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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การสารวจเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครอบคลุม 4 งาน คือ งานการ
ให้บริการในภาพรวม งานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการองค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 370 คน
โดยใช้วิธีการคานวณจากสูตรกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง ของ Taro Yamane (1973) เครื่องมือที่ใช้ใน
การสารวจ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี มีคุณภาพการให้บริการโดยรวมทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65
(ร้อยละ 93.00) เมื่อพิจารณาในแต่ละงาน พบว่า มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน
โดยงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค มีคะแนนคุณภาพการให้บริการสูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74
(ร้อยละ 94.80) รองลงมา คือ งานบริการด้ านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69
(ร้อยละ 93.80) งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 93.60)
และงานการให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (ร้อยละ 90.00) ตามลาดับ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า โดยรวมทั้ง 4 งาน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (ร้อยละ 92.00) เมื่อพิจารณาในแต่ละงาน
พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ “มากที่ สุ ด ” เช่ น เดี ย วกั น โดยงานบริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ และงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด
และมีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.63 (ร้อยละ 92.60) รองลงมา คือ งานด้านการป้อ งกันและควบคุมโรค
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 (ร้อยละ 91.80) และงานการให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (ร้อยละ
91.20) ตามลาดับ
สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุ รี มีคะแนน ร้อยละ 93.05 และเมื่ออิงตามเกณฑ์การประเมินของกรมการปกครอง
ท้องถิ่น จะได้คะแนนเท่ากับ 9 คะแนน สาหรับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีคะแนนร้อยละ
92.05 และเมื่ออิงตามเกณฑ์การประเมิ นของกรมการปกครองท้องถิ่น จะได้คะแนนเท่ากับ 9 คะแนน
เช่นเดียวกัน

คำนำ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดาเนินการวิจัย
เรื่อง การสารวจเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ครอบคลุม 4 งาน คือ งานการให้บริการในภาพรวม งานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค โดยเก็บข้อมูล
จากประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กาหนด
กรอบงานที่จ ะประเมิน คุณภาพการให้ บริการและความพึงพอใจในแต่ละด้าน ประกอบไปด้ว ย ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
การสารวจครั้งนี้ใช้วิธีการเก็ บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผู้รับบริการ
คือ ประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการดาเนินงานได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ ตลอดจนประชาชนผู้รับบริการทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบคาถาม จนทาให้
การด าเนิ น การวิ จั ย ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค์ คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี
ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาส นี้ด้วย
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
การปกครองท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (basic democracy)
เพราะการปกครองท้องถิ่น คือ สถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน โดยที่ ประชาชนเกิด
ความรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และ
หวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย ปัจจุบันแนวโน้มการบริหารการปกครองเน้นการกระจาย
อานาจและมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เด่นชัดขึ้น เนื่องจากเป็นองค์กรที่ทาหน้าที่บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น และช่วยสนองตอบต่อ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยทางการปกครอง
จานวนเล็ก ๆ ที่มีการกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยพื้นที่เหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทาง
กายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ การสร้างหน่วยการปกครองที่เรียกว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มาจัดทาบริการและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และยังจะเป็นการสร้างเสริมความ
เข้มแข็งให้กับหลักความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย (ชุมชนคนท้องถิ่น, 2557) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองแบบกระจายอานาจ (decentralization) คือ องค์กรกาหนดให้มีการ
กระจายอานาจหน้าที่ไปสู่หน่วยงานต่างๆรวมทั้งพนักงานในระดับต่างๆซึ่งจะทาให้องค์กรเกิดความคล่องตัวใน
การทางานแนวคิดดังกล่าวส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองรวมทั้งสามารถ
ตรวจสอบการทางานของฝ่ายบริหารที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาดาเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งถือว่า
เป็นบันไดของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
จากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐ
อัน จะน ามาซึ่ งการรั กษาความมั่ น คงและความผาสุ กของประชาชน โดยยึ ดหลั กการกระจายอานาจ
ปกครองส่งผลให้การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 โดยในระยะ 4 ปีแรก (พ.ศ. 25442547) ของการถ่ายโอนภารกิจตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นช่วงของการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายใน
ของ อปท. ระบบบริ ห ารราชการส่ ว นกลางและระบบบริห ารราชการส่ ว นภูมิ ภ าครวมทั้ งการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์การสร้างความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรงบประมาณและทรัพย์สิ น
รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ย วข้องในส่ว นของภารกิจที่ถ่ายโอนจะมีทั้งการถ่ายโอนให้ อปท. อย่าง
สมบูรณ์และการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง อปท.ด้วยกันเองและระหว่าง อปท. กับหน่วยงานของรัฐและ
จะมีบุคลากรจานวนหนึ่งถ่ายโอนไปปฏิบัติงานภายใต้การกากับดูแลของ อปท.หลังจากการถ่ายโอนในช่วง
4 ปี แรกสิ้นสุดลงจนถึงระยะเวลาการถ่ายโอนในปีที่ 10 (พ.ศ.2548-2553) ตามกรอบของกฎหมายว่า
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ด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมีการปรับบทบาท
ของระบบบริหารราชการส่วนกลางระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาค อปท. และภาคประชาชนที่จะเรียนรู้
ร่วมกันในการถ่ายโอนภารกิจมีการปรับกลไกความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. กับระบบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคอย่ างกลมกลื นรวมทั้งปรั บ ปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้ อปท. สามารถดาเนินกิจการ
สาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้นและจะทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของ อปท. และอปท. จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการดาเนินกิจกรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในช่วงเวลาหลังจากปีที่ 10 (พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป) ประชาชนจะมี
บทบาทในการตัดสินใจการกากับดูแลและการตรวจสอบตลอดจนการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของ
อปท. อย่างเต็มที่ และ อปท. จะมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารจั ดการและการคลังท้องถิ่นที่
พึ่งตนเองและเป็นอิสระมากขึ้นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคจะเปลี่ยนบทบาทจากฐานะผู้จัดทาบริการ
สาธารณะเป็น ผู้ให้ ความช่วยเหลื อทางวิชาการและกากับดูแลการดาเนินงานของ อปท. เท่าที่จาเป็น
ภายใต้ขอบเขตที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีนั้น จึงต้องปฏิบัติตามภารกิจ
ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การบริหารจัดการสาเร็จลุล่วง สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่ว มมือกับหน่ว ยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น การประเมินการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจจึงประกอบด้วย 4 มิติ คือ ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กรการดาเนินงานตามโครงการในครั้ งนี้จะ
ด าเนิ น การเฉพาะมิ ติ ที่ 2 คื อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รั บ บริการจากองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ใน 4 ประเด็นหลั ก ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้ บ ริ ก าร ด้ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร และด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก
นอกจากนี้ เพื่อให้การสารวจสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการสารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนใน
พื้นที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี มีการจัดบริการและการช่วยเหลือแก่ชุมชน ทั้ง 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าสนุน บ้านพุน้าเปรี้ยว
บ้านด่านแม่แฉลบ บ้านท่าสนุ่น บ้านโป่งหวาย บ้านดงเสลา บ้านปากเหมือง และบ้านหาดแดง ในทุกๆ
ด้ า น โดยจะเน้ น การบริ ก ารในงาน 4 ด้ า น ได้ แ ก่ งานการให้ บ ริ ก ารในภาพรวม งานบริ ก ารด้ า น
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกัน
และควบคุมโรค ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพของการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในการบริการประชาชน ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการ
และความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ การแก่ ท้อ งถิ่น เพื่ อพั ฒ นาและสร้ า งผลประโยชน์ แ ก่
ประชาชนในตาบลด่านแม่แฉลบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อ การให้บริการงานการ
ให้บริการในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
1.2.2 เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ งานบริ ก ารด้ า น
สาธารณูป โภค สาธารณูปการ ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีส วัส ดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี
1.2.3 เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ งานการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี
1.2.4 เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อ งานด้านการป้องกัน
และควบคุมโรค ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

1.3 ขอบเขตกำรวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร
ทาการศึกษาครอบคลุมประชากรที่ใช้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยแบ่งออกเป็นการศึกษา 4 งาน ได้แก่ งานการให้บริการในภาพรวม
งานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งาน
ด้านการป้องกันและควบคุมโรค จานวนประชาการ 5,021 คน จานวน 1,937 ครัวเรือน
1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา
ขอบเขตด้านระยะเวลาในการสารวจ ทาการศึกษาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2563 และทาการสารวจข้อมูล
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่าง ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
เขตบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ครอบคลุมทั้ง 8 หมู่บ้าน
1.3.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ทาการสารวจคุณภาพและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 4 งาน คือ งานการให้บริการใน
ภาพรวม งานบริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ งานการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค โดยกรอบในการประเมินคุณภาพการให้บริการและความ
พึงพอใจในการให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่ง
อานวยความสะดวก
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1.4 นิยำมศัพท์
1.4.1 คุณภำพกำรให้บริกำร หมายถึง การที่ผู้ให้บริการเสนอ การปฏิบัติต่อผู้ให้บริการ หรือให้ความ
ช่วยเหลือ และดาเนินประโยชน์เพื่อผู้อื่น เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ใน 4 งาน ได้แก่ งานการให้บริการในภาพรวม งานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค โดยกรอบในการประเมิน
คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่ง
อานวยความสะดวก
1.4.2 ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นหรือทัศนคติที่เกิดขึ้นของ
ผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความ
พึง พอใจในด้านต่าง ๆ ใน 4 งาน ได้แก่ งานการให้บริการในภาพรวม งานบริการด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
1.4.2.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการไม่
ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ความรวดเร็วในการให้บริการ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะนาขั้นตอนในการให้บริการ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ ความสะดวกที่ได้รับจากการ
บริการแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
1.4.2.2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับ
ความคิดเห็น โทรศัพท์สายด่วน เวทีรับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ และการได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่อง
ทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว
1.4.2.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ได้แก่ ความสุภาพ กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความเอาใจใส่ ก ระตื อ รื อ ร้ น และความพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการให้ บ ริ การ เช่น การตอบคาถาม ชี้ แจงข้อสงสั ย ให้ คาแนะนา ช่ว ยแก้ปัญหาได้
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่
1.4.2.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกได้แก่ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการความเพียงพอของสิ่ งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า โรงอาหาร
โทรศัพท์ส าธารณะ ที่นั่งคอยรั บบริการความสะอาดของสถานที่ให้ บริการโดยรวมความเพียงพอของ
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการคุณภาพและความทันสมัยของอุป กรณ์/เครื่องมือการจัดสถานที่และ
อุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์
มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้
1.4.3 ผู้ รั บ บริ ก ำร หมายถึ ง ประชาชนผู้ ม ารั บ บริ ก ารโดยตรง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หรื อ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
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จังหวัดกาญจนบุรี คุณภาพและความพึงพอใจต่อการให้บริการ งานการให้บริการในภาพรวม งานบริการ
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรค
1.5 ผลที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.5.1 ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริ การงานการให้บริ การในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีส วัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
1.5.2 ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องาน
บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
1.5.3 ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
1.5.4 ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้า น
การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด่ า นแม่ แ ฉลบ อ าเภอศรี ส วั ส ดิ์ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี
1.5.5 สามารถน าผลส ารวจคุณ ภาพการให้ บริ ก ารและความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การ
ให้ บ ริ การขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีส วัส ดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไปใช้และ
ปรับปรุงรูปแบบการทางานในปีถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
การประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจและการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ได้แก่ งานการให้บริการในภาพรวม งานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ข้อมูลทั่วไปของตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ข้อมูลทั่วไปของ ตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
2.1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไป
1) ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริห ารส่ วนตาบลด่านแม่แฉลบ ตั้งอยู่ในเขตอาเภอศรีสวัส ดิ์ จังหวัดกาญจนบุ รี
ยกฐานะจาก สภาตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้ง
องค์การบริหารส่ว นตาบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่
30 มกราคม 2539
2) เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีเนื้อที่ประมาณ 746 ตารางกิโลเมตร หรือ 466,250 ไร่
3) อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตาบลนาสวน อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ตาบลหนองเป็ด อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

