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ก 

 
ค าน า 

 
การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติและบริการในภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ท าให้ได้
ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชน ต่อระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผลที่ได้จาก
การประเมิน  สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบซึ่งจะส่งผลที่ดี
โดยรวม  ทั้งหน่วยงานผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข่าวสารได้มากและครอบคลุมข้ึน  ท าให้
มีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น  ตลอดจนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหว้า  จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการปรับปรุง  และการพัฒนางานของหน่วยงาน 
ในรอบระยะเวลา  1  ปีที่ผ่านมา  ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว  มีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในเขต
รับผิดชอบโดยตรง  จึงจ าเป็นต้องหาจุดดีและจุดบกพรอง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานที่
ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และเพ่ือส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน  ต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนผู้ใช้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ านวน  4  งาน  ประกอบด้วย  1) ภารกิจงานด้านการศึกษา  2) ภารกิจงานด้านรายได้และภาษี  3) ภารกิจ
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ  และ 4) ภารกิจงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานครั้งนี้    
ท้ายนี้  ขอขอบคุณผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และผู้น าชุมชน  ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องของทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า  ที่ให้ความไว้วางใจมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  
วิทยาเขตสระแก้ว  เป็นคณะประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภารกิจงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานในครั้งนี้  
อย่างดียิ่ง  
 

                                                                                                                         
        คณะผู้วิจัย 
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ข 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับการบริการและเพ่ือศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะ 
ในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า โดยท าการส ารวจความพึงพอใจในภารกิจ  
จ านวน  4  งาน ภารกิจ  คือ 1) ภารกิจงานด้านการศึกษา  2) ภารกิจงานด้านรายได้และภาษี 3) ภารกิจงาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ  และ 4) ภารกิจงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหว้า  และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ  
ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา   
 

การให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน อันดับ 

งานด้านการศึกษา 95.15 10 4 
งานด้านรายได้และภาษี 96.54 10 2 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 96.22 10 3 
งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 96.58 10 1 

รวม 96.12 10  
 

 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของภารกิจ ทั้ง 4 งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
96.12 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายงาน พบว่า  งานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.58 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 
คะแนน  รองลงมางานด้านรายได้และภาษี คิดเป็นร้อยละ 96.54 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 
คะแนน งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 96.22 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 
คะแนน  และ งานด้านการศึกษา มี ความพึงพอใจมาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 95.15 ค่าระดับคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 
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ค 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะต่อช่องทางการให้บริการ 
  - ไม่พบข้อมูล 
 
 2. ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  - การแจกแจงงบประมาณของ อบต. ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงกัน 
 
 3. ข้อเสนอแนะต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
  - การบริหารจัดการเสียงตามสายภายในเขต อบต. ให้คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  - การบริหารจัดการถนนหนทางที่ช ารุดบางจุดภายในเขต อบต. 
  - การบริหารจัดการไฟส่องสว่างตามไหล่ทางบางจุดให้เพียงพอ และซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุดบางจุด
ให้อยู่ในสภาพปกต ิ
  - การบริหารจัดการเพ่ิมถังขยะบางจุดในแต่ละหมู่บ้าน ภายในเขต อบต.  
 
 4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  - การบริหารจัดการประปาหมู่บ้านให้ไหลเป็นปกติและปราศจากสีขุ่น 
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บทท่ี  1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ได้จัดระเบียบ  
การบริหารราชการเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ส่วนกลาง คือ คณะรัฐมนตรี  
และส่งข้าราชการไปประจ าตามจังหวัด คือ ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพ และเมืองพัทยา เป็นทบวงการเมืองมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
ได้รับการกระจายอ านาจการบริหารราชการไปจากส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอเป็นผู้
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีโครงสร้างองค์กรคือ ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร มีฐานะเป็น 
นิติบุคคล มีงบประมาณทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ มีอ านาจอิสระ ที่จะปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่ตนเอง ตามที่กฎหมาย
บัญญัต ิ
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 บัญญัติไว้ว่าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจ
โดยเฉพาะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
หลัก ในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจาย
หน้าที่ และอ านาจตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพ่ีอรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะยี่สิบปี  เพ่ือไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดยประชาชนมีส่วนร่วมและ
สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงมีความจ าเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
รับฟังความคิดของประชาชนในพ้ืนที่ในการด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยกฎหมายจัดตั้งของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แสดงภารกิจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน ดังนี้ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้มีการบ ารุงทาง
บกและทางน้ า รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริม 
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ บ ารุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม 
อันดีของท้องถิ่นและหน้าที่อื่นที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
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 ในการนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างจ าเป็นต้องด าเนินการในภารกิจ อันประกอบด้วยโครงสร้าง
การจัดหน้าที่ให้บริการ บุคลากรประจ าหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือด าเนินงาน  
ตามภารกิจที่มุ่งพัฒนาพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งในแต่ละงานหรือโครงการต่างๆ ต้องผ่านการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
 ทั้งนี้ ผลจากการเก็บข้อมูล ตลอดจนกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย  
ซึ่งจะช่วยน าข้อมูลดังกล่าวป้อนกลับสู่องค์กร เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

1. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง  
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

2. เพ่ือศึกษาความต้องการและข้อเสนอแนะด้านการจัดการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอ 
เขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การประเมินในครั้งนี้  มุ่งประเมินงานบริการที่ด าเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อันได้แก่  
จ านวน  4  งาน  ประกอบด้วย 
  1) งานด้านการศึกษา 
  2) งานด้านรายได้และภาษ ี
  3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 
  4) งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การประเมินผล  หมายถึง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือที่จะน ามาพัฒนาปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากร มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผู้ให้บริการ  หมายถึง  บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอ 
เขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  ที่ท าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้มารับบริการจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า 
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 ผู้รับบริการ  หมายถึง  ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนที่มารับบริการในภารกิจ  ทั้ง  4  งาน  ดังนี้ 

1) งานด้านการศึกษา 
  2) งานด้านรายได้และภาษ ี
  3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 
  4) งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ความพึงพอใจในการรับบริการ  หมายถึง  ความคิดเห็นของผู้รับบริการรที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  ในภารกิจ ทั้ง  4  งาน  ประกอบด้วย 

1) งานด้านการศึกษา 
  2) งานด้านรายได้และภาษ ี
  3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 
  4) งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 โดยศึกษาในแต่ละงานบริการจะมี  4  ด้าน ได้แก่  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการ
ให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ด้านขั้นตอนการให้บริการ  หมายถึง  ขั้นตอนในการด าเนินงานด้านการให้บริการแก่ผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว ในงานบริการ  4  งาน 

 ด้านช่องทางการให้บริการ  หมายถึง  ช่องทางการให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารและการรับข้อมูล
ความคิดข้อเสนอแนะจากประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัด
สระแก้ว ในงานบริการ  4  งาน 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  หมายถึง  คุณสมบัติตลอดจนการแสดงออกของบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว ในงานบริการ  4  งาน 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  หมายถึง  ความพร้อมในการใช้บริการสาธารณูปโภค ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว ในงานบริการ  4  งาน 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว ในภารกิจงาน จ านวน   
4  งาน สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  1. ทราบถึงความคิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ช่องทางการให้บริการ  และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดบริการ 
  2. ทราบถึงปัญหา  ความต้องการ  และข้อเสนอแนะจากการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
  3. ทราบถึงแนวทางการพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอ
เขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาการท างานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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  4. สามารถน าผลการประเมินเป็นกรอบในการก าหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ในการบริหารจัดการงานต่างๆ ขององค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ในปีถัดไป 
  5. สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประกอบการพิจารณาการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ ส าหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในองค์กรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ได้อย่างยุติธรรม  
 
6. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variable) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในเขตอบต. 
6. ชองทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 

 
 
 

 ตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 

 
  1. ภารกิจงานที่ประชาชนเข้ารับบริการ ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1 งานบริการด้านการศึกษา 
1.2 งานบริการด้านรายได้และภาษี 
1.3 ง า น บ ริ ก า ร ด้ า น พั ฒ น า ชุ ม ช น แ ล ะ

สวัสดิการ 
1.4 งานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

  2. องค์ประกอบท่ีใช้ในการศึกษาในแต่ละงาน 
ได้แก่   

2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ   
2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ   
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
 

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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บทที่  2  เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์   
จังหวัดสระแก้ว ผู้ประเมินได้ศึกษาและรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 1. ความหมายความพึงพอใจ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริการ 
 3. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. ความหมายความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ  หมายถึง  พอใจ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้า 775) ความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้ที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อได้รับความส าเร็จ หรือได้รับความส าเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ต้องการ (Quirk, 
1987) ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่ดีเมื่อประสบความส าเร็จ หรือได้รับสิ่งที่ ต้องการให้เกิดขึ้น  
เป็นความรู้สึกท่ีพอใจ (Hornby, 2000) 
 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านที่ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจเอกไว้ อาทิเช่น  
 เพลินทิพย์ โกเมศโสภา (2542 หน้า 76) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึงความรู้ สึกที่
แสดงถึงความยินดี หรือความผิดหวัง อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่แต่ละบุคคลเปรียบผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้
บริการจริงๆ โดยสัมพันธ์กับความคาดหวังเดิมของเขา 
 วิรุฬ พรรณเทวี (2542 หน้า 111) หมายถึง  ความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน  
ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคลาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไร ถ้าคลาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการ
ตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้
รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่ามีมากหรือน้อย 
 อังคณา นันทวดีพิศาล (2546 หน้า 8) ได้สรุปไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง แรงกระตุ้นหรือพลังที่
ผลักดันหรือเร้าความรู้สึกของบุคคลให้มีความสนใจ เต็มใจ ในการกระท ากิจกรรมหรือพฤติกรรมที่น าไปสู่
เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามท่ีบุคคลคาดหมาย 
 มอร์ส (Morse อ้างใน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547 หน้า 17) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
หรือความพอใจ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” หมายถึง สิ่งที่ตอบสนองความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย์ เป็นการลดความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ หรือสภาพความรู้สึกของบุคคลที่มีความสุข 
ความชื่นใจ ตลอดจนสามารถสร้างทัศนคติในทางบวกต่อบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความพึง
พอใจต่อสิ่งนั้น 
 เชลล์ (Shell อ้างใน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547 หน้าที่ 17) ได้กล่างถึงทฤษฎีของ
ความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้ สึก
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ทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึก
ทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่ระบบย้อนกลับ ความสุขที่สามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึก
ทางบวกเพ่ิมขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคล
มากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ 
 วิชัย ธิโวนา (2550 หน้า 25) ได้สรุปไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกรัก ชอบ ยินดี หรือมีเจต
คติท่ีดีต่อบุคคล ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 
 สรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์ (2550 หน้า 15) ได้สรุปไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติ
ในทางที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนเองต้องการก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้น 
ตรงกันข้ามหากความต้องการที่ตนไม่ได้รับการสนองตอบความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
 จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ  หมายถึง  
ความรู้สึกท่ีได้รับการตอบสนองที่ตรงกับความคาดหวังหรือดีเกินกว่าความคาดหวังของบุคคล 
 
ความส าคัญของความพึงพอใจในการบริการ 
 อัจฉรา สมสวย (2545 หน้า 9-11) ได้กล่าวไว้ว่า เป้าหมายสูงสุดของความหมายของความส าเร็จใน
การด าเนินงานบริการขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ดีและ
ประทับใจในการบริการเป็นประจ า การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดจนผู้ปฏิบัติงานบริการจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญ เพราะความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้จะน ามาซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางการตลาด เพ่ือ
ความก้าวหน้าและเติบโตของธุรกิจบริการอย่างไม่หยุดยั้ง และส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีคุณภาพที่ดีขึ้น จึงกล่าว
ได้ว่าความพึงพอใจมีความส าคัญต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  ดังนี้ 
 1. ความส าคัญต่อผู้ให้บริการ องค์การบริการจ าเป็นต้องค านึงถึงความพึงพอใจต่อการบริการ  ได้แก่ 
  1.1 ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ ผู้บริหารการบริการ
และผู้ปฏิบัติงานบริการที่ลูกค้าชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการประเมินความรู้สึกและความคิดเห็น
ของลูกค้าต่อคุณสมบัติของบริการที่ลูกค้าต้องการ และวิธีการตอบสนองความต้องการแต่ละอย่างในลักษณะที่
ลูกค้าปรารถนา ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ให้บริการในอันที่จะตระหนักถึงความคาดหวังของผู้รับบริการและสามารถ
สนองตอบบริการที่ตรงลักษณะและรูปแบบที่ผู้รับบริการคาดหวังไว้ได้จริง 
  1.2 ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการหาก
กิจการใดน าเสนอบริการที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการความคาดหวังของลูกค้าก็ย่อมส่งผลให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจต่อการบริการนั้นและมีแนวโน้มจะใช้บริการซ้ าๆ อีกต่อไป คุณภาพของการบริการที่จะท าให้ลูกค้าพึง
พอใจขึ้นอยู่กับลักษณะการให้บริการที่ปรากฎให้เห็น ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และบุคลิกลักษณะของ
พนักงานบริการ เป็นต้น ความน่าเชื่อถือไว้วางใจช่องทางการบริการ ความเต็มใจของการบริการ ความเต็มใจที่
จะให้บริการ ตลอดจนสามารถให้บริการด้วยความเชื่อม่ันเข้าใจต่อผู้อื่น 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นตัวชี้คุณภาพและความส าเร็จของงานบริการให้
ความส าคัญกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นเรื่องที่จ าเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการ
ให้ความส าคัญกับลูกค้า การแสดงความพึงพอใจให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการย่อมท าให้พนักงานบริการมีความรู้สึก
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ที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมายและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถอันจะน ามาซึ่ งคุณภาพของการบริการ 
ที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและส่งผลให้เกิดการประสบความส าเร็จในที่สุด 
 2. ความส าคัญต่อผู้รับบริการ สามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
  2.1 ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อองค์การบริการตระหนักถึง
ความส าคัญของลูกค้า ก็จะพยายามค้นหาปัจจัยที่ก าหนดความพึงพอใจของลูกค้าส าหรับน าเสนอบริการที่
เหมาะสม เพ่ือแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการ ผู้รับบริการย่อมได้รับบริการที่ มีคุณภาพและ
ตอบสนองความต้องการที่ตนคาดไว้ได้ การด าเนินชีวิตที่ดีต้องพ่ึงพาบริการในหลายๆ สถานการณ์ทุกวันนี้ย่อม
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย เพราะการบริการในหลายด้านช่วยอ านวยความสะดวกและแบ่ง
เบาภาระการตอบสนองความต้องการของบุคคลด้วยตนเอง 
  2.2 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและอาชีพบริการ 
งานเป็นสิ่งส าคัญต่อชีวิตของคนเราเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายได้ในการด ารงชีวิตและการแสดงออกถึงความสามารถใน
การท างานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นที่ยอมรับว่าความพึงพอใจในงานมีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภา พและ
ประสิทธิผลของงานในแต่ละองค์การในอาชีพบริการก็เช่นเดียวกัน เมื่อองค์การบริการให้ความส าคัญกับการ
สร้างความพึงพอใจในงานให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการทั้งในด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และความก้าวหน้าในชีวิตการงาน พนักงานบริการก็ย่อมทุ่มเทความพยายามในการเพ่ิมคุณภาพ
มาตรฐานของงานบริการให้ก้าวหน้ามากยิ่งๆ ขึ้นไป ในการตอบสนองความต้องของการของลูกค้าและการสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ใช้บริการต่อๆ ไป ท าให้อาชีพบริการเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
 อรรจน์ สีหะไพ (2546 หน้า 2) กล่าวถึงความส าคัญของความพึงพอใจในการบริการไว้ว่าการให้
ความส าคัญกับลูกค้าหรือผู้รับบริการและค้นหาความต้องการเพ่ือสนองการบริการที่ถูกใจลูกค้านับว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญของการบริการ เพราะเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริการคือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
 1. ความส าคัญต่อผู้ให้บริการ 
  1.1 ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของการบริการ 
  1.2 ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวแปรส าคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นตัวชี้คุณภาพและความส าเร็จของงานบริการ 
 2. ความส าคัญต่อผู้รับบริการ 
  2.1 ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี 
  2.2 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยพัฒนาคุณภาพงานบริการและอาชีพบริการ 
 
