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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary)

การประเมินผลสำรวจความพึงพอใจซองผู้ร ับบริการที่ม ีต ่อองค์การบรหารส่วนตำบล 
ห.นองไฮ อ ำ เภ อ เม ือ ง  จ ังห ว ัด อ ุด รธาน ี ม ีว ัต ถ ุป ระส งค ์เพ ื่อ ศ ึก ษ าระด ับ ค ว าน พ ึงพ อ ใจ  
ของผู้รับบริการที่มืต่อ การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเม ือง จังหวัด 
อุดรธานี 4 ด้าน ได้แก่ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านซ่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และเพ ื่อศ ึกษ าระด ับ ความพ ึงพ อใจ ของผ ู้ร ับบร ิการท ี่ม ืต ่อ  
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามงาน 
ที่มาขอรับบริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใซ้ในการวิจัยได้แก่ประซาซน ที่มาติดต่อซอรับบริการ จำนวน 
400 คน เครื่องมือที่ใซ่ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ 
ข้อมลโดยใซ้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและสำหรับ 
สถิติใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐาน

ผลการสำรวจ พบว่า
1. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สด โดยมืค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 
4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.4 ระดับคะแนน 10 คะแนน เมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายด้าน โดยเรีย'ง 
ตามลำดับร้อยละของความพึงพอใจ ดังนี้

1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.2

1.2 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.6

1.3 ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ส ุด โดยมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.0

1.4 ด้านซ่องทางการให้บริการ ผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.0

2:๚ย่ด,บความพึง1พอใจ'ต่อ’ก่ารให้บริถวํรฃององค์การบริหุารส1วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง 
จังัหวดอุดรธานี ทั้ง1 4 งานบริการ โดยเรียงตามิ,ลำดับร้อยละของควิามพึงพอใจ ดังนี้

2.1 งานบริการด้านปึองกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.2

2.2 งานบริการด้านรายได้หรือภาษี ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.8

2.3 งานบริการด้านพัฒนาขุมขนและสวัสดิการสังคม ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.8
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2.4 งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คดเป็นร้อยละ 93.8

2.4 งานบริการด ้านการศึกษา ผู้ร ับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ส ุด โดยมี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 คิดเป็นร้อยละ 92.8

สรุป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ 
ให้ความสำคัญ ใส่ใจในงานบริการเป็นอย่างดี ควรธำรงรักษาระดับการบริการที่ด ีและยั่งยืนไว้ 
และควรพัฒนางานด้านการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประซาซนอย่างต่อเนื่อง 
สมํ่าเสมอ ซ ี่งผลการประเม ินระด ับความพ ึงพอใจของผ ู้ร ับบร ิการท ี่ม ีต ่อการให ้บร ิการของ 
องค์การบริหำรส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.4 ระดับคะแนน 10 คะแนน

ขอรับรองผลภารวิเคราะห์ข้อมูล 

นางเยืยรยง ไซยรัตน์
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บทที่ 1 
บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปิญหา

ภ ายใต ้บ ท บ ัญ ญ ัต ิแ ห ่งร ัฐ ธ รรม น ูญ แ ห ่งราช อ าณ าจ ัก รไท ย พ ุท ธศ ักราช  2 5 6 0  
ท ี่ให ้ความสำค ัญก ับการม ีส ่วนร่วมของประชาขนในการพ ัฒนาท ้องถ ิ่น  ซ ึ่งกระบวนการมีส ่วนร่วม 
ทางการเม ือง เศรษฐกิจ ส ังคมของภาคประชาชน เป ็นองค์ประกอบหนี่งในการขับเคลื่อนระบอบ 
ประชาธิปไตยให้เกิดความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ ซึ่งสะท้อนถึงสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ 
นั้นเป็นของประขาซน โดยประชาชน และเพื่อประชาซน ประกอบกับ หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา 78 ท ี่ได ้บ ัญญ ัต ิให ้ร ัฐส ่งเสริมให ้ประซาซนและขุมขนมีความรู้ความเข ้าใจท ี่ถ ูกต ้องเก ี่ยวก ับ 
การปกครองระปอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ด้านต่างๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง แล'ะการอื่นใดบรรดา 
ที่อาจมีผลกระทบต่อประขาซนหรือขุมซน

น อกจากการให ้ความ ส ำค ัญ ก ับ การม ีส ่วน ร ่วม ของป ระชาชน ใน การพ ัฒ น าท ้องถ ิ่น แล ้ว  
ยังให้ความสำคัญเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหมวดที่ 14 
มาตรา 2 5 0  องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นม ีหน ้าท ี่และอำนาจด ูแลและจ ัดทำบร ิการสาธารณ ะและ 
ก ิจกรรมสาธารณ ะเพ ื่อประโยชน ์ชองประชาชนในท ้องถ ิ่นตามหลักการพ ัฒนาอย ่างย ั่งย ืน  รวมทั้ง 
ส ่งเสร ิมและสน ับสน ุนการจ ัดการศ ึกษาให ้แก ่ประซาซนในท ้องถ ิ่น  ท ั้งน ี้ ตาม ท ี่กฎ ห ม ายบ ัญ ญ ัต ิ 
การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอำนาจโดยเฉพาะของ 
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นแต ่ละรูปแบบ หรือไห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป ็นหน่วยงานหลัก 

'ในการ่ดำเม ินการํใด’ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซ ึ่งต ้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล ่าวอย่วงน ้อยต้องมีบทบัญญ ัต ิเก ี่ยวก ับกลไกและขั้นตอน 
ใ น ก าร ก ร ะ จ าย ห น ้าท ี่แ ล ะ อ ำน าจ  ต ล อ ด จ น ง บ ป ร ะ ม าณ แ ล ะ บ ุค ล าก ร ท ี่เก ี่ย ว ก ับ ห น ้าท ี่แ ล ะ  
อำนาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยในการจัดทำบริการสาธารณะ 
หรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอำนาจชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การบริการประซาซนเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญที่สุดของรัฐ โดยเฉพาะประเทศที่ม ีการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย รัฐทุกแห่งจีงมีเป ืาหมายสูงสุด คือ การบริการประซาซนและในฐานะที่รัฐบาล 
เป็นผู้บริหารงาน รัฐจึงมีหน้าที่ต้องให้บริการประชาชนในทุกเรื่องให้ดีที่สุดทั่วถึงเป็นธรรม เสมอภา’ค 
อย่างต่อเน ื่อง รัฐบาลทุกสมัยจึงมีนโยบายให้บริการประชาชนเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ได้มีการปฏิรูป 
ระบ บ ราชการ โดยป ร ับ ป ร ุงโครงส ร ้างห น ่วยงาน ภาคร ัฐให ้ม ีความ เห ม าะส ม ตาม ภารก ิจห น ้าท ี่ 
เพื่อลดความซํ้าข้อนและให้เกิดเอกภาพคล่องตัวในการนริหารจัดการโดยได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ส่งผลให้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขี้น 
โดยมีภารกิจหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ



ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลสร้างความเข็มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของ 
ประซาซนในท้องถิ่นและมีการบูรณาการและแก้ไขบีญหาและพัฒนาท้องถิ่นไต้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 และพระราซกฤษฎีกาว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ด ี พ.ศ.2546 หมวด 8 
ก าร ป ร ะ เม ิน ผ ล ก าร ป ฏ ิบ ัต ิร าช ก าร  ก ำห น ด ใ ห ้ส ่ว น ร าซ ก า ร จ ัด ใ ห ้ม ืค ณ ะ ผ ู้ป ร ะ เม ิน อ ิส ร ะ  
ดำเน ินการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิราซการของส ่ว ้นราขการเก ี่ยวก ับผลล ัมฤทธ ์ฃองภารก ิจค ุณ ภาพ 
การให้บริการความพึงพอใจของประซาซนผู้รับบริการด้วย

การประเม ินผลสำรวจความพึงพอใจของประขาขนที่ม ืต ่อการให ้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเม ือง จังหวัดอุดรธานี ซ ึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติราซการขององค์การปริหารส่วนตำบล ในการขอกำหนดประโยซน์ตอบแทนอื่นของ 
พ น ักงานส ่วนตำบลเป ็นกรณ ีพ ิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูก'จ้างประจำ และพน ักงานจ้าง 
ป ระจำป ีงบ ป ระมาณ  2 5 6 3  ตามมิต ิท ี่ 2 ม ิต ิต ้านค ุณ ภาพการให ้'บริการ ซ ึ่งเป ็นการประเม ินผล 
ความพึงพอใจของประขาขนที่มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ 
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให ้บริการ ความพึงพ่อใจ'ต่อซ่องทางการให้บุริการ ความพึงพอใจต่อ 
เจ ้าห น ้าท ี่ผ ู้ให ้บร ิการ และความพ ึงพอใจต ่อส ิ่งอำนวยความสะดวก ว ่าเป ็น ไป ตามเบ ีาห มายของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องฺถิ่นเพียงใด เพื่อนำผลการสำรวจไปใช้ในการวางแผนและพัฒนางานให้บริการกับ 
ประซาซนต้านต่าง  ๆในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประประสิทธิผลที่จริงต่อไป

ตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยซนํตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมืลักษณะเป็นเงินรางวัล 
ประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ 
ผ ู้ร ับบริการ ตามม ิต ิด ้านค ุณ ภาพการให ้บร ิการ และรายงานผลการประเม ินความพ ึงพอใจให ้ก ับ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

ภาระงานในการตำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ กำหนดไว้จำนวน 11 กรอบงาน 
ได้แก่ งาน ด ้าน บ ร ิการกฎห มาย งานด ้านทะเบ ียน งานด้านโยธา การขออน ุญาตปล ูกส ิ่งก ่อสร้าง 
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ งานด้านการศึกษา 
งานต้านเทศกิจ หรือบีองกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านรายได้หรือภาษี งานต้านพัฒนาขุมซนและ 
สวัสดิการสังคม ต้านสาธารณสุข และงานต้านอื่น  ๆโดยการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในแต่ละงาน 
อย่างน้อยต้องมีการกำหนดกรอบงาน ที่จะประเมินประกอบด้วย (1)ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
(2)ความพึงพอใจต่อซ่องทางการให้บริการ (3)ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ(4)ความพึงพอใจ 
ต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ว่าเป็นไปตามเบีาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงใด เพื่อเป็นข้อมูล 
ที่สะท้อนให้นำไปพิจารณาปรับปรุง พัฒนา และวางแผนการตำเนินงาน โดยคำนึงถึงความต้องการของ 
ประซาซน ให้ความสำคัญกับงานบริการ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนการปฏิบัติงานของ 
บุคลากรในสำนักงาน กระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถพัฒนา การปฏิบัติงานต้านต่าง  ๆให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานต้านการบริการขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลให้มืประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงที่สุดต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ร ับบริการที่ม ืต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวม
2. เพ ื่อศ ึกษาระด ับความพ ึงพอใจของผ ู้ร ับบริการท ี่ม ืต ่อการให ้บร ิการขององค ์การบร ิหาร 

ส่วนตำบลหนองใฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามงานที่มาขอรับบริการ

ขอบเขตการประเมิน
1. ขอบเขตด้านประซากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประขากร สำหรับประขากรที่ใฃ้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประซาฃนที่มาใช้บริการขององค์การ 
บริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในปีงบประมาณ 2563

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาเป็นตัวแทนประซากรที่ด้องการศึกษา โดยเป็นประซาซนที่ 
ไปใช้บริการของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2563 ได้มาจากการลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ 
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน

2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2 .1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มืต่อการให้บริการ ม ี4 ด้าน ได้แก่

2.1.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1.2 ด้านช่องทางการให้บริการ
2.1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.1.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

2.2 งานด้านบริการ มี 5 งาน ได้แก่
2.2.1 งานบริการด้านการศึกษา
2.2.2 งานบริการด้านฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.2.3 งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
2.2.4 งานบริการด้านรายได้หรือภาษี
2.2.5 งานบริการด้านพัฒนาซุมซน และสวัสดิการสังคม

วิร-

พ



กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร 

อ ำเภ อ เม ือง จ ังหว ัดอ ุดรธาน ี โดยใช ้แนวค ิดการพ ัฒ นา และการส ร ้างเคร ื่องม ือป ระเม ิน ค ุณ ภาพ  
การให้บริการตามแนวคิดของพาราซูราแมน, ไซธามอล และเบอร์'รี่(Parasuram an, Zeitham al, & Berry, 
1990) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

นิยามศัพท์เฉพาะ
4 1. ขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง กระบวนการที่ผ ู้ให้บริการ ดำเน ินการเป ็นระบบไม่ย ุ่งยาก 

ซับซ้อน ม ิความรวดเร ็วในการให ้บร ิการ ม ีความซ ัดเจนในการอธ ิบาย ข ี้แจง และแนะนำข ั้นตอน 
การให้บริการ มิการให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เพื่อให้ผู้รับบริการมิความสะดวกที่ได้รับบริการ ตลอดจน 
มิระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรมหรือสภาพของงาน

2. ซ่องทางการให้บริการ หมายถึง วิธีการที่องค์การบริการส่วนตำบล นำมาใช้เพื่อให้ผู้รับบริการ 
สามารถเช้าถึงงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย การมิซ่องทาง 
ให้บริการที่หลากหลายและเพียงพอต่อการให้บริการ และซ่องทางให้บริการนั้นมิความสะดวก รวดเร็ว 
รวมถ ึงการนำเทคโนโลย ีและอ ุปกรณ ์ท ี่ท ันสม ัยมาใช ้ในการให ้บร ิการสารสนเทศ ตลอดจนการม ิ 
หน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ

3. เจ ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ให้บริการ หมายถึง บุคลากรที,ให้บริการงานด้านต่าง  ๆ ขององค์การ 
บริหารส ่วนตำบล ทำห น ้าท ี่ด ูแลผ ู้ร ับบร ิการด ้วยความเอาใจใส ่ กระตือรือร้น และม ิความพร้อม 
ในการให้บริการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงาน ตอบคำถามในงานได้อย่างซัดเจน ถูกต้อง ปฏิน้ติต่อ 
ผู้ร ับบริการอย่างเสมอภาค รวมถึงกิริยามารยาท บุคลิกภาพ และความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ หรือ 
บุคลากรผู้ให้บริการ
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4. สิงอำนวยความสะดวก หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ซึ่งมีอยู่อย่าง 
เพ ียงพอและทันสมัยตลอดจนการจัดบริบทของส่วนงานบริการและภายในองค์การบริหารส่วนตำบล 
อย่างเพ ียงพอ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีบีายประซาสัมพันธ์และบีายประซาสัมพันธ์ บีายแสดง 
สถานที่บอกจุดบริการซัดเจน สามารถเห็นได้ง่าย และเข้าใจง่าย รวมถึงแบบฟอร์มต่างๆ มีเพียงพอและ 
พร้อมให้บริการ