7

4) ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีป่าไม้ และเขาสูง มีอ่างเก็บน้าเขื่อนศรีนครินทร์
ล้อมรอบ แบ่งแยกพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสามส่วน
5) สภาพภูมิอากาศ
ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศก็จะหนาวจัดและในฤดูฝน ฝนจะตกชุก
6) การปกครอง แบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านท่าสนุ่น
หมู่ที่ 2 บ้านพุน้าเปรี้ยว
หมู่ที่ 3 บ้านด่านแม่แฉลบ
หมู่ที่ 4 บ้านท่าสนุ่น
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งหวาย
หมู่ที่ 6 บ้านดงเสลา
หมู่ที่ 7 บ้านปากเหมือง
หมู่ที่ 8 บ้านหาดแตง
7) ประชากร
จานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 5,021 คน เป็นชาย 2,581 คน เป็นหญิง 2,440 คน ที่พักอาศัย
จานวน 1,937 หลังคาเรือน
ตารางที่ 2.1 ข้อมูลประชากร
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านกลาง
บ้านท่าสนุ่น
บ้านพุน้าเปรี้ยว
บ้านด่านแม่แฉลบ
บ้านท่าสนุ่น
บ้านโป่งหวาย
บ้านดงเสลา
บ้านปากเหมือง
บ้านหาดแตง
รวมทั้งสิ้น

หมู่
ที่
0
1
2
3
4
5
6
7
8

เมษายน 2558
จานวนประชากร
ชาย

หญิง

รวม

จานวน
บ้าน
(หลัง)

ตุลาคม 2559
จานวนประชากร
ชาย

หญิง

รวม

85
118
333
335
383
341
501
234
110

233
259
692
645
762
676
1,045
486
223

จานวน
บ้าน
(หลัง)
3
105
241
375
301
262
377
151
122

130
334
297
372
308
526
266
96

116
328
318
385
322
470
242
92

246
662
615
757
630
996
508
188

103
237
374
293
257
364
149
117

148
141
359
310
379
335
544
252
113

2,329

2,273

4,602

1,897

2,581

2,440

5,021

1,937

+252

+167

+419

+40

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ลดลง (+ -)
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ตารางที่ 2.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ลำดับ
ที่

ชื่อหมู่บ้ำน

หมู่
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

บ้านท่าสนุ่น
บ้านพุน้าเปรี้ยว
บ้านด่านแม่แฉลบ
บ้านท่าสนุ่น
บ้านโป่งหวาย
บ้านดงเสลา
บ้านปากเหมือง
บ้านหาดแตง

1
2
3
4
5
6
7
8

รวมทั้งสิ้น

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
อำยุ 15 ปี
ชำย
หญิง
รวม
96
87
183
268
253
521
210
211
421
301
308
609
241
262
503
362
334
696
197
178
375
61
57
118

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้
อำยุ 18 ปี
ชำย
หญิง
รวม
91
85
176
251
241
492
203
203
406
284
292
576
232
248
480
324
313
637
187
171
358
60
53
113

บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
อำยุ 20 ปี
ชำย
หญิง
รวม
85
81
166
242
223
465
198
191
389
277
281
558
218
233
451
311
298
609
176
162
338
55
52
107

1,736

1,632

1,562

1,690

3,426

1,606

3,238

1,521

3,083

8) สภาพทางเศรษฐกิจ
8.1 การเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ของตาบลด่านแม่แฉลบ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส่งออกนอกพื้นที่มากที่สุด คือ ข้าวโพด มะละกอ และยางพารา ทาให้รายได้ส่วนใหญ่ของ
ประชากรมากจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก
8.2 การประมง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีการทาอาชีพประมงนอกเขตห้าม
จับปลา ตามฤดูกาลที่เหมาะสม
8.3 การปศุสัตว์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีการทาอาชีพเลี้ ยงสัตว์เล็กน้อย
ได้แก่ วัว ไก่ และแพะ
8.4 การท่องเที่ยว "อาเภอศรีสวัสดิ์" หลายคนคงคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่ติดอันดับคง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อย่างน้าตก ป่าเขาลาเนาไพร ถ้า เพราะใช้เวลาเดินทางไปเพียงไม่กี่
ชั่วโมง ก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติ ป่าเขาอันเขียวขจีแล้ว อีกหนึ่งในใจของนักท่องเที่ยวคงหนีไม่พ้นแพพัก/
แพล่อง อีกทั้งที่นี่ ยังมีแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง อันได้แก่ น้าตก
ห้วยแม่ขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ภาพวาดสีโบราณ 3,000 ปี แพพัก/แพล่อง เป็นต้น

9

9) สถานศึกษา
1. โรงเรี ย นบ้ านท่ าสนุ่ น เป็ น โรงเรียนอยู่ ในสั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
2. โรงเรียนบ้ านโป่ งหวาย เป็นโรงเรียนอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
3. โรงเรียนบ้านพุน้าเปรี้ยว เป็นโรงเรียนอยู่ในสังกัดสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
4. โรงเรีย นบ้ านดงเสลา เป็ นโรงเรียนอยู่ในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
5. ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ านท่ าสนุ่ น เป็ น โรงเรีย นอยู่ ในสั งกั ด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
ด่านแม่แฉลบ เปิดสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับอนุบาล
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านแม่แฉลบ เป็นโรงเรียนอยู่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ เปิดสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับอนุบาล
10) การสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีสถานบริการทางสาธารณสุข จานวน 2 แห่ง คือ
1. โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสด์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ด่านแม่
แฉลบ
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านท่าสนุ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ด่านแม่แฉลบ
11) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีสถานีตารวจ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.ด่านแม่แฉลบ
12) สถาบันทางศาสนา
วัดบ้านท่าสนุ่น วัดบ้านพุน้าเปรี้ยว วัดศรีสวัสดิ์ วัดบ้านโป่งหวาย วัดดงเสลาเก่า วัด
มัชฌิมาวราราม วัดบ้านหาดแตง และวัดสมเด็จ
13) การคมนาคม
เส้นทางการคมนาคมที่สาคัญ
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199 เป็นถนนสายหลักของตาบล
2. ทางหลวงชนบท 4041 เป็นถนนสายต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199
3. ถนนสายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน
4. แพขนานยนต์ มีสองแห่ง แห่งแรกใช้เดินทางระหว่างหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 5 เพื่อความสะดวก
ในการเดินทางโดยไม่ต้องใช้เส้นทางรถยนต์ที่คดเคี้ยวลัดเลาะตามเขา แห่งที่สอง ใช้เดิ นทาง
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ไปยังหมู่ที่ 7 บ้านปากเหมือง โดยแพขนานยนต์แห่งนี้อยู่ที่ หมู่ 6 ซึ่งการเดินทางไปหมู่ที่ 7
ใช้เส้นทางนี้ หรือต้องใช้เส้นทางสายทางหลวงชนบท สาย 6093 เขื่อนศรีนครินทร์ – ตาบล
ชะแล ผ่านทางตาบลแม่กระบุง และน้าตกห้วยแม่ขมิ้น
14) การโทรคมนาคม
มีบริการโทรศัพท์อย่างพอเพียง และมีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะติดตั้งไว้ในเขตชุมชน
2.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น
1) โครงสร้างคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มี คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จ านวน 1 คน และรองนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล จานวน 2 คน โดยนายกองค์การ
บริห ารส่วนตาบล จะมีอานาจในการแต่งตั้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน
นายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการนายก อบต.

แผนภาพที่ 2.1 โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ

2) โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีสมาชิกสภาทั้งหมด 16 คน โดยสมาชิกสภาจะเลือก
ประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. จากสมาชิกสภา อบต. ที่ได้รับการเลือกตั้ง
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ประธานสภา อบต.

รองประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สภา

สภา

สภา

สภา

สภา

สภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

สภา

สภา

สภา

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

เลขานุการฯ

สภา

แผนภาพที่ 2.2 โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
3) โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ มี
ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ เป็น อบต. ขนาดกลาง มีตาแหน่งปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. 7 ) เป็นหัวหน้าส่วนราชการ
2. องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ มีโครงสร้างส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
1. สานักงานปลัด อบต.
1) งานบริหารทั่วไป
2) งานสารบรรณ
3) งานบริหารงานบุคคล
4) งานนโยบายและแผน
5) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
6) งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ส่วนการคลัง
1) งานการเงินและบัญชี
2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
3) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
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3. ส่วนโยธา
1) งานก่อสร้าง
2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3) งานสาธารณูปโภค

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลมอบอานาจให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการปกครอง
โดยดาเนินการกันเอง มีอานาจอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง กล่าวคือ อานาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอควร เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอานาจมากเกินไปไม่มี
ขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ก็จะกลายสภาพเป็ น รัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความมั่นคง
ของรั ฐ บาล อ านาจของท้ อ งถิ่ น นี้ มี ข อบเขตที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป ตามลั ก ษณะความเจริ ญ และ
ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดาเนิน
การปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ เอง เพื่อประโยชน์
ในการบริหารตามหน้าที่และเพื่อใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติข้อบังคับ
สุขาภิบาล เป็นต้น
สิทธิที่ เป็ น หลักในการดาเนินการบริห ารท้องถิ่ น คือ อานาจในการกาหนดงบประมาณ เพื่ อ
บริหารกิจการตามอานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครอง ท้องถิ่นนั้นๆ
ทั้งนี้ หน่ ว ยการปกครองท้องถิ่น จะองค์กรที่ จาเป็ นในการบริห ารและการปกครองตนเองจัด
แบ่ งเป็ น สองฝ่ าย คือ องค์การฝ่ ายบริห ารและองค์การฝ่ ายนิติบัญ ญั ติ เช่น การปกครองท้องถิ่น แบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลจะมีคณะผู้บริหารเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นฝ่าย
นิติบัญญัติ
ปัจจุบันราชการส่วนท้องถิ่น มีอยู่ 5 รูปแบบ คือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา เทศบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้
1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ จะต้องอาศัยเงิน
งบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจากัดภารกิจที่จะต้องบริ การให้กับชุมชนต่างๆ อาจไม่เพียงพอ
ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ก็สามารถมีงบประมาณของตนเอง
เพียงพอที่จะดาเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้
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2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศมี
ขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการ
จากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มี
ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้
เพื่อความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ ประชาชน
ก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีความจาเป็น โดยให้อานาจหน่วยการปกครองท้องถิ่น
จัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นเพื่อนาไปใช้ในการบริหารกิ จการของท้องถิ่น ทาให้
ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และแม้จะมีการ
จัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่กาหนดไว้อย่างรอบคอบ
3. เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดย
การสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้าไปทาหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายนิติบัญญัติ การ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่
ที่ แ ตกต่ างกั น นี้ มี ส่ ว นในการส่ ง เสริม การเรี ย นรู้ถึ งกระบวนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังนี้
1. ช่ ว ยแบ่ งเบาภาระของรั ฐ บาล ทั้ งทางด้ า นการเงิน ตั ว บุ ค คล ตลอดจนเวลาที่ ใช้ ในการ
ดาเนินการ
2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
3. เพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบบประชาธิปไตย
แก่ประชาชน (ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539)