ลักษณะของความพึงพอใจ 
 อัจฉา สมสวย (2545 หน้า 12) อธิบายลักษณะของความพึงพอใจในการบริการมีความส าคัญต่อการ
ท างานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะทั่วไป  ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
บุคคลจ าเป็นต้องปฏิบัติสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบ
กับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทน
แตกต่างกันไป ในสถานการณ์การบริการ เช่นเดียวกัน บุคคลรับรู้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับบริการ ซึ่ง
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ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมผัสบริการต่างๆ หากเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยสามารถท า
ให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่คาดหวังก็ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี และพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ 
 2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้จริงในสถานการณ์
หนึ่ง ในสถานการณ์การบริการที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม มักมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว้ในใจอยู่ก่อน
แล้ว ซึ่งอาจอ้างอิงจากคุณค่าหรือเจตคติที่ยึดถือต่อการบริการประสบการณ์ดั้งเดิมที่เคยใช้บริการ การบอกเล่า
ของผู้อ่ืน การรับทราบข้อมูลจากการโฆษณาการได้รับค ามั่นสัญญาจากผู้ให้บริการ เหล่านี้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
ผู้รับบริการตลอดช่วงเวลาของความจริง สิ่งที่รับบริการได้รับรู้เกี่ยวกับการบริการก่อนที่จะมารับบริการหรือ
คาดหวังในสิ่งที่จะได้รับบริการอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะประเมินเปรียบเทียบในกระบวนการ การบริการ
ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ หากสิ่งที่ได้รับเป็นไปตามคาดหวังถือว่าเป็นการยืนยันความถูกต้องของความ
คาดหวังที่มีอยู่ อาจสูงกว่าหรือต่ ากว่านับเป็นการยืนยันที่มีความคลาดเคลื่อนจากความคาดหวังดังกล่าว ทั้งนี้
ช่วงความแตกต่างที่เกิดขึ้นจะชี้ให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจมากน้อยได้ ถ้าข้อยืนยัน
เบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ 
 3. ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละ
สถานการณ์ นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวัง 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 หน้า 45) กล่าวถึงความพึงพอใจของลูกค้า (Customer) 
Satisfaction) ไว้ว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้สึกหลังการซื้อหรือรับบริการของบุคคลซึ่งผลมา
จากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการหรือประสิทธิภาพของสินค้า (Perceived 
Performance) กับการให้บริการที่คาดหวัง (Expected Performance) โดยผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการ 
(Product Performance) ต่ ากว่าความคาดหวังของลูกค้า ท าให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfied 
Customer) แต่ถ้าระดับของผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกค้าก็จะท าให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ (Satisfied Customer) และถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการสูงกว่าความคาดหวังที่ลูกค้า
ตั้งใจก็จะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ (Delighted Customer) ผู้ให้บริการจะต้องท าให้ผลิตภัณฑ์แตกต่าง
จากคู่แข่งขันสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้บริการคือ การรักษาระดับการให้บริการที่
เหนือกว่าคู่แข่งขันโดยเสนอคุณภาพให้บริการตามที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้โดยทั่วไปคุณภาพของการบริการ
สามารถพิจารณาได้จากตัวก าหนดคุณภาพที่ส าคัญได้แก่ 
 1. ความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานในลักษณะที่เชื่อถือได้ 
ถูกต้อง สม่ าเสมอ 
 2. ความพร้อมในการตอบสนอง (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะให้บริการและช่วยเหลือลูกค้า
อย่างรวดเร็ว 
 3. ความสามารถในการแข่งขัน (Competence) หมายถึง ทักษะความรู้ความสามารถที่จ าเป็นเพ่ือให้
การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. การเข้าถึงงาน (Access) หมายถึง ความสะดวกในการติดต่อ สามารถเข้าพบได้ง่าย 
 5. การมีมารยาทที่ดี (Courtesy) หมายถึง ความสุภาพอ่อนน้อม ให้ความเคารพ ไม่ถือตัว 
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 6. การติดต่อสื่อสารที่ดี (Communication) หมายถึง การตั้งใจฟัง และเข้าใจลูกค้าการให้ข้อมูลที่
ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยใช้ภาษาและค าพูดที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย 
 7. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง ความน่าเชื่อถือ สามารถไว้วางใจได้และมีความซื่อสัตย์ 
 8. ความปลอดภัย (Security) หมายถึง การป้องกันลูกค้าจากอันตราย ความเสี่ยง หรือข้อสงสัยต่างๆ 
เคารพในความลับที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 
 9. ความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความพยายามที่จะเข้าใจความต้องการ (Want) และความ
จ าเป็น (Need) ของลูกค้า 
 10. สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงบุคลิกภาพ
ของพนักงาน 
 สุเชษฐ์ ทรัพย์สินเสริม (2541 หน้า 23 – 25 ) กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ 
 1. อายุ ในการศึกษาพบว่า อายุเป็นส่วนหนึ่งของการมีผลกระทบต่อความพึงพอใจ กล่าวคือ สังเกตได้
จากผู้มาใช้บริการที่มาติดต่อราชการหากมีอายุมาก หรือผู้หญิงที่เข้าวัยทองจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายอีกทั้ง
หากได้รับการให้บริการอย่างไม่ทั่วถึงจะท าให้การแสดงถึงความไม่พอใจออกมาอย่างเด่นชัด 
 2. เพศ คนส่วนใหญ่ยอมรับว่าพฤติกรรมของคนจะแตกต่างกันระหว่างเพศ ซึ่งลักษณะของผู้ชายส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นเป็นของตนเองมีโครงสร้างทางร่างกายที่แข็งแรงมากกว่าผู้หญิงส่วนผู้หญิงนั้น จะเชื่อฟังง่าย
มีความรับผิดชอบความละเอียดอ่อนในการฝีมือมากกว่าผู้ชาย จึงท าให้มีผลต่อการแสดงถึงความพึงพอใจได้
ง่าย 
 3. วุฒิการศึกษา มีการให้ความคิดเห็นอย่างมากมายเรื่องความพึงพอใจที่เกี่ยวกับการศึกษา พบว่า 
ส่วนน้อยมากที่พบว่าวุฒิการศึกษาท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 4. ประสบการณ์ในการท างาน เป็นปัจจัยเสริมในการสร้างความพึงพอใจ หากเป็นผู้มีประสบการณ์ใน
การท างานแล้วนั้นคือผู้ที่เคยผ่านงานมามากจะพบว่าการท างาน หรือการบริหารงานการให้บริการนั้นส าคัญ
เป็นอย่างมาก 
 5. ระดับต าแหน่ง ความพึงพอใจในเรื่องของระดับต าแหน่งสามารถกล่าวได้หลายด้าน เช่น หากผู้
ให้บริการได้เลื่อนต าแหน่งหรือระดับในการท างานแล้วอาจจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะเป็น
แรงจูงใจอีกทางในการท างานได้เป็นอย่างดี เพราะบุคคลโดยทั่วไปได้รับ สถานภาพเกียรติคุณเพ่ิมขึ้นนอกเหนือ
เงินเดือนเขาจะได้รับการยกย่องและการรู้จักในองค์กร จึงเป็นสิ่งจูงใจให้การปฏิบัติหน้าที่การท างานให้มีความ
พึงพอใจในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ 
 1. ความหมายของการบริการ 
 การบริการ (service) คือ กระบวนการในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ ดังนั้น 
การบริการจึงเป็นสิ่งส าคัญในการประกอบธุรกิจบริการ โดยเข้าถึงในสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได้ และมีผู้ให้ความหมายของการบริการไว้  ดังนี้ 
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 สมเดช มุงเมือง (2546 หน้า 4) ได้สรุปความหมายของการบริการไว้ว่ากิจกรรมหรือกระบวนการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนและก่อให้เกิดความต้องการของ
ผู้อ่ืนที่แสดงเจตจ านงให้ตรงกับสิ่งที่บุคคลนั้นคาดหวังไว้ พร้อมทั้งท าให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรู้สึกที่ดีแ ละ
ประทับใจต่อสิ่งที่ได้รับในเวลาเดียวกันในความหมายนี้จะครอบคลุมการบริการทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการบริการ
ทั่วไปหรือการบริการเชิงพาณิชย์ 
 วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ (2545 หน้า 12) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่าเป็นกระบวนการในการส่ง
มอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ ดังนั้น การบริการจึงเป็นสิ่งส าคัญในการประกอบธุรกิจบริการ โดย
เข้าถึงในสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและตอบสนองลูกค้าท่ีเป็นเลิศ 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546 หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า เป็นกิจกรรมของ
กระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Good) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการโดยสินค้าที่ไม่มีตัวตน
นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได้ 
 วีระพงษ์ เฉลิมจิระวัฒน์ (2546 หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการคือ สิ่งที่จับ
ต้องไม่ได้ เป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายได้ง่าย บริการจะได้รับการท าขึ้นโดยบริการและส่งมอบผู้รับบริการเพ่ือใช้สอย
บริการนั้นๆ ทันทีหรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดท่ีมีการบริการนั้น 
 อรรจน์ สีหะอ าไพ (2546 หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการหมายถึงกิจกรรม
หรือกระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคล
และก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น ซึ่งการบริการที่ดีจะเป็นการกระท าที่สามารถสนองตอบ
ความต้องการของผู้ที่แสดงเจตจ านง ให้ได้ตรงกับสิ่งที่บุคคลคาดหวัง พร้อมทั้งท าให้บุคคลดังกล่าวเกิด
ความรู้สึกท่ีดีและประทับใจต่อสิ่งที่ได้รับ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2548 หน้า 14) กล่าวว่าการบริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์ หรือความพึง
พอใจที่ท าเพ่ือเสนอขายหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับการขายสินค้า อาจแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์
บริการ และการบริกรส่วนควบ ซึ่งผลิตภัณฑ์บริการจะเป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่ผู้ขายจัด
ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบหนึ่ง เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค เช่น การนวดเพ่ือผ่อนคลาย ส่วนการ
บริการส่วนควบเป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่ผู้ขายจัดท าขึ้นเพ่ือเสริมกับสินค้าเพ่ือให้การขาย
และการใช้สินค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น บริการติดตั้งเครื่อง ซักผ้าหลังการขายหรือการให้ค าแนะน าในการ
ใช้งานเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป การบริการ หมายถึง การส่งมอบบริการต่างๆ ที่มีผู้ให้บริการมีอยู่ไปยังผู้รับบริการ ซึ่งมี
กระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ผู้รับการบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการนั้นๆ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริการประสบความส าเร็จได้ 
 
