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บทสรุปของผู้บริหาร 

 
โครงการ    รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการของ 
   องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  
ปีงบประมาณ 2564 
ด าเนินการโดย  รองศาสตราจารย ์ดร. นพพร จนัทรน าชู  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 
ความเป็นมาและความส าคญั 
 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม   อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ไดต้ระหนกั 
ถึงความส าคญัของการบริหารจดัการ ที่ตอบสนองกบัความตอ้งการของประชาชนผูร้ับบริการ โดย
มุ่งหวงัที่จะให้บริการขององคก์รด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไดผ้ลเป็นที่น่าพึงพอใจที่สุด 
การด าเนินงานตามพนัธกิจขององค์กร จึงจ าเป็นตอ้งได้รับการทบทวน ติดตาม ตรวจสอบอย่าง
ต่อเน่ือง  เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการตดัสินใจวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน  ให้เกิด
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความตอ้งการของผูร้ับบริการ  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล
สระส่ีมุม  จึงได้มอบหมายให้    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท าการส ารวจและ
ประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  
อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม   
 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 

 1. เพื่อศึกษาระดบัของความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการงานขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในงานบริการดงัต่อไปน้ี 1) งาน
ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  2) งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  3) งานดา้นการ
จดัเก็บภาษี  4) งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงครอบคลุมกรอบความพึงพอใจ
ดังน้ี  ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  ความพึง
พอใจต่อเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก      
 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 
ระเบียบวิธีในการประเมิน 



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  ปีงบประมาณ 2564 ค 
 

 

 การประเมินครั้ งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากตวัอย่างของประชากร
ผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  โดยใชสู้ตรการค านวณขนาดตวัอย่างดว้ยยามา
เน่  (Yamane) และสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling)  เน่ืองจากการ
ด าเนินงานอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้วิธีโทรศพัทใ์นการสอบถามขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างเป็นหลกัโดยขอทะเบียนรายช่ือและเบอร์โทรศพัท์จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลและ
ผูน้ าชุมชน  เพื่อหลีกเล่ียงการพูดคุยแบบเห็นหน้า  ประกอบกับการลงพ้ืนท่ีบางแห่งท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ี
เส่ียงโรคโควิด 19 โดยได้รับความช่วยเหลือจากผูน้ าชุมชน  การเก็บรวบรวมขอ้มูลภายในเดือน
สิงหาคม  2564  เคร่ืองมือการประเมินเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาจากการศึกษาเอกสาร
และวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง   โดยครอบคลุมความพึงพอใจดังต่อไปน้ี   ดา้นขั้นตอนการให้บริการ   
ดา้นช่องทางการให้บริการ   ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  จากนั้นน า
เคร่ืองมือตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) และความถูกตอ้งความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  Validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (index of item 
objective congruence: IOC) ของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ พบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง
มากกว่า 0.5 ทุกขอ้  ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูป้ระเมินใชค้่าสถิติดงัน้ี ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อย
ละ และวิเคราะห์เน้ือหาในส่วนของขอ้เสนอแนะ 
 
สรุปผลการประเมิน 
 

 การสรุปผลการประเมินครั้ งน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอโดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉล่ียของแต่ละ
งานบริการจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี 
 ล าดับที่ 1 งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  พบว่า มีความพึงพอใจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (=4.82)   คิดเป็นร้อยละ 96.45 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่
ในระดับ10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและมีคะแนน
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 ทุกด้าน เรียงลำดับดังนี้  ด้านขั้นตอนการให้บริการ (=4.84)    
คิดเป็นร้อยละ 96.89   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (=4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.66  ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก (=4.83)  คิดเป็นร้อยละ 96.56   ด้านช่องทางการให้บริการ (=4.78) คิดเปน็ร้อย

ละ 95.68  ตามล าดบั 
 
 



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  ปีงบประมาณ 2564 ง 
 

 ล าดับที่ 2 งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   พบว่ามีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (=4.81)   คิดเป็นร้อยละ 96.17 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่
ในระดับ10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและมีคะแนน
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 ทุกด้าน เรียงลำดับดังนี้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (=4.83)   
คิดเป็นร้อยละ 96.65 ด้านขั้นตอนการให้บริการ (=4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.56   ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก (=4.80)  คิดเป็นร้อยละ 95.92  ด้านช่องทางการให้บริการ (=4.78) คิดเป็นรอ้ยละ 

