานงานสวัสดิการสังคม 

(โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ ไมมี

ความ 

เห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ความพึงพอใจตอขัน้ตอนการใหบริการ       

1.1 หนวยงานมีการประกาศ ประชาสัมพันธ แจงขอมูลใหประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับการใหบริการดาน

การรับข้ึนทะเบียนเพ่ือรับสวัสดิการตาง ๆ และการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุผูพิการไดทั่วถึง 
     

 

1.2 หนวยงานมีการรับแจงความเดือดรอนและจัดใหมีบริการการรับข้ึนทะเบียนเพ่ือรับสวัสดิการตาง ๆ  

และการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ เปนไปตามระเบียบ ทันตอความตองการ 
     

 

1.3 การบริการการรับข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับสวัสดิการตาง ๆ  และขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการมีความ

หลากหลาย ไดแก นําไปมอบใหถึงบาน ใหมารับที่สวนราชการ  
     

 

1.4 การบริการการรับข้ึนทะเบียนเพ่ือรับสวัสดิการตาง ๆ และขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 
     

 

1.5 การบริการมีความรวดเร็ว มีกระบวนการใหบริการทันตอสถานการณ       

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ        

2.1 การใหบริการมีมากกวา 1 ชองทางบริการ เชน หมายเลขโทรศัพท เว็บไซต ไลน เปนตน       

2.2 หนวยงานมีชองทางนําเสนอขาวสารของการใหบริการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการมีความ

หลากหลาย เชน เว็บไซต บอรดประกาศ ส่ือสังคมออนไลน เปนตน  
     

 

2.3 การใหบริการการรับข้ึนทะเบียนเพ่ือรับสวัสดิการตาง ๆ และขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการในพ้ืนที่มี

ความสะดวก ไดรับบริการอยางทั่วถึง 
     

 

2.4 หนวยงานมีชองทางในแสดงความคิดเห็นในการใหบริการและตอบกลับทันสถานการณ       

2.5 หนวยงานมีชองทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอการใหบริการที่เขาถึงไดงาย เชน อีเมล ไลน 

เฟสบุค เปนตน 
     

 

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ        

3.1 เจาหนาที่ใหบริการมีบุคลิกภาพเหมาะสมในการใหบริการ       

3.2 เจาหนาที่ใหบริการมีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ       

3.3 เจาหนาที่มีความรู ความชํานาญใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง และนาเช่ือถือ        

3.4 เจาหนาที่ใหบริการมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอส่ิงตอบแทน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 
     

 

3.5 เจาหนาที่ใหบริการเหมือนกันอยางเสมอภาค โดยไมเลือกปฏิบัติ       

4. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก       

4.1 หนวยงานกําหนดใหมีปาย/ สัญลักษณ/ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการที่ชัดเจน       

4.2 การใหบริการขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดสในพ้ืนที่มีความเหมาะสมและเขาถึงได

สะดวก 
     

 

4.3 อุปกรณสํานักงานสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอตอความตองการในการใหบริการ        

4.4 หนวยงานเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ ไดแก มีชองทางรับความคิดเห็น  แบบสอบถาม ระบบ

ออนไลน เปนตน 
     

 

4.5 ส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการมีเพียงพอตอความตองการ ไดแก หองสุขา นํ้าดื่ม ที่น่ังรอรับ

บริการ 
     

 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการงานดานงานสวัสดกิารสงัคม       

ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 

……………………………………………………………………………....................…………………………………………………………………………………………………………................



 

 

สวนที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานเรงรัดและจัดเก็บรายได (ภาษีปาย/คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย/คาธรรมเนียม        

จดทะเบียนพาณิชย/ภาษีที่ดนิและส่ิงปลูกสราง)  (โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ ไมมี

ความ 

เห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ       

1.1 หนวยงานมีการแจงประชาสัมพันธ ขอมูลการชําระภาษีปาย/คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย/คาธรรมเนียมจด

ทะเบียนพาณิชย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง เชน วัน เวลาในการชําระภาษี ชองทางการชําระภาษี ใหแก

ประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง 

     

 

1.2 การชําระภาษภีาษีปาย/คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย/คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย/ภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสราง มีขั้นตอน วิธีการชําระเงินชัดเจน เขาใจงาย 
     

 