 2. ความส าคัญของการบริการ 
 สมเดช มุงเมือง (2546 หน้า 5 – 7) กล่าวถึงความส าคัญของการบริการไว้ 2 ประเด็น  ดังนี้ 
 1. ความส าคัญต่อผู้รับบริการ ผู้บริโภคสมัยใหม่มีความต้องการใช้บริการต่างๆ หลากหลายมากข้ึนจาก
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ต้องรีบเร่งและแข่งขันตลอดเวลา ทั้งในด้านการด ารงชีวิตและการงาน
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อาชีพ ท าให้จ าเป็นต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนช่วยเหลือจัดการเรื่องต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไป เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างผาสุก กล่าวคือ 
  1.1 ช่วยตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล การบริการที่พบเห็นขณะนี้มีอยู่มากมายใน
รูปแบบของการจัดการบริการเชิงพาณิชย์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ธุรกิจบริการในปัจจุบันที่มี
หลากหลายประเภท ซึ่งสามารถให้บริการตอบสนองความต้องการหรือผู้บริโภคทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และจิตใจ ผู้บริโภคจ าเป็นต้องศึกษามาตรฐานของธุรกิจบริการแต่ละประเภท และเปรียบเทียบ
คุณภาพของการบริการที่ตนเองพอใจตามอัตภาพของแต่ละบุคคล 
  1.2 ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เมื่อลูกค้าได้รับการบริการที่ตรงกับความคาดหวังก็จะเกิด
ความรู้สึกที่ดีต่อการบริการ ซึ่งประสิทธิภาพของการให้บริการที่มีคุณภาพย่อมท าให้ผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจและมีความสุข ทั้งนี้การให้บริการที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บริการจะต้องไม่ยุ่งยาก อ านวยความ
สะดวกสบายและตอบสนองตอบสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องการได้อย่างแท้จริง 
 2. ความส าคัญต่อผู้ให้บริการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  2.1 ความส าคัญต่อผู้ประกอบการหรือผู้บริหารการบริการ ผู้ประกอบการจ าเป็นที่ต้องปรับ
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นการขายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียวมาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการบริการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือการขายบริการโดยตรงมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดการด าเนินการบริการประสบ
ความส าเร็จเหนือคู่แข่งอ่ืนๆ ได้โดยเฉพาะผลก าไรและภาพพจน์ของการบริการ กล่าวคือ 
   2.1.1 ช่วยเพ่ิมพูนผลก าไรระยะยาวให้กับธุรกิจ การบริการที่ดีจะเป็นตัวสร้างผล
ก าไรระยะยาวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้บริโภคสมัยใหม่ให้ความส าคัญต่อการบริการมากขึ้นในการตัดสินใจซื้อ
สินค้า คุณภาพการบริการจึงบอกถึงความแตกต่างของสินค้าจากคู่แข่งได้ท าธุรกิจสามารถสร้างโอกาสในการ
ขายเพ่ือให้เกิดการตัดสินใจซื้อซ้ าของผู้บริโภค ซึ่งก็คือผลก าไรที่ตามมานั้นเอง 
   2.1.2 ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีของธุรกิจ การด าเนินธุรกิจแทบจะทุกประเภทการ
บริการจะเข้ามาเกี่ยวข้องทุกขั้นตอนของการติดต่อระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ไม่ว่าบริการนั้นจะเกี่ยวข้องกับตัว
สินค้าหรือไม่ก็ตาม เริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าต่างๆ แก่ผู้ซื้อประกอบการตัดสินใจซื้อ การ
แสดงถึงความเอาอกเอาใจใส่และเห็นความส าคัญของผู้ซื้อตลอดระยะเวลาการให้บริการ และการเสนอบริการ
ที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ซื้อหรือลูกค้า สิ่งเหล่านี้ย่อมสร้างความพึงพอใจและความ
ประทับใจแก่ลูกค้า ซึ่งจะมีส่วนท าให้ลูกค้าตัดสินใจและเกิดการพูดต่อๆ ไปในกลุ่มลูกค้า (Words of Mouth) 
เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพพจน์ของธุรกิจดังกล่าวให้เกิดความน่าเชื่อถือมากข้ึน 
   2.1.3 ช่วยลดการเปลี่ยนใจของลูกค้าไปจากธุรกิจ ธุรกิจใดที่ค านึงถึงความส าคัญของ
การบริการและส่งเสริมการบริการที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้กับลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เมื่อลูกค้าแน่ใจว่าสินค้า
หรือการบริการที่เขาจะตัดสินใจซื้อมีการบริการที่ดีกว่าสินค้าหรือการบริการอื่นๆ การตกลงใจซื้อขายจะกระท า
ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าเก่าจะมีการซื้อซ้ าเพ่ิมข้ึนโดยไม่ลังเล รวมทั้งแนะน าลูกค้ารายใหม่ให้อีกด้วย 
   2.1.4 รักษาพนักงานให้ปฏิบัติงานกับธุรกิจ การหมุนเวียนเข้าออกของพนักงาน
พบว่ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพของการบริการเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การให้บริการที่ดีย่อมสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้าและรักษาลูกค้าให้ผูกพันกับธุรกิจนั้นนาน ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีก าไรสูงและสามารถจ่าย
ค่าตอบแทนแก่พนักงานในอัตราที่สูงได้ พนักงานก็จะเกิดความพึงพอใจไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจไปท างานที่อ่ืนที่
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ดีกว่า แต่หากการให้บริการไม่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าธุรกิจย่อมประสบความล้มเหลวและส่งผลให้
พนักงานไม่พอจนกระทั่งลาออกได้ จะเห็นได้ว่า การบริการมีส่วนส าคัญต่อการรักษาให้ท างานกับกิจกรรมนั้น
นานๆ หรือในท านองเดียวกันพนักงานก็มีบทบาทส าคัญในการเสนอบริการที่มีคุณภาพ การประกอบธุรกิจ
บริการดังกล่าวจึงประสบความส าเร็จ 
  2.2 ความส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานบริการ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบริการได้ก่อให้เกิด
งานบริการเพิ่มในหลายสาขาอาชีพจนเติบโตขึ้นเป็นธุรกิจต่างๆ มากมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการการบริการของผู้บริโภค ซึ่งมีแนวโน้มหลากหลายมากขึ้นการประกอบอาชีพบริการจึงเป็นอาชีพส าคัญ
ในตลาดแรงงานและท ารายได้ดี กล่าวคือ 
   2.2.1 ช่วยให้มีอาชีพและรายได้ ธุรกิจบริการตระหนักถึงความส าคัญของพนักงาน
บริการในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ท าให้มีการฝึกอบรมพนักงานแต่ละคนให้มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลก าไรและสามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะแก่พนักงานได้ 
งานบริการเป็นอาชีพที่สุจริตที่ท าให้มีรายได้ที่ดีพอสมควรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง 
   2.2.2 ช่วยสร้างโอกาสในการเสนอขาย โดยทั่วไปลูกค้ามักมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจ ากัดในแง่ของเทคโนโลยีการผลิตหรือประสิทธิภาพการใช้งานของสินค้าต่างๆ ที่ผู้ขาย
เสนอให้และสามารถน ามาเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อบริการที่ตรงกับความต้องการได้ทันที 
โอกาสที่ผู้ขายหรือพนักงานบริการจะขายสินค้าหรือบริการท าได้ง่ายและสะดวกขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาในการ
โน้มน้าวจิตใจลูกค้า 
 การบริการนับว่าเป็นกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการด าเนินชีวิต
ของผู้บริโภคและการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งหลาย ผู้บริโภคทุกวันนี้จ าเป็นต้องพ่ึงพาสิ่งอ านวย
ความสะดวกและบริการต่างๆ มากมายในการจัดการวิถีชีวิตประจ าวันให้เป็นไปอย่างปรกติสุข การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกในตลาดการค้าเสรี ท าให้ผู้ประกอบการต้องหันมาให้
ความส าคัญกับการบริการอย่างจริงจัง จึงจะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ
ในที่สุด 
 3. ลักษณะของการบริการ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541 หน้า 211 – 212) ได้กล่าวว่า บริการ (services) เป็นกิจกรรม
ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการแก่ลูกค้า โดยมีลักษณะส าคัญ 4 ลักษณะ ซึ่งจะมีอิทธิพล
ต่อการก าหนดกลยุทธ์การตลาด  ดังนี้ 
 1. ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) บริการไม่สามารถมองเห็น หรือเกิดความรู้สึกได้ ก่อนที่จะมี
การซื้อ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ซื้อ และเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน ผู้ขายบริการจะต้องจัดหาสิ่งต่างๆ เพ่ือเป็น
หลักประกันให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้น 
  1.1 สถานที่ (Place) ต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น และความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อ เช่น 
ธนาคารต้องมีสถานที่กว้างขวาง ออกแบบให้เกิดความคล่องตัวแก่ผู้มาติดต่อ เป็นต้น 
  1.2 บุคคล (People) พนักงานที่ขายบริการต้องมีการแต่งตัวที่เหมาะสม บุคลิกดี หน้าตายิ้ม
แย้ม แจ่มใส พูดจาไพเราะ เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อมั่นว่าบริการที่ซื้อจะดีด้วย 
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  1.3 อุปกรณ์เครื่องใช้ (Equipment) อุปกรณ์ภายในส านักงานจะต้องทันสมัยมีประสิทธิภาพ
มีการให้บริการที่รวดเร็ว เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจ 
  1.4 วัสดุสื่อสาร (Communication Material) สื่อโฆษณาและเอกสารโฆษณาต่างๆ จะต้อง
สอดคล้องกับลักษณะของบริการที่เสนอขาย และลักษณะของลูกค้า 
  1.5 สัญลักษณ์ (Symbols) คือ ชื่อตราสินค้า หรือเครื่องหมายตราสินค้าที่ใช้ในการให้บริการ 
เพ่ือให้ผู้บริโภคเรียกชื่อได้ถูก ควรมีลักษณะสื่อความหมายที่ดีเก่ียวกับบริการที่เสนอขาย 
  1.6 ราคา (Price) การก าหนดราคาการให้บริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการ
ชัดเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการที่แตกต่างกัน 
 2. ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นการผลิต และการบริโภคใน
ขณะเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ขายรายหนึ่งสามารถให้บริการลูกค้าในขณะนั้นได้หนึ่งรายเนื่องจากผู้ขายแต่ละรายมี
ลักษณะเฉพาะตัวไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทนได้เพราะต้องผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน ท าให้การ
ขายบริการอยู่ในวงจ ากัดในเรื่องของเวลา 
 3. ไม่แน่นอน (Variability) ลักษณะของบริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายบริการเป็นใครจะให้บริการ
เมื่อไร ที่ไหนและอย่างไร ส าหรับผู้ขายบริการจะต้องมีการควบคุมคุณภาพท าได้  3  ขั้นตอน  คือ 
  3.1 ตรวจสอบ คัดเลือก และฝึกอบรมพนักงานที่ให้บริการ รวมทั้งมนุษยสัมพันธ์ของพนักงาน
ที่ให้บริการ 
  3.2 การมีมาตรฐานในกระบวนการในการให้บริการที่มีสมรรถนะตลอดทั่วทั้งองค์การ 
  3.3 ต้องสร้างความพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นการใช้การรับฟังค าแนะน าและข้อเสนอแนะของ
ลูกค้า การส ารวจข้อมูลลูกค้าและการเปรียบเทียบ ท าให้ได้รับข้อมูลเพื่อการแก้ไขปรับปรุงบริการที่ดีขึ้น 
 4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perish ability) บริการไม่สามารถผลิตเก็บไว้ได้เหมือนสินค้าอ่ืนถ้าความ
ต้องการมีสม่ าเสมอ การให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอนจะท าให้เกิดปัญหา คือ 
บริการไม่ทันหรือไม่มีลูกค้า กลยุทธ์การตลาดที่น ามาใช้ เพ่ือปรับความต้องการซื้อให้สม่ าเสมอ และปรับการ
ให้บริการไม่ให้เกิดปัญหามากหรือน้อยเกินไป 
 
 4. คุณภาพการให้บริการ 
 การสร้างบริการให้เกิดคุณภาพเพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจมีลักษณะ  ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
2541 หน้า 291 – 292) 
 1. การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องอ านวยความสะดวกในด้านเวลาและสถานที่แก่
ลูกค้า คือ ไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน ท าเลที่ตั้งเหมาะสมอันแสดงถึงความสามารถของการเข้าถึงลูกค้า 
 2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาท่ีลูกค้าเข้าใจง่าย 
 3. ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความช านาญ และมีความรู้ความสามารถ
ในงาน 
 4. ความมีน้ าใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นกันเอง มี
วิจารณญาณ 
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 5. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) บริษัทและบุคลากรต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ในบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า 
 6. ความไว้วางใจ (Reliability) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องมีความสม่ าเสมอและถูกต้อง 
 7. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริการและแก้ปัญหาต่างๆ 
 8. ความปลอดภัย (Security) บริการที่ให้ต้องปราศจากอันตราย ความเสี่ยง และปัญหาต่างๆ 
 9. การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก (Tangible) บริการที่ลูกค้าได้รับ จะท าให้เขาสามารถคาดคะเนถึง
คุณภาพบริการดังกล่าวได้ 
 10. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding/Knowing Customer) พนักงานต้องพยายามเข้าใจ
ถึงความต้องการของลูกค้า และให้ความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
 สมเดช มุงเมือง (2546 หน้า 42) ได้กล่าวถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพไว้ว่า การบริการอันเป็นการให้
ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนนั้น จะต้องมีหลักยึดถือปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าการให้ความ
ช่วยเหลือหรือการท าประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน จะเป็นไปตามใจของเราผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ โดยทั่วไปหลักการ
ให้บริการมีข้อควรค านึง  ดังนี้ 
 1. สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการต้องค านึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก
จะต้องน าความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นข้อก าหนดในการให้บริการ แม้ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือที่
เราเห็นว่าดีและเหมาะสมแก่ผู้รับบริการเพียงใด แต่ถ้าผู้รับบริการไม่สนใจ ไม่ให้ความส าคัญการบริการนั้นก็
อาจจะไร้ค่า 
 2. ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพคือความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบื้องต้นเพราะฉะนั้นการ
บริการจะต้องมุ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ และถือเป็นหลักส าคัญในการประเมินผล การให้บริการ ไม่ว่าเรา
จะตั้งใจให้บริการมากมายเพียงใด แต่ก็เป็นเพียงด้านปริมาณ แต่คุณภาพของบริการวัดได้ด้วยความพอใจของ
ลูกค้า 
 3. ปฏิบัติโดยถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน การให้บริการซึ่งจะสนองตอบความต้องการและความพอใจของ
ผู้บริการที่เห็นได้ชัดคือการปฏิบัติที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะหากมี
ข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องแล้วก็ยากท่ีจะท าให้ลูกค้าพอใจ แม้จะมีค าขอโทษขออภัยก็ได้รับเพียงความเมตตา 
 4. เหมาะสมแก่สถานการณ์ การให้บริการที่รวดเร็ว ส่งสินค้าหรือให้บริการตรงตามก าหนดเวลาเป็นสิ่ง
ส าคัญ ความล่าช้าไม่ทันก าหนด ท าให้การบริการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์นอกจากการส่งสินค้าทัน
ก าหนดเวลาแล้วยังจะต้องพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกค้าและสนองตอบให้รวดเร็วก่อนก าหนดด้วย 
 5. ไม่ก่อผลเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืนๆ การให้บริการในลักษณะใดก็ตามจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบ
รอบด้าน จะมุ่งแต่ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ลูกค้าและฝ่ายเราเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอจะต้องค านึงถึงผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงควรยึดหลักในการให้บริการว่าจะระมัดระวังไม่ท าให้เกิดผลกระทบ
ท าความเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืนๆ ด้วย 
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3. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 1 ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ บ้านธารนพเก้า หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อยู่ติดกับถนนสายเขาฉกรรจ์ – ซับสมบูรณ์ ห่างจากที่ว่า
การอ าเภอเขาฉกรรจ์14 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสระแก้ว 38 กิโลเมตร มีเนื้อที่305.4 ตารางกิโลเมตร 
(190,875 ไร่) 
 