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึ งพอใจเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ งที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็จ ของงานให้ เป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความ
ต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาพึงประสงค์ ผู้รายงานได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความพึง
พอใจ โดยมีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายทรรศนะด้วยกัน ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้
กิ ต ติ ม า ปรี ดี ดิ ล ก (2532) กล่ าวว่ า ความพึ งพอใจ หมายถึ ง ความรู้สึ ก ที่ ช อบหรือ พอใจที่ มี
องค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่างๆ และเขาได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้
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จรัส โพธิ์จันทร์ (2527) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกของบุคคลต่อหน่วยงานซึ่ง
อาจเป็นความรู้สึกในทางบวก ทางเป็นกลาง หรือทางลบ ความรู้สึกเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือ หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางบวก การปฏิบัติหน้าที่จะมีประสิทธิภาพสูง แต่
หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบการปฏิบัติหน้าที่จะมีประสิทธิภาพต่า
พิน คงพูน (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบยินดี เต็มใจ หรือเจตคติที่
ดีของบุคคลที่เขาได้รับจากการกระทานั้นๆ
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการทางานไว้ว่ า เป็นความรู้สึกรวม
ของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับ การตอบ
แทน คือผลที่เป็นความพึงพอใจที่ทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญ
กาลังใจ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน การทางานรวมทั้งการส่งผลต่อความสาเร็จ
และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
ไพโรจน์ พานิ ช กุล (2543 : 5) กล่ าวว่า ความพึ งพอใจ เป็นทั ศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งต่างๆ
หลาย ๆ ด้านเป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสาเร็จในงานทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษย์จะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการที่ตนเอง
พยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่าง เพื่อที่จะสนองตอบต่อความต้องการ หรือความคาดหวังที่มีอยู่
และเมื่อบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วจะเกิดความพอใจเป็นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นเป็นกระบวนการ
หมุนเวียนต่อไปอีก
อิทธิพล อินทมาตย์ (2543 : 14) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อได้รับในสิ่งที่ต้องการหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึก
ดังกล่าวจะลดลงหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง
เอกภพ ตระกูลพานิชย์ (2545 : 19-20) กล่าวว่า ปัจจัยที่สาคัญของความพึงพอใจไว้ว่าความพึง
พอใจเป็ นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ช่วยทาให้งานประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะถ้าเป็นงานด้านการ
บริ ก าร นอกจากผู้ บ ริ ห ารจะด าเนิ น การให้ ผู้ ท างานเกิ ด ความพึ ง พอใจในการท างานแล้ ว ยั งจะต้ อ ง
ดาเนินการที่จะทาให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการปัจจัย
สาคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้คือ จานวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้นผู้บริการที่ชาญฉลาด จึงควรอย่างยิ่งที่จะ
ศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆที่จะทาให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มาใช้
บริการ เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
พรรณี ช.เจนจิต ( 2538 : 288) กล่าวถึง ความพึงพอใจเป็นเรื่องของความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลทาให้แต่ล ะคนสนองตอบต่อสิ่งเร้าแตกต่างกันไปซึ่งความพึงพอใจมากหรือน้องของ
บุคคลมีแนวโน้มที่ขึ้นอยู่กับค่านิยมของคนด้วย ความพึงพอใจมีที่มาจากการอบรมตั้งแต่วัยเด็กและค่อย ๆ
ซึมซับจากการเลียนแบบบิดามารดา คนใกล้ชิดโดยไม่ต้องมีผู้บอกสอนเป็นเรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์ การรับการถ่ายทอดความพึงพอใจที่มีอยู่เดิมและจากทางสื่อมวลชน
Mullins (1954) ได้เสนอแนวคิดในการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ได้แก่
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1. การให้บริการที่เสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง การให้บริการประชาชนทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน ใช้กฎระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน
2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการที่ตรงเวลาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง บริการของภาครัฐที่ต้องคานึงถึงการตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์
สถานที่ เวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และต้องมีคุณภาพด้วย
Naumann & Giel (1995) เสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ว่ า ขึ้ น อยู่ กั บ
องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
1) คุณภาพของสินค้าและบริการ (Quality Product & Service) ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
ลูกค้า เมือ่ ลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าหรือบริการที่ได้มา มีคุณภาพดีก็จะรู้สึกพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น
2) ราคา (Price) เป็นส่วนประกอบที่จะทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เมื่อลูกค้าได้เปรียบเทียบ
ความยุติธรรมของราคา และเห็นว่ามีราคาเหมาะสม ก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าสินค้านั้น
ไม่เหมาะสมกับราคา ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ
3) ภาพลักษณ์ร่วม (Corporate image) เป็นสิ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจเช่นกันควรมีภาพลักษณ์ร่วม ทั้ง
การดาเนินธุรกิจทั่วไป การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
การวัดความพึงพอใจ
ลัทธิการ ศรีวะรมย์ (2538 : 156) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจในงานสามารถกระทาได้ 2 วิธี คือ
1. การวัดแบบให้คะแนนเดี่ยว (Single Global Ratting) เป็นการถาม ใช้แบบสอบถามคาถาม
โดยให้พนักงานตอบเป็นรายบุคคลและให้คะแนนเป็นช่วง ๆ ระหว่าง 1-5 โดยตอบว่าความพึงพอใจมาก
ที่สุด พอใจ เฉย ๆ ไม่ค่อยพอใจ และไม่พอใจอย่างมาก
2. การวัดแบบให้ คะแนนรวบยอด (Summation score) สเกลการวัดทัศนคติที่ถามผู้ตอบให้
แบ่งสัดส่วนจากคะแนนที่คงที่ เพื่อระบุถึงความสาคัญที่สัมพันธ์ของคุณสมบัติต่าง ๆ หรือ หมายถึง สเกล
การให้คะแนนเชิงเปรียบเทียบ
สาโรจ ไสยสมบัติ (2534: 39) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจอาจกระทา ได้หลายวิธีดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นที่นิยมทากันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอร้องหรือขอความ
ช่วยเหลือจากบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มหรือกาหนดคาตอบไว้ให้เลือกตอบ
หรือเป็ นคาตอบอิสระ หรือคาตอบที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่ห น่วยงานกาลั ง
ให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ และบุคลากรผู้
ให้บริการ เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีหนึ่งที่ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ซึ่งเป็นวิธีการที่
ต้ อ งอาศั ย เทคนิ ค และความช านาญของผู้ สั ม ภาษณ์ ที่ จ ะจู ง ใจให้ ผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ต อบค าถามให้ ต รง
ข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นับเป็นวิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากอีก
วิธีหนึ่ง
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3. การสังเกต เป็นวิธีหนึ่งที่จะทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการโดยวิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรม ทั้งก่อนมารับบริการ ขณะมารับบริการ และหลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การ
สังเกตจากกิริยา ท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความพึงพอใจ
โดยวิธีนี้ผู้วัดต้องกระทาอย่างจริงจัง และมีแบบแผนที่แน่น อน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึง
พอใจของผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของหน่วยงานของรัฐมีหลักและแนวทาง (ภัทรชัย,
2535 อ้างจาก Millett, 1954) ดังนี้
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) คือการบริการที่มีความยุติธรรมทุกคนเท่า
เทียมกัน ได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ และใช้มาตรฐานในบริการ
เดียวกัน
2. การให้บริการอย่างทันเวลา (Timely Service) คือการให้บริการที่ตรงต่อเวลา ตรงต่อความ
ต้องการ
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) คือการให้บริการด้านสถานที่ บุคลากร และ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือการให้บริการและดูแลอย่างต่อเนื่อง
5. การให้ บ ริ ก ารอย่ างก้ าวหน้ า (Progressive Service) คื อ การให้ บ ริก ารที่ มี ก ารพั ฒ นาและ
ปรับปรุงคุณภาพให้มีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆ
ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ บริก ารสาธารณะ (Public Service Satisfaction) เป็ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของหน่วยการปกครองท้องถิ่ น โดยมีพื้นฐานเกิดจากการรับรู้
(Perceptions) ถึงการส่งมอบการบริการที่แท้จริง และการประเมินผลนี้ก็จะแตกต่างกันไป ทัง้ นี้ขนึ้ อยู่กับ
ประสบการณ์ ที่แต่ละบุคคลได้รับเกณฑ์ (Criteria) ทีแต่ละบุคคลตั้งไว้ รวมทั้งการตัดสิน (Judgement)
ของบุคคลนั้นด้วย โดยการประเมินผล
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน (ภัทรชัย, 2535 อ้างจาก Millett, 1954) คือ
1. ด้านอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งเกิดจากการได้รับรู้ถึงการส่งมอบการบริการ
2. ด้านวัตถุวิสัย (Objective) ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณและคุณภาพของการบริการ
ความพึงพอใจหลังการให้บริการของหน่วยงานรัฐ หมายถึง ระดับผลที่ได้จากการพบปะ
สอดคล้องกับปัญหาทีม่ ีอยู่ ส่งผลทีดี และสร้างความภูมิใจเพียงใด
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
ปัจจุบันองค์กรหลายแห่ง ได้มีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพราะ
คุณภาพการบริการ ถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ ในอดีตมีการประเมินคุณภาพ
การบริการจากมาตรฐานที่องค์กรได้กาหนดไว้ แต่สาหรับปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า คุณภาพการบริการ
สามารถวัดได้จากการรับรู้ของผู้รับบริการ
Parasuraman (1985) ได้ กล่ าวว่า คุณ ภาพการบริการ คือ ความสามารถในการสนองความ
ต้องการของ ผู้มารับบริการ เมื่อพิจารณาคุณภาพของสินค้า มักจะพิจารณาจากตัวสินค้าและยึดถือผลที่
สินค้าตอบสนองความต้องการเป็นสาคัญ ไม่จาเป็นต้องคานึงถึงกระบวนการผลิตแต่สาหรับคุณภาพของ
บริการ จะมีความแตกต่างกันออกไปเนื่องจากลักษณะสาคัญของบริการคือ บริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ มี
ความหลากหลายในตัวเอง ไม่สามารถแบ่งแยก หรือเก็บรักษาได้ ทาให้คุณภาพการบริการถูกประเมินทั้ง
จากกระบวนการให้บริการ (Process) และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการบริการนั้น (Outcome) โดยเฉพาะ
การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
Scardina (1994) ได้เสนอแนวคิดในการประเมินคุณภาพบริการ อันประกอบด้วย
1) สิ่งที่จับต้องได้ (Tangible) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ บุคลากร เวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
2) ความเชื่อมั่นต่อผู้ให้บริการ (Reliability) ได้แก่ ความสามารถในการให้บริการอย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง และเหมาะสม
3) การสนองตอบผู้รับ บริการ (Responsiveness) ได้แก่ ความพร้อมที่จะให้ บริการตามความ
ต้องการ
4) การให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ผู้ รั บ บริ ก าร (Assurance) ได้ แ ก่ ความรู้ อั ธ ยาศั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ
5) ความเอาใจใส่ (Empathy) ได้แก่ การดูแลและสนใจผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
จินตนา บุญบงการ (2539) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ยากเสื่อมสูญ
สภาพได้ง่าย บริการจะมีขึ้น ทัน ทีและส่ งมอบให้ ผู้รับทันที ดังนั้น การบริการจึงเป็ นกระบวนการของ
กิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ แต่ปรากฏในรูปของเวลา สถานที่ รูปแบบ
และเป็นสิ่งเอื้ออานวยทางจิตวิทยาให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคาว่า SERVICE ซึ่งมี 7
ตัวอักษร และสามารถให้ความหมายได้ ดังนี้
S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็ นอกเห็ นใจต่อความล าบาก
ยุ่งยากของผู้มารับบริการ
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้มารับบริการอย่างรวดเร็วทันใจ โดยไม่
ต้องเอ่ยปากเรียกร้อง
R = Respectful แสดงความนับถือและให้เกียรติแก่ผู้มารับบริการ
V = Voluntaries Manner การให้บริการที่ทาอย่างสมัครใจ เต็มใจ
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I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการ และภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย
C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน
E = Enthusiasm ความกระฉั บ กระเฉง กระตื อ รื อ ร้ น และให้ บ ริก ารมากกว่ าที่ ผู้ รั บ บริ ก าร
คาดหวัง
สมชัย วุฒิปรีชา (2534) กล่าวว่า ในการทางานให้สาเร็จ และมีประสิทธิภาพให้ยึดหลัก 4 ร คือ
ริเริ่ม รวดเร็ว เรียบร้อย และร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนต้องมีความจริงใจของเพื่อนร่วมงานเป็นพื้นฐาน
อุทัย หิรัญโต (2530) กล่าวว่า ผลเสียของความล่าช้าในการปฏิบัติราชการส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการให้บริการแก่ประชาชน กล่าวคือ ความล่าช้าในการปฏิบัติราชการเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่นาไปสู่ความ
ล้มเหลว และเสื่อมประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนทาลายศรัทธาของประชาชนที่มีต่อราชการ ซึ่งมูลเหตุ
ของความล่าช้าในการปฏิบัติราชการอาจเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้
1) การทางานที่ไม่มีแผน
2) ขาดความรับผิดชอบ
3) ขาดความกระตือรือร้นในการทางาน
4) ขาดการควบคุมโดยใกล้ชิด
5) ขาดการติดตามงาน
6) ขาดระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
7) หวังผลประโยชน์ส่วนตัว
8) ขาดความเข้าใจในวิธีการทางานที่ถูกต้อง