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกซองผู้มาใข้บริการต่อการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ ซอง 
'องค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการรับรู้ซองบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปรากฏออกมา 
ในลักษณะซอบหรือไม่ซอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งจะเกิดฃึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ 
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้

6. ผ ู้ร ับบริการ หมายถ ึง ประซาขนท ี่เข ้าร ับบริการขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลหนองไฮ 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประโยซน่ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการซององค์การบริหารส่วน 

ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านซ่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

* 2. ทำให ้ผ ู้บร ิหารหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้อง ได ้นำผลการศ ึกษาไปเป ็นแนวทางในการเสนอแนะ
เซิงนโยบายและเซิงปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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วรรณกรรมทเกยวของ

ในการประเมินความพึงพอใจของประขาซนที่ม ีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองไฮ อำเภอเม ือง จ ังหวัดอ ุดรธาน ี โดยคณ ะผ ู้ประเม ินไค ้ค ืกษาค ้นคว ้าวรรณ กรรมท ี่เก ี่ยวช ้อง 
จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ดังนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ
2. แนวคิดทฤษฎีในการบริการ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ
4. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ

1.1 ความหมายของการบริการ
ความหมายของการบริการ การบริการ (Service) มืนักวิชาการและผู้เชี่ยวซาญค้านการบริการไค้ 

ให้ ความหมายไว้ดังนี้ พจนานุกรมฉบับราซบัณฑิตยสถาน พุทธดักราซ 2542ไดให้คำจำกัดความของคำว่า 
“การบริการ”หมายถึงการปฏิบัติรับใช้ การให้ความสะดวกต่างๆ เซ่น ให้บริการ ใช้บริการ เป็นค้น

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ ( 2539 ะ14 ) สรุปถึงคุณภาพในการบริการว่า คุณภาพของการบริการคือ 
ความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ระดับความสามารถของการบริการในการบำบัดความต้องการ 
ของลูกค้า ระดับความพึงพอใจของลูกค้า หลังจากไค้รับบริการไปแล้ว

จินตนา บุญบงการ (2545, 40) ไค้กล่าวถึงความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการ หมายถึง 
ลิงที่จับ สัมผัสแตะต้องไค้ยาก และในขณะเดียวกันก็เสื่อมสูญสภาพไค้ง่าย และจะกระทำขึ้นทันทีและ 
ส่งมอบให้ทันทีหรือเกือบทันที

ดนัย เทียนพุฒ (2545 ะ 11 -  12) กล่าวถึงการบริการว่า หมายถึง
1. การสนองตอบความต้องการแก่ผู้รับ ผู้ขึ้อ ท้ังเซิง “รูปธรรม” และ “นามธรรม”
2. การปฏิบัติให้เกิดความสมดุลระหว่าง “การให้” และ “การรับ”
3. การแลกเปลี่ยนในส่วนที่ขาดแคลนของแต่ละฝ่าย
4. การใช้ความมีอัธยาศัย ควบคู่ไปกับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแก่ผู้รับบริการ
5. การไม่เอาเปรียบ และไม่ถือโอกาสแสวงหาประโยชน์จากผู้รับบริการในทุกสถานะ
6. การเต็มใจปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่สัญญาไว้กับลูกค้า ซึ่งจะซักนำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการขึ้าอีก 

ในคราวต่อไป
7. การให้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมเซิงความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และด้วยอัธยาศัยเป็นพื้นฐาน 
สมขาต ิ ก ิจยรรยง (2 5 4 5  ะ 11) ให ้ค ว าม ห ม าย ข อ งก ารบ ร ิก าร  ห ม ายถ ึง  ก ารบ ร ิก าร

เป็น กระบวนการของการปฏิบ ัต ิตนเพ ื่อผ ู้อ ื่น หรืออีกนัยหนี่งคือ การช ่วยเหล ือหรืออน ุเคราะห ์หรือ 
ให้ความสะดวก และกิจกรรมที่ทำเพื่อผู้อื่นตามหน้าที่การงาบ



ฉัตราพร เสมอใจ (2546, 10) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริการไว้ว่า การบริการ เป็นกิจกรรม 
ประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่จะจัดท าเพื่อเสนอชายหรือกิจกรรมที่จัดทำขึ้นร่วมกับการขายสินค้า

สมิต สัชฌุกร (2548 ะ 13) ให้ความหมายของการบริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือ 
การดำเนินการเพื่อประโยชน์ชองผู้อื่นนั้น จะต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติ มิใช่ว่าการให้ความช่วยเหลือ หรือ 
การทำประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นไปตามใจเรา ซึ่งเป็นผู้บริการ

อเนก ส ุวรรณ บ ัณ ฑ ิต  แ ล ะภ าส ก ร  อ ด ุล พ ัฒ น ก ิจ  (2 5 4 8  : 18) ให ้ค ว าม ห ม าย ช อ ง  
การบริการ หมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การดำเนินการที่เป็นประโยชน์ 
ต่อผู้อื่น โดยเป็น การปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่อย่างมีไมตรีจิต

ว.วชิรเมธี (2552 : 17 - 18) กล่าวว่า การบริการ คือ งานชองเรา คนทำงาน ทุกคนควรรู้ และ 
มีหัวใจบริการ (Service Mind) เป็นอันดับหนึ่ง การบริการจึงเป็นหัวใจหลักชอง การทำงาน หากเรา 
ทำให้คนอื่นรู้ส ึกแย่ เราควรร ู้ส ึกแย ่ย ิ่งกว ่า เพราะเขาจะแย ่จากเราคร ั้ง เด ียวทำ ให ้จดจำจนว ันตาย 
ตรงกันข้ามถ้าเขาประทับใจเราแม้ครั้งเด ียวท ี่พบกันก็จะประทับใจไปจนวันตายเช ่นเด ียวกัน ดังนั้น 
การให้บริการนี้เป็นหัวใจชองคนทำงาน บางครั้งไม่ได้ใช้เพียง!เมือ แต่ต้องใช้หัวใจชองการเป็นนักบริการด้วย 

จิตตินันทํ เดชะคุปต์ (2538 ะ 8) ให้ความหมายของการบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการ 
ดำเน ินการอย่างใดอย่างหน ึ่งของบ ุคคลหรือองค ์การ เพ ื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นและ 
ก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลชองการกระทำนั้น ซึ่งการบริการที่ดีจะเป็นการกระทำ ที่สามารถสนองตอบ 
ความต้องการของผู้ที่แสดงเจตจำนงให้ได้ตรงกับสิงที่บุคคลนั้นคาดหวังไว้ พร้อมทั้งทำให้บุคคลดังกล่าว 
เกิดความรู้สึกดีและประทับใจต่อสิ่งที่ได้รับในเวลาเดียวกัน ในความหมายนี้ครอบคลุมการบริการทุกด้าน 
ไม ่ว ่าจะเป ็นการบร ิการท ั่วไปหรือการบริการเช ิงพาณ ิชย ์ นอกจากดำว ่า ‘‘ก ารบ ร ิก าร” ย ังม ีคำอื่น 
ท ี่เก ี่ยวช ้องก ับการบร ิการเช ิงพาณ ิชย ์และพ บใช ้บ ่อย ดังน ี้ผ ู้ให ้บริการ (service provider) หมายถ ึง 
ผู้ที่ดำเนินงานเกี่ยวช้องกับการนำเสนอสินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการชอง 
ผู้มาใช้บริการ ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการหรือผู้บริหารการบริการ (service m a n a g e ^ ละผู้'ปฏิบัติงาน 
บร ิการ ห ร ือ พ น ัก งาน บ ร ิการ  (service personnel) ผ ู้ร ับ บ ร ิการ (custom er) ห ม ายถ ึง  ผ ู้ท ี่แสดง 
ความต้องการขึ้อสินด้าหรือบริการ หรืออาจเรียกว่า ผู้บริโภค(consum er) ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน 
กล่าวคือ ผู้ที่มีความต้องการใช้ สินค้าหรือบริการ

การบริการ (Service) มีความหมายอยู่ 2 ระดับ ได้แก่ ความหมายในระดับพฤติกรรม (Behavioral 
Approach) และความหมายในระดับสถาบัน (Institutional Approach) (ชุษณะ รุ่งปีจฉิม,2538 :181) 
กล่าวคือ

ความหมายในระดับพฤติกรรมเป ็นการม ุ่งพ ิจารณาถึงการบริการในฐานะที่เป ็นกระบวนการ 
ในการปฏิบัติ หรือลงมือกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ในแง่นี้ 
การบริการจึงเป็นการปะทะสังสรรค์ หรือการมีการกระทำระหว่างกันของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นความหมาย 
ที่เน้นความสำคัญชองการบริการในฐานะที่เป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว (Motion activity)

ความหมายในระดับสถาบัน เป็นการมุ่งพิจารณาถึงการบริการในฐานะที่เป็นเรื่องของการประกอบ 
ธุรกิจบริการหรือ อุตสาหกรรมบริการ (Service as a social institution) ซึ่งมีบทบาท และหน้าที่ต่อสังคม 
ในด้านต่างๆ (Social function) ตามลักษณะการจัดแบ่งหมวดหมู่ของการบริการออกตามประเภทหรือ 
กลุ่มชองกิจกรรมที่มีล่วนสัมพันธ์ ซึ่งในแง'ชองการบริการตามความหมายที่สองจะมีชอบเขตกว้างกว่า 
ในความหมายแรก หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าการบริการตามความหมายในระดับพฤติกรรมเป็นเพียง 
ส่วนหนึ่งของความหมายระดับสถาบัน



บริการ หมายถ ึงการกระทำท ี่เป ็ยมไปด ้วยความช ่วยเหล ือ ; การดำเน ินการท ี่เป ็นประโยชน ์ 
ต่อผู้อื่น ; การให้ความช่วยเหลือ (Lash อ้างอิงใน ปลาย?]ป , 2536 : 12 )

การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใดๆ ที่กลุ่มบุคคลหนึ่งสามารถนำเสนอให้อีกกลุ่ม 
บุคคลหนึ่งซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ และไม่ได้ส่งผลของความเป็นเจ้าของสิงใด ทั้งน ี้การกระทำดังกล่าว 
อาจจะรวม หรือไม่รวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวก็ได้ (Kotlor อ้างใน จิตินันท์ , 2530 ะ 6 )

การบริการ คือ กิจกรรมหนึ่ง หรือขุดของกิจกรรมหลายอย่างที่มีลักษณะไม่มากก็น้อยที่จ ับต้อง 
ไม่ได้ ซ ึ่งโดยทั่วไปไม่จำเป ็นต้องทุกกรณีเกิดขึ้นจากการปฏิส ัมพันธ์ระหวางลูกค้าก ับพนักงานบริการ 
และ/หรือลูกค้ากับบริษัทผลิตสินค้า และ/หรือลูกค้ากับระบบการให้บริการที่ได้จัดไว้เพื่อช่วยผ่อนคลาย 
ป็ญหาของลูกค้า (Gronoos อ้างใน จิตตินันทํ . 2530 :6)

การบริการ เป ็นกระบวนการของการปฏิบ ัต ิตนเพ ื่อผ ู้อ ื่น ด ังน ั้นผ ู้ท ี่จะให ้การบริการจึงควรมี 
คุณสมบัติท ี่สามารถจะอำนวยความสะดวก และทำตนเพื่อผู้อ ื่นอย่างมีความรับผิดชอบ และมีความสุข 
(สมขาย , 2537 : 42 )

พ จน าน ุก รม ฉ บ ับ  S tu d en t Dictionary ของ The American Heritage (1944 :864) ได้ให้ 
ความหมายของคำว่า Service ว่าหมายถึง การทำงานหรืออาชีพที่ทำงานเพื่อบุคคลอื่น

บริการเป็นผลที่ได้จากงานในส่วนที่ประสานระหว่างผู้ส่งมอบกับลูกค้าและจากงานภายในกิจการ 
ของผู้ส่งมอบเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า (in ternational Standard, 1996 ะ 2)

จากความหมายบริการที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า บริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือหรือ 
การอำนวยความสะดวกต่อผู้อ ื่นด้วยความเต็มใจ ม ีความเท่าเท ียมกัน และไม่แสวงหาประโยชน์จากผู้รับ 
ตามเป๋าหมายและความตั้งใจในบริการ

1.2 ประ๓ ทของการบริการ
จากการให้ความหมายข้างด้นจะเห็นได้ว่าธุรกิจบริการนั้นมีมากมายหลายแขนง นอกเหนือจาก 

ท ี่กล ุ่าวมาแล้วเป ็นด ้นว ่า การบริการด ้านการเง ินการธนาคาร การบริการทางการค ืกษา การบริการ 
ด้านความบันเทิง อย่างไรก็ตามในบรรดาธุรกิจบริการเหล่านั้น ขุษณะ รุ่งปีจรม (2538 ะ 181) ได้จำแนก 
ความแตกต่างโดยคำนึงถึงเป้าหมายของการบริการเป็นสำคัญแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.2.1 การบริการด้านธุรกิจ (Business service) ซึ่งหมายถึง การบริการที่ม ีล ักษณะดำเนินการ 
ในเซิงธุรกิจ มุ่งแสวงหากำไรเป็นสำคัญ การบริการในลักษณะนี้นี้ได้แก่ การบริการของหน่วยงานต่างๆ 
ของรัฐ เช่น การบริการสาธารณสุข การบริการสังคมสงเคราะห์ เป็นด้น

1.2.2 การบริการสาธารณะ (Public Service) ซึ่งหมายถึง การบริการที่มีลักษณะการดำเนินการ 
โดยระบบราชการมุ่งประโยชน์สุขและสว้สดิภาพของประขาขนในสังคมเป็นสำคัญ การบริการในลักษณะนี้ 
ได้แก่ การบริการของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เช่น การบริการสาธารณสุข การบริการขององค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถ่ิน การบริการสังคมสงเคราะห์ เป็นด้น

1.3 องค์ประกอบของการบริการ
อุตสาหกรรมของการบริการนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลในหลายฝ่าย ซึ่งต่างฝ่ายก็มีความสัมพันธ์ 