 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ  จดต าบลสระขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
  ทิศใต้   จดต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
  ทิศตะวันออก  จดต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
  ทิศตะวันตก  จดต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
    และต าบลวังท่าช้าง อ าเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี 
 

 
ภาพที ่ 2 - 1 แผนที่อาณาเขตต าบลหนองหว้า  อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ต าบลหนองหว้าอยู่สูงจากระดับน้ าทะเล ตั้งแต่ 51-192 เมตร พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่ราบ ใช้เป็น
ที่ตั้งหมู่บ้านและท าการเกษตร พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดอนและภูเขา มีล าคลองและล าห้วยหลายสายไหลผ่าน  
(ส านักงานเกษตรอ าเภอเขาฉกรรจ์,2550 ) สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศได้ดังนี้ พ้ืนที่ภูเขาอยู่ทางทิศเหนือ
และตอนกลางของต าบลทอดเป็นแนวยาว ตามลักษณะต าบล 
 1. พ้ืนที่ดอน อยู่ตอนกลางไปทางทิศตะวันตกของต าบล มีความลาดชันเล็กน้อย (2 – 5%) เหมาะ
ส าหรับท าการเกษตร 
 2. พ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนตื้น อยู่บริเวณตอนกลางของต าบลประโยชน์ใช้ในการท านาและพืชไร่ และ
ปลูกไม้ยืนต้นอื่น ๆ 
 3. พ้ืนที่ราบประโยชน์ใช้ท านา พืชไร่ ไม้ผล – ไม้ยืนต้น 
 4. พื้นที่ต่ า เหมาะส าหรับท านา จะเกิดน้ าท่วมในบางปี เนื่องจากน้ าไหลบ่าจากเขาสอยดาว จังหวัด
จันทบุรี 
 
 1.3 ลักษณะอากาศ 
 ต าบลหนองหว้า มีฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว แต่ละปีจะมีช่วงเวลาไม่เท่ากัน 
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือพัด
ผ่าน 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – มกราคม มีลมหนาวเป็นบางช่วงระยะเวลาอากาศจะเย็น
ลงต่ าสุดประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนมกราคม 
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าว 
 
 1.4 ลักษณะของดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 60% ดินลูกรังประมาณ 30 %  ลักษณะดินใน
พ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 
 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 แหล่งน้ าในต าบลหนองหว้าส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน บางแห่งมีการขุดลอกเป็นบางช่วงท าให้มีน้ าใช้
เฉพาะหน้าฝน แต่ในหน้าแล้งปริมาณน้ าไม่เพียงพอ โดยมีข้อมูลแหล่งน้ าดังนี้ (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559) 
  - ฝายประชาอาสา   จ านวน 7 แห่ง 
  - ฝายน้ าล้น(ถนนน้ าล้นผ่าน)  จ านวน 92 แห่ง 
  - ฝายของกรมชลประทาน  จ านวน 2 แห่ง 
  - สระน้ าสาธารณะ   จ านวน 37 แห่ง 
  - บ่อบาดาล    จ านวน 100 แห่ง 
  - อ่างเก็บน้ า    จ านวน 1 แห่ง 
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 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตต าบลหนองหว้า บางส่วนเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยไคร้ จ านวน 10,000 ไร่ 
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีหมู่บ้านภายใต้การปกครองทั้งหมดจ านวน 28 หมู่บ้าน 
ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจริญ     หมู่ที่ 2 บ้านโคกข้าวเหนียว 
 หมู่ที่ 3 บ้านหนองกะทะ     หมู่ที่ 4 บ้านคลองธรรมชาติ 
 หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า     หมู่ที่ 6 บ้านธารนพเก้า 
 หมู่ที่ 7 บ้านซับมะนาว     หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน 
 หมู่ที่ 9 บ้านซับสมบูรณ์     หมู่ที่ 10 บ้านเกาะรัง 
 หมู่ที่ 11 บ้านโปร่งเกตุ     หมู่ที่ 12 บ้านคลองนางาม (เขาส าพุง) 
 หมู่ที่ 13 บ้านหนองโสน     หมู่ที่ 14 บ้านหนองคล้า 
 หมู่ที่ 15 บ้านคลองมิตรสัมพันธ์    หมู่ที่ 16 บ้านสองสีเจริญ 
 หมู่ที่ 17 บ้านคลองส าราญ    หมู่ที่ 18 บ้านทรัพย์ประเสริฐ 
 หมู่ที่ 19 บ้านหนองแสง     หมู่ที่ 20 บ้านวังสีทอง 
 หมู่ที่ 21 บ้านใหม่ปากดง     หมู่ที่ 22 บ้านเกตุจ าปา 
 หมู่ที่ 23 บ้านท่านา     หมู่ที่ 24 บ้านลานไผ่ 
 หมู่ที่ 25 บ้านฝั่งคลอง     หมู่ที่ 26 บ้านเนินมะกอก 
 หมู่ที่ 27 บ้านเขาน้อยสามัคคี    หมู่ที่ 28 บ้านใหม่หนองบัวทอง 
 
 3. ประชากร 
 มีประชากรทั้งสิ้น 21,977 คน แยกเป็น ชาย 11,039 คน หญิง 10,958 คน ความหนาแน่น เฉลี่ย 72 
คน/ ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร อ.เขาฉกรรจ์ ณ เดือนสิงหาคม 2559) 
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ตารางที่ 2 – 1  แสดงจ านวน หมู่บ้าน ครัวเรือน และประชากร ที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหว้า 
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 4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 มีสถานศึกษาในพื้นที่ จ านวน 17 แห่ง 
  - โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน 5 โรงเรียน 
  - โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส  จ านวน 4 โรงเรียน 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา    จ านวน 1 โรงเรียน 
  - โรงเรียนเอกชน    จ านวน 1 โรงเรียน 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน 6 แห่ง 
 
 4.2 สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ท่ี ม.2, ม.5 และม. 7 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    จ านวน 1 แห่ง อยู่หมู่ที่ 9 
  - มีสถานบริการสาธารณสุข   จ านวน 3 แห่ง 
 
 4.3 อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น จากข้อมูลความจ าเป็น พ้ืนฐาน 
(จปฐ.) ระดับต าบลปี 2559 ตัวชี้วัดที่ 14 ครอบครัวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการเก็บข้อมูล
ดังกล่าวไม่มีครัวเรือนที่ไม่เกณฑ์แต่อย่างใด 
 
 4.4 ยาเสพติด 
 การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า สามารถท าได้เฉพาะตาม
อ านาจหน้าที่ เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้   
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็
ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด เช่น การอุดหนุนงบประมาณ เป็นต้น จากข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
ระดับต าบลปี 2559 ตัวชี้วัดที่ 26 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ จากการเก็บข้อมูลดังกล่าวปรากฏว่ามีครัวเรือนที่
ไม่เกณฑ์ 1,404 คน คิดเป็นร้อยละ 10.72 
 
 4.5 การสงคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนต าบลไดด้ าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
 4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 
 5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
 6. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 
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 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 ถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางที่จะไปเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินสาย 317 จันทบุรี – สระแก้ว จ านวน 
2 สาย คือทางหลวง หมายเลข สก 3035 สายเขาฉกรรจ์ – ซับสมบูรณ์ และ ทางหลวง หมายเลข สก 3026 
สายบ้านคลองเจริญ - โคกข้าวเหนียว - น้ าทรัพย์ และถนนลาดยางอีก 4 สาย ที่ใช้สัญจรภายในต าบล - ต าบล 
ได้แก่ ถนนบ้านคลองสามัคคี หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหว้า - ต าบลพระเพลิง, ถนนจากบ้านธารนพเก้า หมู่ที่ 6 – 
ต าบลสระขวัญ, ถนนจากบ้านซับสมบูรณ์ - ต าบลท่ากระดาน อ าเภอสนามชัยเขต และสายซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 
- บ้านไทรทอง ต าบลพระเพลิงสายบ้านซับสมบูรณ์ ม. 9 – คลองนางาม หมู่ที่ 12 (อยู่ระหว่างสร้างบางช่วง) 
และสายบ้านฝั่งคลอง (ม.25) - บ้านหนองแสง(หมู่ที่ 19)บ้านแก่นพระ ต าบลสระขวัญ (อยู่ระหว่างสร้างบาง
ช่วง) มีถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านบางส่วน การสัญจรติดต่อระหว่างหมู่บ้าน - หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง 
ใช้ติดต่อสัญจรได้ทุกฤดูกาล 
 
 5.2 การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 98 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากมีการขยาย
ของครัวเรือนท าให้จะต้องขอขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมเติม และไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตั้งงบประมาณเพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเพ่ือติดตั้งไฟแสงสว่างทาง 
 
 5.3 การประปา 
 การประปาหมู่บ้านภายในต าบล (เฉพาะประปาที่สร้างด้วยงบประมาณของราชการ) มีจ านวน 48 แห่ง 
ใช้ได้ 46 แห่ง, ใช้ไม่ได้ 2 แห่ง (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559) 
 
 5.4 โทรศัพท ์
 ในเขตต าบลหนองหว้า มีการสื่อสารที่ส าคัญได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่และมี
เครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True และ My CAT 
 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อการหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 
 ทีท่ าการไปรษณีย์ – โทรเลข (เอกชน) จ านวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 ต าบลหนองหว้า) 
 
 6. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 6.1 การนับถือศาสนา 
 - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.49 
   วัด   จ านวน 11 แห่ง 
   ส านักสงฆ์  จ านวน 11 แห่ง 
  ที่พักสงฆ์  จ านวน 4 แห่ง 
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 - ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.51 
   โบสถ์คริสต์  จ านวน ๑ แห่ง 
 ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับต าบล ปี 2559 
 
 6.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 ประเพณีประจ าต าบลหนองหว้า คือ โครงการบายศรีสู่ขวัญรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี 
ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณวันที่ 12-14 เมษายน ของทุกปี 
  - ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม 
  - ประเพณีท าบุญกลางบ้าน ประมาณเดือน พฤษภาคม 
  - ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
  - ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 
 
 6.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตต าบลหนองหว้าได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการท าเครื่อง
จักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลา
ธรรมชาติ 
 ภาษาถ่ิน ส่วนมากร้อยละ ๙๐ พูดภาษาอิสาน 
 