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แวหะมะ จิ น าแว และอริยา คู ห า (2553) ได้วิจัย เรื่อง ความพึ งพอใจของประชาชนต่อ การ
บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส: กรณีศึกษาประชาชนในเขตอาเภอยี่งอ ผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมทั้ง 8
ด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่ อ การบริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด นราธิว าส ที่ มี เพศ อายุ รายได้ และระดั บ
การศึกษาต่างกัน พบว่ากลุ่มอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ที่
ระดับ .05
บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (2546) จากการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ต่อผู้บริการเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารเทศบาลนคร
เชียงใหม่ในแต่ละด้าน คือ คุณสมบัติของผู้บริหารในระดับมาก พึงพอใจด้านการปฏิบัติตามนโยบาย และ
ด้านผลงานของผู้บริหารในระดับปานกลาง ทั้งนี้ยัง พบว่าปัจจัยส่วนตัวของประชาชน ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึ ก ษา และภู มิ ล านา มี อิ ท ธิพ ลต่ อ ความพึ งพอใจผู้ บ ริ ห าร และประชาชนได้ ให้ ข้อ เสนอแนะคื อ
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เทศบาลควรสร้างกิจกรรมการให้ความรู้ กิจกรรม การมีส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่ประชาชนให้เหมาะสม
กับปัจจัยส่วนบุคคล
วรนุช บวรนันทเดช (2546) ได้ศึกษาความพึ งพอใจของประชาชนต่อบริการของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ในด้านบริการหลัก การให้คาปรึกษา และบริการก่อนกลับบ้าน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจต่อบริการ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มารับบริการ และได้
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ หน่ วยงานควรกาหนดมาตรฐานบริการให้ เหมาะสมกับพื้นที่ มีการนิเทศ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เน้นบริการเชิงรุกเข้าสู่ชุมชน ด้านการส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน
และด้านกิจกรรมในชุมชน
วไลรัตน์ สวัสดี (2545) ได้ทาการศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลตาบลหนองไผ่แก้ว อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลหนองไผ่แก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ละด้านเรียงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการบริการ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ด้านความสะดวก
ของสถานที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 ด้านความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02
เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ของเทศบาลตาบลหนอง
ไผ่แก้วพบว่าสถานภาพผู้ เสีย ภาษี ระดับการศึกษา และระดับรายได้มีผลต่อระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลหนองไผ่แก้ว ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ส่วนเพศไม่มี
ผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลหนองไผ่แก้วมา
ชาระภาษีในส่ว นข้อเสนอแนะที่จะช่วยพัฒ นาและปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้ผู้ชาระมีความพึงพอใจ
มากขึ้นคือจัดสานักงานให้กว้างขวางมีพื้นที่ให้บริ การมากขึ้นและ จัดสิ่งอานวยความสะดวกให้กับผู้ชาระ
ภาษีอย่างเพียงพอ เช่น น้าดื่ม โต๊ะ -เก้าอี้ ป้ายประชาสัมพันธ์บอกขั้นตอน การชาระภาษี เป็นต้น
นารี นันตติกูล (2544) เรื่องประสิทธิภาพของการบริหารจักการเก็บภาษี โดยศึกษาเฉพาะมิติ
ด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการให้บริการด้านภาษีของเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลตาบล
ท่าข้าม อาเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี ได้ศึกษาค้นคว้าถึงครั้งนี่มุ่งศึกษาถึงประสิทธิภาพของ การบริหาร
การจัดเก็บภาษีโดยศึกษา เฉพาะมิติด้านความพึงพอใจของประชาชนระบบการให้บริการด้านภาษีของ
เทศบาล ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงปัญหาข้อจากัด อันเป็นผลต่อระบบการให้บริการ อันได้แก่ การให้บริหาร
ของเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนการให้บริการ และสถานที่ที่ให้ บริการเพื่อที่จะนาไปปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบการให้บริการ ด้านการจัดเก็บภาษของเทศบาลตาบลท่าข้าม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกรณีศึกษาค้นคว้า
ครั้งนี้ เป็นประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตาบลท่าข้ามจานวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงปริมาณโดยใช้
Chi - Square ผลการศึ ก ษาพบว่า ระบบการบริก ารจั ด เก็ บ ภาษี ข องเทศบาลต าบลท่ า ข้ าม เป็ น การ
ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนัยสาคัญได้จากการที่ประชาชนมี ความพึงพอใจต่อระบบการจัดเก็บภาษี
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สาเหตุที่ทาให้ประชาชนพึงพอใจ นั้นมาจาก 1) การปฏิบัติตัวในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้คาแนะนา
และให้บริการอย่างเท่าเทียมเสมอภาคและเป็นกันเอง 2) การมีขั้นตอนการให้บริการที่รวดเร็วชัดเจน 3)
การมีสถานที่ภ ายในสานักงานที่เพียงพอต่อผู้ มารับบริการ มีการจัดน้าดื่มและมีความสะอาดสวยงาม
ข้อเสนอแนะมีดังนี้ คือ เชิงนโยบาย 1) เสนอผลการศึกษาให้คณะเทศมนตรีตาบลท่าข้ามเพ่อกาหนดเป็น
นโยบายนาเข้าแผนพัฒนาเพื่อจัดตั้งงบประมาณในโครงการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการบริหารการจัดเก็บภาษี เช่น โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านจัดเก็บภาษี โครงการ
ปรับปรุงขยายห้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี เพื่อความสะดวกต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น โครงการปรับปรุง
ห้องสุขาจ้ างบริษัทเอกชนเข้ามาทาความสะอาดสานักงาน จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อต่อเชื่อมกับระบบ
ออนไลน์ของระบบแผนที่ภาษี งานแผนที่ภาษี กรมการปกครอง 2) ชี้แจงทาความเข้าใจเชิญชวนให้คณะ
เทศมนตรีให้จัดส่งเข้าโครงการสานักงานน่าอยู่ และข้อเสนอแนะเพื่อเติมจัดซื้อเครื่องกรองน้า ซึ่งสามารถ
ให้บริหารน้าเย็น น้าร้อน และน้าธรรมดามีการประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ และรวบรวมปัญหาที่พบ
ในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างน้อยเดือนละครั้งปรับปรุงห้องด้านฝ่ายการคลัง ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดย
จั ด แบ่ งให้ เป็ น สั ด ส่ ว นโดยมี ป้ ายบอกไว้ อ ย่ างชั ด เจน ไม่ สั บ สน รวมทั่ งจั ด สถานที่ ภ ายในให้ ส วยงาม
ตรวจสอบอุปกรณ์อานวยความสะดวกที่มีอยู่เดิมให้อยู่สภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น เครื่องปรับอากาศ
จัดทาตู้แสดงความคิดเห็นให้สวยงามและติดตั้งในที่เห็นชัดเจน โดยจัดทาแบบสอบถาม และแบบประเมิน
เพื่อให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นปรับปรุงห้องสุขาให้เป็นสัดส่วน ระหว่างผู้ชาย และผู้หญิง โดยเน้น
ความสะอาดเป็นสาคัญ ลดขั้นตอนการให้บริการที่ยุ่งยาก ซ้าซ้อนเพื่อให้ง่ายและสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นแก่
ประชาชนผู้รับบริหารได้อย่างรวดเร็วทันใจมากขึ้นเน้นการทางานเป็นทีม และสามารถทางานทดแทนกัน
ได้ เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการนให้บริการโดยไม่ต้องรอ จัดให้มีการรับบัตรคิวหมายเลขเรียงตามลาดับ
การให้ บ ริ ห ารก่ อ นหลั งอย่ างยุ ติ ธ รรม โดยไม่ มี ก ารแซงคิ ว ไม่ ว่า จะเป็ น ผู้ ใดในเชิ งวิ ช าการศึ ก ษาถึ ง
ประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บภาษี กรณีเทศบาลตาบลท่าข้ามนั้น ในการสุ่มตัวอย่างนี้เป็นเพียงบางส่วน
เท่านั้ น ผลการศึกษาอาจจะไม่สมบูรณ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าหากได้ทาครบถ้วนจะทาให้ ทราบถึงความ
ต้องการของประชาชนจริง ๆ มากกว่านี้
สุภ ชัย คามวัล ย์ (2543) ศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการของสานั ก
ทะเบียนอาเภอ: ศึกษาเฉพาะกรณีอาเภอเดชอุดม ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความ พึงพอใจในการใช้บริการภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.91 ส่วนรายด้านจะมี
ความคิดเห็นในระดับ ปานกลางทั้ง 4 ด้าน เรียงตามลาดับดังนี้ ด้านระบบการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 2.98
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 2.96 ด้านประชาสัมพันธ์ค่าเฉลี่ย 2.95 และด้านอาคารสถานที่
2.81 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.98 ส่วนรายข้อ
อยู่ ในระดับ สู ง 4 ข้อ และระดับ ปานกลาง 2 ข้อ เรียงตามล าดับ ดังนี้ การให้ บริการส านักทะเบียนมี
ประสิทธิภาพและการได้รับความสะดวกในการติดต่องาน ค่าเฉลี่ย 3.15 เท่ากัน มีความรู้สึกที่ดีต่อการ
ให้บริการของสานักทะเบียน และได้รับการต้อนรับด้วยดี เมื่อมาติดต่องานที่สานักทะเบียน ค่าเฉลี่ย 3.00
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เท่ากัน มีความประทับใจในการให้ บริการของส านักทะเบียน ค่าเฉลี่ ย 2.80 และระบบงานของส านัก
ทะเบียนมีความสัมพันธ์มีความทันสมัยค่าเฉลี่ย2.75
อิทธิพล อินทมาตย์ (2543) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจตามโครงการพัฒนาสถานีตารวจ (โรงพักเพื่อประชาชน) ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจอยู่ในระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า อายุไม่ใช่ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชน ส่วนอาชีพ รายได้ ระดับ
การศึกษา และความรู้ความเข้าใจในโครงการพัฒนาสถานีตารวจ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดความพึงพอใจ ดังที่ได้ทบทวนมาข้างต้น เป็นแนวทางเพื่อศึกษาในประเด็น
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจต่อการจัดและให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุ รี ประจาปีงบประมาณ 2563 ในงานการให้ บริการในภาพรวม งาน
บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้าน
การป้องกันและควบคุมโรค

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพ
การให้บริการ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 4 งาน คือ งานการให้บริการในภาพรวม งานบริการด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกัน
และควบคุมโรค โดยมีรายละเอียดจะนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
3.2 ประชากรเป้าหมาย
3.3 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจที่เก็บรวบรวม
จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้ได้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 4 งาน คือ งานการให้บริการในภาพรวม งานบริการด้านสาธารณู ปโภค
สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค

3.2 ประชากรเป้าหมาย
ประชากรเป้าหมายสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 8
หมู่บ้าน จานวน 1,937 ครัวเรือน จานวนประชากร 5,021 คน (องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ)

3.3 กลุ่มตัวอย่างและวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
การคั ดเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ างใช้ วิธี ก ารสุ่ ม ตั วอย่ างแบบบั งเอิ ญ (Accidental Sampling) ซึ่ งเป็ น
ผู้รับบริการ ที่อยู่ในเขตการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี จากประชากรทั้งหมด โดยใช้สูตรการคานวณกรณีที่ทราบจานวนประชากรของ Taro Yamane
(1973) ซึ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้จ ากสูตรในกรณีที่ทราบจานวนประชากร โดยผู้วิจัยยอมรับค่า
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ .05 ดังนี้
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N
2
1  N e 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
n

เมื่อ

n
N
e

=
=
=

=

ผู้วิจัยคานวณกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้รับบริการ ทั้ง 4 งาน โดยมี
วิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณตัวอย่าง โดยคานวณจากสูตรในกรณีที่ทราบจานวนประชากร ดังนี้
n

=
=
=
=
=

5,021
1 + 5,021 (.05)2
5,021
1 + 5,021 (.0025)
5,021
1 + 12.55
5,021
13.55
370 ราย