ที่ก่อให้เกิดงานบริการ ขุษณะ รุ่งป้จฉิม (2538:181-182) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบสำคัญของการบริการว่า 
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

1.3.1 ผู้ให้บริการ ซึ่งในที่นี้หมายถึงทั้งองค์การที่ประกอบธุรกิจบริการ และบุคลากรหรือพนักงาน 
ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการ

1.3.2 กระบวนการในการให้บริการ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือวิธีการให้บริการ



1.3.3. ผู้รับบริการ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ก็ยังมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการบริการ 
ยกตัวอย่างในเรื่องของผู้ร ับบริการ หากเป ็นการบริการสาธารณะ ผู้ร ับบริการก็ม ักหมายถึงประขาซน 
โดยทั่วไป ในขณะที่การบริการด้านธุรกิจก็จะหมายถึงเฉพาะผู้ที่มาซื้อบริการนั้นๆ

1.4 คุณภาพการบริการ
อิฏฐพร ภู่เจริญ (2539) กล่าวถึงคุณภาพว่าอาจมีหลายมุมมองที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าใคร 

จะเป็นผู้วิเคราะห์ แต่คุณภาพนั้นต้องสามารถประเมินได้ หรืออาจเขียนออกมาเป็นสูตรได้ว่า

คุณภาพ = ความพึงพอใจของลูกค้า = บริการที่ได้รับ
บริการที่คาดหวังไว้

Z im m erm an และ Enell (1988 : 33.6 -33.7 ) ได้ให้ความหุมายของคำว่า คุณภาพการบริการ 
(Service Quality) ว่าคุณภาพของการบริการเริ่มตนที่เหมาะสมกับการได้เป็นการตอบสนองถึงความอำเป็น 
ของลูกค้าในด้านราคา , เวลาการจัดส่ง และเหมาะสมกับความตั้งใจ หรือเฟ้าหมายของลูกค้า

โดยสรุปแล้วคุณภาพในการบริการหมายถึง ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะคุณสมบัติของการบริการ 
ที่ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจเพื่อให้เกิดความเซึ่อมั่นในการบริการ

2. แนวคิดทฤษฎีของการบริการ

ะSEMilleCอ้างถึง'ใน พิทักษ์,2538:33)กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจ 
ในการให้บริการของประซาชน โดยมีหลักหรือแนวทาง คือ 

■ ไร:ก าร ให ้บ ร ิก าร อ ย ่าง เส ม อ ภ าค  (Equitable'Service) ห ม ายถ ึง  ค ว าม ย ุต ิธ รรม ใน ก ารบ ร ิก าร  
งานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว ่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประซาซนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเทียมกัน 
ในi d มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ ประซาซนจะได้รับการปฏิบัติในฐานที่เป็น 
ป้จเจกบุคคลที่ใซ้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน

การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง การบริการจะต้องมองว่าการให้บริการสาธารณะ 
จะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเลย ล้าไม่มีการตรงต่อ 
เวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประซาซน

การให ้บร ิการอย ่างเพ ียงพอ (Ample service) หมายถ ึง การให ้บร ิการสาธารณ ะต ้องม ีล ักษณ ะ 
ม ีจำน วน การให ้บ ร ิการ และส ถาน ท ี่ให ้บ ร ิการอย ่างเห มาะส ม (The Right Q uantity a t th e  right 
geographical location) มิลเลท เห็นว่า ความเสมอภาค หรือการตรงต่อเวลา จะไม,ม ีความหมายเลย 
ถ้ามีจำนวนการให้บริการไม่เพียงพอสำหรับจำนวนซองผู้รับบริการ

การให ้บร ิการอย ่างต ่อเน ื่อง (Continuous Service) หมายถ ึง การให ้บริการสาธารณะที่เป ็นไป 
อย่างสมั่าเสมอ โดยยึดประโยซน์ฃองสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพึงพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการ 
ว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้

กรอนรูส (Gronroos, 1982; 1990: 17) ได้ให ้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าจำแนกได้ 
2 ลักษณะคือ คุณภาพเซิงเทคนิค (Technical Quality) อันเกี่ยวกับผลลัพธ์ หรือสิงที่ผู้รับบริการได้รับ 
จากบริการนั้น โดยสามารถที่จะวัดได้เหมือกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality) 
ส่วนคุณภาพเซิงหน้าที่ (Functional Quality) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของการประเมินนั่นเอง
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ครอสบี้ (Crosby, 1988: 15) กล่าวไว้ว ่า ค ุณ ภาพ การให ้บร ิการห ร ือ  “Service Q uality” น้ัน 
เป ็นแนวค ิดท ี'ถ ือห ล ักการการดำเน ิน งาน บ ร ิการท ี่ป ราศจากข ้อบ กพ ร ่อง และตอบสนองตรงตาม 
ความต้องการของผู้บริการ และสามารถที่จะทราบของต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้ด้วย

วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2543, 14-15) คุณภาพการให้บริการ คือความสอดคล้องกันของความต้องการ 
ของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือระดับของความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
หรือผู้รับบริการอันทำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ

ส่วนสมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550: 66) เสนอความเห็นไว้ว่า ค ุณภาพการให ้บร ิการ เป็นทัศนคติ 
ที่ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Tolerance 
Zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวัง 
ของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลา 
หน่ึง

George (1991 ะ 263-266) การบริการลูกค้า หรือผู้รับบริการ (The C ustom er -  service) เป็นกล 
๕ ยุทธ์ทางการจัดการที่ประยุกต์มาจากหน่วยงานเอกซน องศ์การที่ประสบผลสำเร็จในการให้บริการแก่

ผ ู้ร ับบริการ เฃ ื่อว ่าการให ้บร ิการแก ่ผ ู้ร ับบร ิการเป ็น เคร ื่องม ือท ี่จะนำไปส ู่การบรรล ุเป ๋าห มายและ 
สร้างความสำเร็จให้แก่องศ์การหรือหน่วยงาน การบริการลูกค้าเป็นกลยุทธ์ทางการจัดการที่เน้นในเรื่องการ 
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการจะนำไปสู่ 
การบรรล ุเป ๋าหมายขององศ ์การ จากท ิศทางท ี่กล ่าวมาจะพบว่า องศ ์การจำเป ็นต้องเน ้นในเรื่องของ
a / v  *พุ _ ! a / a/4> A* a/ «4 ท d  fii t /  Q V  4  o  a/ o 4/ผู้รับบริการ เข่น ถ้าผู้รับบริการต้องการดัดสนเจทีรวดเริว ยุทธวีธทีต้องเซ คือ การเหอานาจ แสะการจัดการ 
แบบมีส่วนร่วม

3. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ

การบริการสาธารณะ (Public service) (บรรจบ, 2523 : 80-82) หมายถึง กิจการทุกประเภทที่ร ัฐ 
จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประซาขนอาจแบ่งแยกไค้ 2 ประเภท คือ กิจกรรม 

ร ท ี่ตอบสนองความต้องการให้ไค้ร ับความปลอดภัยอย่างหนึ่ง และกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการ
ในด้านความสะดวกสบายในการดำเนินขีวีต

* การบริการประซาขนโดยหน่วยงานของรัฐ (ปรัซญา , 2540:6) คือการบริการประซาซนโดยหน่วยงาน
ของรัฐ เป ็นการอำนวยความสะดวกที่หน่วยงานของรัฐจัดให้ประซาขน ทั้งน ี้หน่วยงานอาจกำหนดให้ 
ประซาซนไปรับบริการที่หน่วยงานของรัฐ หรืออาจส่งเจ้าหน้าที่ออกไปบริการในจุดที่สะดวกสำหรับ 
ประ1ซา'ซนก็'ได้

การให้บริการสาธารณะ (เทพศักดึ๋ ,2536 ะ13) คือ การที่บ ุคคล หรือหน่วยงานที่ม ีอำนาจหน้าท ี่ 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเป็นซองรัฐ หรือเอกขน มีหน้าที่ในการส่งต่อการให้บริการ 
แก่ประซาซน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประซาซนโดยส่วนรวม

Verma (อ้างใน กฤตซ์ , 2538) ได ้พ ิจารณาการให ้บร ิการสาธารณ ะว่าเป ็นการเคล ื่อนย้ายเร ื่องท ี่ 
ให้บริการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการ

V
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Fitzgerald และ Durant (อ้างใน ว ัลภา , 2532  ะ 1111) ได ้ให ้ความหมายเก ี่ยวก ับการให ้บริการ 
® สาธารผะ ว่า หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของหน่วยงาน โดยมีพื้นฐานที่เกิด

จากรับรู้ (Perceptions) ถึงการส่งมอบบริการที่แห้จริงซี่งการประเมินผลนี้แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับเกณฑ์ ( Criteria) ที่แต่ละบุคคลตั้งไว้ รวมทั้งการตัดสินใจ (Judgem ent)

กล่าวโดยสรุปการให้บริการสาธารณะ หมายถึง บริการของรัฐที่ได้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของประขาซนส่วนใหญ่ ด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม

Panandiker และ kshirsagar (1 978  : 10) หล ักในการให ้บร ิการสาธารณ ะน ั้นพ ฤต ิกรรมการ 
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประซาซนที่มาติดต่อต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานหรือกฎระเบียบที่วางไว้ 
โดยไม่ต้องคำนึงถึงความรู้สึก อารมณ์ และความเป็นญาติพี่น้อง หรือเพื่อนฝูง

หลักการสำคัญที่เก ี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ ในการศึกษาของ ปราโมทย์ ส ัจรักษ์(2533 : 51) 
สามารถที่จะแยกพิจารณา ได้ 5 ประการ คือ

1. บริการสาธารณะเป็นกิจการที่อยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครอง
2. บริการสาธารณะมีวัตถุประสงคํในการตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประซาซน
3. การจัดระเบียบ และวิธีการดำเนินการบริการสาธารณะ ย่อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพื่อให้ 

เหมาะสมแก่ความจำเป็นแห่งกาลสมัย
4. บริการสาธารณะ จะต้องจัดดำเนินการอยู่เป็นนิจ และโดยสมาเสมอ ไม่มีการหยุดซะงัก ถ้าบริการ 

สาธารณะต้องหยุดซะงักลงด้วยประการใดๆ ประซาขนย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสึยดาย
5. เอกซนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยซน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน

’•ภส่าวโดยสรุป หลักการให้บริการสาธารณะเป็นการให้บริการที่จะต้องคำนึงถึงประซาซนโดยส่วนใหญ่ 
บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ

4.1 ความหมายของพึงพอใจ
* ความพิงพอใจ (Satisfaction) ตามพจนานุกรมด้านพฤติกรรมศาสตร์ กล่าวว่า เป็นสภาพความรู้สึก

ของบุคคลที่มีความสุข ความอิ่มเอมใจ เมื่อความต้องการ หรือแรงจูงใจได้รับการตอบสนอง
ความพิงพอใจ (Satisfaction) ตามพจนานุกรมด้านจิตวิทยา เป็นความความรู้สึกในขั้นแรกเมื่อ 

บรรลุวัตถุประสงค์ และความรู้สึกขั้นสุดท้าย เมื่อบรรลุถึงจุดหมายโดยมีแรงกระตุ้น
ตามหลักจิตวิทยา (Social Psychology) ความพิงพอใจจัดเป็นทัศนคติที่ต้องผ่านกระบวนการรับรู้ 

และตีความหมายของบุคคล (สถิต, 2529 ะ 193)
ไพบูลย์ เจริญพานิซ (2539 : 6) ให้ความคิดเห็นว่า ความพิงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึก 

ต่อสิงนร้า หรือส ิ่งกระต ุ้นท ี่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์ส ุดท ้ายของกระบวนการประเม ิน 
โดยบ่งบอกทิศทางของการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก หรือทิศทางลบ หรือไม่มีปฏิกิริยาคือ 
เฉยๆ ต่อสิ่งเร้า หรือสิ่งกระตุ้นนั้นได้

Minn และคณะ (อ้างในปุระขัย , 2531 ะ 36) กล่าวว่า กระบวนการรับรู้ตีความของบุคคลรวมทั้ง 
การพัฒนาการของทัศนคติของบุคคล ย่อมแตกต่างกันไปตามภูมิหลัง และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

* ในการประเม ินส ิ่งท ี่ร ับร ู้น ั้นเป ็นสำค ัญ ด ้วยเหต ุน ี้ บ ุคคลสองคนอยู่ในสภาพแวดล ้อมเด ียวก ัน และ
ภายใต้สถานการณ์เดียวกันจึงมักเกิดความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ต่างกันได้

r



4.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน (2543, หน้า 43) ได้รวบรวมกลุ่มแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจใน รูปแบบ 

ของแรงจูงใจไว้ 4 กลุ่ม คือ
4.2 .1  ทฤษฎ ีแรงจ ูงใจของมาสโลว ์ (M aslow’s Theory m otivation) ทฤษฎ ีน ี้เขาได ้เสนอ 

ความต้องการในด้านต่างๆ กันของมนุษย์ เรียงลำดับจากความต้องการขั้นพื้นฐาน เพื่อการอยู่รอด ไป จนถึง 
ความต้องการทางส ังคม และความต ้องการยอมร ับน ับถ ือจากกล ุ่มว ่าตนม ีค ุณ ค ่าและพ ัฒ นาตนเอง 
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น มาสโลว์ถือว่าการเรียงลำดับความต้องการนี้มีความสำคัญ โดยมนุษย์จะมี ความต้องการ 
ในระดับสูงๆ ไต้ก็ต่อเมื่อความต้องการขั้นพื้นฐานไต้รับการตอบสนองแล้ว

4 .2 .2  ทฤษฎ ีการจ ูงใจ การบำร ุงร ักษาของ Herz berg ไต ้กล ่าวถ ึงป ีจจ ัยการจ ูง'ใจ ซึ่งเป็น 
ตัวกระตุ้นให้ผ ู้ปฏิบ ัต ิงานต้านความพึงพอใจ ไดแก่ โอกาส ความสำเร็จ การยอมรับ ความรับผิดชอบ 
ความเจริญก้าวหน้า และปิจจัยการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นตัวชัดขวางความพึงพอใจ ได้แก่ นโยบายขององค์กร 
สภาพการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4.2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Me celland  ซึ่งแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ความต้องการความสำเร็จ ความต้องการมีอำนาจ และความต้องการความสัมพันธ์ โดยความต้องการ 
ความสำเร็จ หรือเรียกว่า แรงจูงใจใฝ่สำเร็จนั้น ล้าบุคคลใดมีสูงจะมีความปรารถนาที่จะทำสิ่ง หนึ่งให้ลุล่วง 
ไปด้วยดี

vti 4.2.4 ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom ไต้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานของบุคคล 
จะประเมินความเป็นไปไต้ของผลที่บังเกิดขึ้นแล้ว จึงดำเนินการปฏิบัติตามที่ตนคาดหวังไว้ การจูงใจ ขึ้นอยู่ 
กับก.ารคิดของมนุษย์ต่อผลที่เกิดขึ้น ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom นี้ ทำนายว่าบุคคลจะร่วมกิจกรรม 
ที่เขาคาดหวังว่าจะไต้รับรางวัลหรือสิ่งต่างๆ ที่เขาปรารถนา