1.3 การใหบริการชาระภาษภีาษีปาย/คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย/คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย/ภาษทีีด่นิ

และสิ่งปลูกสรางมีลําดับกอน - หลัง รวดเร็วไมลาชา 
     

 

1.4 การใหบริการชําระภาษปีาย/คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย/คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย/ภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสรางอยูในชวงระยะเวลาที่กําหนด 
     

 

1.5 หนวยงานมีความพรอมในการใหบริการและกระบวนการใหบริการมีความรวดเร็ว        

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ        

2.1 หนวยงานมจุีดใหบริการมีมากกวา 1 ชองบริการ/เคานเตอร เพียงพอตอความตองการ       

2.2 หนวยงานมีชองทางการบริการที่หลากหลาย เชน ที่สํานักงาน ที่บาน ระบบออนไลน ฯลฯ       

2.3 หนวยงานมีชองทางใหบริการที่เหมาะสม มีความสะดวก แบงชองชัดเจน ไมคับแคบ        

2.4 หนวยงานมีชองทางในการรองเรียน หรือรองทุกข และแสดงความคิดเห็นในการใหบริการ       

2.5 หนวยงานมชีองทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เขาถึงไดงาย เชน โทรศัพท อีเมล ไลน เปนตน       

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ        

3.1 เจาหนาทีม่ีบุคลิกภาพเหมาะสมในการใหบริการ       

3.2 เจาหนาที่มีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ       

3.3 เจาหนาที่มีความรู ความชํานาญดานการจัดเก็บภาษี  เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ให

คําแนะนํา ใหความรูที่เปนประโยชน ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง และนาเชื่อถือ ฯลฯ 
     

 

3.4 เจาหนาที่มีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ เปนตน 
     

 

3.5 เจาหนาที่ใหบริการเหมือนกันอยางเสมอภาค โดยไมเลือกปฏิบัต ิ       

4. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก       

4.1 หนวยงานกําหนดใหมปีาย/ สัญลักษณ/ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ อยางชัดเจน       

4.2 หนวยงานมชีองทางในการใหบริการที่ความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก       

4.3 อุปกรณสํานักงานมีจํานวนเพียงพอตอความตองการสําหรับผูมารับบริการ       

4.4 หนวยงานเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ เชน กลองรับความคิดเห็น แบบสอบถาม       

4.5 หนวยงานมสีิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอตอความตองการ เชน หองสุขา น้ําดื่ม ทีน่ั่งรับบริการ        

5. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการงานดานเรงรัดและจัดเก็บรายได       

 

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................…………………

………………………........................................................................................................……………………………………...................................................................................................................

………………........................................................................................................……………………………………...........................................................................................................................................



 

 

สวนที่ 3.4 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการงานบริหารการศึกษา งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (ดานการศึกษาปฐมวัย) 

(โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ ไมมี

ความ 

เห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ       

1.1 หนวยงานดําเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหมีความเหมาะสม       

1.2 มีกระบวนการในการจัดการศึกษาปฐมวัยในทองถิ่นไดตามความตองการของทองถิ่น       

1.3 มีการจัดการหลักสูตรระดับปฐมวัยในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ       

1.4 สามารถดําเนินการจัดการ และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพมีคุณภาพที่พึงประสงค 
     

 

1.5 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีกระบวนการทํางานทีเ่ปนระบบ มีประสิทธิภาพ       

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ        

2.1 การใหบริการมีมากกวา 1 ชองทาง เชน หมายเลขโทรศัพทติดตอผูรับผิดชอบโดยตรง เว็บไซต 

สื่ออนไลน เปนตน 
     

 

2.2 การเผยแพรขาวสารมีชองทางที่หลากหลาย เขาใจงาย สามารถนําไปใชประโยชนได เชน เว็บไซต บอรด

ประกาศสํานักงาน สื่อสังคมออนไลน เปนตน  
     

 

2.3 การใหบริการมีความสะดวก แบงชองชัดเจน ไมคับแคบ มีเกาอ้ีนั่งอยางเพียงพอ       

2.4 หนวยงานมีชองทางในการรองเรียน หรือรองทุกข และแสดงความคิดเห็นตอบสนองความตองการ       

2.5 การแลกเปลีย่นความคิดเห็นมีชองทางทีเ่ขาถึงไดงาย เชน กระดานขาว อีเมล ไลน เปนตน       

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ        

3.1 บุคลากรที่เก่ียวของมีจํานวนเพียงพอ และมีอัตราสวนที่เหมาะสม       

3.2 บุคลากรที่เก่ียวของมีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ       

3.3 บุคลากรที่เก่ียวของมีความรู ความชํานาญในดานการจัดการศกึษาปฐมวัย จัดการศึกษาไดมีประสิทธภิาพ       