3.4 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ ได้ แก่ แบบสอบถามคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทั้งหมด 4 งาน คือ งานการให้บริการในภาพรวม งานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 4 ชุด
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรี สวัส ดิ์ จังหวัดกาญจนบุ รี ครอบคลุ ม 4 ประเด็ น ได้ แก่ ขั้ นตอนการให้ บริก าร ช่อ งทางการ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอานวยความสะดวก แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมาก
3
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อย
1
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 4 งาน ได้แก่ งานการให้บริการในภาพรวม
งานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งาน
ด้านการป้องกันและควบคุมโรค แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
3
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
1
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทดสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ ประกอบด้ ว ย การหาค่ า ความเที่ ย ง
(Validity) โดยการนาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
และเนื้อหา (Content Validity) และเพื่อตรวจสอบแก้ไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เครื่องมือและตัวชี้วัด
ผู้วิจัยทาการศึกษาจากเอกสารทางด้านการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ รวมทั้งการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเทคนิคการสนทนากลุ่ม
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เจาะจง (Focus Group Technique) โดยผู้สารวจทาการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือ ฉบับใช้จริง การวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยยึ ด ตามแบบส ารวจที่ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ก าหนดให้
หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลาง ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ 3 การติดต่อประสานและวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในการสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ยเชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) ซึ่ ง วิ ธีก าร
ศึ ก ษาวิ จั ย คื อ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) การศึ ก ษาวิ จั ย จากเอกสาร
(Documentary Research) และการศึ ก ษาวิ จั ย ภาคสนาม (Field Research) โดยการสั ม ภาษณ์
เจาะลึกประกอบกันโดยใช้แบบสารวจกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจในครั้งนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติ ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage)
ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต (Arithmetic Mean) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และนาเสนอในรูปตารางพร้อมกับการ
พรรณนาประกอบ เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 4 งาน คือ งานการ
ให้บริการในภาพรวม งานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
3.6.2 การประเมินผล
การกาหนดคะแนนคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
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5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สาหรับข้อมูลระดับ คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจได้ทาการหาค่าเฉลี่ยคะแนน โดย
กาหนดเกณฑ์ความคิดเห็นพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละระดับแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Reference) 5 ระดับ
การกาหนดเกณฑ์จะต้องให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากัน เป็นคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนนต่าสุดคือ 1 ช่วง
ห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด = 5 – 1 = 4 มี 5 ระดับ ดังนั้น แต่ละระดับจะมีช่วงห่าง = 4 / 5 = 0.8
(วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สาหรับข้อมูลที่ได้ จากคาถามปลายเปิด ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดาเนินการ
วิเคราะห์ ข้อ มู ลด้ วยการจัดจาแนกประเภทข้อ ความที่ มีลั กษณะเหมื อนกั นหรือคล้ายคลึงกันให้ อยู่ ใน
ประเภทเดียวกัน จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรูปของความเรียง
โดยการเปรียบเทียบค่าร้อยละของคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ ดังนี้
ร้อยละ 84.20 – 100.00 หมายถึง
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจมากที่สุด
ร้อยละ 68.20 – 84.00 หมายถึง
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจมาก
ร้อยละ 52.20 – 68.00 หมายถึง
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจปานกลาง
ร้อยละ 36.20 – 52.00 หมายถึง
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจน้อย
ร้อยละ 20.00 – 36.00 หมายถึง
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจน้อยที่สุด
การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละของคะแนน กระทาได้ โดย คู ณ ด้วย 20 ยกตั วอย่างเช่ น
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 การแปลงเป็นคะแนนร้อยละด้วยวิธีนี้คือ 3.81x20 = ร้อยละ 76.20
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การแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินของกรมการปกครองท้องถิ่นค่าร้อยละของคุณภาพ
การให้บริการและความพึงพอใจมีดังนี้
มากกว่าร้อยละ 95
ได้
10
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 95
ได้
9
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 90
ได้
8
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 85
ได้
7
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 80
ได้
6
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 75
ได้
5
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 70
ได้
4
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 65
ได้
3
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 60
ได้
2
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 55
ได้
1
คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 50
ได้
0
คะแนน

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริก าร และความพึง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริก ารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมิน
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานการให้บริการในภาพรวม 2)
เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 3) เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อ งานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชน
ต่องานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ขององค์การบริห ารส่ว นตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีส วัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะวิเคราะห์ข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการ
4.2 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานการให้บริการใน
ภาพรวม
4.3 คุ ณภาพการให้ บริ การและความพึ งพอใจของประชาชนต่ อการให้ บริ การงานบริ ก ารด้ า น
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.4 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.5 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านการป้องกัน
และควบคุมโรค
4.6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

4.1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการ
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
168
202
370

ร้อยละ
45.41
54.59
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่ มตัวอย่าง คือ ผู้ ใช้บริการองค์การบริห ารส่ วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 370 คน เป็นเพศหญิง จานวน 202 คน
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คิดเป็นร้อยละ 54.59 และเพศชาย จานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 45.41 ตามลาดับ รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลอายุ
อายุ

จานวน
31
64
100
130
45
370

น้อยกว่า 31 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
รวม

ร้อยละ
8.38
17.30
27.03
35.14
12.16
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 370 คน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 51 – 60 ปี
จานวน 130 คิดเป็นร้อยละ 35.14 รองลงมา อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ
27.03 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จานวน
45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.16 และอายุน้อยกว่า 31 ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.38 ตามลาดับ
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพ
เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รวม

จานวน
190
92
26
62
370

ร้อยละ
51.35
24.86
7.03
16.76
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 370 คน ประกอบอาชีพเกษตรกร จานวน
190 คน คิดเป็นร้ อยละ 51.35 รองลงมา ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ
24.86ไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76 และประกอบอาชีพค้าขาย จานวน 26
คน คิดเป็นร้อยละ 7.03 ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.4 ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า
อนุปริญญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ไม่ได้ศึกษา
รวม

จานวน
151
120
54
18
17
10
370

ร้อยละ
40.81
32.43
14.59
4.86
4.59
2.70
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 370 คน สาเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา
หรือต่ากว่า จานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 40.81 รองลงมา สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จ านวน 120 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 32.43 ส าเร็จการศึกษาในระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรื อ
เทียบเท่า จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14.59 สาเร็จการศึกษาในระดับ อนุปริญญา/ปวส./ปวท./หรือ
เทียบเท่า จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.86 สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน
17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.59 และไม่ได้ศึกษา จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ตามลาดับ รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ไม่เกิน 10 ปี
10 – 15 ปี
16 – 20 ปี
20 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
29
44
100
197
370

ร้อยละ
7.84
11.89
27.03
53.24
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 370 คน เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 20 ปีขึ้นไป
จานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 53.24 รองลงมา เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 16 – 20 ปี จานวน 100 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.03 อาศัยอยู่ในพื้นที่ 10 – 15 ปี จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.89 และเป็นผู้ที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ไม่เกิน 10 ปี จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84 ตามลาดับ รายละเอียดแสดงดังตามตารางที่
4.5
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4.2 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานการ
ให้บริการในภาพรวม
4.2.1 คุณภาพการให้บริการงานการให้บริการในภาพรวม
คุณภาพการให้บริการงานการให้บริการในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5
ระดับผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย C X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละของระดับคุณภาพการให้บริการ
งานการให้บริการในภาพรวม
ค่าเฉลี่ย
งานการให้บริการในภาพรวม
1. ขั้นตอนการให้บริการ
2. ช่องทางการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. สิ่งอานวยความสะดวก
ผลรวม

CX )
4.52
4.53
4.55
4.42
4.50

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
CS.D.)
0.51
0.57
0.55
0.67
0.38

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพการ

90.40
90.60
91.00
88.40
90.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.6 ผลคุณภาพการให้บริการงานการให้บริการในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในการให้บริการประชาชน โดยรวมมีคุณภาพอยู่
ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (ร้อยละ 88.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุก ๆ ข้อ มี
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยมีคะแนนคุณภาพการให้บริการคะแนน
สูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (ร้อยละ 91.00) รองลงมา คือ ช่องทางการ
ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 (ร้อยละ 90.60) ขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52
(ร้ อ ยละ 90.40) และสิ่ ง อานวยความสะดวก คะแนนเฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.42 (ร้อ ยละ 88.40) ตามล าดั บ
รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.6
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4.2.2 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานการให้บริการในภาพรวม
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บ ริการ ด้านเจ้ าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย C X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน โดยรวมทุกด้าน ของงานการให้บริการในภาพรวม
ความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมทุกด้าน
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
CX )
4.55
0.44
4.55
0.43
4.59
0.43
4.55
0.51
4.56
0.34

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

91.00
91.00
91.80
91.00
91.20

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.7 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานการให้บริการในภาพรวม โดยรวมทุกด้าน
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุ ด ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (ร้อยละ
91.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
โดยด้านที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 (ร้อยละ
91.80) รองลงมา คือ ด้านขั้น ตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (ร้อยละ 91.00) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตาม
ตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย C X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านขั้นตอนการให้บริการ ของงานการให้บริการในภาพรวม
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน มีความชัดเจน
2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว
3. มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน
4. มีเอกสารแนะนาการให้บริการไว้อย่างชัดเจน
เข้าใจง่าย
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
CX )
(S.D.)
4.41
0.73

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

88.20

มากที่สุด

4.58

0.53

91.60

มากที่สุด

4.65

0.60

93.00

มากที่สุด

4.59

0.49

91.80

มากที่สุด

4.55

0.44

91.00

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.8 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานการให้บริการในภาพรวม ด้านขั้นตอน
การให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 (ร้อยละ 91.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุก ๆ ข้อ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 3 มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน มีคะแนนสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (ร้อยละ 93.00) รองลงมา คือ ข้อ 4 มีเอกสารแนะนา
การให้ บ ริ ก ารไว้ อ ย่ า งชัด เจน เข้ าใจง่า ย มี ค่า เฉลี่ ยเท่ ากั บ 4.59 (ร้อ ยละ 91.80) ข้ อ 2 ขั้ นตอนการ
ให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (ร้อยละ 91.60) และ ข้อ 1 ขั้นตอน
การให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 (ร้อยละ 88.20) ตามลาดับ
รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย C X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านช่องทางการให้บริการ ของงานการให้บริการในภาพรวม
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่าเสมอ
3. ช่องทางการให้บริการมีหลายรูปแบบ เช่น ตู้
รับความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟัง
ความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook
4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
CX )
(S.D.)
4.60
0.50

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

92.00

มากที่สุด

4.54

0.49

90.80

มากที่สุด

4.65

0.67

93.00

มากที่สุด

4.46

0.50

89.20

มากที่สุด

4.55

0.43

91.00

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.9 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานการให้บริการในภาพรวม ด้านช่องทาง
การให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 (ร้อยละ 91.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 3 ช่องทางการให้บริการมีหลายรูปแบบ
เช่น ตู้รับความคิดเห็น , โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น , เว็บไซต์, facebook มีคะแนนสูงสุด
คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (ร้อยละ 93.00) รองลงมา คือ ข้อ 1 ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน มี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.60 (ร้อยละ 92.00) ข้อ 2 มีการประชาสั มพันธ์ผ่ านช่อ ง
ทางการให้บริการอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (ร้อยละ 90.80) และข้อ 4 ได้รับข้อมูลตอบกลับ
จากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 (ร้อยละ 89.20) ตามลาดับ รายละเอียดดัง
แสดงตามตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย C X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของงานการให้บริการในภาพรวม
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพ
เรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว
และเอาใจใส่
4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการชัดเจน
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
CX )
(S.D.)
4.64
0.53

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

92.80

มากที่สุด

4.55
4.65

0.57
0.51

91.00
93.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.54

0.49

90.80

มากที่สุด

4.59

0.43

91.80

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.10 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานการให้บริการในภาพรวม ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.59 (ร้อยละ 91.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ มี
คะแนนมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (ร้อยละ 93.00) รองลงมา คือ ข้อ 1 เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่
ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (ร้อยละ 92.80) ข้อ 2 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัย
ไมตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (ร้อยละ 91.00) และข้อ 4 เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (ร้อยละ 90.80) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่
4.10
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย C X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ของงานการให้บริการในภาพรวม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้าดื่ม ฯลฯ
2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวก
เช่น ปากกา กาว กรรไก ที่เย็บกระดาษ
3. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ แนะนาข้อมูล
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ร้อยละ ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
CX )
(S.D.)
4.51
0.63
90.20 มากที่สุด
4.55

0.75

91.00

มากที่สุด

4.71

0.55

94.20

มากที่สุด

4.45

0.78

89.00

มากที่สุด

4.55

0.51

91.00

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.11 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานการให้บริการในภาพรวม ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด ” มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.55 (ร้อยละ 91.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 3 มีบอร์ดแสดง/ประกาศ แนะนาข้อมูล มีคะแนนสูงสุด คือ
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 94.20) รองลงมา คือ ข้อ 2 การเตรียมวัส ดุอุปกรณ์เพื่ออานวยความ
สะดวก เช่น ปากกา กาว กรรไก ที่เย็บกระดาษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (ร้อยละ 91.00) ข้อ 1 การจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกในสถานที่ให้ บริการ เช่น ที่จอดรถ น้าดื่ม ฯลฯ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.51 (ร้อยละ
90.20) และข้ อ 4 อาคารสถานที่ มี ค วามสะอาด ปลอดภั ย มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.45 (ร้ อ ยละ 89.00)
ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.11
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4.3 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานบริการ
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.3.1 คุณภาพการให้บริการงานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
คุณภาพการให้บริการงานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 4.12 ผลคุณภาพการให้บริการงานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
งานบริการด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
1. ขั้นตอนการให้บริการ
2. ช่องทางการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. สิ่งอานวยความสะดวก
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย
X