 6.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 ประชาชนในเขตต าบลหนองหว้าได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง 
ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ และกลุ่มอาชีพท ากระเป๋าจาก
พลาสติก เป็นต้น 
 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจครั้งนี้ สามารถสรุปงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 ศิริวรรณ วุ่นจินา (2554) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้มีสิทธิ์รับเงินต่องานบริการจ่ายเงิน 
กรณีศึกษา กองคลังพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลการศึกษา พบว่า 
 1) ระดับความพึงพอใจต่องานบริการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน ของกองคลังและพัสดุสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้านได้แก่ 
ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ผู้มีสิทธิ์รับเงินมีความพึงพอใจต่องานบริการทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจงานให้บริการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ของกองคลังและพัสดุ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทของผู้
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มีสิทธิ์รับเงิน ระยะเวลาที่ติดต่อใช้บริการ จ านวนเงินที่รับ ส่วน เพศ ต าแหน่งหน้าที่ อายุการท างาน จ านวน
ครั้งที่เคยมาใช้บริการ ประเภทของเงินที่รับบริการ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจงานให้บริการการจ่ายเงิน 
 วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (2552. บทคัดย่อ) การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 
2552 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ และจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ 2552 ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ผลการส ารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป 
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,000 – 4,000 บาท ส่วนมาก
เคยมารับบริการ 2 – 3 ครั้ง โดยมาติดต่อขอรับบริการจากงาน ส่วนการคลังเกี่ยวกับการช าระภาษีมากที่สุด 
และประชาชนส่วนมากได้รับข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จากเสียงตามสาย การ
ส ารวจความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจในคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ แต่มีความพึง
พอใจน้อยสุดด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน  พบว่า 
 1) ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องระยะเวลาในการให้บริการมี ความ
เหมาะสมมากสุด แต่พอใจเรื่องช่องทางการให้บริการที่หลากหลายน้อยสุด 
 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องความเป็นกันเองกับประชาชน ที่มารับบริการของ
เจ้าหน้าที่มากสุด แต่พอใจเรื่องการให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถาม ปัญหา ข้อสงสัย และอธิบายได้อย่ าง
ชัดเจนของเจ้าหน้าที่น้อยสุด 
 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การ
ให้บริการเห็นได้ง่ายมากสุด แต่พอใจเรื่องเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศน้อยสุด 
 สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ. (2553. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ของเทศบาลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา  พบว่า 
 1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลเวียงพางค า จังหวัดเชียงราย 
  1.1 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อความเชื่อมั่นในการให้บริการต่อประชาชนของ
เทศบาลต าบลเวียงพางค า ในภาพรวม  พบว่า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและความ
เชื่อมั่นในการให้บริการของเทศบาลต าบลเวียงพางค า อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 6.02) และหากเทียบกับค่า
ร้อยละ จะมีค่าร้อยละอยู่ระหว่าง 76 – 80 หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อความเชื่อมั่นในการให้บริการต่อประชาชนของเทศบาลต าบลเวียงพางค า มากที่สุดใน 3 อันดับ
แรก คือ “การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน” ( x̅ = 6.07, ร้อยละ = 76 
- 80) “การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน” ( x̅ = 6.05, ร้อยละ = 76 - 80) และ “การเกิดประโยชน์
สุขของประชาชน” ( x̅ = 6.01, ร้อยละ = 76 - 80) 
  1.2 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการและความเชื่อมั่นในการให้บริการ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการและความเชื่อมั่นในการให้บริการของเทศบาลต าบล
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เวียงพางค า ในภาพรวม  พบว่า  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลเวียงพางค า อยู่ในระดับมากที่สุด( x̅ = 6.05 ) และหากเทียบกับค่าร้อยละ จะมีค่า
ร้อยละอยู่ระหว่าง 76 – 80 หากพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนที่มีต่อการ
ให้บริการและความเชื่อมั่นในการให้บริการของเทศบาลต าบลเวียงพางค า มากที่สุดใน 3 อันดับแรก  คือ  
“ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ” ( x̅ = 6.16, ร้อยละ = 76 - 80) “ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ” ( x̅ = 6.13, ร้อยละ = 76 - 80) และ “ด้านคุณภาพของการให้บริการ” ด้านความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการให้บริการ” ( x̅ = 6.10, ร้อยละ = 76 - 80) 
 กรวรรณ สังขกรสุรีย์ และคณะ (2555. บทคัดย่อ) ส ารวจคุณภาพ ความพึงพอใจงานบริการสาธารณะ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริการส่วนจังหวัดล าพูน ประจ าปี 2555 ผลการศึกษา  พบว่า  กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่องานบริการสาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริการส่วนจังหวัด
ล าพูนอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 80.23) ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในโครงการตามแผนฯ  
พบว่า  การด าเนินงานโครงการพัฒนาส่วนมากมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี โดยการปฏิบัติงานของ
โครงการต่างๆ ได้ให้ความส าคัญต่อเกณฑ์ผลกระทบของโครงการ ( Impacts) และเกณฑ์ความเสียหายของ
โครงการ (Externalities) ค่อนข้างสูง มีการให้ความส าคัญต่อผลที่จะเกิดขึ้นต่อประชากรเป้าหมาย และให้
ความระมัดระวังต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากโครงการมากท่ีสุด ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานตามโครงการฯ ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 85.11) โดยมีความพึงพอใจต่อด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม และด้านคุณภาพการให้บริการระดับมากที่สุด (ร้อยละ 85.05 และ 86.03 
ตามล าดับ) และมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการในระดับมาก (ร้อยละ 83.91 และ 83.67 ตามล าดับ) 
 มหาวิทยาลัยเนชั่น. (2555) ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โดยท าการส ารวจความพึงพอใจใน 4 ด้าน คือ  1) ด้านกระบวนการขั้น
ตอบในการให้บริการ  2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  และ 4) ด้านโครงการตาม
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 400 คน ผลการศึกษา  พบว่า  ด้านการให้บริการ ความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.00)  
คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 80.00 โดยพบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาด้านโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกิ่ว และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่
ในระดับมาก เป็นอันดับต่อมา และอันดับสุดท้าย ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการอยู่ในระดับมาก 
 มหาวิทยาลัยเนชั่น. (2555) ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร การ
ให้บริการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจด้านงานทะเบียนราษฎร์ ภารกิจด้าน
งานจัดเก็บภาษีรายได้ และภารกิจด้านงานออกใบอนุญาตร้านค้า ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยท าการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มารับบริการจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ภารกิจด้านงานทะเบียนราษฎร์ 
ภารกิจด้านงานจัดเก็บภาษีรายได้ และภารกิจด้านงานออกใบอนุญาตร้านค้า ผลการศึกษา  พบว่า 
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 - ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจด้านงานทะเบียนราษฎร์ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.60 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์ อยู่ในระดับมาก โดยในด้าน
ของการให้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนในการให้บริการ ส่วนการให้บริการที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุดส าหรับภารกิจ ด้านงาน
ทะเบียนราษฎร์ คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 - ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจด้านงานจัดเก็บภาษีรายได้ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านงานจัดเก็บภาษีรายได้ อยู่ในระดับมาก โดยใน
ด้านของการให้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ส่วนการให้บริการที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ส าหรับภารกิจด้านงานจัดเก็บภาษีรายได้ คือ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ 
 - ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจด้านงานออกใบอนุญาตร้านค้าผู้รับบริการที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 86.60 มีความพึงพอใจต่อ การให้บริการด้านงานออกใบอนุญาตร้านค้าอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยในด้านของการให้บริการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก รองลงมา 
คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส่วนการให้บริการที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุดส าหรับภารกิจด้านงาน
ออกใบอนุญาตร้านค้า คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ 
 วรรณวิมล จงจรวยสกุล (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการของงานทะเบียนและ
วัดผล  พบว่า  ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่านักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีความพึงพอใจมากกว่าคณะ
บริหารธุรกิจเพราะได้รับการต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดีมีความสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสมีการแจ้งขั้นตอนในการปฏิบัติ
ให้บริการด้วยความยินดีเต็มใจมีความกระตือรือร้นสร้างความประทับใจให้ค าปรึกษาแนะน าส่วนข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนามี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 28.63 
 กิตติธัช อ่ิมวัฒนกุล (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา การวิเคราะห์ผล
พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านถนนอยู่ในระดับ “มาก” ส่วนด้านไฟฟ้าแสง
สว่างอยู่ในระดับ “มาก” และด้านประปาอยู่ในระดับ “ปานกลาง” เช่นกัน 
 อรทัย พงษ์แก้ว และคณะ (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลเมืองหงส ์อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา  พบว่า  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
การให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 84.80 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
ตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจผลคะแนนการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองหงส์ ได้คะแนน
เต็ม 7 คะแนน คือ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 ดารารัตน์ มีเจริญ และคณะ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
หน่วยงานอ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัย  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสถานที่
มากที่สุด รองลงมาคือการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดท าบัตรคิวเพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
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 พรรนภา มีโส และคณะ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการไปรษณีย์ของเทศบาลวังกะพ้ี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการวิจัย  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อ
พนักงานที่มีความเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการมากที่สุด รองลงมา คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความมีไมตรี
จิตต่อผู้ใช้บริการ 
 ขวัญเรือน ทองกลาง และคณะ (2551) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ว่าการอ าเภอทุ่งเสลี่ยม 
จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นและความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ให้บริการต่อความตรงเวลามากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 3.62 รองลงมามีความคิดเห็นและความพึงพอใจในเรื่องพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในด้านความกระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.55 การให้ค าแนะน าตอบข้อซักถาม
ได้เป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย 3.50 ความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก เรื่องที่
นั่งพักส าหรับผู้มาติดต่อ ค่าเฉลี่ย 3.73 เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.62 
 ศศิพงศ์ ทุมไมย (2542) ได้ศึกษาการบริหารจัดการไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ ง
ไหม อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา สภาพความ
ต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟฟ้าสาธารณะ และแนวทางการบริหารจัดการไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งไหม โดยการสัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งไหม ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งไหม 
จ านวนทั้งสิ้น 29 คน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์ตีความและการสรุป  พบว่า  
การบริหารจัดการไฟฟ้าสาธารณะอยู่ในระดับดีปานกลาง เนื่องจากขาดเครื่องจักรกล คือ ขาดรถกระเช้าที่ใช้ใน
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
 รุจิราพร  ศรีพัทยากร (2542) ได้ศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งไหม อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  1) สภาพ
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอาย  2) สภาพปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สู งอายุ และ  3) แนวทางการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ จ านวน 259 คน โดยใช้แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้คือ การ
แจกแจงความถี่ การค านวณ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา  พบว่า  1) 
สภาพการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองลงมา เป็นการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพ  2) สภาพปัญหาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  พบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านผู้สูงอายุ  คือ  ไม่มีการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพ ด้านรายได้ ด้านนันทนาการ และด้าน
ความมั่นคงทางสังคมครอบครัวและการคุ้มครองให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้สูงอายุ และ  3) แนว
ทางการตั้งชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมตามความสนใจ 
 เอกภพ อภัยรัตน์ (2544) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ จากการศึกษา  พบว่า  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจการด าเนินงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนแตกต่างกันมีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและมีคุณลักษณะของชุมชนที่อาศัยแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติปัญหาและความ
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คิดเห็นทั่วไปของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในการปรับปรุงด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเทศบาลนคร
หาดใหญ่ มีรายละเอียดดงนี้ คือควรด าเนินการสร้างทางเท้าให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อการใช้บริการของ
ประชาชน ควรปรับปรุงซ่อมแซมถนนและทางเท้าที่ช ารุดให้ใช้งานได้ดีอย่างทั่วถึง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ มักพิจารณาจากประเด็นส าคัญๆ 
ได้แก่  1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  2) ความพึงพอใจด้านเจ้ าหน้าที่ผู้ให้บริการ
รวมการปฏิบัติงาน และ  3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ลัดดา อินทนันท์ (2551. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างหนังสือการ์ตูนประกอบการสอน
คุณธรรม เรื่อง ความดีที่น่ายกย่อง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อ าเภอแม่
เมาะ จังหวัดล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและประเมินคุณภาพหนังสือการ์ตูนและทดสอบความพึง
พอใจที่มีต่อหนังสือการ์ตูนประกอบการสอนคุณธรรม เรื่องความดีที่น่ายกย่องส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งประชากรในการศึกษา คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 คน และนักเรียน จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้คือหนังสือ แบบประเมินและแบบทดสอบความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือการ์ตูนประกอบการสอนคุณธรรม เรื่องความดีที่น่ายกย่อง โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับคุณธรรม เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เรื่องความมีระเบียบวินัยเรื่องความสามัคคี ส าหรับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จ านวน 3 เล่ม มี 16 หน้า มีคุณภาพดี ทั้ง 3 เล่ม 
 สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ ส่วนนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อหนังสือการ์ตูนประกอบการสอนคุณธรรม เรื่อง ความดีที่น่ายกย่อง อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 เล่ม 
 สมัคร หยดย้อย (2556) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง “ปัญหาและความพึงพอใจของประชาชนในการขออนุญาต
ปลูกสร้างอาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัย  
พบว่า  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มอาชีพ และกลุ่มรายได้ที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างด้านความพึงพอใจต่อการ
ได้รับบริการที่แตกต่างกัน ผลการศึกษา สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ การใช้
แบบประเมินค่าธรรมเนียมการขออนุญาตปลูกสร้างด้วยตนเอง การประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนทางเอกสาร 
กฎระเบียบ และบทลงโทษทางกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งลดปัญหาที่เกิดข้ึนจากการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร 
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บทที่  3  วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

27 

 

บทท่ี  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ในงานบริการ จ านวน 4 งาน ได้แก่ งานด้านการศึกษา  งานด้านรายได้และภาษี  งานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ  และงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โดยคณะผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล 
  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ประชากรที่มาใช้อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหว้าประจ าปีงประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจากข้อมูลสถิติทะเบียนราษฎร์  ณ  เดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  มีประชากรทั้งสิ้น  21,977  คน 
 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างและได้ใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบ
ทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเชื่อมั่นที่ 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดังสูตรของ Taro Yamane 
(1973) ดังนี้  

  n       =            N 
1+ N(e)2 

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = จ านวนประชากร 
E = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

 ขนาดของตัวอย่างที่ค านวณได้ประมาณ 396 ตัวอย่าง ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดที่จะศึกษาความ
พึงพอใจของผู้รับบริการในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  จ านวน  4  งาน  ประกอบด้วย  
งานด้านการศึกษา  งานด้านรายได้และภาษี  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ  และงานด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จึงใช้วิธีการสุมตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ก าหนดจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
ภารกิจละ 99 ตัวอย่าง และเลือกตัวอย่างในแต่ละภารกิจแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 การสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยศึกษา
จากเอกสารบทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามซึ่ง เป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1.  ข้อมูลในการเข้ารับภารกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 ส่วนที่ 4.  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 
 2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ใช้วิธีการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการน าเสนอแบบทดสอบฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรง
ด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดยเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
validity) และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม  
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล 
 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) ที่
เกี่ยวข้องกับสถิติ ข้อมูลทั่วไป รวมถึงภารกิจความรับผิดชอบจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า และท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหว้า โดยใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม 
 
 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ 
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 
 3.3 การน าเสนอผลการศึกษา 
 การน าเสนอผลการศึกษาข้อมูลร้อยละของระดับความพึงพอใจ ได้ท าการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจเป็นรายกลุ่ม เพ่ือหาค่าผลรวมร้อยละในแต่ละงาน (ตามเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2) 
 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ =
ผลรวมร้อยละของความพึงพอใจทุกด้าน

จ านวนงานทั้งหมดที่ประเมิน
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 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนน  ดังนี้ 
  มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป  เกณฑ์ให้คะแนน  10 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 95   เกณฑ์ให้คะแนน   9 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 90   เกณฑ์ให้คะแนน   8 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 85   เกณฑ์ให้คะแนน   7 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 80   เกณฑ์ให้คะแนน   6 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 75   เกณฑ์ให้คะแนน   5 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 70   เกณฑ์ให้คะแนน   4 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 65   เกณฑ์ให้คะแนน   3 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 60   เกณฑ์ให้คะแนน   2 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 55   เกณฑ์ให้คะแนน   1 คะแนน 
  น้อยกว่าร้อยละ 50   เกณฑ์ให้คะแนน   0 คะแนน 
 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิด คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนก
ข้อความแสดงความคิดเห็นเหมือนหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดียวกัน จากนั้นจึงวิเคราะห์เนื้อหาของ
ข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบรายข้อต่อไป 
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บทที่  4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอ 

เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 1.  ผลการศึกษาภารกิจงานด้านการศึกษา 
 2.  ผลการศึกษาภารกิจงานด้านรายได้และภาษี 
 3.  ผลการศึกษาภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 
 4.  ผลการศึกษาภารกิจงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.  สรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อภารกิจในแต่ละด้าน 
 6.  สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด 
 

1. ผลการศึกษาภารกิจงานด้านการศึกษา 

  
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.1.1 เพศ 
 

ตารางท่ี 4-1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 47 47.47 
หญิง 52 52.53 
รวม 99 100.00 

 

 จากตารางที่  4-1  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.53 
รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.47 ตามล าดับ 
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  1.1.2  อายุ 
 
ตารางท่ี 4-2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21 – 30 ปี 6 6.06 
31 – 40 ปี 19 19.19 
41 – 50 ปี 13 13.13 
51 – 60 ปี 35 35.35 

มากกว่า 60 ปี 26 26.26 
รวม 99 100.00 

 

 จากตารางที่   4-2  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 51 – 60 คิดเป็น                 
ร้อยละ 35.35 รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.26 และ มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มาเป็น
ล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 6.06 ตามล าดับ 
 
  1.1.3 ระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4-3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 61 61.62 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 9 9.09 
ปริญญาตรี 26 26.26 

สูงกว่าปริญญาตรี                    3 3.03 
รวม 99 100.00 

 

 จากตารางที่ 4-3 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 61.62 รองลงมามีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.26 และมีการศึกษาในระดับ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามล าดับ 
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  1.1.4  อาชีพ 
 
ตารางท่ี 4-4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก                      จ านวน ร้อยละ 
รับจ้างทั่วไป            23 23.23 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐ       10 10.10 
พนักงานบริษัท           3 3.03 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 41 41.41 
เกษตรกร 19 19.19 

อ่ืนๆ 3 3.03 
รวม 99 100.00 

 

 จากตารางที่ 4-4  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 41.41 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 23.23  และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 
และอ่ืนๆ มีจ านวนเท่ากัน มาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามล าดับ 
 
  1.1.5  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 
ตารางที่ 4-5 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ระยะเวลาที่อาศัย           จ านวน ร้อยละ 
อยู่อาศัย 5 – 10 ปี 15 15.15 
อยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป 84 84.85 

รวม 99 100 
  

 จากตารางที่ 4-5  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84.85 
รองลงมาอยู่อาศัย 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.15 ตามล าดับ 
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  1.1.6  ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 
ตารางที่ 4-6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จ านวน ร้อยละ 
สื่อสิ่งพิมพ์/จดหมายข่าว 3 3.03 

แผ่นพับ/ใบปลิว 3 3.03 
เสียงตามสาย/ประกาศ 84 84.85 

การบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ 9 9.09 
รวม 99 100 

 

 จากตารางที่ 4-6  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับข้อมูลทางเสียงตามสาย/ประกาศ คิดเป็น
ร้อยละ 84.85 รองลงมารับข้อมูลทางการบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 9.09 และช่องทางสื่อ
สิ่งพิมพ์/จดหมายข่าว และแผ่นพับ/ใบปลิว มาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามล าดับ  
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1.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานด้านการศึกษา 
  1.2.1  ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4-7 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านการศึกษา ด้านขั้นตอนการให้บริการ  

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ   
1. การจัดระบบในการให้บริการตามล าดับที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน 94.41 9 
2. ระยะเวลาในการให้บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 95.70 10 
3. ขั้นตอนการให้บริการในแต่ละข้ันตอน สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง 95.70 10 
4. มีแบบฟอร์ม/ค าร้อง และมีตัวอย่างการกรอกที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 96.34 10 
5. มีการจัดท าผังขั้นตอนการให้บริการ และอยู่ในต าแหน่งที่ชัดเจน 95.05 10 

รวม 95.44 10 
 

 จากตารางที่  4-7  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านการศึกษา ในส่วนของ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.44 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  เมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีแบบฟอร์ม/ค าร้อง และมีตัวอย่างการกรอกที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีค่าความพึงพอใจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.34 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาระยะเวลาในการ
ให้บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม และขั้นตอนการให้บริการในแต่ละขั้นตอน สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง  
มีค่าความพึงพอใจเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 95.70 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  มีการจัดท า
ผังขั้นตอนการให้บริการ และอยู่ในต าแหน่งที่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 95.05 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 10 คะแนน  และการจัดระบบในการให้บริการตามล าดับที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 94.41 
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
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  1.2.2  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4-8 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านการศึกษา ด้านช่องทางการให้บริการ 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านช่องทางการให้บริการ   
1. มีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลาย 96.66 10 
2. การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการชัดเจน และเข้าใจง่าย 93.76 9 
3. มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 93.44 9 
4. การติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร และช่องทางอ่ืนๆ มีความสะดวก 96.02 10 
5. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นแก่ผู้รับบริการ 94.41 9 

รวม 94.86 9 
 

 จากตารางที่  4-8  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านการศึกษา ในส่วนของ
ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.86 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน  เมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลาย มีค่าความพึงพอใจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.66 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน รองลงมาการติดต่อทาง
โทรศัพท์/โทรสาร และช่องทางอ่ืนๆ มีความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 96.02 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
10 คะแนน  มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นแก่ผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 94.41 ค่าระดับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน  การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการชัดเจน และเข้าใจง่าย  
คิดเป็นร้อยละ 93.76 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน  และมีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบใน
การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 93.44 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน 
ตามล าดับ 
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  1.2.3  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
ตารางที่ 4-9 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านการศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อซักถาม และอธิบายได้ชัดเจน 94.08 9 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 93.76 9 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ และกระตือรือร้น 94.08 9 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 94.41 9 
5. เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 96.34 10 

รวม 94.53 9 
 

 จากตารางที่  4-9  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านการศึกษา ในส่วนของ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.53 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน  เมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม มีค่าความพึงพอใจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.34 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมาเจ้าหน้าที่สามารถ
แก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 94.41 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9
คะแนน  เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อซักถาม และอธิบายได้ชัดเจน และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ  
เอาใจใส่ และกระตือรือร้น มีค่าความพึงพอใจเท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ 94.08 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 9 คะแนน  และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 93.76 ค่าระดับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
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  1.2.4  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ 4-10 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านการศึกษา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
1. สถานที่บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 95.37 10 
2. ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการพบเห็นได้ง่าย 97.95 10 
3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 96.66 10 
4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเพียงพอ 94.08 9 
5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ 94.73 9 

รวม 95.76 10 
 

 จากตารางที่  4-10  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านการศึกษา ในส่วน
ของด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.76 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน   
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการพบเห็นได้ง่าย มีค่าความ
พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.95 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมาสถานที่
ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 96.66 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
10 คะแนน  สถานที่บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ  คิดเป็นร้อยละ 95.37 ค่าระดับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 94.73 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน  และมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการอย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 94.08 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
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2. ผลการศึกษาภารกิจงานด้านรายได้และภาษี 
  
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2.1.1 เพศ 
 

ตารางท่ี 4-11 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 65 65.66 
หญิง 34 34.34 
รวม 99 100.00 

 

 จากตารางที่  4-11  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.66 
รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 34.34 ตามล าดับ 
 
  2.1.2  อายุ 
 
ตารางท่ี 4-12 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21 – 30 ปี 19 19.19 
31 – 40 ปี 34 34.34 
41 – 50 ปี 19 19.19 
51 – 60 ปี 8 8.08 

มากกว่า 60 ปี 19 19.19 
รวม 99 100.00 

 

 จากตารางที่  4-12  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็น                 
ร้อยละ 34.34 รองลงมามีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี และ 41 – 50 ปี และมากกว่า 60 ปี มีจ านวนเท่ากัน  
คิดเป็นร้อยละ 19.19 และ มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.08 ตามล าดับ 
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  2.1.3 ระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4-13 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 11 11.11 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 39 39.39 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 31 31.31 

ปริญญาตรี 11 11.11 
สูงกว่าปริญญาตรี                    7 7.07 

รวม 99 100.00 
 

 จากตารางที่ 4-13 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า  
คิดเป็นร้อยละ 39.39 รองลงมามีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 31.31 และ 
สูงกว่าปริญญาตรีมาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 7.07  ตามล าดับ 
 
  2.1.4  อาชีพ 
 
ตารางท่ี 4-14 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก                      จ านวน ร้อยละ 
รับจ้างทั่วไป            7 7.07 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐ       19 19.19 
พนักงานบริษัท           19 19.19 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 35 35.35 
เกษตรกร 19 19.19 

รวม 99 100.00 
 

 จากตารางที่ 4-14  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น
ร้อยละ 35.35 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐ พนักงานบริษัท และเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
19.19 และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 7.07  ตามล าดับ 
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  2.1.5  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 
ตารางที่ 4-15 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ระยะเวลาที่อาศัย           จ านวน ร้อยละ 
อยู่อาศัย 3 – 5 ปี 11 11.11 
อยู่อาศัย 5 – 10 ปี 23 23.23 
อยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป 65 65.66 

รวม 99 100 
  

 จากตารางที่ 4-15  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65.66
รองลงมาอยู่อาศัย 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.23 และอยู่อาศัย 3 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.11  ตามล าดับ 
 
  2.1.6  ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 
ตารางที่ 4-16 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จ านวน ร้อยละ 
สื่อสิ่งพิมพ์/จดหมายข่าว 4 4.04 

เว็บไซต์ 7 7.07 
เสียงตามสาย/ประกาศ 50 50.51 

สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ 15 15.15 
การบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ 23 23.23 

รวม 99 100 
 

 จากตารางที่ 4-16  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับข้อมูลทางเสียงตามสาย/ประกาศ  
คิดเป็นร้อยละ 50.51 รองลงมารับข้อมูลทางการบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 23.23 และ
ช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์/จดหมายข่าว มาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 4.04  ตามล าดับ  
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2.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานด้านรายได้และภาษ ี
  2.2.1  ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4-17 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านรายได้และภาษี ด้านขั้นตอนการให้บริการ  

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ   
1. การจัดระบบในการให้บริการตามล าดับที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน 94.57 9 
2. ระยะเวลาในการให้บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 96.88 10 
3. ขั้นตอนการให้บริการในแต่ละข้ันตอน สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง 96.49 10 
4. มีแบบฟอร์ม/ค าร้อง และมีตัวอย่างการกรอกที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 98.03 10 
5. มีการจัดท าผังขั้นตอนการให้บริการ และอยู่ในต าแหน่งที่ชัดเจน 99.57 10 

รวม 97.11 10 
 

 จากตารางที่  4-17  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านรายได้และภาษี  
ในส่วนของด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.11 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดท าผังขั้นตอนการให้บริการ และอยู่ในต าแหน่งที่ชัดเจน มีค่าความ
พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.57 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมามี
แบบฟอร์ม/ค าร้อง และมีตัวอย่างการกรอกที่ชัดเจนเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 98.03 ค่าระดับคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 10 คะแนน  ระยะเวลาในการให้บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 96.88 ค่าระดับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  ขั้นตอนการให้บริการในแต่ละขั้นตอน สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง  
คิดเป็นร้อยละ 96.49 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  และการจัดระบบในการให้บริการ
ตามล าดับที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 94.57 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน 
ตามล าดับ 
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  2.2.2  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4-18 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านรายได้และภาษี ด้านช่องทางการให้บริการ 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านช่องทางการให้บริการ   
1. มีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลาย 96.35 10 
2. การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการชัดเจน และเข้าใจง่าย 99.43 10 
3. มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 99.81 10 
4. การติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร และช่องทางอ่ืนๆ มีความสะดวก 97.50 10 
5. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นแก่ผู้รับบริการ 96.73 10 

รวม 97.96 10 
 

 จากตารางที่  4-18  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านรายได้และภาษี  
ในส่วนของด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.96 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 
คะแนน  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.81 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน รองลงมา
การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการชัดเจน และเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 99.43 ค่าระดับคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 10 คะแนน  การติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร และช่องทางอ่ืนๆ มีความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 
97.50 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นแก่
ผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 96.73 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  และมีช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 96.35 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 
คะแนน ตามล าดับ 
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  2.2.3  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
ตารางที่ 4-19 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านรายได้และภาษี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อซักถาม และอธิบายได้ชัดเจน 94.35 9 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 95.88 10 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ และกระตือรือร้น 95.88 10 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 93.19 9 
5. เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 98.96 10 

รวม 95.65 10 
 

 จากตารางที่  4-19  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านรายได้และภาษี  
ในส่วนของด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.65 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม มีค่าความพึง
พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.96 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมาเจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ และกระตือรือร้น 
มีค่าความพึงพอใจเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 95.88 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน เจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน าตอบข้อซักถาม และอธิบายได้ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 94.35 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 
คะแนน  และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 93.19 ค่าระดับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
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  2.2.4  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ 4-20 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านรายได้และภาษี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
1. สถานที่บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 96.65 10 
2. ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการพบเห็นได้ง่าย 96.27 10 
3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 93.96 9 
4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเพียงพอ 95.88 10 
5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ 94.35 9 

รวม 95.42 10 
 

 จากตารางที่  4-20  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านรายได้และภาษี  
ในส่วนของด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.42 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 
คะแนน  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานที่บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ  
มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.65 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมา
ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการพบเห็นได้ง่าย คิดเป็นร้อยละ 96.27 ค่าระดับคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 10 คะแนน  มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 95.88 
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ 
คิดเป็นร้อยละ 94.35 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน  และสถานที่ให้บริการมีความสะอาด และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 93.96 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
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3. ผลการศึกษาภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ  

  
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  3.1.1 เพศ 
 

ตารางท่ี 4-21 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 50 50.51 
หญิง 49 49.49 
รวม 99 100.00 

 

 จากตารางที่  4-21  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.51 
รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49.49  ตามล าดับ 
 
  3.1.2  อายุ 
 
ตารางท่ี 4-22 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21 – 30 ปี 7 7.07 
31 – 40 ปี 10 10.10 
41 – 50 ปี 20 20.20 
51 – 60 ปี 26 26.26 