3.4 บุคลากรที่เก่ียวของมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 
     

 

3.5 บุคลากรที่เก่ียวของกับการใหบริการปฏิบัติอยางเสมอภาค        

4. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก       

4.1 หนวยงานมปีาย/ สัญลักษณ/ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ อยางชัดเจน       

4.2 หนวยงานมีจุดใหบริการขอมูลแกผูปกครองทีเ่หมาะสมและเขาถึงไดสะดวก       

4.3 อุปกรณอํานวยความสะดวกทคีวามเพียงพอตอความตองการ        

4.4 หนวยงานรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ ไดแก กลองรับความคิดเห็น  แบบสอบถาม  สื่อออนไลน 

เปนตน 
     

 

4.5 การอํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการเปนไปตามความตองการและเหมาะสม       

5. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการงานดานงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (ดาน

การศึกษาปฐมวัย) 
     

 

 

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................………………………………………

…........................................................................................................……………………………………............................................................................................................................................................................. 

 

 

 



 

 123 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

สวนที่ 3.5 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการงานดานโยธา (งานขออนุญาตกอสราง งานขอใชน้ําประปา) 

(โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ ไมมี

ความ 

เห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ       

1.1 มีการติดปายประกาศ หรือแจงขอมูล หรือประชาสัมพันธ การขออนุญาตกอสราง การขอใช

น้ําประปาใหประชาชนรับทราบอยางท่ัวถึง  
     

 

1.2 การจัดลําดับข้ันตอนการใหบริการการขออนุญาตกอสราง การขอใชน้ําประปาชัดเจน รวดเร็ว        

1.3 การใหบริการการขออนญุาตกอสราง การขอใชน้ําประปามีลําดับกอนหลัง ไมลาชา        

1.4 แบบฟอรมขอรับบริการ มีความกระชับ เขาใจงาย หรือมีตัวอยางการกรอกขอมูล       

1.5 กระบวนการใหบริการมีความรวดเร็ว ทันตอเวลาท่ีกําหนด       

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ        

2.1 จุดในการใหบริการมีมากกวา 1 ชองบริการ/เคานเตอร       

2.2 หนวยงานมีชองทางการบริการท่ีหลากหลาย เชน ท่ีสํานักงาน ท่ีบาน สื่อออนไลน ฯลฯ       

2.3 หนวยงานมีชองทางใหบริการ สะดวก แบงชองชัดเจน ไมคับแคบ หรือมีเกาอี้ใหนั่งอยางเพียงพอ       

2.4 หนวยงานกําหนดใหมีชองทางในการรองเรียน หรือรองทุกข และแสดงความคิดเห็น       

2.5 หนวยงานมชีองทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท่ีเขาถึงไดงาย เชน โทรศัพท อีเมล เปนตน       

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ        

3.1 เจาหนาท่ีแตงกายเหมาะสมในการใหบริการ       

3.2 เจาหนาท่ีมีความเต็มใจ ย้ิมแยมแจมใส และความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ       

3.3 เจาหนาท่ีมีความรู ความชํานาญเร่ืองงานการโยธา เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย 

ใหคําแนะนํา ใหความรูท่ีเปนประโยชน ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง และนาเชื่อถือ ฯลฯ 
     

 

3.4 เจาหนาท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ เปนตน 
     

 

3.5 เจาหนาท่ีใหบริการอยางเสมอภาค โดยไมเลือกปฏิบัติ       

4. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก       

4.1 หนวยงานมปีาย/ สัญลักษณ/ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ อยางชัดเจน       

4.2 จุดหรือชองท่ีใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก       

4.3 อุปกรณสําหรับผูรับบริการในสํานักงานมีเพียงพอตอความตองการ       

4.4 หนวยงานมกีลองรับความคิดเห็นหรือแบบสอบถาม เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ       

4.5 สิ่งอํานวยความสะดวกมีความเพียงพอตอการใหบริการ เชน หองสุขา น้ําด่ืม ท่ีนั่งรอรับบริการ        

5. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการงานดานโยธา (งานขออนุญาตกอสราง งานขอใช

น้ําประปา) 
     

 

 

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................………………………………………

…........................................................................................................……………………………………............................................................................................................................................................................. 