มิเขล แบร์ (Micheal Beer อ้างถึงใน สมหมาย เปียถนอม, 2551, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของ 
ความพึงพอใจไว้ว่า เป็นทัศนคติของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง

1. V ม่าจากดำว่า V alance หมายถึง ความพึงพอใจ
2 . 1 มาจากคำว่า Instrum entality  หมายถึง ส่ือ เครื่องมือ วิธีทางนำไปสู่ความพึงพอใจ
3. E มาจากคำว่า Expectancy หมายถึง ความหวังภายในตัวบุคคลนั้นๆ ซึ่งบุคคลมี ความต้องการ 

และมีความหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องกระทำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อ ตอบสนองความต้องการ 
หรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่งเมื่อไต้รับการตอบสนองแล้วตามที่ตั้งความหวังใน สิ่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะ 
แสดงในรูปสมการไต้ ดังนี้

แรงจูงใจ = ผลของความพึงพอใจ+ความคาดหมาย
ซึ่งหมายถึง แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ต่อการประเมินผลงาน 

ขององค์กรที่เก ี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของตน หรือแรงจูงใจที่บุคคลจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 
องค์กรใดจะเป็นผลที่เกิดจากทัศนคติขององค์กร หรือการทำงานขององค์กรนั้น รวมกัน ความคาดหวัง 
ที่เขาหมายไว้ ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่อผลงานขององค์กร และไต้รับการ ตอบสนองทั้งรูปธรรมและ 
นามธรรมเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ แรงจูงใจที่จะมีความรู้สึกพึงพอใจก็จะสูง แต่ในทางกลับกัน ถ้ามีทัศนคติ 
ในเซ ิงลบต ่องานและการตอบสนองไม ่เป ็นไปตามท ี่คาดหวังไว ้ แรงจ ูงใจท ี่จะม ีความรู้ส ึกพ ึงพอใจ 
ก็จะตํ่าไปด้วย



จากความหมายของความพึงพอใจที่รวษรวมนี้ จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน 
ซื้งพอสรุปไต้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิงใดสิ่งหนี่ง และเกิดเป็นความพึงพอใจ 
เม่ือได้รับตอบสนองในส่ิงที่ต้องการ

4.3 องค์ประกอบจองความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกที่อยู่กับปัจจัยหลายประการ เซ่น ลักษณะบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ที่จะเอื้ออำนวย นักวิฃาการหลายท่านได้กล่าวถึง 
องค์ประกอบต่างๆ โดยอาจนำมาพิจารณาได้ดังนี้

ปุระขัย เปียมสมบูรณ์ ( 2531 ะ 56) กล่าวว่า พัฒนาการของทัศนคติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปของ 
ความพึงพอใจ หรือไม่พึงใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย ่อมต ้องอาศ ัยภ ูม ิหล ัง และประสบการณ ์เป ็นพ ื้นฐาน 
ในการประเมินสิ่งที่รับรู้

Vroom (อ้างใน อรรถกิจ, 2535 : 16 5 ได้วิเคราะห์ความพึงพอใจ และพบว่าการจะเกิดความพึง 
พอใจในกิจกรรมใดๆ ต้องมีความเข้าใจ และศรัทธา โดยอาจมีการประซาสัมพันธ์ หรือแนะนำกิจกรรมนั้นๆ 
ให้!ด้รับการยอมรับในเบื้องต้นเสียก่อน จึงจะเป็นพื้นฐานของความพึงพอใจ

George อ. W agenhim และ John  H. Reurink ( 1991 ะ 263-266) กล ่าวถ ึงป ีจจ ัยท ี่ท ำให ้ 
องค์การประสบความสำเร็จในการทำให้ผู้รับบริการพึงพอใจต่อการบริการขององค์กร คือ องค์กรจำเป็นต้อง 
ทราบถึงความต้องการของลูกค้า หรือผู้รับบริการ ถึงแม้ว่าความต้องการของลูกค้าจะเป็นเรื่องสลับขับซ้อน 
และเป็นเรื่องที่เฉพาะตัว แตกสามารถระบุความต้องการทั่วๆไป ของผู้บริการไต้ดังนี้

1. ความต้องการข่าวสาร และการติดต่อสื่อสาร เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการบริการ 
ผู้เมบริการทุกคนมีความคาดหวังต่อองค์กร ความคาดหวังที่จะอยู่บนรากฐานของการกระทำ และคำพูด 
ของผู้ให้บริการ

? 2. ความต้องการในการตอบรับ หมายถึง ผู้ให้บริการจะตอบสนองผู้รับบริการอย่างไรรวมถึงการ
ให้บริการอย่างเร็ว

3. ความต้องการในการแก้ไขปัญหา ผู้ให ้บริการควรที่จะสามารถแก้ป ัญหาให้แก่ผู้ร ัปบริการ 
ไต้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความต้องการที่ตรงต่อเวลา และความมั่นคงในการให้บริการ ผู้รับบริการต้องการไต้รับบริการ 
ที่เที่ยงตรงต่อเวลา และความมั่นใจว่าเป็นเมื่อเขามาขอรับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องจัดหาหรือล่งมอบ 
บริการให้ตามความคาดหมาย

5. ความต้องการให้ผู้ให้บริการที่มีความสามารถ หมายถึง ผู้ให้บริการควรมีทักษะในการปฏิบัติ 
หน้าที่ มีความสามารถในการแก้ปัญหา

6. ความต ้องการปฏ ิบ ัต ิงานอย ่างถ ูกต ้อง หรือให ้ม ีความผิดพลาดน ้อยท ี่ส ุด เพ ราะผลจาก 
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน จะล่งผลต่อความไว้วางใจ และความเซื่อถือของผู้รับบริการ

7. ความต้องการการบริการท ี่ส ุภาพ และเป็นมิตร ผู้ให ้บริการควรปฏิบ ัต ิต ่อผู้มาร ับบริการ 
ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และอัธยาศัยที่ดี

Michael R. Solom on ( 1996 ะ 323 ) ไต้กล่า'ว'ว่า ความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของลูกค้า 
ตัดสินไต้จากความรู้สึก หรือทัศนคติโดยรวมของลูกค้า เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ เกี่ยวกับสินค้า หรือ 
บริการหลังจากไต้ซื้อหรือไต้ใช้บริการไปแล้ว
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# การวัดความพึงพอใจที่มตี่อการบริการ
สาโรข ไสยสมบัติ (2534, หน้า 39) กล่าวว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการจะเกิดขึ้น หรือไม่น้ัน 

จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์การ ประกอบกับระดับความร้สิกของ ผู้มารับบริการใน 
มิติต่างๆ ของแต่ละบุคคล ดังนั้นในการวัดความพึงพอใจต่อการบริการอาจกระทำไต้ หลายวิธีดังต่อไปนี้

1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการร้องขอหรือขอ ความ 
ร่วมมือ จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กำหนดคำตอบไว้ให้ เลือกตอบ 
หรือเป็นคำตอบอิสระ โดยคำถามที่ถามอาจจะถามถึงความพ ึงพอใจในด้านต่างๆ ที่หน่วยงานกำลัง 
ให้บริการอยู่ เซ่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น

2. การสัมภาษณ์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทราบถึงระดับความพึงพ่อใจของผู้ใช้บริการซึ่งเป็น 
วิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ ตอบคำถามให้ 
ตรงกับข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นับว่าเป็นวิธีที่ประหยัด และมีประสิทธิภาพอีก 
วิธีหน่ึง

3. การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไต้โดย วิธีการ 
ส ังเกตจากพฤติกรรมทั้งก ่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและหลังจากการได ้ร ับบริการแล้ว เซ่น 
การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สิหน้า และความถี่ของการมาขอรับบริการ เป็นต้นการวัดความพึงพอใจโดย 
วิธีนี้ ผู้วัดจะต้องกระทำอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง

รรนํ การวัดความพึงพอใจในบริการ มิลเล็ท (Millet อ้างถึงใน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบ 
ราชภาร, 2554„ หน้า 17) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการหรือความสามารถที่จะพิจารณาว่า 
บริบุ้วรนั้นเป็นที่พึพอใจหรือไม่โดยวัดจากการให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการที่มีความยุติธรรม 
เสมอภาค และเสมอหน้า ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา คือ การให้บริการตาม 
สักษ ่ณะความจึาเป ็นรีบด่วน และตามความต้องการของผู้ร ับบริการ การให ้บริการอย่างเพ ียงพอ คือ 
ความเพียงพอในด้านสถานที่บุคลากรวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การให้บริการอย่าง ต่อเนื่อง และการให้บริการที่มี 

๙ ความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทางด้านปริมาณ และคุณภาพ ให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ

e

*



5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัยที,เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจของประซาซนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี คณะผู้ประเมินได้นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้

ข ัยณรงค์ ป ีญหาราซ (2552) ศึกษาเรื่องป้ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมซนของเทศบาล 
เมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้มืวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมปึญหาและอุปสรรคแนวทาง 
แก้ปึญหาในการพัฒนาชุมซนของเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใข้ในการวิจัย 
ได้แก่ ประซาขนที่อยู่ในเขตการปกครอง ของเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีโดยใข้แบบสอบถาม 
เป็นเครื่องมือจำนวน 370 คน ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเซิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 
ใ น ก าร เก ็บ ร ว บ ร ว ม ข ้อ ม ูล ผ ล ก า ร ว ิจ ัย พ ป ว ่า (1 )ข ้อ ม ูล ท ั่ว ไ ป ข อ งก ล ุ่ม ต ัว อ ย ่างส ่ว น ให ญ ่เป ็น  
เพศซายมือายุระหว่าง 21-24 ปีระดับการศึกษามัธยมศึกษามือาซีพค้าขายมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 -  
10 ,000  บาท (2) ระด ับป ีญ หาในการพ ัฒ นาช ุม ิซนของเทศบาลเม ืองคลองหลวงประกอบไปด ้วย 
ด ้าน ก ารส ำรวจอ าณ าเขต แ ละจ ัด ต ั้งช ุม ซ น ด ้าน การเล ือ กต ั้งแล ะผ ีเก อ บ รม ค ณ ะก รรม ก ารช ุม ซ น  
ด้านการผีเกอบรม และเผยแพร่ความรู้เก ี่ยวก ับการพ ัฒนาช ุมซนด้านการสำรวจจัดเก ็บบ ันท ึกข ้อม ูล 
ความจำเป็นขั้นพื้นฐานด้านการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาซีพและองค์กรสตรีด้านการผีเกอาซีพและพัฒนา 
อาซีพ ด ้านการจ ัดต ั้งกล ุ่มว ิสาหก ิจช ุมซนและกล ุ่มออมทรัพย ์ ด ้านการจ ัดประขาคมทำแผนช ุมซน 
ด ้านการดำเน ินการจ ัดโครงการช ุมซนพอเพ ียงพบว่าภาพรวมในการพ ัฒนาช ุมขนของเทศบาลเม ือง 
คลองหลวงเป็นปีญหาที่ประซาซนต้องการให้พัฒนาอย่างเร่งด่วนตามลำดับ (3)ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พษวไวอาย ุท ี่ต ่างก ัน ม ืระด ับป ัญ ห าใน การพ ัฒ น าช ุมซน ของเทศบาลเม ืองคลองห ลวงท ี่แตกต ่างก ัน  
อย่างมืนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราซมงคลล้านนา เฃ่ต่พื้นที่เขียงราย(2553, 43-47)ศึกษาความพึงพอใจของ 
ประซิาซนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเขียงราย ผลการศึกษา 
พบว่า 1.) ความพึงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเขียงราย 1.1) 
ความพ ึงพอใจผ ู้ม ืส ่วนได ้ส ่วนเส ียท ี่ม ืต ่อความเซ ื่อม ั่นในการให ้บร ิการต ่อประขาซน ความพึงพอใจ 
ของผู้ม ืส ่วนได้ส่วนเสียที่มืต่อความเซื่อมั่นในการให้บริการต่อประซาซนของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 
ในภาพรวม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและความเขื่อมั่นในการให้บริการ 
ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 46.02) และหากเท ียบกับค่าร ้อยละ จะมืค่า 
ร ้อยละอยู่ระหว่าง 76-80 หากพ ิจารณ าเป ็นรายด ้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้มืส่วนได้ส่วนที่มืต่อ 
ความเฃื่อมั่นในการให้บริการต่อประซาซนของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ 
การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประซาซน (X = 46.07, ร้อยละ = 7680), 
การเก ิดผลล ัมฤทธี้ต ่อภารก ิจของหน ่วยงาน {X = 6 .05 , ร ้อยละ = 76-80) และ การเกิดประโยซน์ 
ส ุขของประซาซน (X = 6 .0 1 , ร ้อยละ = 7 6 -8 0 ) 1.2 ความพ ึงพอใจผ ู้ม ืส ่วนได ้ส ่วน เส ียท ี่ม ืต ่อ  
การให้บริการและความเซื่อมั่นในการให้บริการความพึงพอใจของผู้มืส่วนได้ส่วนที่มืต่อการให้บริการและ 
ความเขื่อม ั่นในการให ้บริการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในภาพรวม พบว่า ผู้มืส่วนได้ส่วนเสียมี 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการและความเซื่อมั่นในการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อยู่ใน 
ระด ับ ม าก ท ี่ส ุด  (X  = 6 .0 8 )  แ ล ะ ห าก เท ีย บ ก ับ ค ่าร ้อ ย ล ะ  จ ะ ม ืค ่าร ้อ ย ล ะ อ ย ู่ร ะ ห ว ่าง  76-80 
หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้มืส่วนได้ส่วนที่มืต่อการให้บริการและความเชื่อมั่นใน 
การให้บริการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ มากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ ด ้านเจ้าหน้าท ี่ /  บุคลากร
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ผู้ให้บริการ (X = 6.16, ร้อยละ = 76-80), ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (X = 6.13, ร้อยละ = 
76-80), และ ด้านคุณภาพของการให้บริการ, ด ้านตวามเชื่อม ั่นในคุณภาพการให ้บริการ (X = 6.10, 
ร้อยละ = 76-80)