มากกว่า 60 ปี 36 36.36 
รวม 99 100.00 

 

 จากตารางที่  4-22  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
36.36 รองลงมา มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.26 และ มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มาเป็น
ล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 7.07 ตามล าดับ 
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  3.1.3 ระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4-23 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 42 42.42 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 32 32.32 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 3 3.03 

ปริญญาตรี 19 19.19 
สูงกว่าปริญญาตรี                    3 3.03 

รวม 99 100.00 
 

 จากตารางที่ 4-23 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 42.42 รองลงมามีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 32.32 และอนุปริญญา/
เทียบเท่า และสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวนเท่ากัน มาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามล าดับ 
 
  3.1.4  อาชีพ 
 
ตารางท่ี 4-24 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก                      จ านวน ร้อยละ 
รับจ้างทั่วไป            19 19.19 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐ       7 7.07 
พนักงานบริษัท           3 3.03 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 32 32.32 
เกษตรกร 35 35.35 

นักเรียน/นักศึกษา 3 3.03 
รวม 99 100.00 

 

 จากตารางที่ 4-24  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
35.35 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 32.32 และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 
และนักเรียน/นักศึกษา มีจ านวนเท่ากัน มาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามล าดับ 
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  3.1.5  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 
ตารางที่ 4-25 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ระยะเวลาที่อาศัย           จ านวน ร้อยละ 
อยู่อาศัยต่ ากว่า 1 ปี 2 2.02 
อยู่อาศัย 3 – 5 ปี 5 5.05 
อยู่อาศัย 5 – 10 ปี 14 14.14 
อยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป 78 78.79 

รวม 99 100 
  

 จากตารางที่ 4-25  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 78.79 
รองลงมาอยู่อาศัย 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.14 และอยู่อาศัยต่ ากว่า 1 ปี มาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็น 
ร้อยละ 2.02 ตามล าดับ 
 
  3.1.6  ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 

ตารางที่ 4-26 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จ านวน ร้อยละ 
สื่อสิ่งพิมพ์/จดหมายข่าว 8 8.08 

เว็บไซต์ 10 10.10 
เสียงตามสาย/ประกาศ 46 46.46 

สื่อวิทยุ/โทรทัศน์ 1 1.01 
การบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ 32 32.32 

อ่ืนๆ 2 2.02 
รวม 99 100 

 

 จากตารางที่ 4-26  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับข้อมูลทางเสียงตามสาย/ประกาศ  
คิดเป็นร้อยละ 46.46 รองลงมารับข้อมูลทางการบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 32.32 และ
ช่องทางสื่อวิทยุ/โทรทัศน์ มาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 1.01 ตามล าดับ  
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 3.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 

  3.2.1  ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4-27 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ  

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ   
1. การจัดระบบในการให้บริการตามล าดับที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน 95.69 10 
2. ระยะเวลาในการให้บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 96.76 10 
3. ขั้นตอนการให้บริการในแต่ละข้ันตอน สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง 96.40 10 
4. มีแบบฟอร์ม/ค าร้อง และมีตัวอย่างการกรอกที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 96.40 10 
5. มีการจัดท าผังขั้นตอนการให้บริการ และอยู่ในต าแหน่งที่ชัดเจน 95.33 10 

รวม 96.12 10 
 

 จากตารางที่  4-27  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ ในส่วนของด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.12 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
10 คะแนน  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระยะเวลาในการให้บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม มีค่า
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.76 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมา
ขั้นตอนการให้บริการในแต่ละขั้นตอน สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง และมีแบบฟอร์ม/ค าร้อง และมีตัวอย่างการ
กรอกที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีค่าความพึงพอใจเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 96.40 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
10 คะแนน  การจัดระบบในการให้บริการตามล าดับที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 95.69 ค่าระดับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  และมีการจัดท าผังขั้นตอนการให้บริการ และอยู่ในต าแหน่งที่ชัดเจน 
คิดเป็นร้อยละ 95.33 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 
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  3.2.2  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4-28 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ด้านช่องทางการให้บริการ 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านช่องทางการให้บริการ   
1. มีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลาย 96.10 10 
2. การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการชัดเจน และเข้าใจง่าย 93.95 9 
3. มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 95.74 10 
4. การติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร และช่องทางอ่ืนๆ มีความสะดวก 97.17 10 
5. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นแก่ผู้รับบริการ 97.52 10 

รวม 96.10 10 
 

 จากตารางที่  4-28  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ ในส่วนของด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.10 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
10 คะแนน  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นแก่
ผู้รับบริการ มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.52 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  
รองลงมาการติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร และช่องทางอ่ืนๆ มีความสะดวก  คิดเป็นร้อยละ 97.17 
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  มีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์  
ที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 96.10 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/
ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 95.74 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  
และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการชัดเจน และเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 93.95 ค่าระดับคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
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  3.2.3  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
ตารางที่ 4-29 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อซักถาม และอธิบายได้ชัดเจน 94.98 9 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 96.05 10 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ และกระตือรือร้น 96.05 10 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 96.05 10 
5. เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 99.26 10 

รวม 96.48 10 
 

 จากตารางที่  4-29  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ ในส่วนของด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.48 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
10 คะแนน  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 
มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.26 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมา
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ และ
กระตือรือร้น และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม มีค่าความพึงพอใจเท่ากัน  
คิดเป็นร้อยละ 96.05 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน และเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อ
ซักถาม และอธิบายได้ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 94.98 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
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  3.2.4  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ 4-30 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
1. สถานที่บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 94.74 9 
2. ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการพบเห็นได้ง่าย 99.74 10 
3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 96.17 10 
4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเพียงพอ 95.46 10 
5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ 94.74 9 

รวม 96.17 10 
 

 จากตารางที่  4-30  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ ในส่วนของด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.17 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
10 คะแนน  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการพบเห็นได้
ง่าย มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.74 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  
รองลงมาสถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 96.17 ค่าระดับคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 
95.46 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  และสถานที่บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกในการ
เดินทางไปรับบริการและสถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ มีความพึงพอใจเท่ากัน  
คิดเป็นร้อยละ 94.74 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
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4. ผลการศึกษาภารกิจงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

  
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  4.1.1 เพศ 
 

ตารางท่ี 4-31 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 67 67.68 
หญิง 32 32.32 
รวม 99 100.00 

 

 จากตารางที่  4-31  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 67.68 รองลงมาเป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 32.32  ตามล าดับ 
 
  4.1.2  อายุ 
 
ตารางท่ี 4-32 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
21 – 30 ปี 29 29.29 
31 – 40 ปี 23 23.23 
41 – 50 ปี 15 15.15 
51 – 60 ปี 18 18.18 

มากกว่า 60 ปี 14 14.14 
รวม 99 100.00 

 

 จากตารางที่  4-32  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
29.29 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.23 และมีอายุมากกว่า 60 ปี มาเป็นล าดับ
สุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 14.14 ตามล าดับ 
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  4.1.3 ระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4-33 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 39 39.39 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 12 12.12 
อนุปริญญา/เทียบเท่า 30 30.30 

ปริญญาตรี 18 18.18 
รวม 99 100.00 

 

 จากตารางที่ 4-33 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็น 
ร้อยละ 39.39 รองลงมามีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 30.30 และระดับ
มัธยมศึกษา/เทียบเท่า มาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 12.12 ตามล าดับ 
 
  4.1.4  อาชีพ 
 
ตารางท่ี 4-34 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก                      จ านวน ร้อยละ 
รับจ้างทั่วไป            13 13.13 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐ       7 7.07 
พนักงานบริษัท           6 6.06 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 32 32.32 
เกษตรกร 41 41.41 

รวม 99 100.00 
 

 จากตารางที่ 4-34  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
41.41 รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 32.32 และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  
มาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 6.06  ตามล าดับ 
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  4.1.5  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 
ตารางที่ 4-35 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ระยะเวลาที่อาศัย           จ านวน ร้อยละ 
อยู่อาศัย 5 – 10 ปี 24 24.24 
อยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป 75 75.76 

รวม 99 100 
  

 จากตารางที่ 4-35  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่อาศัย 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75.76
รองลงมาอยู่อาศัย 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.24  ตามล าดับ 
 
  4.1.6  ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
 
ตารางที่ 4-36 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จ านวน ร้อยละ 
สื่อสิ่งพิมพ์/จดหมายข่าว 12 12.12 

แผ่นพับ/ใบปลิว 4 4.04 
เสียงตามสาย/ประกาศ 55 55.56 

การบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ 28 28.28 
รวม 99 100 

 

 จากตารางที่ 4-36  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับข้อมูลทางเสียงตามสาย/ประกาศ  
คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมารับข้อมูลทางการบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ คิดเป็นร้อยละ 28.28  
และแผ่นพับ/ใบปลิว มาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 4.04  ตามล าดับ  
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4.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภารกิจงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  4.2.1  ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4-37 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านขั้นตอนการให้บริการ  

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ   
1. การจัดระบบในการให้บริการตามล าดับที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน 96.42 10 
2. ระยะเวลาในการให้บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม 98.02 10 
3. ขั้นตอนการให้บริการในแต่ละข้ันตอน สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง 99.62 10 
4. มีแบบฟอร์ม/ค าร้อง และมีตัวอย่างการกรอกที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 99.22 10 
5. มีการจัดท าผังขั้นตอนการให้บริการ และอยู่ในต าแหน่งที่ชัดเจน 97.22 10 

รวม 98.10 10 
 

 จากตารางที่  4-37  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในส่วนของด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.10 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขั้นตอนการให้บริการในแต่ละขั้นตอน สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง มีค่า
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.62 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมามี
แบบฟอร์ม/ค าร้อง และมีตัวอย่างการกรอกที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีค่าความพึงพอใจเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 99.22 
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  ระยะเวลาในการให้บริการในภารกิจมีความเหมาะสม  
คิดเป็นร้อยละ 98.02 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  มีการจัดท าผังขั้นตอนการให้บริการ 
และอยู่ในต าแหน่งที่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 97.22 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  และการ
จัดระบบในการให้บริการตามล าดับที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 96.42 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 
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  4.2.2  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4-38 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านช่องทางการให้บริการ 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านช่องทางการให้บริการ   
1. มีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลาย 94.66 9 
2. การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการชัดเจน และเข้าใจง่าย 96.66 10 
3. มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 96.26 10 
4. การติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร และช่องทางอ่ืนๆ มีความสะดวก 99.06 10 
5. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นแก่ผู้รับบริการ 97.06 10 

รวม 96.74 10 
 

 จากตารางที่  4-38  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในส่วนของด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.74 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 
คะแนน  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร และช่องทาง อ่ืนๆ  
มีความสะดวก มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.06 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 
คะแนน  รองลงมามีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นแก่ผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 97.06  
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการชัดเจน  
และเข้าใจง่าย คิดเป็นร้อยละ 96.66 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  มีเครื่องมือ/วัสดุ
อุปกรณ์/ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 96.26 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
10 คะแนน  และมีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 94.66  
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

57 

  4.2.3  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
ตารางที่ 4-39 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อซักถาม และอธิบายได้ชัดเจน 97.46 10 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 96.26 10 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ และกระตือรือร้น 98.26 10 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม 94.66 9 
5. เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 96.66 10 

รวม 96.66 10 
 

 จากตารางที่  4-39  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในส่วนของด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.66 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ และกระตือรือร้น มีค่าความพึง
พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.26 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมาเจ้าหน้าที่ให้
ค าแนะน าตอบข้อซักถาม และอธิบายได้ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 97.46 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 
คะแนน เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 96.66 ค่าระดับคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 
96.26 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน และเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 94.66 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
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  4.2.4  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ 4-40 ร้อยละความพึงพอใจ และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจ 
งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
1. สถานที่บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ 96.66 10 
2. ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการพบเห็นได้ง่าย 94.26 9 
3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 95.06 10 
4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเพียงพอ 94.26 9 
5. สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ 93.86 9 

รวม 94.82 9 
 

 จากตารางที่  4-40  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในส่วนของด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.82 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน  
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สถานที่บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ มีค่าความ
พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.66 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมาสถานที่
ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 95.06 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
10 คะแนน  ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการพบเห็นได้ง่าย และมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ในสถานที่ให้บริการอย่างเพียงพอ มีค่าความพึงพอใจเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 94.26 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 9 คะแนน  และสถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 93.86  
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
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5. สรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อภารกิจในแต่ละด้าน 
 
 5.1  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจงานด้านการศึกษา จ าแนกเป็นรายด้าน 
 
ตารางที่  4-41 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจรายด้าน และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการในภารกิจงานด้านการศึกษา จ าแนกเป็นรายด้าน  

การให้บริการสาธารณะของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.44 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 94.86 9 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.53 9 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 95.76 10 
รวม 95.15 10 

 

 จากตารางที่  4-41  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านการศึกษา ในส่วน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.15 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  เมื่อแยกพิจารณาเป็นราย
ด้านข้อ พบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 95.76 ค่าระดับคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมาด้านขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.44 ค่าระดับคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.86 ค่าระดับคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 9 คะแนน  และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.53 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
 
  



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
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 5.2  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจงานด้านรายได้และภาษ ีจ าแนกเป็นรายด้าน 
 
ตารางที่  4-42 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจรายด้าน และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการในภารกิจงานด้านรายได้และภาษี จ าแนกเป็นรายด้าน  

การให้บริการสาธารณะของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 97.11 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 97.96 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.65 10 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 95.42 10 
รวม 96.54 10 

 

 จากตารางที่  4-42  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านรายได้และภาษี  
ในส่วนภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.54 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  เมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายด้านข้อ พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.96 ค่าระดับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมาด้านขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.11 ค่าระดับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.65 ค่าระดับคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 95.42 ค่าระดับคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 
  



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
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 5.3  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 
จ าแนกเป็นรายด้าน 
 
ตารางที่  4-43 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจรายด้าน และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการในภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ จ าแนกเป็นรายด้าน  