4.66
4.58
4.80
4.72
4.69

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.69
0.70
0.42
0.51
0.38

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

93.20
91.60
96.00
94.40
93.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.12 ผลคุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารงานบริ การด้ า นสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ
โดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 (ร้อยละ 93.80) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าทุก ๆ ข้อ มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มีคะแนนคุณภาพการให้บริการสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 (ร้อยละ 96.00) รองลงมา คือ สิ่งอานวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (ร้อยละ 94.40) ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 (ร้อยละ
93.20) และช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (ร้อยละ 91.60) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดง
ตามตารางที่ 4.12
4.3.2 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานบริการด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บ ริการ ด้านเจ้ าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
โดยรวมทุกด้าน ของงานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมทุกด้าน

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

93.60
92.60
93.20
90.80
92.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

X

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผลรวม

4.68
4.63
4.66
4.54
4.63

0.35
0.34
0.33
0.43
0.26

จากตารางที่ 4.13 ผลความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ งานบริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ โดยรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (ร้อยละ 92.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน มีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดย ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนสูงสุด คือ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 93.60) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 (ร้อย
ละ 93.20) ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (ร้อยละ 92.60) และด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (ร้อยละ 90.80) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ของงานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
มาตรฐาน
(S.D.)
X
1. ผังลาดับขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน
4.71
0.48
2. มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ เช่น งาน 4.70
0.47
แล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด
3. กาหนดระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
4.72
0.50
4. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ
4.60
0.59
ผลรวม
4.68
0.35

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

94.20
94.00

มากที่สุด
มากที่สุด

94.40
92.00
93.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.14 ผลความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ งานบริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุ ด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 93.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 3 กาหนดระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
มีคะแนนสูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (ร้อยละ 94.40) รองลงมา คือ ข้อ 1 ผังลาดับขั้นตอนการ
ให้บริการมีความชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 94.20) ข้อ 2 มีความตรงต่อเวลาในการ
ให้บริการ เช่น งานแล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 (ร้อยละ 94.00) และข้อ 4 มี
การประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกับ การให้ บ ริ ก าร มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่า กั บ 4.60 (ร้ อยละ 92.00) ตามล าดั บ
รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านช่องทางการให้บริการ ของงานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่าเสมอ
3. ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ
เช่น ตู้รับความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวที
รับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook
4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
X
4.66
0.52

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

93.20

มากที่สุด

4.60

0.51

92.00

มากที่สุด

4.63

0.52

92.60

มากที่สุด

4.67

0.56

93.40

มากที่สุด

4.63

0.34

92.60

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.15 ผลความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ งานบริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 93.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุก ๆ ข้อ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 3 ช่องทางการ
ให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์,
facebook มีคะแนนสู งสุ ด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (ร้อยละ 94.40) รองลงมา คือ ข้อ 1 ช่องทางการ
ให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 94.20) ข้อ 2. มีการ
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ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 (ร้อยละ 94.00) และข้อ
4 ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (ร้อยละ 92.00)
ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของงานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อ
การบริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อ
ผู้รับบริการ
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว
และเอาใจใส่
4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการชัดเจน
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ร้อยละ ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
(S.D.)
X
4.74
0.45
94.80 มากที่สุด
4.69

0.47

93.80

มากที่สุด

4.65

0.51

93.00

มากที่สุด

4.56

0.55

91.20

มากที่สุด

4.66

0.33

93.20

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.16 ผลความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ งานบริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.66 (ร้อยละ 93.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ ที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 1 เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อ
การบริการ มีคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (ร้อยละ 94.80) รองลงมา คือ ข้อ 2 เจ้าหน้าที่พูดจา
สุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 (ร้อยละ 93.80) ข้อ 3 เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (ร้อยละ 93.00) และข้อ 4 เจ้าหน้าที่มีการ
สื่ อสารและอธิบ ายขั้น ตอนการให้ บริ การชั ดเจน มี ค่า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.56 (ร้ อยละ 91.20) ตามล าดั บ
รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.16
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ของงานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภค เช่น สถานที่บริการน้าเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค สถานที่ให้คาปรึกษา ฯลฯ
2. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนา
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้าในฤดูแล้ง ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประปา, ท่อระบายน้า, แท็งค์น้า ฯลฯ
3. อุปกรณ์มีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในงาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ร้อยละ ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
(S.D.)
X
4.48
0.57
89.60 มากที่สุด
4.58

0.58

91.60

มากที่สุด

4.59

0.55

91.80

มากที่สุด

4.55

0.59

91.00

มากที่สุด

4.54

0.43

90.80

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.17 ผลความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ งานบริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่
ในระดับ “มากที่ สุ ด ” มีค่ าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.5 (ร้ อยละ 90.80) เมื่อพิจ ารณาเป็นรายข้ อ พบว่ า ทุกข้ อ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 3 อุปกรณ์มี
ความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ มีคะแนนสูงสุด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 (ร้อยละ 91.80)
รองลงมา คือ ข้อ 2 มีบอร์ดแสดง/ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้าในฤดูแล้ง ข้อมูล
เกี่ยวกับประปา, ท่อระบายน้า, แท็งค์น้า ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (ร้อยละ 91.60) ข้อ 4 การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชนในงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (ร้อยละ 91.00)
และข้อ 1 การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการด้านสาธารณูปโภค เช่น สถานที่บริการน้าเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค สถานที่ให้คาปรึกษา ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 (ร้อยละ 89.60) ตามลาดับ
รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.17
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4.4 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.4.1 คุณภาพการให้บริการงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณภาพการให้บริการงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5
ระดับ
ตารางที่ 4.18 ผลคุณภาพการให้บริการงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
1. ขั้นตอนการให้บริการ
2. ช่องทางการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. สิ่งอานวยความสะดวก
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย
CX )
4.65
4.61
4.76
4.72
4.68

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
CX )
0.66
0.66
0.45
0.54
0.39

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

93.00
92.20
95.20
94.40
93.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.18 ผลคุณภาพการให้บริการงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ โดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 93.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทั้ง 4 ข้อ มีคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76
(ร้อยละ 95.20) รองลงมา คือ สิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (ร้อยละ 94.40) ขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (ร้อยละ 93.00) และช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 (ร้อยละ
92.20) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.18
4.4.2 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับผลปรากฏดังนี้
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ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
โดยรวมทุกด้าน ของงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมทุกด้าน

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

93.60
92.60
93.40
91.00
92.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

X

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผลรวม

4.68
4.63
4.67
4.55
4.63

0.34
0.33
0.34
0.43
0.30

จากตารางที่ 4.19 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 (ร้อยละ 92.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยด้านขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.68 (ร้อยละ 93.60) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 (ร้อยละ 93.40)
ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (ร้อยละ 92.60) และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (ร้อยละ 91.00) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ของงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ผังลาดับขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน
2. มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
3. กาหนดระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
4. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
X
4.71
0.48
4.70
0.47
4.73
0.49
4.61
0.58
4.68
0.34

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

94.20
94.00
94.60
92.20
93.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.20 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน
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ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 93.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ที่
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน ข้อ 3 กาหนดระยะเวลา
การให้บริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (ร้อยละ 94.60) รองลงมา คือ
ข้อ 1 ผังลาดับขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 94.20) ข้อ 2 มีความ
ตรงต่อเวลาในการให้ บริ การ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.70 (ร้อยละ 94.00) และข้อ 4 มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 (ร้อยละ 92.20) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตาราง
ที่ 4.20
ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านช่องทางการให้บริการ ของงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่าเสมอ
3. ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ
เช่น ตู้รับความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวที
รับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook
4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
X
4.67
0.51

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

93.40

มากที่สุด

4.60

0.52

92.00

มากที่สุด

4.63

0.51

92.60

มากที่สุด

4.65

0.57

93.00

มากที่สุด

4.63

0.33

92.60

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.21 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (ร้อยละ 92.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีอยู่ 4 ข้อ ที่
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยข้อ 1 ช่องทางการให้บริการมี
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 (ร้อยละ 93.40)
รองลงมา คือ ข้อ 4 ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65
(ร้อยละ 93.00) ข้อ 3 ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น , โทรศัพท์สาย
ด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น , เว็บไซต์, facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (ร้อยละ 92.60) และข้อ 2 มี
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การประชาสั มพัน ธ์ผ่ านช่องทางการให้ บริการอย่างสม่าเสมอมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.60 (ร้อยละ 92.00)
ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อ
การบริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อ
ผู้รับบริการ
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว
และเอาใจใส่
4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการชัดเจน
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ร้อยละ ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
(S.D.)
X
4.74
0.45
94.80 มากที่สุด
4.69

0.47

93.80

มากที่สุด

4.67

0.50

93.40

มากที่สุด

4.60

0.54

92.00

มากที่สุด

4.67

0.34

93.40

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.22 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 (ร้อยละ 93.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ที่
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 1 เจ้าหน้าที่มี
บุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อการบริการ มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74
(ร้อยละ 94.80) รองลงมา คือ ข้อ 2 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.69 (ร้อยละ 93.80) ข้อ 3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 (ร้อยละ 93.40) และข้อ 4 เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (ร้อยละ 92.00) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.22
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ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ของงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ
ด้านสถานที่ เช่น สถานที่บริการน้าเพื่อการอุปโภค
และบริโภค
2. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3. อุปกรณ์มีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในงานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ร้อยละ ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
(S.D.)
X
4.52
0.57
90.40 มากที่สุด
4.58

0.59

91.60

มากที่สุด

4.57

0.56

91.40

มากที่สุด

4.55

0.59

91.00

มากที่สุด

4.55

0.43

91.00

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.23 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (ร้อยละ 91.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้งหมด 4 ข้อ
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 2 มีบอร์ดแสดง/
ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนาข้อมูล เกี่ยวกับงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มี
คะแนนความพึงพอใจสูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (ร้อยละ 91.60) รองลงมา คือ ข้อ 3 อุปกรณ์มี
ความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 (ร้อยละ 91.40) ข้อ 4 การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนในงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
(ร้อยละ 91.00) และข้อ 1 การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการด้านสถานที่ เช่น สถานที่บริการ
น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 (ร้อยละ 90.40) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดง
ตามตารางที่ 4.23
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4.5 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านการ
ป้องกันและควบคุมโรค
4.5.1 คุณภาพการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
คุณภาพการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรีสวัสดิ์ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับผลปรากฏดังนี้
ตารางที่ 4.24 ผลคุณภาพการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
ค่าเฉลี่ย
งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
X

1. ขั้นตอนการให้บริการ
2. ช่องทางการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. สิ่งอานวยความสะดวก
ผลรวม

4.65
4.82
4.74
4.78
4.74

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.61
0.43
0.52
0.46
0.33

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

93.00
96.40
94.80
95.60
94.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.24 ผลคุณภาพการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ โดยรวม มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (ร้อยละ 94.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทั้ง 4 ข้อ มีคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยช่องทางการให้บริการ มีคะแนนคุณภาพการให้บริการคะแนน
สูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 (ร้อยละ 96.40) รองลงมา คือ สิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.78 (ร้อยละ 95.60) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (ร้อยละ 94.80) และขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (ร้อยละ 93.00) รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.24
4.5.2 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับผลปรากฏดังนี้
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ตารางที่ 4.25 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
โดยรวมทุกด้าน ของงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
ความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมทุกด้าน

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

90.60
94.80
91.20
90.40
91.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

X

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผลรวม

4.53
4.74
4.56
4.52
4.59

0.45
0.33
0.48
0.39
0.25

จากตารางที่ 4.25 ผลความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ งานด้ านการป้ อ งกัน และควบคุม โรค
โดยรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.59 (ร้อยละ 91.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยด้านช่องทางการให้บริการ มีคะแนนสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74
(ร้อยละ 94.80) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนเท่ากัน 4.56 (ร้อยละ 91.20) ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนเท่ากัน 4.53 (ร้อยละ 90.60) และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีคะแนน
เท่ากัน 4.52 (ร้อยละ 90.40) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.25
ตารางที่ 4.26 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ของงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
ค่าเฉลี่ย
1. ผั ง ล าดั บ ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารมี ค วาม
ชัดเจน
2. มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
3. กาหนดระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน
4. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ

4.55

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.65

4.54
4.55

0.52
0.61

90.80
91.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.50

0.52

90.00

มากที่สุด

ผลรวม

4.53

0.40

90.60

มากที่สุด

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
X

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

91.00

มากที่สุด

49

จากตารางที่ 4.26 ผลความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ งานด้ านการป้ อ งกัน และควบคุม โรค
โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
(ร้อยละ 90.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยมี 2 ข้อ มีคะแนนสูงสุด และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ ข้อ 1 ผังลาดับ
ขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน และข้อ 3 กาหนดระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.55 (ร้อยละ 91.00) รองลงมา คือ ข้อ 2 มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.54 (ร้อยละ 90.80) และข้อ 4 มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (ร้อย
90.00) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.26
ตารางที่ 4.27 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านช่องทางการให้บริการ ของงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่าเสมอ
3. ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ
เช่น ตู้รับความคิดเห็น,โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับ
ฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook
4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
X
4.86
0.34

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

97.20

มากที่สุด

4.78

0.41

95.60

มากที่สุด

4.54

0.67

90.80

มากที่สุด

4.81

0.41

96.20

มากที่สุด

4.74

0.33

94.80

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.27 ผลความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ งานด้ านการป้ อ งกัน และควบคุม โรค
โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74
(ร้อยละ 94.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่
ในระดับ “มากที่สุ ด ” เช่น เดีย วกัน โดยข้อ 1 ช่องทางการให้ บริการมีเ พียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน มีคะแนนสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 (ร้อยละ 97.20) รองลงมา คือ ข้อ 4 ได้รับข้อมูล
ตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 (ร้อยละ 96.20) ข้อ 2 มีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 (ร้อยละ 95.60) และข้อ 3
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ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น,โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น,
เว็บไซต์, facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (ร้อยละ 90.80) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.27
ตารางที่ 4.28 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม
ต่อการบริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อ
ผู้รับบริการ
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว
และเอาใจใส่
4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการชัดเจน
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
X
4.57
0.60

ร้อยละ

ระดับความ
พึงพอใจ

91.40

มากที่สุด

4.56

0.74

91.20

มากที่สุด

4.54

0.62

90.80

มากที่สุด

4.58

0.68

91.60

มากที่สุด

4.56

0.48

91.20

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.28 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (ร้อยละ 91.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ที่ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 4 เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบาย
ขั้นตอนการให้บริการชัดเจน มีคะแนนสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (ร้อยละ 91.20) รองลงมา คือ ข้อ
1 เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อการบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 (ร้อยละ 91.40) ข้อ
2 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (ร้อยละ 91.20) และข้อ 3
เจ้ า หน้ าที่ ให้ บ ริ การด้ ว ยความเต็ มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ มี ค่า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.54 (ร้อ ยละ 90.80)
ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.28
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ตารางที่ 4.29 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ของงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการ
ด้านสถานที่ เช่น สถานที่บริการน้าเพื่อการอุปโภค
และบริโภค
2. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนา
ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
3. การรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรค
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในงานด้าน
การป้องกันและควบคุมโรค
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ร้อยละ ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
(S.D.)
X
4.56
0.51
91.20 มากที่สุด
4.45

0.49

89.00

มากที่สุด

4.48
4.63

0.51
0.52

89.60
92.60

มากที่สุด
มากที่สุด

4.52

0.39

90.40

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.29 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 (ร้อยละ 90.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนในงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค มีคะแนนสู งสุด มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (ร้อยละ 92.60)
รองลงมา คือ ข้อ 1 การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการด้านสถานที่ เช่น สถานที่บริการน้าเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (ร้อยละ 91.20) ข้อ 3 การรณรงค์ด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรค มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.48 (ร้อยละ 89.60) และข้อ 2 มีบอร์ดแสดง/ประกาศ/เอกสารพิมพ์
แนะน าข้อ มูล เกี่ย วกับ งานด้า นการป้ อ งกั น และควบคุ มโรค มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กับ 4.45 (ร้ อยละ 89.00)
ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.29
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ตารางที่ 4.30 ค่าเฉลี่ย C X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละของระดับคุณภาพการ
ให้บริการ โดยรวมทั้ง 4 งาน
คุณภาพการให้บริการ โดยรวมทั้ง 4 งาน
1. งานการให้บริการในภาพรวม
2. งานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3. งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4. งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
ผลรวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
CX )
CS.D.)
4.50
0.38
4.69
0.38
4.68
0.39
4.74
4.65

0.33
0.37

ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

90.00
93.80
93.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

94.80
93.00

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.30 ผลคุณภาพการให้บริการทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.65 (ร้อยละ 93.00) เมื่อพิจารณาในแต่ละงาน พบว่า มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
เช่นเดียวกัน โดยงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค มีคะแนนสูงที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (ร้อยละ
94.80) รองลงมา คือ งานบริ การด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.69 (ร้อยละ
93.80) งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 93.60) และ
งานการให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (ร้อยละ 90.00) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตาม
ตารางที่ 4.30
ตารางที่ 4.31 ค่าเฉลี่ย C X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน โดยรวมทั้ง 4 งาน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ร้อยละ ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
ความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมทั้ง 4 งาน
(S.D.)
CX )
1. งานการให้บริการในภาพรวม
4.56
0.34
91.20 มากที่สุด
2. งานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
4.63
0.26
92.60 มากที่สุด
3. งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
4.63
0.30
92.60 มากที่สุด
สิ่งแวดล้อม
4. งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
4.59
0.25
91.80 มากที่สุด
ผลรวม
4.60
0.27
92.00 มากที่สุด

53

จากตารางที่ 4.31 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับ “มากที่สุด”
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (ร้อยละ 92.00) เมื่อพิจารณาในแต่ละงาน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
เช่นเดียวกัน โดยงานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.63 (ร้อยละ 92.60) รองลงมา
คือ งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 (ร้อยละ 91.80) และงานการให้บริการใน
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (ร้อยละ 91.20) ตามลาดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.31
ตารางที่ 4.32 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
- อยากให้มีการรับฟังการประชาคมเพิ่มมากขึ้น
- แจ้งขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
- ใช้เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
- เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจดีมาก
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวก ในการติดต่อ
ประสานงาน
- ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกับประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประชาชนจะได้มี
รายได้เลี้ยงชีพ
5. ด้านอื่นๆ
- อยากให้ช่วยแก้ไขเรื่องภัยแล้ง โดยช่วงหน้าแล้งอยากให้มีการปล่อยน้า
ให้ชาวบ้านได้ใช้ทาการเกษตรอย่างทั่วถึง
- ท่อน้ามีระยะเวลาการใช้งานนาน และบางจุดฝั่งไม่ลึกจากดินด้านบน
ในบางครั้งหากได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงจะทาให้ท่อแตกเสียหาย

ความถี่
2
3
8
12
1
5

18
1

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริห ารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานการ
ให้บริการในภาพรวม งานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค แบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้
5.1 สรุปผลวิจัย
5.1.1 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
5.1.2 ผลคุณภาพการให้ บริการและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ การให้ บริการ
ขององค์การบริการส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
5.1.2.1 ผลคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
5.1.2.2 ผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
5.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัย

5.1 สรุปผลวิจัย
การประเมิน คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลด่ า นแม่ แ ฉลบ อ าเภอศรี ส วัส ดิ์ จั งหวั ด กาญจนบุ รี มี 1 ) เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการ
ให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานการให้บริการในภาพรวม 2) เพื่อประเมิน
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
3) เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารและความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ งานการ อนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม 4) เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารและความพึ งพอใจของ
ประชาชนต่องานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี ผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้
5.1.1 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง สรุปดังนี้
ผู้ให้ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจที่มีตอ่ องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 4 งาน ได้แก่ งานการให้บริการในภาพรวม งานบริการด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกัน
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และควบคุมโรค มีจานวนทั้งสิ้น 370 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 51 – 60 ปี
ประกอบอาชีพเกษตรกร สาเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือต่ากว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ 20 ปีขึ้นไป
ผลคุณภาพการให้บริการทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาในแต่ละงาน พบว่า
มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค มี
คะแนนสู ง ที่ สุ ด รองลงมา คื อ งานบริ ก ารด้ า นสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ งานการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และงานการให้บริการในภาพรวม ตามลาดับ
ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับ “มากที่สุ ด” เมื่อ
พิจารณาในแต่ละงาน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยงานบริการด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคะแนนความพึงพอใจ
มากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา คือ งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค และงานการให้บริการ
ในภาพรวม ตามลาดับ
5.1.2 ผลคุณ ภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริการส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
5.1.2.1 คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี
การแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินของกรมการปกครองท้องถิ่นค่าร้อยละของ
คุณภาพการให้บริการมีดังนี้
มากกว่าร้อยละ 95
ได้
10
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 95
ได้
9
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 90
ได้
8
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 85
ได้
7
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 80
ได้
6
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 75
ได้
5
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 70
ได้
4
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 65
ได้
3
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 60
ได้
2
คะแนน
ไม่เกินร้อยละ 55
ได้
1
คะแนน
น้อยกว่าร้อยละ 50
ได้
0
คะแนน
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ผู้วิจัยศึกษาคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 4 งาน อันได้แก่ งานการให้บริการในภาพรวม งานบริการด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
โดยคลอบคลุมทั้ง 4 กรอบงาน คือ ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และสิ่งอานวยความสะดวก ผลปรากฏเป็นดังนี้
1. ผลคุณ ภาพการให้ บ ริการงานการให้ บริการในภาพรวม โดยรวม อยู่ในระดับ “มากที่สุ ด ”
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.50 เป็นคะแนนร้อยละ 90.00 และเกณฑ์ตัดสินระดับ 8 คะแนน
2. ผลคุณภาพการให้บริการงานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยรวม อยู่ในระดับ
“มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.69 เป็นคะแนนร้อยละ 93.80 และเกณฑ์ตัดสินระดับ 9 คะแนน
3. ผลคุณภาพการให้บริการงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวม อยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.68 เป็นคะแนนร้อยละ 93.60 และเกณฑ์ตัดสินระดับ 9
คะแนน
4. ผลคุณภาพการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค โดยรวม อยู่ในระดับ “มากที่สุด”
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.74 เป็นคะแนนร้อยละ 94.80 และเกณฑ์ตัดสินระดับ 9 คะแนน
สูตรการคานวณ =
=
=
=

ผลร้อยละของคุณภาพการให้บริการทุกด้าน
จานวนงานทั้งหมดที่ประเมิน
90.00 + 93.80 + 93.60 + 94.80
4
372.20
4
93.05

สรุปได้ว่า คุณภาพการให้ บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุ รี มี คะแนน ร้ อยละ 93.05 และเมื่ ออิงตามเกณฑ์ การประเมิน ของกรมการปกครอง
ท้องถิ่น จะได้คะแนนเท่ากับ 9 คะแนน
5.1.2.2 ผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
การแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินของกรมการปกครองท้องถิ่นค่าร้อยละของความพึงพอใจ
การให้บริการมีดังนี้
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มากกว่าร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
ไม่เกินร้อยละ
น้อยกว่าร้อยละ

95
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ผู้วิจัยศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 4 งาน อันได้แก่ งานการให้บริการในภาพรวม งานบริการด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
โดยคลอบคลุมทั้ง 4 กรอบงาน คือ ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และสิ่งอานวยความสะดวก ผลปรากฏเป็นดังนี้
1. ผลความพึงพอใจการให้บริการงานการให้บริการในภาพรวม โดยรวม อยู่ในระดับ “มากที่สุด”
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.56 เป็นคะแนนร้อยละ 91.20 และเกณฑ์ตัดสินระดับ 9 คะแนน
2. ผลความพึงพอใจการให้บริการงานบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โดยรวม อยู่ในระดับ
“มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.63 เป็นคะแนนร้อยละ 92.60 และเกณฑ์ตัดสินระดับ 9 คะแนน
3. ผลความพึงพอใจการให้บริการงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรวม
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.63 เป็นคะแนนร้อยละ 92.60 และเกณฑ์ตัดสินระดับ 9
คะแนน
4. ผลความพึ งพอใจการให้ บ ริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค โดยรวม อยู่ในระดับ
“มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.59 เป็นคะแนนร้อยละ 91.80 และเกณฑ์ตัดสินระดับ 9 คะแนน
สูตรการคานวณ =
=
=
=