 

 

 



 

 124 องคการบรหิารสวนตําบลควนปริง 

สวนที่ 3.6 ระดับความพึงพอใจตอการใหบริการดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ ไมมี

ความ 

เห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ความพึงพอใจตอขั้นตอนการใหบริการ       

1.1 หนวยงานสงเสริมแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหประชาชนรับทราบอยาง

ทั่วถึง  
     

 

1.2 หนวยงานสรางความเขาใจในการนําแนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอดอยางเปน

ขั้นตอน 
     

 

1.3 หนวยงานจัดใหมีกิจกรรมที่เนนการใหประชาชนไดลงมือปฏิบัติและมีความหลากหลาย ไดแก การ

สงเสริมยังพ้ืนที่ชุมชน การกระจายความรูอยางทั่วถึง 
     

 

1.4 การสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมทีเ่ปนไปตามระยะเวลา       

1.5 การสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใหบริการมคีวามรวดเร็ว       

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ        

2.1 การใหบริการมชีองทางมากกวา 1 ชองบริการ เชน หมายเลขโทรศัพท เว็บไซต เปนตน       

2.2 หนวยงานนําเสนอความรู และขาวสารหลากหลายอยางชัดเจน เขาใจงาย สามารถนําไปใชประโยชนได 

เชน เว็บไซต บอรดประกาศสํานักงาน สื่อสังคมออนไลน เปนตน  
     

 

2.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสะดวก แบงชองชัดเจน ไม

คับแคบ หรือมีอยางเพียงพอ 
     

 

2.4 หนวยงานมีชองทางในการแสดงความคิดเห็นตอบสนองความตองการของผูรับบริการ       

2.5 หนวยงานมชีองทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เขาถึงไดงาย เชน อีเมล สื่อออนไลน        

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ        

3.1 เจาหนาทีม่ีบุคลิกภาพเหมาะสมในการใหบริการ       

3.2 เจาหนาที่มีความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส และความพรอมในการใหบริการอยางสุภาพ       

3.3 เจาหนาที่มีความรู ความชํานาญในดานอํานวยความสะดวก เชน สามารถตอบคําถาม ชี้แจงขอสงสัย ให

คําแนะนํา ใหความรูที่เปนประโยชน ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง และนาเชื่อถือ ฯลฯ 
     

 

3.4 เจาหนาที่มีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมขอสิ่งตอบแทน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ เปนตน 
     

 

3.5 เจาหนาที่ใหบริการเหมือนกันอยางเสมอภาค โดยไมเลือกปฏิบัต ิ       

4. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก       

4.1 หนวยงานกําหนดใหมปีาย/ สัญลักษณ/ ประชาสัมพันธ บอกจุดบริการ อยางชัดเจน       

4.2 จุดหรือชองทางที่ใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก       

4.3 อุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอตอความตองการของผูรับบริการ       

4.4 หนวยงานเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ ไดแก กลองรับความคิดเห็น  แบบสอบถาม ระบบ

ออนไลน 
     

 

4.5 สิ่งอํานวยความสะดวกมีความเพียงพอในการจัดกิจกรรม ไดแก หองสุขา น้ําดื่ม ทีน่ั่งรอรับบริการ        

5. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหบริการงานดานดานการสงเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
     

 

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................………………………………………

…........................................................................................................……………………………………............................................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม



 

 

รายนามคณะผูวิจัย 

 

หนวยงานรับผิดชอบ 

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรงั 

 111 ถนนเพชรเกษม ตําบลหวยยอด อําเภอหวยยอด จงัหวัดตรัง 92130 

 โทรศัพท 0 7550 0888  โทรสาร 0 7550 0885 

 www.dusittrang.com 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง  

โทร. 0 7550 0888 ตอ 6801 

ท่ีปรึกษา 

 รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



 

 

ชองทางดาวนโหลดเอกสารงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 
งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการขององคการบรหิารสวนตําบลควนปรงิ  

ประจําปงบประมาณ 2564              

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 



 

 

             