การให้บริการสาธารณะของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 96.12 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 96.10 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.48 10 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 96.17 10 
รวม 96.22 10 

 

 จากตารางที่  4-43  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ ในส่วนภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.22 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน   
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านข้อ พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
96.48 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 
96.17 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน ด้านขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.12 
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  และด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.10 
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 
  



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
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 5.4  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในภารกิจงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกเป็น
รายด้าน 
 
ตารางที่  4-44 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจรายด้าน และระดับคะแนน ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการในภารกิจงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ าแนกเป็นรายด้าน  

การให้บริการสาธารณะของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 98.10 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 96.74 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.66 10 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 94.82 9 
รวม 96.58 10 

 

 จากตารางที่  4-44  พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในส่วนภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.58 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  เมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายด้านข้อ พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.10 ค่าระดับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมาด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.74 ค่าระดับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.66 ค่าระดับคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 94.82 ค่าระดับคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
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6. สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4-45 ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจ ระดับคะแนน และอันดับ ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด
ของประชาชนผู้รับบริการ 

การให้บริการสาธารณะของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน อันดับ 

งานด้านการศึกษา 95.15 10 4 
งานด้านรายได้และภาษี 96.54 10 2 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 96.22 10 3 
งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 96.58 10 1 

รวม 96.12 10  
 

 จากตารางที่  4-45  พบว่า  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของภารกิจ 
ทั้ง 4 งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.12 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  เมื่อแยก
พิจารณาเป็นรายงาน พบว่า  งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.58  
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมางานด้านรายได้และภาษี คิดเป็นร้อยละ 96.54  
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 96.22 
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  และ งานด้านการศึกษา มี ความพึงพอใจมาเป็นล าดับ
สุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 95.15 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 
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บทที่  5  สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
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บทท่ี  5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ครั้งนี้   

มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการบริการ  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ได้ก าหนดงานที่ท าการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวน 4 งาน ได้แก่ 1) งานด้านการศึกษา   2) งานด้านรายได้และภาษี    
3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ และ 4) งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือน าผลความคิดเห็นของ
ประชาชนไปปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสนองตอบความต้องการของประชาชน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหว้า และเป็นผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 396 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้  ดังนี้ 

1. สรุปผลการศึกษา 
2. อภิปรายผล 
3. ข้อเสนอแนะ  
 

1. สรุปผลการศึกษา 
 
 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.1.1 ภารกิจงานด้านการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น 
ร้อยละ 52.53 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.35 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
61.62 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 41.41 อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหว้ามาเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84.85 และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางเสียงตามสาย/
ประกาศ คิดเป็นร้อยละ 84.85  ตามล าดับ 
  1.1.2 ภารกิจงานด้านรายได้และภาษี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 65.66 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.34 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/เทียบเท่า  
คิดเป็นร้อยละ 39.39  ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 35.35  อยู่อาศัยในเขตองค์การ
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บริหารส่วนต าบลหนองหว้ามาเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65.66 และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทาง
เสียงตามสาย/ประกาศ คิดเป็นร้อยละ 50.51  ตามล าดับ 
  1.1.3 ภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 50.51 มีอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.36 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ 42.42 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 35.35  อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้ามาเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 78.79 และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางเสียงตาม
สาย/ประกาศ คิดเป็นร้อยละ 46.46  ตามล าดับ 
  1.1.4 ภารกิจงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  
คิดเป็นร้อยละ 67.68 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.29 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 39.39 ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 41.41 อยู่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหว้ามาเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 75.76 และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางเสียงตามสาย/
ประกาศ คิดเป็นร้อยละ 55.56  ตามล าดับ 
 

 1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหว้า 
 

ตารางที่  5-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า   
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ภารกิจงาน ด้านการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 

1. งานด้านการศึกษา ด้านขั้นตอนการให้บริการ 95.44 10 
 ด้านช่องทางการให้บริการ 94.86 9 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 94.53 9 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 95.76 10 

 รวม 4 ด้าน 95.15 10 
2. งานด้านรายได้และภาษี ด้านขั้นตอนการให้บริการ 97.11 10 

 ด้านช่องทางการให้บริการ 97.96 10 
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 95.65 10 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 95.42 10 

 รวม 4 ด้าน 96.54 10 
3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 96.12 10 
 ด้านช่องทางการให้บริการ 96.10 10 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.48 10 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 96.17 10 

 รวม 4 ด้าน 96.22 10 
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ตารางท่ี  5.1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

ภารกิจงาน ด้านการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน 

4. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านขั้นตอนการให้บริการ 98.10 10 
 ด้านช่องทางการให้บริการ 96.74 10 

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 96.66 10 
 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 94.82 9 

 รวม 4 ด้าน 96.58 10 
รวมเฉลี่ยทั้ง 4 ภารกิจงาน  95.62 10 

 

 จากตารางที่  5-1 พบว่า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีผลการประเมินความพึงพอใจในภารกิจงาน  
ทั้ง 4 งาน ดังนี้ 
  1.2.1  ภารกิจงานด้านการศึกษา  
  ผลการประเมินผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านการศึกษา ในส่วนภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.15 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านข้อ 
พบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าความพึงพอใจมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 95.76 ค่าระดับคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมาด้านขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.44 ค่าระดับคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 10 คะแนน  ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.86 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 9 คะแนน  และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.53 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
9 คะแนน ตามล าดับ 
  1.2.2 ภารกิจงานด้านรายได้และภาษี  
  ผลการประเมินผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านรายได้และภาษี  
ในส่วนภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.54 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  เมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายด้านข้อ พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.96 ค่าระดับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมาด้านขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.11 ค่าระดับ
คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.65 ค่าระดับคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 95.42 ค่าระดับคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 
  1.2.3 ภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 
  ผลการประเมิน ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ ในส่วนภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.22 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน   
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านข้อ พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
96.48 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมาด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 
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96.17 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน ด้านขั้นตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.12 
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  และด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.10 
ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน ตามล าดับ 
  1.2.4 ภารกิจงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  ผลการประเมินผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภารกิจงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในส่วน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.58 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  เมื่อแยกพิจารณาเป็นราย
ด้านข้อ พบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.10 ค่าระดับคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมาด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.74 ค่าระดับคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.66 ค่าระดับคะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ 10 คะแนน  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 94.82 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจ
เท่ากับ 9 คะแนน ตามล าดับ 
 

2. อภิปรายผล 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ในงานบริการ 4 
ภารกิจงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ 1) ภารกิจงานด้านการศึกษา  2) ภารกิจงานด้านรายได้
และภาษี  3) ภารกิจงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการและ 4) ภารกิจงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยท าการ
ประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  สามารถอภิปรายผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ได้  ดังนี้ ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของภารกิจทั้ง 4 งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.12 ค่าระดับคะแนนความ
พึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายงาน พบว่า  งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีค่าความพึง
พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.58 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  รองลงมางานด้าน
รายได้และภาษี คิดเป็นร้อยละ 96.54 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ คิดเป็นร้อยละ 96.22 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 10 คะแนน  และ งานด้าน
การศึกษา มีความพึงพอใจมาเป็นล าดับสุดท้าย คิดเป็นร้อยละ 95.15 ค่าระดับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 
10 คะแนน ตามล าดับ 
  ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ เพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ของคณะกรรมกลางการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
และคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ในส่วนของตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ โดยพิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า 
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ในภารกิจงาน
ทั้ง 4 งาน ได้ผลภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 96.12 เมื่อพิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน จะ
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ตรงกับเกณฑ์การประเมินร้อยละของระดับความพึงพอใจผู้รับริการ ระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 95  
ขึ้นไป ซึ่งจะได้คะแนน 10 คะแนน 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
 
 3.1 ข้อเสนอแนะต่อช่องทางการให้บริการ 
  - ไม่พบข้อมูล 
 
 3.2 ข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  - การแจกแจงงบประมาณของ อบต. ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึงกัน 
 
 3.3 ข้อเสนอแนะต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
  - การบริหารจัดการเสียงตามสายภายในเขต อบต. ให้คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  - การบริหารจัดการถนนหนทางที่ช ารุดบางจุดภายในเขต อบต. 
  - การบริหารจัดการไฟส่องสว่างตามไหล่ทางบางจุดให้เพียงพอ และซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุดบางจุด
ให้อยู่ในสภาพปกต ิ
  - การบริหารจัดการเพ่ิมถังขยะบางจุดในแต่ละหมู่บ้าน ภายในเขต อบต.  
 
 3.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  - การบริหารจัดการประปาหมู่บ้านให้ไหลเป็นปกติและปราศจากสีขุ่น 
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ค าชี้แจง 

 1) แบบสอบถามนี้ จัดท าเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหว้า และคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ซึ่ง
เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางในการท าหน้าที่ส ารวจความพึงพอใจ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและปรับปรุงเพื่อก าหนดนโยบายการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนต่อไป 
 2) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลในการเข้ารับภารกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
  ส่วนที่ 4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
  ส่วนที่ 5 แบบสอบถามโครงการดีเด่น และโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด (ถ้ามี) 
 3) การตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงท่านที่สุด และผู้ตอบแบบสอบถาม
ครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า และเป็นผู้รับบริการสาธารณะทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมทั้งนี้ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งคณะที่ปรึกษาฯ จะวิเคราะห์ผลข้อมูลภาพรวม
เท่านั้น และไม่มีผลกระทบต่อท่านในการรับบริการแต่อย่างใด  
 
 

ขอขอบคุณท่าน ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม และให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

แบบสอบถาม 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

จากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า จังหวัดสระแก้ว ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลในการเข้ารับภารกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓ ลงใน   หน้าภารกิจที่ท่านได้เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหว้า 

   1) ด้านการศึกษา   

   2) ด้านรายได้และภาษี   

   3) ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 

   4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  ✓  ลงใน    หรือเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงที่เกี่ยวกับตัวท่านที่สุด 

 1) เพศ     ชาย     หญิง 

 2) อายุ     อายุต่ ากว่า 21 ปี    อายุ 21 – 30 ปี 
      อายุ 31 – 40 ปี    อายุ 41 – 50 ปี 
      อายุ 51 – 60 ปี    อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

 3) ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 
      อนุปริญญา/เทียบเท่า    ปริญญาตรี 
      สูงกว่าปริญญาตรี    อ่ืนๆ (ระบุ.........................................) 

 4) อาชีพ     รับจ้างทั่วไป     ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 
      พนักงานบริษัท    ค้าขาย/อาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว 
      เกษตรกร     นักเรียน/นักศึกษา 
      อ่ืนๆ (ระบุ.........................................) 

 5) ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
      อยู่อาศัยต่ ากว่า  1  ปี   อยู่อาศัย  1 – 3 ปี 
      อยู่อาศัย  3 – 5 ปี    อยู่อาศัย  5 – 10 ปี 
      อยู่อาศัย  10 ปีขึ้นไป 

 6) ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ( สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 
      สื่อสิ่งพิมพ์/จดหมายข่าว   แผ่นพับ/ใบปลิว 
      เว็บไซต์     เสียงตามสาย/ประกาศต่างๆ 
      สื่อวิทยุ/โทรทัศน์    การบอกต่อจากเพ่ือนหรือญาติ 
      อ่ืนๆ (ระบุ.........................................) 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ค าชี้แจ้ง : ให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ในแต่ภารกิจ 
โดยให้คะแนนร้อยละของความพึงพอใจเต็ม 100% (เปอร์เซ็นต์) ในแต่ละข้อ และท่านเห็นควรให้คะแนนองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหว้า เท่าใด 
 

การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

( คะแนนเต็ม 100% ) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 

1) การจัดระบบในการให้บริการตามล าดับที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน           

2) ระยะเวลาในการให้บริการในภารกิจ มีความเหมาะสม           

3) ขั้นตอนการให้บริการในแต่ละขั้นตอน สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง           

4) มีแบบฟอร์ม/ค าร้อง และมีตัวอย่างการกรอกที่ชัดเจนเข้าใจง่าย           

5) มีการจัดท าผังขั้นตอนการให้บริการ และอยู่ในต าแหน่งที่ชัดเจน           

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 

1) มีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ที่หลากหลาย           

2) การประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการชัดเจน และเข้าใจง่าย           

3) มีเครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ           

4) การติดต่อทางโทรศัพท์/โทรสาร และช่องทางอื่นๆ มีความสะดวก           

5) มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นแก่ผู้รับบริการ           

3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

1) เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าตอบข้อซักถาม และอธิบายได้ชัดเจน           

2) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง           

3) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ เอาใจใส่ และกระตือรือร้น           

4) เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม           

5) เจ้าหน้าที่แต่งกายสะอาด สุภาพ และวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม           

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1) สถานที่บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการ           

2) ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการพบเห็นได้ง่าย           

3) สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย           

4) มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการอย่างเพียงพอ           

5) สถานที่จอดรถมีความสะดวก และเพียงพอในการรับบริการ           
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ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง : โปรดแสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของตัวท่าน ในการรับบริการที่ท่านประทับใจหรือจุด 
    ในการรับบริการที่ท่านเห็นควรปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 1) การรับบริการที่ท่านประทับใจ 
 ...................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................... 

 2) จุดในการบริการที่ควรปรับปรุง  
 ...................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................... 

 3) ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ...................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................... 
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คณะผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 

อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

77 

 

คณะผู้วิจัย 
 

 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิชดุา  จันทร์ข้างแรม  ที่ปรึกษา 
  ๒. ดร.เสริมสิทธิ์    สร้อยสอดศรี   หัวหน้าโครงการ 
  ๓. ดร.พรรณธร   ครุธเนตร    กรรมการ 
  ๔. อาจารย์ยิ่งยศ   ศรีบุญเรือง    กรรมการ 
  ๕. นางจริยา   ธรรมธัญ     กรรมการและเลขานุการ 
  ๖. นางสาวสโรชา  ฉายลักษณ์    กรรมการและเหรัญญิก 
   ๗. นางสาววารุณี     สายเนียม   กรรมการและพัสดุ  