ผลร้อยละของคุณภาพการให้บริการทุกด้าน
จานวนงานทั้งหมดที่ประเมิน
91.20 + 92.60 + 92.60 + 91.80
4
368.20
88.25
4
92.05
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สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรี ส วัส ดิ์ จั งหวัด กาญจนบุ รี มี คะแนน ร้อยละ 92.05 และเมื่ ออิ งตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของ
กรมการปกครองท้องถิ่น จะได้คะแนนเท่ากับ 9 คะแนน

5.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัย
5.2.1 ควรมีการศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาชุมชนจากความต้องการของประชาชนที่แท้จริง
5.2.2 ควรเพิ่มประเด็นการประเมิน ด้านผลสัมฤทธิ์ภายหลังจากการทางาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ
5.2.3 ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกับประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันมี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประชาชนจะได้มีรายได้เลี้ยงชีพ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานการให้บริการในภาพรวม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่อประเมิน คุณ ภาพการให้ บ ริการและความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานการให้บริการในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ คุณภาพการให้บริการ
และความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ตามความเป็นจริง เพื่อนาเอา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น โดยขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน
และครอบครัว
2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการงานการให้บริการในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่าน
แม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี
5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมาก
3
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อย
1
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริการ งานการให้ บ ริการในภาพรวม ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
3
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
1
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่านเป็นอย่างดี และจะนาข้อมูลที่
ได้นี้ ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
คมสัน ศรีบุญเรือง
นักวิจัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าตัวเลือกในข้อต่างๆ ให้ตรงกับความเป็นจริง (ทุกข้อถาม
เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ)
1. เพศ
 1) ชาย

 2) หญิง

2. อายุ
 1) น้อยกว่า 31 ปี
 2) 31 – 40 ปี
 3) 41 – 50 ปี
 4) 51 – 60 ปี
 5) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ
 1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 2) พนักงานบริษัท
 3) เกษตรกร
 4) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
 5) รับจ้างทั่วไป
 6) ค้าขาย
 7) อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………..……
4. ระดับการศึกษา
 1) ประถมศึกษา หรือต่ากว่า
 2) มัธยมศึกษาตอนต้น
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า  4) อนุปริญ ญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า
 5) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 6) สูงกว่าปริญญาตรี
5. ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่
 1) ไม่เกิน 10 ปี  2) 10 – 15 ปี
 3) 16 – 20 ปี
 4) 20 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการ งานการให้บริการในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับ คุณภาพของการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ

ประเด็นพิจารณาคุณภาพการให้บริการ

งานการให้บริการในภาพรวม
1. ขั้นตอนการให้บริการ
2. ช่องทางการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. สิ่งอานวยความสะดวก

คุณภาพการให้บริการ
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานการให้บริการในภาพรวม ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ

ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารมี ร ะบบ ไม่ ยุ่ งยาก ซั บ ซ้ อ น มี ค วาม
ชัดเจน
2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
3. มีผังลาดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
4. มีเอกสารแนะนาการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารมี เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชน
2. มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารอย่ า ง
สม่าเสมอ
3. ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความ
คิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์,
facebook
4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการ
ชัดเจน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. การจัดสิ่งอานวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอด
รถ น้าดื่ม ฯลฯ
2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวก เช่น ปากกา
กาว กรรไก ที่เย็บกระดาษ
3. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ แนะนาข้อมูล
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย

ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
มากที่สุด มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ที่สดุ
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ค าชี้ แ จง: ท่ านสามารถแสดงความคิด เห็ น และข้อ เสนอแนะต่ าง ๆ เกี่ ยวกับ สภาพการได้รับ บริการ หรือ
ข้อเสนอแนะ และแนวทาง ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการงานการให้บริการในภาพรวม เพื่อ
สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ด้านช่องทางการให้บริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ข้อเสนอแนะทั่วไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่อประเมิน คุณ ภาพการให้ บ ริการและความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการการงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรี สวัสดิ์ จั งหวัดกาญจนบุ รี ผู้ วิจั ยขอความร่วมมือจากท่ านได้โปรดช่วยให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ คุณ ภาพการ
ให้บริการและความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ตามความเป็นจริง
เพื่อนาเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น โดยขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบใด ๆ
ต่อท่านและครอบครัว
2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการต่อการให้บริการการงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขององค์การ
บริห ารส่ ว นต าบลด่ านแม่ แฉลบ อาเภอศรี ส วัส ดิ์ จังหวัดกาญจนบุ รี แบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมาก
3
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อย
1
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
3
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
1
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่านเป็นอย่างดี และจะนาข้อมูลที่
ได้นี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
นายคมสัน ศรีบุญเรือง
นักวิจัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าตัวเลือกในข้อต่างๆ ให้ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ
 1) ชาย

 2) หญิง

2. อายุ
 1) น้อยกว่า 31 ปี
 2) 31 – 40 ปี
 3) 41 – 50 ปี
 4) 51 – 60 ปี
 3) มากกว่า 61 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ
 1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2) พนักงานบริษัท
 3) เกษตรกร
 4) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 5) รับจ้างทั่วไป
 6) ค้าขาย
 7) อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………..……
4. ระดับการศึกษา
 1) ประถมศึกษา หรือต่ากว่า
 2) มัธยมศึกษาตอนต้น
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า  4) อนุปริญ ญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า
 5) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 6) สูงกว่าปริญญาตรี
5. ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่
 1) ไม่เกิน 10 ปี
 2) 10 – 15 ปี
 3) 16 – 20 ปี
 4) 20 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการต่อการให้บริการการงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับคุณภาพของการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อ

ประเด็นพิจารณาคุณภาพการให้บริการ

งานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1. ขั้นตอนการให้บริการ
2. ช่องทางการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. สิ่งอานวยความสะดวก

คุณภาพการให้บริการ
5
4
3
2
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

1
น้อย
ที่สุด
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
ข้อ
ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ
มากที่สุด

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. ผังลาดับขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน
2. มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
3. กาหนดระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
4. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
3. ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความ
คิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์,
facebook
4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อการบริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. การจั ด สิ่ ง อ าน วยความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารด้ า น
สาธารณู ป โภค เช่น สถานที่ บ ริก ารน้าเพื่ อ การอุป โภคและ
บริโภค สถานที่ให้คาปรึกษา ฯลฯ
2. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนาข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ น้ าในฤดู แล้ ง ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ประปา, ท่ อระบายน้ า,
แท็งค์น้า ฯลฯ
3. อุปกรณ์มีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในงานสาธารณู ปโภค
สาธารณูปการ

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

1
น้อย
ที่สุด
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ค าชี้ แ จง: ท่ านสามารถแสดงความคิด เห็ น และข้อ เสนอแนะต่ าง ๆ เกี่ ยวกับ สภาพการได้รับ บริการ หรือ
ข้อเสนอแนะ และแนวทาง ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เพื่อสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ด้านช่องทางการให้บริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ข้อเสนอแนะทั่วไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่อประเมิน คุณ ภาพการให้ บ ริการและความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลด่ านแม่ แ ฉลบ
อาเภอศรี สวัสดิ์ จั งหวัดกาญจนบุ รี ผู้ วิจั ยขอความร่วมมื อจากท่ าน โปรดช่ วยให้ ข้ อมู ลเกี่ ยวกับ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการและความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ตามความเป็นจริง
เพื่อนาเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น โดยขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบใด
ๆ ต่อท่านและครอบครัว
2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารต่ อการให้ บริ การการงานการอนุ รักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมาก
3
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อย
1
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
3
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
1
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่านเป็นอย่างดี และจะนาข้อมูลที่
ได้นี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
นายคมสัน ศรีบุญเรือง
นักวิจัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าตัวเลือกในข้อต่าง ๆ ให้ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ
 1) ชาย

 2) หญิง

2. อายุ
 1) น้อยกว่า 31 ปี
 2) 31 – 40 ปี
 3) 41 – 50 ปี
 4) 51 – 60 ปี
 3) มากกว่า 61 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ
 1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2) พนักงานบริษัท
 3) เกษตรกร
 4) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 5) รับจ้างทั่วไป
 6) ค้าขาย
 7) อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………..……
4. ระดับการศึกษา
 1) ประถมศึกษา หรือต่ากว่า
 2) มัธยมศึกษาตอนต้น
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า  4) อนุปริญ ญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า
 5) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 6) สูงกว่าปริญญาตรี
5. ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่
 1) ไม่เกิน 10 ปี
 2) 10 – 15 ปี
 3) 16 – 20 ปี
 4) 20 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการต่อการให้บริการการงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับคุณภาพของการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อ

ประเด็นพิจารณาคุณภาพการให้บริการ

งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ขั้นตอนการให้บริการ
2. ช่องทางการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. สิ่งอานวยความสะดวก

คุณภาพการให้บริการ
5
4
3
2
มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

1
น้อย
ที่สุด
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ตอนที่ 3 ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารงานการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
ข้อ

ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. ผังลาดับขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน
2. มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
3. กาหนดระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
4. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
3. ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น,
โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook
4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อการบริการ
2.

เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. การจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารด้ า นสถานที่ เช่ น
สถานที่บริการน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
2. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนาข้อมูลเกี่ยวกับ งานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. อุปกรณ์มีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในงานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระดับความพึงพอใจ
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ค าชี้ แ จง: ท่ านสามารถแสดงความคิด เห็ น และข้อ เสนอแนะต่ าง ๆ เกี่ ยวกับ สภาพการได้รับ บริการ หรือ
ข้อเสนอแนะ และแนวทาง ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ด้านช่องทางการให้บริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ข้อเสนอแนะทั่วไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ
อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ มี วัตถุป ระสงค์ เพื่อประเมิน คุณ ภาพการให้ บ ริการและความพึ งพอใจของ
ผู้ รับ บริการงานด้านการป้ องกันและควบคุมโรค ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่าน โปรดช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการและความพึง
พอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ ตามความเป็นจริง เพื่อนาเอาข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น โดยขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านและครอบครัว
2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารต่ อการให้ บริการการงานด้ านการป้ องกั นและควบคุ มโรค ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมาก
3
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อย
1
หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก
3
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย
1
หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่านเป็นอย่างดี และจะนาข้อมูลที่
ได้นี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
นายคมสัน ศรีบุญเรือง
นักวิจัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าตัวเลือกในข้อต่าง ๆ ให้ตรงกับความเป็นจริง
1. เพศ
 1) ชาย

 2) หญิง

2. อายุ
 1) น้อยกว่า 31 ปี
 2) 31 – 40 ปี
 3) 41 – 50 ปี
 4) 51 – 60 ปี
 3) มากกว่า 61 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ
 1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2) พนักงานบริษัท
 3) เกษตรกร
 4) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 5) รับจ้างทั่วไป
 6) ค้าขาย
 7) อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………………..……
4. ระดับการศึกษา
 1) ประถมศึกษา หรือต่ากว่า
 2) มัธยมศึกษาตอนต้น
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า  4) อนุปริญ ญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า
 5) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 6) สูงกว่าปริญญาตรี
5. ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่
 1) ไม่เกิน 10 ปี
 2) 10 – 15 ปี
 3) 16 – 20 ปี
 4) 20 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการต่อการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับคุณภาพของการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อ

ประเด็นพิจารณาคุณภาพการให้บริการ

งานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
1. ขั้นตอนการให้บริการ
2. ช่องทางการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. สิ่งอานวยความสะดวก

คุณภาพการให้บริการ
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์
ข้อ

ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. ผังลาดับขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน
2. มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
3. กาหนดระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
4. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. มีการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
3. ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น,
โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook
4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อการบริการ
2.

เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. การจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารด้ า นสถานที่ เช่ น
สถานที่บริการน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
2. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนาข้อมูลเกี่ยวกับ งานด้าน
การป้องกันและควบคุมโรค
3. การรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรค
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในงานด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรค

ระดับความพึงพอใจ
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1
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ค าชี้ แ จง: ท่ านสามารถแสดงความคิด เห็ น และข้อ เสนอแนะต่ าง ๆ เกี่ ยวกับ สภาพการได้รับ บริการ หรือ
ข้อเสนอแนะ และแนวทาง ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค
เพื่อสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ด้านช่องทางการให้บริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
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