อาภร ศรราช (2553) ได้ศ ึกษาเร ื่อง ความพึงพอใจและความต้องการของประซาซนที่ม ีต ่อ 
การพัฒนาของห้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม งานวิจัยนี้ 
ม ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของประซาฃนที่ม ี.ต ่อการพัฒนาห้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 2) เปรียบเทียบคุณลักษณะของประขาซนกับความพึงพอใจของ 
ประซาซนในแต่ละด้านที่ม ีต่อการพัฒนาห้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม โดยวิธีการวิจัย 
เซ ิงสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป ็นประซาซนในตำบลไทรงาม จำนวน 132 คน ด้วยวิธ ีการลุ่มตัวอย่าง 
อย่างง่าย สถิติที่ใซ้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต การ 
ว ิเคราะห ์ความ แป รป รวน ท างเด ียว แ ล ะ เป ร ียบ เท ียบ ค ่า เฉ ล ี่ยค วาม แ ต ก ต ่างรายค ู่ด ้วยว ิธ ี Tukey 
ผลการวิจ ัย พบว่า 1) ด้านการบริการภายในอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ด ้านการบริการภายนอก 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านสวัสดีการมีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมสุขภาพชีวิต 
ผ ู้ส ูงอาย ุและการอบรมเสร ิมสร ้างความรู้แก ่ อสม. หรือผ ู้นำข ุมขนหรือแกนนำส ุขภาพ อยู่ในระดับ 
ความพึงพอใจมากที่ส ุด ประซาซนต้องการให ้องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงามแก้ไขและปรับปรุง 
เรื่องการพัฒนาสาธารณูปโภค เซ่น ไฟฟ้า ประปา โทรดัพท์ เป็นด้น 2) ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะของ 
ประซาซนกับความพึงพอใจของประซาขนในแต่ละด้านที,ม ีต ่อการพ ัฒนาห้องถิ่นขององค์การบริหาร 
ส่วุ,นตำบล'โทรงาม พบว่า ความพึงพอใจของประขาซน ด ้านการบริการภายนอกม ีความแตกต่างก ัน 
ออุ.*ไงน้อย 2 หมู่บ้าน ส่วนความพึงพอใจของประซาซน ด้านการบริการภายในและ ด้านสวัสดิการไม่มี 
ความแตกต่างกัน

2  มาลัย ศราทธนานนท(2557) ได้ศึกษาค่วามคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ 
อไคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราซสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่าผู้ใข้บริการ 
. เพ ศ ข า ย แ ล ะ เพ ศ ห ญ ิง  ม ีค ว า ม ค ิด เห ็น เก ี่ย ว ก ับ ค ุณ ภ า พ ก า ร ใ ห ้บ ร ิก า ร ข อ ง อ า ค า ร เฉ ล ิม  
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่แตกต่างกัน 

* อำนวย บุญรัตนไมตรี และนิพนธ์ ไตรสรณะกุล (2558) ได้ทำการศึกษาการบริหารงานบริการ
ส าธารณ ะขององค ์กรป กครองส ่วน ห ้องถ ิ่น : ก รณ ีก ารบ ร ิห ารเท ศ บ าล ต าม ม าต รฐาน ก ารจ ัด ท ำ 

'  บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า การบริหารงานสาธารณะมีความสำคัญมากในประเทศ ท่ีมี
■ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีบทบาทหลักใน การจัดทำ 

บริการสาธารณะ มีการบริหาร งานบริการสาธารณะห้องถิ่นมีลักษณะแตกต่างจากการบริหารงานบริการ 
สาธารณะของรัฐบาลโดยทั่วไป ทั้งในด้านกระบวนการและผลงาน ซึ่งแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐาน 
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น กรณีการบริหาร เทศบาลตามมาตรฐานการจัดทำ 
บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นแนวทางและการประยุกต์ใข้ในการบริหารงานสาธารณะของ 
เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ประกอบด้วย 1) ความหมายและลักษณะของกaรบริหารงาน 
ห้องถ่ิน 2) ระบบมาตรฐานบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 3) การจัดทำบริการสาธารณะ 
ขั้นมาตรฐาน 4) องค์ประกอบของการจัดทำบริการสาธารณะขั้นมาตรฐาน 5) องค์ประกอบของการบริหาร 
เทศบาลตามมาตรฐานการจัดทำบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

*
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บดินทร์ธร บัวรอด (2559) ได ้ทำการศ ึกษา การจ ัดบร ิการสาธารณ ะขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ ื่อเม ืองที่น ่าอยู่และยั่งยืน พบว่า กลยุทธ์ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส ่วนท้องถิ่นเพ ื่อความเป็นเม ืองที่น ่าอยู่และยั่งยืน โดยในอดีตที่ผ่านมานั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มืบทบาทหน้าที่ในการกวาดถนน ดูดส้วม เก็บขยะ ลอกคูคลอง จนกระทั่งช่วงยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมืบทบาทส์าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้กับประขาซนบนพื้นฐานของ 
ความพึงพอใจในการให้บริการระดับสูงสุด กลยุทธ์ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อทำให้เมืองมืความน่าอยู่ 
และยั่งยืน สามารถนำไปประยุกต์ใข้โด้กับแต่ละพื้นที่ ประกอบไปด้วย การควบคุมปิจจัยนำเข้า การบริหาร 
จัดการพลังงาน การนำกลับมาใข้ใหม่ การจัดวางผังเมือง การบริหารจัดการระบบการจราจร การจัดสรร 
พื้นที่สีเขียวเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี การมีส่วนร่วมของประขาขนจะช่วยให้พัฒนาระบบ การจัดบริการ 
สาธารณะเพื่อความเป็นเมืองทั่ม่าอยู่และยั่งยืนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

บันท'วุฒิ อินทร์งาม(260) ได้ศ ึกษาเรื่องความพึงพอใจการการให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราซ อุดรธานี ผลการศึกษาด้นพบข้อสรุปคือความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ 
ให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อจำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกัน ไม่มื 
ความแตกกต่างกัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

วิคสตอร์ม(พickstrom, 1971) ได้ศึกษาระดับและองค์ประกอบที่ทํๆให้เกิดความพึงพอใจและไม่พึง 
พอใจในการทำงานของครู และหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ก ับ อายุ เพศ การศึกษา 
ประสบการณในการทำงาน ระดับขั้น และตำแหน่ง ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบที่ทำให้ครูพึงพอพอใจ 
ในโทรทำงานสูงสุด คือ ความรู้สึกได้รับความสำเร็จในการทำงาน ลักษณะของงานที่ทำ ความสัมพันธ์กับ 
ผู้บังคับบัญซา และความรับผิดขอบงาน องค์ประกอบที่ทำให้ครูไม่พึงพอใจได้แก่ การไม่ประสบความสำเร็จ 
นโaบายและการบริหาร สภาพการทำงาน และผลงานที่กระทบความเป็นอยู่ส่วนตัว ตัวแปรอื่น  ๆ เช่น อายุ 
เพศ,'มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ทำให้เกิด 
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการทำงาน

แ อ น เด อ ร ์ซ ัน (Anderson, 1 9 95)ไ ด ้ศ ึก ษ า ว ิจ ัย เร ื่อ ง  ค ว าม พ ึง พ อ ใจ ข อ ง ป ร ะ ซ าซ น ต ่อ  
การบริการร ักษาพาบาลในประเทศสหรัฐอเมร ิกา ผลการว ิจ ัยพบว่า ประขาซนไม่พึงพอใจมากที่ส ุด 

* ในด้านความสะดวกในการรัรบบริการและค่าใข้จ่ายในการรับบริการ
สตัมป็และคณะ(Stum p and  o thers, 1995) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ป่วยสูงอายุต่อ 

การบริการรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสุขภาพในเขตเทศบาลประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้ป่วยสูงอายุสส่วนใหญ่มืความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากแพทย์ในด้านความรู้และทักษะใน 
การรักษา ความมือัธยาดัย ความเคารพนับถือ ให้เกียรติ ความเป็นมิตร การรับพึงความคิดเห็นและตอบข้อ 
สงสัยของผู้ป่วย ตลอดจนได้รับคำ.แนะนำจากแพทย์

ทอมัส(Thom as, 1996) ได ้ศ ึกษาว ิจ ัยเร ื่อง ความพ ึงพอใจของประซาขนต ่อการบริการของ 
ศ ูน ย ์บ ร ิก าร ส ุข ภ าพ ใป ร ะ เท ศ ต ร ิน ิแ ด ด แ ล ะ โ ค บ าโ ก  ผ ล ก าร ว ิจ ัย พ บ ว ่าป ร ะ ข าซ น ส ่ว น ให ญ ่ 
มืความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในด้านอัธยาศัย ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ และคำแนะนำที่ 
ได้รับในด้านระบบการให้บริการ นอกจากนี้ความสะดวกสบายในการรับบริการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ 
ความพ ึงพอใจ ส ่วน ระยะเวลาการรอคอยและค ่าใข ้จ ่ายใน การบ ร ิการม ืความ ส ัม ฺพ ัน ธ ์ท างลบ ก ับ  
ความพึงพอใจ

๙
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สติปปาก(Stipak, 2004) ได ้ศ ึกษาวิจ ัยเร ื่อง ความพึงพอใจของประซาซนต่อการให้บริการของ 
หน่วยงานปกครองห้องถิ่นในนครลอสแอนเจลิส ผลการวิจ ัยพบว่าประซาซนมีความพึงพอใจต่อการ 
ใ ห ้บ ร ิก า ร ซ อ ง ห น ่ว ย ง า น ป ก ค ร อ ง ห ้อ ง ถ ิ่น ล อ ส แ อ น เจ ล ิส  โ ด ย ภ า พ ร ว ม อ ย ู่ใ น ร ะ ด ับ ม า ก  
ในด้านเจ้าหน้าที่ สานสาธารณะ และการกำจัดขยะซองเมือง

ซาน อิส ยุ อิวเซ็น และ ฮวง(Chanh-His Yu, Hsiu-Chen & Huang, 2006) ได้ศ ึกษา เรื่อง 
คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจซองลูกค้าและความจงรักภักดีต่อ T aiw anese Leisure Industry วัตถุ 
ประสงค์เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีต' 
ออุตสาหกรรมการบันเทิงเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ 
เป็นที่น่าพอใจ ทั้งคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า และความจงรักภักดีของอุตสาหกรรม

ไอ-หมิง หวัง และ ซิซ-เจน ซี(l-Ming Wang & Chin-Jen Shieh, 2006) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ 
ระหว่างคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใซ้บริการ ะ กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยฉางตุงคริส 
เตียน ซึ่งใซ้แบบสอบถามคุณภาพการบริการ 5 มีติ ได้แก่ การจับต้องได้ การตอบสนองความต้องการ 
ความเชื่อมั่น ความแน่นอน และความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการบริการส่งผล 
ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อความรู้สึกพึงพอใจผู้ใซ้บริการ โดยบริการที่ได้รับความพึงพอใจมาก 5 อันดับ 
ได้แก่ ด้านทรัพยากร ด้านบริการยืม-คืน ด้านบรรยากาศ ด้านระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ และการจอง 
และยืมต่อออน'โลน์

จากการทบทวนแนวค ิด ทฤษฎี เอกสาร และงาน ว ิจ ัยท ี่เก ี่ยวข ้อง คณ ะผ ู้ประเม ินกำหนด 
ความพึงพอใจของประขาซนที่ม ีต ่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเม ือง 
จังหวัดอุดรธานี มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 4 องค์ประกอบ คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านซ่องทาง 
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านถิ่งอำนวยความสะดวก



บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย

การว ิจ ัยคร ั้งน ี้ ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื่อ 1) เพ ื่อศ ึกษาระด ับความพ ึงพ ึอใจของผ ู้ร ับบร ิการ 
ที่ม ีต่อการให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านซ่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให ้บริการ 
และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเม ือง จังหวัดอุดรธานี 
2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มืต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 
อ ำ เภ อ เม ือ ง  จ ัง ห ว ัด อ ุด ร ธ าน ี จ ำ แ น ก ต า ม ง า น ท ี่ม า ข อ ร ับ บ ร ิก า ร  แ ล ะ น ่าผ ล ก าร ศ ึก ษ า  
ท ี่ได ้เป ็น แ น ว ท างใน ก าร เส น อ แ น ะ เซ ิงน โ ย บ าย แ ล ะ เซ ิงป ฏ ิบ ัต ิงาน แ ก ่ห น ่ว ย งาน ท ี่เก ี่ย ว ข ้อ ง  
ซึ่งเป็นการวิจัยเซิงบรรยาย คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาด้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี้

1. ประขากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใซิในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
4. สถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประซากรที่ใข้ในการสำรวจความพึงพอใจนี้ คือ ประซาซนที่ไปใข้บริการขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกมาเป็นตัวแทนประซากรที่ด้องการศึกษา โดยเป็นประซาซนที่ไปใข้ 

บริการของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2563  ได ้มาจากการล ุ่มต ัวอย ่างแบบบ ังเอ ิญ  (Accidental 
Sampling) โดยการแจกและเก็บแบบสอบถามจากประซาซนที่มาติดต่อขอรับบริการ จำนวน 400 คน 
ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ จำนวน 4 งานบริการ

2. เครื่องมือที่ใข้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามสร้างขึ้นตามแนววัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยจะเป็น 

คำถามปลายป ีด  และเป ็น คำถามแบ บ มาตรป ระเม ิน ค ่า โดยแบบสอบถาม แบ ่งเน ื้อหาออกเป ็น  
3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข ้อมูลท ั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป ็นคำถามปลายปิด มีทั้งหมด 4 ข้อ 
ลักษณะเป็นตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, และอาซีพ

ตอนที่ 2 ข ้อม ูลเก ี่ยวก ับระดับความพึงพอใจของผู้ร ับบริการในการรับบริการจาก 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 22 ข้อ 
จำแนกตามระดับความพึงพอใจแบ่งออกเป ็น 5 ระดับ โดยสร้างแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งคำถามครอบคลุมในเนื้อหาความพึงพอใจต่องานบริการ 4 ด้าน คือ

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านซ่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก



ตอนที่ 3 เป็นคำถามปลายเปิด โดยถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจำนวน
3 ข้อ ดัง นี้

1. จุดเด่นของการให้บริการที่ท่านรู้สึกประทับใจที่สุด
2. จุดที่ควรปรับปรุงของการให้บริการ
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โดยในการวัดระดับความพึงพอใจเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของลิเคิร์ท(Likert Scale) โดยกำหนดนํ้าหนักคะแนนออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งได้กำหนดค่าของระดับความคิดเห็นดังนี้

5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจต่องานบริการระดับมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจต่องานบริการระดับมาก 
3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจต่องานบริการระดับปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจต่องานบริการระดับน้อย 
1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจต่องานบริการระดับน้อยที่สุด

สำหรับเกณฑ์ในการประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ได้นำมาแปลความหมายตามเกณฑ์ของเบสท์ 
และคาห์น (Best & Kahn, 1993 ) ดังนี้

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ใข้การสำรวจโดยมีคณะทำงานสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม 

ตัวอย่างที่มาใข้บริการ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใข้
การประเมินในครั้งน ี้จะทำการวิเคราะห์ข ้อมูล โดยใข้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 

ในการวิเคราะห์ข ้อมูลจากการสำรวจและสำหรับสถิต ิใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป ็นการหาค่าความลี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งทำตามข้อมูลดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการคืกษา
และอาชีพ หาความลี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ร ับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ต่อการให้บริการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อขั้นตอน 
การให้บริการ ด้านความพึงพอใจต่อซ่องทางการให้บริการ ด้านความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผ ู้ให้บริการ 
และด้านความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกใข้การหาค่าเฉลี่ย(X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ร.อ.)

คะแนนเฉลี่ย
4.51- 5.00
3.51- 4.50
2.51- 3.50
1.51- 2.50 
1.00-1.50

ระดับความพึงพอใจ 
มีความพึงพอใจต่องานบริการมากที่สุด 
มีความพึงพอใจต่องานบริการมาก 
มีความพึงพอใจต่องานบริการปานกลาง 
มีความพึงพอใจต่องานบริการน้อย 
มีความพึงพอใจต่องานบริการน้อยที่สุด
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ของคำตอบแต่ละข้อและแต่ละด้าน แล้วแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 1993 ) 
ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4 .51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ม ีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2 .51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการในระดับน้อยที่สุด 

นำค่าเฉลี่ยมาปรับให้เป็นร้อยละโดยการคณ 20 ได้ร้อยละออกมาแล้วนำไปเทียบหาค่าคะแนน
ระดับคะแนน 10 

ระดับคะแนน 9 
ระดับคะแนน 8 
ระดับคะแนน 7 
ระดับคะแนน 6 
ระดับคะแนน 5 
ระดับคะแนน 4 
ระดับคะแนน 3 
ระดับคะแนน 2 
ระดับคะแนน 1 
ระดับคะแนน 0

ตามเกณฑ์ ดังนี้ ระดับความพึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 95 ข้ึนไป
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 95 
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 90

16 ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 85 '
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 80 

< ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 75
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 70 
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 65 
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 60 
ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ 55 
ระดับความพึงพอใจ น้อยกว่าร้อยละ 50

ตอนที่ 3 ข้อยูลการแสดงความคิดเกี่ยวกับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการสรุปจากความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ 
ในเรื่องจุดเด,นของการให้บริการที่ผู้มาใข้บริการรู้สึกประทับใจที่สุด จุดที่ควรปรับปรุงของการให้บริการ 
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยการวิเคราะห์เนื้อหา(C ontent Analysis) และสรุปเป็นแบบพรรณนา



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะ

การว ิจ ัยคร ั้งน ี้ ม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อ  1) เพ ื่อศ ึกษาระด ับความพ ึงพ อใจของผ ู้ร ับบร ิการท ี่ม ีต ่อ  
การให ้บริการด้านขั้นตอนการให ้บริการ ด ้านฃ ่องทางการให ้บริการ ด ้านเจ ้าหน ้าท ี่ผ ู้ให ้บร ิการ และ 
ด ้าน ส ิงอำนวยความสะดวกในองค ์การบร ิห ารส ่วนตำบลห นองใฮ อ ำ เภ อ เม ือ ง  จ ังห ว ัด อ ุด รธ าน ี 
2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 
อำเภอเม ือง จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามงานที่มาขอรับบริการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประขาซนที่มาติดต่อ 
ขอรับบริการ เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใข้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
มีลำดับขั้นตอนการนำเสนอผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนดไวิโดยนำเสนอเป็นตาราง 
ประกอบการบรรยายแบ่งออกเป็น 7 ตอน ด้งนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานบริการด้านการศึกษา 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานบริการด้านฟ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิงก่อสร้าง 
ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานบริการด้านรายได้หรือภาษี 
ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานบริการด้านพัฒนาขุมซนและสวัสดิการสังคม 
ตอนท่ี 7 คำถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะซองประซาซนผู้มาใข้บริการ 
เพื่อความสะดวกในการเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้สำรวจได้นำอักษรย่อและสัญลักษณ์ทางสถิติ

มาใข้ด้งนี้
X  = ค่าคะแนนเฉลี่ย (Means)
ร.อ. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
N จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง

การนำเสนอค่า ( x )  ของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พิจารณาโดยค่าเฉลี่ยซองคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามเทียบกับคะแนนเฉลี่ยตาม 
เกณฑ์ ด้งนี้

คะแนนเฉลย แปลผล
4.51-5.00 มีความพึงพอใจต่องานบริการในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 มีความพึงพอใจต่องานบริการในระดับมาก
2.51-3.50 มีความพึงพอใจต่องานบริการในระดับปานกลาง
1.51-2.50 มีความพึงพอใจต่องานบริการในระดับน้อย
1.00-1.50 มีความพึงพอใจต่องานบริการในระดับน้อยที่สุด



ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจในภาพรวม
ตารางที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบตามข้อมูลส่วนบุคคล (N=400)

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ
เพศ

ชาย 215 53.7
หญิง 185 46.3

รวม 400 100
อายุ

อายุไม่เกิน 20 ปี 15 3.8
21-30 ปี 79 19.8
31-50 ปี 159 39.7
51-60 ปี 98 24.4

60 ปีข้ึน'ไป 49 12.3
รวม 400 100

การศึกษา
ประถมศึกษา A  มใต้เรียน 84 21.0

มัธยมศึกษาตอนต้น 93 23.3
มัธยมปลาย/ปวซ. 92 23.0

อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 68 17.0
ปริญญาตรี 57 14.3

สูงกว่าปริญญาตรี 6 1.4
รวม 400 100

อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 64 16.0

ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 61 15.3
เกษตรกร 131 32.8

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 48 12.0
นักเรียน/นักศึกษา 20 5.0

รับจ้างท่ัวไป 56 14.0
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 20 5.0

รวม 400 100.0
จากตารางที่ 1 พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ร้อยละ 53.7 มีอายุ 31-50 ปี ร้อยละ 39.7
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 23.3 มีอาชีพ เกษตรกร ร้อยละ 32.8
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ตารางที่ 2 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามงานบริการ

งานบริการ จำนวน(คน) ร้อยละ
งานบริการด้านการศึกษา 80 20.0

งานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 80 20.0
งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 80 20.0

งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 80 20.0
งานบริการด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการสังคม 80 20.0

รวม 400 100.0
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 5 งานบริการ คือ(1)งานบริการด้านการศึกษา (2)งานบริการด้านป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย (3)งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิงก่อสร้าง (4)งานบริการด้านรายได้หรือภาษี และ 
(5)งานบริการด้านพัฒนาชุมขนและสวัสดิการสังคม มีจำนวนเท่ากัน คือ ร้อยละ 20.0

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
จำแนกตามงานบริการ (N=400)

งานบริการ ร้อยละ X S.D. แปลผล

งานบริการด้านการศึกษา 92.8 4.64 0.48 มากที่สุด
งานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 97.2 4.86 0.34 มากที่สุด

งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 93.8 4.69 0.45 มากที่สุด
งานบริการด้านรายได้หรือภาษี 96.8 4.84 0.36 มากที่สุด

งานบริการด้านพัฒนาชุมขนและสวัสดิการสังคม 96.8 4.84 0.35 มากที่สุด
รวม 95.4 4.77 0.40 มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่า
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ท้ัง 4 งานบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.4(X=4.77) 

หากพิจารณาแต่ละงานบริการพบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคืองานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ 
ภัย อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.2(X=4.86) รองลงมาคืองานบริการด้านรายได้หรือภาษี และงานบริการด้าน 
พัฒนาชุมซนและสวัสดิการสังคม ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.8(X=4.84) งานบริการด้าน 
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.8(X=4.69) และงาน 
บริการด้านการศึกษา ได้รับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 92.8(X=4.64) ตามลำดับ

%
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพีงพอใจของผู้รับบริการ 
จำแนกตามประเด็นความพึงพอใจ (N=400)

รายการ ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. ขั้นตอนการให้บริการ 95.0 4.75 0.41 มากที่สุด
2. ซ่องทางการให้บริการ 95.0 4.75 0.42 มากที่สุด
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.3 4.81 0.49 มากที่สุด
4. สิ่งอำนวยความสะดวก 95.6 4.78 0.39 มากที่สุด

รวม 95.4 4.77 0.40 มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่า

ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมทุกประเด็น อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.4(X=4.77) เมื่อพิจารณา 
ในแต่ละประเด็นพบว่าผู้มารับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้รับความพึงพอใจ อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.3(X=4.81) รองลงมาคือด้านล่ีงอ0านวยความสะดวก ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
ท่ีสุด ร้อยละ 95.6(X=4.78) และด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านซ่องทางการให้บริการ ได้รับความพึงพอใจ 
เท่ากัน ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.0(X=4.75)
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการด้านการศึกษา
ตารางที่ 5 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบตามข้อมูลส่วนบุคคล (N=80)

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ
เพศ

ขาย 35 43.5
หญิง 45 56.5

รวม 80 100.0
อายุ

อายุไม'เกิน 20 ปี 1 1.3
21-30 ปี 16 20.0
31-50 จ 43 43.8
51-60 ปี 18 32.4

60 ปีข้ึนไป 2 2.5
รวม 80 100.0

การศึกษา
ประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน 0 0.0

มัธยมศึกษาตอนด้น 4 5.0
มัธยมปลาย/ปวข. 13 33.7

อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 25 6.2
ปริญญาตรี 37 46.3

สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.3
รวม 80 100.0

อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 32 37.5

ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 7 8.8
เกษตรกร 12 15.0

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 12 15.0
นักเรียน/นักศึกษา 3 6.2

รับจ้างท่ัวไป 12 15.0
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 2 2.5

รวม 80 100.0
จากตารางที่ 5 พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.5 มีอายุอยู่ในช่วง 31-50 ปี ร้อยละ 43.8
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 46.3 มีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 37.5
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพฺอใจของผู้รับบริการ (N=80) 
ในภาพรวม งานบริการด้านการศึกษา

รายการ ร้อยละ X ร.อ. แปลผล

1. ขั้นตอนการให้บริการ 93.0 4.65 0.48 มากที่สุด
2. ซ่องทางการให้บริการ 92.8 4.64 0.48 มากที่สุด
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 93.4 4.67 0.47 มากที่สุด
4. สิ่งอำนวยความสะดวก 92.4 4.62 0.49 มากที่สุด

รวม 92.8 4.64 0.48 มากที่สุด
จากตารางที่ 6 พบว่า

ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 92.8(X=4.64) เมื่อพิจารณาตาม 
ประเด็นความพึงพอใจพบว่าผู้มารับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 93.4(X=4.67) รองลงมาคือด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.0(X=4.65)

ตารางที่ 7-10 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจ 
จำแนกตามประเด็นความพึงพอใจเป็นรายข้อ งานบริการด้านการศึกษา
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ด้านขั้นตอนการให้บริการ(N=80)

ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. การให้บริการเป็นระบบไม,ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว 94.2 4.71 0.46 มากที่สุด
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 92.6 4.63 0.49 มากที่สุด
3. ความซัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 93.2 4.66 0.48 มากที่สุด
4. การให้บริการตามสำดับก่อนหลัง 92.8 4.64 0.48 มากที่สุด
5. ความสะดวกที่ไดัรับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 92.6 4.63 0.49 มากที่สุด
6. ระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ 93.0 4.65 0.48 มากที่สุด
ผู้รับบริการ

รวม 93.0 4.65 0.48 มากที่สุด
จากตารางที่ 7 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.0(X==4.65) แล:รเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1. การให้บริการเป็นระบบไม่ยุ่งยากซับข้อน และมีความคล่องตัว ได้รับความพึงพอใจ 
สูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 94.2(X=4.71) รองลงมาคือ ข้อ 3. ความซัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ 
แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.2(X=4.66)
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ด้านซ่องทางการให้บริการ(N=80)

ซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. มีซ่องทางการให้บริการที่หลากหลายและเพียงพอ 93.0 4.65 0.48 มากที่สุด
2. ซ่องทางการให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว 92.8 4.64 0.48 มากที่สุด
3. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการ 91.6 4.58 0.50 มากท่ีสุด
4. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 93.0 4.65 0.48 มากที่สุด
5. มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ 93.2 4.66 0.48 มากที่สุด

รวม 92.8 4.64 0.48 มากที่สุด
จากตารางที่ 8 พบว่า

ความพิงพอใจต่อด้านซ่องทางการให้บริการโดยรวมอยู่ในระะดับมากท่ีสุด ร้อยละ 92.8(X--4.64) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 5. มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ ได้รับความพิงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 93.2(X=4.66) รองลงมาคือ ข้อ 1. มีซ่องทางการให้บริการที่หลากหลายและเพียงพอ และข้อที่ 4. มีการ 
ให้บริการนอกเวลาราชการ ได้รับความพิงพอใจเท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.0(X=4.65)

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(N=80)

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ X ร.อ. แปลผล

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 92.6 4.63 0.49 มากที่สุด
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ 93.2 4.66 0.48 มากที่สุด
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ 93.6 4.68 0.47 มากท่ีสุด
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 93.8 4.69 0.47 มากที,สุด
5. เจ้าหน้าทเห้บริการตอผู้รับบริการ ไดยไมเลือกปฏบต 94.0 4.70 0.46 มากที่สุด
6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิษัติหน้าที่ 93.6 4.68 0.47 มากที่สุด

รวม 93.4 4.67 0.47 มากที่สุด
จากตารางที่ 9 พบว่า

ความพิงพอใจต่อด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 1, 4 .67) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบ้ต ได้รับความพิงพอใจสูงสุด อยู่ 
ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 94.0(X=4.70) รองลงมาคือ ข้อ 4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็น 
อย่างดี ได้รับความพิงพอใจสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.8(X=4.69)



ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก(N=80)
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สิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. มีบีาย/สัญลักษณ์/ประซาสัมพันธ์ บอกจุดบริการขัดเจนและเข้าใจง่าย 92.0 4.60 0.47 มากที่สุด
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพและทันสมัย 92.6 4.63 0.50 มาก
3. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอต่อการให้บริการ 92.6 4.63 0.50 มากท่ีสุด
4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เซ่น ที่จอดรถ ห้องน้ํา ที่นั่งคอย 92.6 4.63 0.49 มากที่สุด
5. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 92.0 4.60 0.50 มากที่สุด

รวม 92.4 4.62 0.49 มากที่สุด
จากตารางที่ 10 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 92.4(X=4.62) และเมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 2. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพและทันสมัย 3. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เพียงพอต่อการให้บริการ รวมทั้งข้อที่ 4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เซ่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่นั่งคอย ได้รับ 
ความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 92.6(X=4.63) รองลงมาคือ ข้อ 1. มีปัาย/สัญลักษณ์/
ประขาสัมพันธ์ บอกจุดบริการขัดเจนและเข้าใจง่าย และข้อที่ 5. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบ สะดวก 
ต่อการใช้บริการ ได้รับความพึงพอใจเท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 92.0(X=4.60)
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ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาฮารณภัย
ตารางที่ 11 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบตามข้อมูลส่วนบุคคล (N=80)

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ
เพศ

ชาย 49 61.3
หญิง 31 38.8

รวม 80 100.0
อายุ

อายุไม่เกิน 20 ปี 6 7.5
21-30 ปี 18 22.5
31-50 ปี 37 46.3
51-60 ปี 15 18.8

60 ปีข้ึน'ไป 4 46.2
รวม 80 141.2

การศึกษา
ประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน 11 13.8

มัธยมศึกษาตอนต้น 40 50.0
มัธยมปลาย/ปวข. 11 13.8

อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 10 12.5
ปริญญาตรี 5 6.3

สูงกว่าปริญญาตริ 3 1.2
รวม 80 97.5

อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 20 6.2

ค้าชายรายย่อย/อาชีพอิสระ 7 8.8
เกษตรกร 28 35.0

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 11 13.8
นักเรียน/นักศึกษา - 7 8.8

รับจ้างท่ัวไป 4 5.0
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 3 6.2

รวม 80 100.0
จากตารางที่ 11 พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ร้อยละ 61.3 อายุ 31-50 ปี ร้อยละ 46.3
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 50.0 และมีอาชีพ เกษตรกร ร้อยละ 35.0



31
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (N=80) 
ในภาพรวม งานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายการ ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. ขั้นตอนการให้บริการ 97.4 4.87 0.32 มากที่สุด
2. ซ่องทางการให้บริการ 96.8 4.84 0.36 มากที่สุด
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 97.6 4.88 0.32 มากที่สุด
4 . สิงอำนวยความสะดวก 96.8 4.84 0.37 มากที่สุด

รวม 97.2 4.86 0.34 มากที่สุด
จากตารางที่ 12 พบว่า

ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.2(X=4.86) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้รับพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.6(X=4.88) 
รองลงมาคือด้านขั้นตอนการให้บริการ ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.4(X=4.87)

ตารางที่ 13-16 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจ 
จำแนกตามประเด็นความพึงพอใจเป็นรายข้อ งานบริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ด้านขั้นตอนการให้บริการ(N=80)

ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. การให้บริการเป็นระบบไม'ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว 99.6 4.98 0.16 มากที่สุด
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 98.0 4.90 0.30 มากที,สุด
3. ความซัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 96.6 4.83 0.38 มากที่สุด
4. การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง 97.2 4.86 0.35 มากที่สุด
5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 97.8 4.89 0.32 มากที่สุด
6. ระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ 
ผู้รับบริการ

95.6 4.78 0.42 มากที่สุด

รวม 97.4 4.87 0.32 มากที่สุด
จากตารางที่ 13 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.4(X=4.87) เม่ือ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1. การให้บริการเป็นระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว ได้รับความพึงพอใจ 
สูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 99.6(X=4.98) รองลงมาคือ ข้อ 2. ความรวดเร็วในการให้บริการ ได้รับความพึง 
พอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98.0(X=4.90)
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ด้านซ่องทางการให้บริการ(N=80)

ซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ X ร.อ. แปลผล

1. มีซ่องทางการให้บริการที่หลากหลายและเพียงพอ 97.8 4.89 0.32 มากที่สุด
2. ซ่องทางการให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว 96.8 4.84 0.37 มากที่สุด
3. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการ 96.6 4.83 0.38 มากที่สุด
4. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 95.2 4.76 0.43 มากที่สุด
5. มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ 98.0 4.90 0.30 มากที่สุด

รวม 96.8 4.84 0.36 มากที่สุด
จากตารางที่ 14 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านซ่องทางการให้บริการโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.8(X=4.84) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อพบว่า ข้อ 5. มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 
98.0(X=4.90) รองลงมาคือ ข้อ 1. มีซ่องทางการให้บริการที่หลากหลายและเพียงพอ ได้รับความพึงพอใจ อยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 97.8(X=4.89)

ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(N=80)

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 99.0 4.95 0.22 มากที่สุด
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ 97.2 4.86 0.35 มากที่สุด
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ 98.2 4.91 0.28 มากที่สุด
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 96.0 4.80 0.40 มากที่สุด
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ โดยไม,เลือกปฏิบัติ 96.8 4.84 0.37 มากที่สุด
6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 97.8 4.89 0.32 มากที่สุด

รวม 97.6 4.88 0.32 มากที่สุด
จากตารางที่ 15 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.6(X=4.88) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ 
มากที่สุด ร้อยละ 99.0(X=4.95) รองลงมาคือ ข้อ 3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ 
ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98.2(X=4.91)
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ตารางท ี16 ผลการวิเคราะห์ด้านสิงอำนวยความสะดวก(N=80)

สิงอำนวยความสะดวก ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. มีบีาย/สัญลักษณ์/ประซาสัมพันธ์ บอกจุดบริการขัดเจนและเข้าใจง่าย 96.6 4.83 0.38 มากที่สุด
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพและทันสมัย 96.8 4.84 0.37 มากที่สุด
3. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอต่อการให้บริการ 97.2 4.86 0.35 มากที่สุด
4. มีสิงอำนวยความสะดวกเพียงพอ เซ่น ที่จอดรถ ห้องน้ํา ที่นั่งคอย 96.8 4.84 0.37 มากที่สุด
5. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 96.8 4.84 0.37 มากที่สุด

รวม 96.8 4.84 0.37 มากที่สุด
จากตารางที่ 16 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านสิงอำนวยความสะดวกโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.8(X=4.84) เม่ือ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 3. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอต่อการให้บริการ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.2(X=4.86) รองลงมาคือ ข้อ 2. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพและ'ทันสมัย 4. มี 
สิงอำนวยความสะดวกเพียงพอ เซ่น ที่จอดรถ ห้องน้ํา ที่นั่งคอย และข้อที่ 5. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใข้บริการ ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.8(X=4.84)
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ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิงก่อสร้าง
ตารางที่ 17 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบตามข้อมูลส่วนบุคคล (N=80)

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ
เพศ -

ชาย 51 63.8
หญิง 29 36.3

รวม 80 100.0
อายุ

อายุไม่เกิน 20 ปี 2 1.2
21-30 ปี 11 13.8
31-50 ปี 23 30.0
5 1 -6 0 ปี 29 36.3

60 ปีข้ึนไป 15 18.8
รวม 80 100.0

การศึกษา
ประถมศึกษา A  ม'ได้เรียน 29 36.3

มัธยมศึกษาตอนต้น 6 13.7
มัธยมปลาย/ปวซ. 23 28.8

อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 14 17.5
ปริญญาตรี 7 8.8

สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.2
รวม 80 100.0

อาชีพ
ข้าราซการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 5.0

ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 9 11.3
เกษตรกร 30 37.5

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 14 17.5
นักเรียน/นักศึกษา 7 8.8

รับจ้างท่ัวไป 12 15.0
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 4 5.0

รวม 80 100.0
จากตารางที่ 17 พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ร้อยละ 63.8 อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 36.3
ระดับการศึกษา มัธยมปลาย/ปวซ. ร้อยละ 28.8 และมีอาชีพ เกษตรกร ร้อยละ 37.5
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ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ในภาพรวม งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกลี่งก่อลร้าง_____________________

รายการ ร้อยละ X ร.อ. แปลผล

1. ขั้นตอนการให้บริการ 93.8 4.69 0.45 มากที่สุด
2. ซ่องทางการให้บริการ 92.8 4.64 0.46 มากที่สุด
3. เจ้าหน้าที่ผู้โห้บริการ 94.8 4.74 0.42 มากที่สุด
4. สิ่งอำนวยความสะดวก 93.4 4.67 0.45 มากที่สุด

รวม 93.8 4.69 0.45 มากที่สุด
จากตารางที่ 18 พบว่า

ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.8(X=4.69) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่าผู้มารับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ใน'ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 
94.8(X=4.74) รองลงมาคือด้านขั้นตอนการให้บริการ ได้รับความพึงพอใจเท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 
93.8(X=4.69)

ตารางที่ 19-22 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจ 
จำแนกตามประเด็นความพึงพอใจเป็นรายข้อ งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ด้านขั้นตอนการให้บริการ(N=80)

ขันตอนการให้บริการ ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว 96.2 4.81 0.39 มากที่สุด
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 95.6 4.78 0.42 มากที่สุด
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ขี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 94.6 4.73 0.45 มากที่สุด
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 94.0 4.70 0.46 มากที'สุด
5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 91.8 4.59 0.50 มากที่สุด
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ 91.0 4.55 0.50 มากที่สุด
ผู้รับบริการ

รวม 93.8 4.69 0.50 มากที่สุด
จากตารางที่ 19 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.8(X=4.69) และเมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.2(X=4.81) รองลงมาคือข้อ 2. ความรวดเร็วในการให้บริการ ได้รับความพึงพอใจ 
เท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.6(X=4.78)
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ด้านซ่องทางการให้บริการ(แ=80)

ซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ X ร.อ. แปลผล

1. มีซ่องทางการให้บริการที่หลากหลายและเพียงพอ 94.2 4.71 0.46 มากที่สุด
2. ซ่องทางการให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว 95.2 4.76 0.43 มากที่สุด
3. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการ 95.8 4.79 0.41 มากที่สุด
4. มีการให้บริการนอกเวลาราขการ 90.6 4.53 0.50 มากที่สุด
5. มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ 88.6 4.43 0.50 มากที่สุด

รวม 92.8 4.64 0.46 มากที่สุด
จากตารางที่ 20 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านซ่องทางการให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 92.8(X=4.64) เม่ือ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 3. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.8(X=4.79) รองลงมาคือ ข้อ 2. ซ่องทางการให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว 

ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.2(X=4.76)

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(N=80)

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.6 4.83 0.38 มากที่สุด
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ 97.2 4.86 0.35 มากที่สุด
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ 96.2 4.81 0.39 มากที่สุด
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 95.0 4.75 0.44 มากที่สุด
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ โดยไม,เลือกปฏิ'บต 92.8 4.64 0.48 มากที่สุด
6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิ,บตหน้าท่ี 91.2 4.56 0.50 มากที่สุด

รวม 94.8 4.74 0.42 มากที่สุด
จากตารางที่ 21 พบว่า

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 94.8(X=4.74) เม่ือ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ได้รับความพึง 
พอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.2(X=4.86) รองลงมาคือ ข้อ 1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.6(X=4.83)
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก(N=80)

สิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. มีป้าย/สัญลักษณ์/ประซาสัมพันธ์ บอกจุดบริการขัดเจนและเข้าใจง่าย 97.6 4.88 0.33 มากที่สุด
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพและทันสมัย 96.0 4.80 0.40 มากที่สุด
3. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอต่อการให้บริการ 92.0 4.60 0.49 มากที่สุด
4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เซ่น ที่จอดรถ ห้องน้ํา ที่นั่งคอย 91.0 4.55 0.50 มากที่สุด
5. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 90.8 4.54 0.50 มากที่สุด

รวม 93.4 4.67 0.45 มากที่สุด
จากตารางที่ 22 พบว่า

• ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.4(X=4.67) เม่ือ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1. มีป้าย/สัญลักษณ์/ประขาสัมพันธ์ บอกจุดบริการขัดเจนและเข้าใจง่าย ได้รับความ

* พึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.6(X=4.88) รองลงมาคือ ข้อ 2. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ท่ีมี 
คุณภาพและทันสมัย ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.0(X=4.80)



ตอนท่ี 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการด้านรายได้หรือภาษี
ตารางที่ 23 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบตามข้อมูลส่วนบุคคล (N=80)

ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ
เพศ

ชาย 41 51.4
หญิง 39 48.6

รวม 80 100.0
อายุ

อายุไม'เกิน 20 ปี 2 1.2
21-30 ปี 11 13.8
31-50 ปี 39 48.8
51-60 ปี 22 27.5

60 ปีข้ึนไป 6 41.2
รวม 80 100.0

การศึกษา
ประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน 29 36.2

มัธยมศึกษาตอนต้น 18 22.5
มัธยมปลาย/ปวซ. 23 28.8

อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 7 8.8
ปริญญาตรี 2 2.5

สูงกว่าปริญญาตรี 1 1.3
รวม 80 100.0

อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 13.7

ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 24 30.0
เกษตรกร 24 30.0

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 3 3.8
นักเรียน/นักศึกษา 2 2.5

รับจ้างท่ัวไป 12 15.0
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 11 6.2

รวม 80 100.0 ■
จากตารางที่ 23 พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย ร้อยละ 51.4 อายุ 31-50 ปี ร้อยละ 48.8 ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน ร้อยละ 36.2 และมีอาชีพ เกษตรกร และค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ ร้อยละ 30.0



ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (N=80) 
ในภาพรวม งานบริการด้านรายได้หรือภาษี

รายการ ร้อยละ X ร.อ. แปลผล

1. ขั้นตอนการให้บริการ 96.8 4.84 0.36 มากที่สุด
2. ซ่องทางการให้บริการ 96.4 4.82 0.39 มากที่สุด
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 97.2 4.86 0.34 มากที่สุด-
4. สิ่งอำนวยความสะดวก 97.2 4.86 0.35 มากที่สุด

รวม 96.8 4.84 0.36 มากที่สุด
จากตารางที่ 24 พบว่า

ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.8(X=4.84) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าผู้มารับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ได้รับ 
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.2(X=4.86) รองลงมาคือด้านขั้นตอนการให้บริการ ได้รับความพึง 
พอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.8(X=4.84)

ตารางที่ 25-28 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจ 
จำแนกตามประเด็นความพึงพอใจเป็นรายข้อ งานบริการด้านรายได้หรือภาษี
ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ด้านขั้นตอนการให้บริการ(N=80)

ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว 96.6 4.83 0.38 มากที่สุด
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 96.0 4.80 0.40 มากที่สุด
3. ความซัดเจนในการอธิบาย ขี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 97.6 . 4.88 0.33 มากที่สุด
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 98.0 4.90 0.30 มากที่สุด
5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 96.8 4.84 0.37 มากที่สุด
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ 
ผู้รับบริการ

96.2 4.81 0.39 มากที่สุด

รวม 96.8 4.84 0.36 มากที่สุด
จากตารางที่ 25 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.8(X=4.84) และเมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 98.0(X=4.90) รองลงมาคือ ข้อ 3. ความซัดเจนในการอธิบาย ขี้แจง และแนะนำขั้นตอนใน 
การให้บริการ ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.6(X=4.88)



%

40
ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ด้านซ่องทางการให้บริการ(N=80)

ซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ X ร.อ. แปลผล

1. มีซ่องทางการให้บริการที่หลากหลายและเพียงพอ 96.6 4.83 0.38 มากที่สุด
2. ซ่องทางการให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว 96.6 4.83 0.38 มากที่สุด
3. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที,ทันสมัยในการให้บริการ 96.2 4.81 0.39 มากที่สุด
4. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ 96.2 4.81 0.39 มากที่สุด
5. มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ 96.6 4.83 0.38 มากที่สุด

รวม 96.4 4.82 0.39 มากที่สุด
จากตารางที่ 26 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านซ่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.4(X=4.82) และเมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1. มีซ่องทางการให้บริการที่หลากหลายและเพียงพอ 2. ซ่องทางการให้บริการมีความ 
สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งข้อที่ 5. มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 96.6(X=4.83) รองลงมาคือ ข้อ 3. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการ และข้อ 4. มี 
การให้บริการนอกเวลาราซการ ได้รับความพึงพอใจเท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.2(X=4.81)

ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(N=80)

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 97.0 4.85 0.36 มากที่สุด
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ 96.6 4.83 0.38 มากที่สุด
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ 97.6 4.88 0.37 มากที่สุด
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 96.8 4.84 0.33 มากที่สุด
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบ้ต 98.0 4.90 0.30 มากที่สุด
6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิน้ตหน้าที่ 97.8 4.89 0.32 มากที่สุด'

รวม 97.2 4.86 0.34 มากที่สุด
จากตารางที่ 27 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.2(X=4.86) เม่ือ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบ่ว่า ข้อ 5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ โดยไม,เลือกปฏิ,บต ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อยู่ 
ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98.0(X=4.90) รองลงมาคือ ข้อ 6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิน้ตหน้าที่ ได้รับความพึง 
พอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.8(X=4.89)

«
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ตารางที่ 28 ผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก(N=80)

สิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. มีบีาย/สัญลักษณ์/ประซาสัมพันธ์ บอกจุดบริการชัดเจน และเข้าใจง่าย 96.6 4.83 0.50 มากที่สุด
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพและทันสมัย 97.2 4.86 0.50 มากที่สุด
3. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอต่อการให้บริการ 97.6 4.88 0.50 มากที่สุด
4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ํา ที่นั่งคอย 97.0 4.85 0.50 มากที่สุด
5. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใข้บริการ 97.2 4.86 0.50 มากที่สุด

รวม 97.2 4.86 0.50 มากที่สุด
จากตารางที่ 28 พบว่า

* ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอำนวยสะดวกโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.2(X=4.86) เม่ือ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 3. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอต่อการให้บริการ ได้รับความพึงพอใจ อยู่ใน

* ระดับมากที่สุด ร้อยละ 97.6(X=4.88) รองลงมาคือ ข้อ 2. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพและทันสมัย และ 
ข้อ 5. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใข้บริการ ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 97.2(X=4.86)

1

4
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ตอนท่ี 6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

*1 ตารางที่ 29 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบตามข้อมูลส่วนบุคคล (N=80)__________________________
ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน(คน) ร้อยละ

เพศ
ชาย 39 48.8
หญิง 41 51.3

รวม 80 100.0
อายุ

อายุไม่เกิน 20 ปี 4 1.2
21-30 ปี 23 28.8
31-50 ปี 17 21.3
51-60 ปี 14 17.5

60 ปีข้ึนไป 22 27.5
รวม 80 96.2

การศึกษา
ประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน 15 18.8

มัธยมศึกษาตอนต้น 25 31.3
มัธยมปลาย/ปวช. 22 27.5

อนุปริญญา/ปวท./ปวส. 12 15.0
ปริญญาตรี 6 7.5

สูงกว่าปริญญาตรี 0 1.2
รวม 80 101.2

อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 12.0

ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 14 17.5
เกษตรกร 37 46.3

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 8 10.0
นักเรียน/นักศึกษา 1 6.2

รับจ้างท่ัวไป 16 20.0
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 0 11.2

รวม 80 100.0
จากตารางที่ 29 พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 51.3 อายุ 60 ปีข้ึน'1ป ร้อยละ 27.5 
ระดับการดิกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 31.3 และมีอาชีพ เกษตรกร ร้อยละ 46.3



ตารางที่ 30 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (N=80) 
ในภาพรวม งานบริการด้านพัฒนาชุมซนและสวัสดิการสังคม

รายการ ร้อยละ X " S.D. แปลผล
1. ขั้นตอนการให้บริการ 94.4 4.72 0.45 มากท่ีสุด
2. ซ่องทางการให้บริการ 96.0 4.80 0.40 มากที,สุด
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 98.4 4.92 0.28 มากที่สุด
4. สิ่งอำนวยความสะดวก 98.4 4.92 0.27 มากที่สุด

รวม 96.8 4.84 0.35 มากที่สุด
จากตารางที่ 30 พบว่า

ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.8(X=4.84)' เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าผู้มารับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98.4(X=4.92) รองลงมาคือด้านซ่องทางการให้บริการ ได้รับความ 
พึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.0(X=4.80)

ตารางที่ 31-34 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับความพึงพอใจ 
จำแนกตามประเด็นความพึงพอใจเป็นรายข้อ งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์ด้านขั้นตอนการให้บริการ(N=80)

ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 5 T ร.อ. แปลผล
1. ข้ันตอนการให้บริการไม,ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว 94.0 4.70 0.46 มากที่สุด
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 94.2 4.71 0.46 มากที่สุด
3. ความซัดเจนในการอธิบาย ขี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 94.6 4.73 0.45 มากที่สุด
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 94.2 4.71 0.46 มากที่สุด
5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 94.8 4.74 0.44 มากที่สุด
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ 
ผู้รับบริการ

95.0 4.75 0.44 มากที่สุด

รวม 94.4 4.72 0.45 มากที่สุด
จากตารางที่ 31 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 94.4(X=4.72) และเมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.0(X=4.75) รองลงมาคือ ข้อ 1. ข้ันตอนการให้บริการไม' 
ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว และข้อ 5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ได้รับความพึงพอใจ อยู่ 
ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 94.8(X=4.74)



ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ด้านซ่องทางการให้บริการ(N=80)
ซ่องทางการให้บริการ ร้อยละ 1 C S.D. แปลผล

1. มีซ่องทางการให้บริการที่หลากหลายและเพียงพอ 96.6 4.83 0.38 มากที่สุด
2. ซ่องทางการให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว 96.0 4.80 0.40 มากที่สุด
3. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการ 96.2 4.81 0.39 มากที่สุด
4. มีการให้บริการนอกเวลาราซการ 95.8 4.79 0.41 มากที่สุด
5. มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ 95.2 4.76 0.43 มากที่สุด

รวม 96.0 4.80 0.40 มากที่สุด
จากตารางที่ 32 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านซ่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.0(X=4.80) และเมื่อ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1. มีซ่องทางการให้บริการที่หลากหลายและเพียงพอ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด อยู่ใน 
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.6(X=4.83) รองลงมาคือ ข้อ 3. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการ 
ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 96.2(X=4.81)

ตารางที่ 33 ผลทารวิเคราะห์ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(N=80)
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ X S.D. แปลผล

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 97.8 4.89 0.32 มากที่สุด
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ 98.2 4.91 0.28 มากที่สุด
3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ 98.6 4.93 0.27 มากที่สุด
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 98.8 4.94 0.24 มากที่สุด
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 98.6 4.93 0.27 มากที่สุด
6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 98.2 4.91 0.28 มากที่สุด

รวม 98.4 4.92 0.28 มากที่สุด
จากตารางที่ 33 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98.4(X=4.92) เม่ือ 
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี ได้รับความพึงพอใจ 
สูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98.8(X=4.94) รองลงมาคือ ข้อ 3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม 
ของเจ้าหน้าที่ และข้อ 5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ โดยไม,เลือกปฏิน้ต ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 

ท่ีสุด ร้อยละ 98.6(X=4.93)
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ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก(N=80)

สิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ X- S.D. แปลผล
1. มีบีาย/สัญลักษณ์/ประขาสัมพันธ์ บอกจุดบริการชัดเจน 98.6 4.93 0.27 มากที่สุด
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพและทันสมัย 98.6 4.93 0.27 มากที่สุด
3. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอต่อการให้บริการ 98.6 4.93 0.27 มากที่สุด
4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เซ่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่นั่งคอย 98.2 4.91 0.28 มากที่สุด
5. การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ 98.6 4.93 0.27 มากที่สุด

รวม 98.4 4.92 0.27 มากที่สุด
จากตารางที่ 34 พบว่า

ความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอำนวยสะดวกโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98.4(X=4.92) เม่ือ
11 พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1. มีปึาย/สัญลักษณ์/ประซาสัมพันธ์ บอกจุดบริการชัดเจน และเข้าใจง่าย 2. มีวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพและทันสมัย 3. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอต่อการให้บริการ รวมทั้งข้อที่ 5. 
V  การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ ได้รับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ

98.6(X=4.93) รองลงมาคือ ข้อ 4. มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เซ่น ที่จอดรถ ห้องนํ้า ที่นั่งคอยได้รับความพึง 
พอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 98.2(X=4.91)

ตอนท่ี 7 การพรรณนาความคิดเห็นในข้อเสนอแนะของประซา‘ชนผู้มาใช้บริการ
1. “จุดเด่น” ของการให้บริการที่ท่านร้ลืกประทับใจที่สุด

•เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจไม่เลือกปฎิบ้ต

2. “จุดที่ควรปรับปรุง” ของการให้บริการ
- ไม,มีผู้แสดงความคิดเห็น

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น

\
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจต่อการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 

คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งนีญหา และอุปสรรคในการให้บริการอย่างเป็นระบบ 
เพื่อยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

3. ควรเพิ่มระยะเวลาจัดทำวิจัยให้เริ่มทั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ข้อมูลมีความซัดเจนยิ่งขึ้น
4. ควรศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของบุคลากรของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อย่างเป็นระบบ
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ี’วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทำเครื่องหมายหมาย ร  ใน □  ที่ท่านต้องการหรือเติมคำลงในซ่องว่าง

1. เพศ *□  1 .ชาย
□  2. หญิง

2. อายุ □  1. ไม่เกิน 20 ปี
□  2. 21-30 ปี
□  3. 31-50 ปี
□  4. 51-60 จ
□  5. 60 ปีข้ึน'โป

3. ระดับการศึกษา □  1. ประถมศึกษา/ไม่ได้เรียน
□  2. มัธยมศึกษาตอนด้น
□  3. มัธยมปลาย/ปวซ.
□  4. อนุปริญญา/ปวท/ปวส.
□  5. ปริญญาตรี
□  6. สูงกว่าปริญญาตรี

4. อาชีพ □  1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□  2. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
□  3. เกษตรกร
□  4. พนักงานบริษัท
□  5. นักเรียน/นักศึกษา
□  6. รับจ้างที่วไป
□  7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม ©



ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ
โปรดทำเครื่องหมาย 'ร  ในข่องที่ตรงทับระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ด้านท่ี ประเด็นความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

มาก
ท่ีสฺด
(5)

มาก

(4)

''ปาน
กลาง
(3)

น้อย

(2)

น้อย 
ท่ีสุด 
(1)

*1. ด้านขั้นตอนการใหบริการ ,  , 1, . .  ’
1.1 การให้บริการเป็นระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
1.3 ความซัดเจนในการอธิบาย ขี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
1.4 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
1.5 ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
1.6 ระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสม

2 .3 พัานข่อ่งหางกฬห้บริการ - * 1* *  ;  ' “ /  ' **. & *  ใ ^  «
2.1 มีฃ่องทางการให้บริการที่หลากหลายและเพียงพอ
2.2 ข่องทางการให้บริการมีความสะดวก และรวดเร็ว
2.3 มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการให้บริการ
2.4 มีการให้บริการนอกเวลาราชการ
2.5 มีหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการ

Jr■3*“'• 5#, "  ? * . ’ 1 ; . ' a ’ ’ ’  “ .. ‘ร. * * *,1.,:»»ร . . . . . .... _ ...
3.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่
3.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม ของเจ้าหน้าที่
3.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี
3.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิษัติ
3.6 ความขื่อสัตย์สุจริตในการปฏิน้ตหน้าที่

4. «“« ด้านสิงอำนวยความสะควกั 1 ^ § in *

1.1 มีป้าย/สัญลักษณ์/ประซาสัมพันธ์ บอกจุดบริการซัดเจนและเช้าใจง่าย
1.2 มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่มีคุณภาพและทันสมัย
1.3 มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพียงพอต่อการให้บริการ
1.4 มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ เข่น ที่จอดรด ห้องนํ้า ที่นั่งคอย ฯลฯ
1.5 การจัดสถานที่และอุปกรณ์ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้บริการ

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
3.1 "จุดเด ่น’' ของการให้บริการที่ท่านรู้สิกประทับใจที่สุด

3.2 “จุดที่ควรปรับปรุง” ของการให้บริการ

3.3 ข้อเสนอแนะเพมเติม