95.54  ตามล าดบั 
 
 ล าดับที่ 3 งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พบว่ามีความพึงพอใจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (=4.80)   คิดเป็นร้อยละ 96.01 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่
ในระดับ10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและมีคะแนน
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 ทุกด้าน เรียงลำดับดังนี้   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (=4.86)  
คิดเป็นร้อยละ 97.16  ด้านขั้นตอนการให้บริการ (=4.80) คิดเป็นร้อยละ 95.92  ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก (=4.78)  คิดเป็นร้อยละ 95.65  ด้านช่องทางการให้บริการ (=4.77) คิดเป็นรอ้ยละ 

95.32   ตามล าดบั    
   
  ล าดับที่ 4 งานด้านการจัดเก็บภาษี  พบว่า มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด  (=4.78)   คิดเป็นร้อยละ 95.58 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับ10 ทุกด้าน เรียงลำดับดังนี้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (=4.83)  คิดเป็นร้อยละ 96.53   ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ (=4.77)    คิดเป็นร้อยละ 95.35   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (=4.76)  

คิดเป็นร้อยละ 95.24   ด้านช่องทางการให้บริการ (=4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.19  ตามล าดบั    
 
  สรุปผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล      
สระส่ีมุม ทั้ง 4 งานบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (=4.80)  คิดเป็นร้อยละ 96.05 
มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแต่ละงาน พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกงาน เรียงล าดบัดงัน้ี งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง (=4.82) คิดเป็น
ร้อยละ 96.45 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 รองลงมาคือ งานด้านการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอายุ  (=4.81)  คิดเป็นร้อยละ 96.17 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  งาน
ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (=4.80) คิดเป็นร้อยละ 90.1 มีคุณภาพการให้บริการอยูใ่น



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  ปีงบประมาณ 2564 จ 
 

ระดบั 10 และ  งานดา้นการจดัเก็บภาษ ี(=4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.58 มีคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดบั 10 ตามล าดบั   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีมุม  อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม    ในภาพรวม ด้านเจ้าหน้าท่ีมีดังน้ี มีการ
อ านวยความสะดวกดี  ให้ความช่วยเหลือดีมาก  ท างานดี เป็นกนัเอง ขยนั ท างานรวดเร็ว   ประสาน
กบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดด้ ี   มีอธิบายชดัเจน   ให้ค าแนะน าเร่ืองปลูกส่ิงก่อสร้างดีมาก  ซ่ึงเป็นส่ิง
ที่ดี องคก์รควรรักษาส่ิงน้ีไว ้ เมื่อพิจารณารายดา้นพบขอ้เสนอแนะดงัน้ี งานดา้นการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอายุ   ควรมีการจัดการให้ความรู้กับผูดู้แลผูสู้งอายุ ให้เหมาะสม ทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต   ควรเพ่ิมเบ้ียผูสู้งอายุ     ควรจดักิจกรรมสันทนาการการให้ผูสู้งอายุ เช่น พาไปเที่ยววดั
ต่างๆ   ควรประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ ในเร่ืองดูแลสุขภาพตนเองอย่างง่ายๆ    ควรออกเยี่ยมผูสู้งอายุ
ตามบา้นเพ่ือรับทราบปัญหา   งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   ควรเพ่ิมการอบรมให้ความรู้
แต่ผูน้ าชุมชน  หน่วยอาสา ในด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ควรมีการรณรงคด์ว้ยรถ
กระจายเสียงให้ประชาชนตระหนกัถึงดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ควรเพ่ิมรถบรรทุกน ้า
เพื่อใชใ้นการบรรเทาสาธารณภยั  งานดา้นการจดัเก็บภาษี   มีช่องในการจ่ายค่าภาษีที่หลากหลาย 
มีการโทรศพัทเ์ตือนเร่ืองภาษี   เป็นส่ิงท่ีดีควรรักษาไว ้
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                                                                       หัวหน้าโครงการ   

        ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  



 จ 
 

 
ค าน า 

 
 รายงานประเมินฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  อ าเภอกำแพงแสน จังหวดันครปฐม   ในงานบริการ
ดงัต่อไปน้ี    1) งานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  2) งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั  3) งานด้านการจดัเก็บภาษี  4) งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงครอบคลุม
ความพึงพอใจใน ดา้นขั้นตอนการให้บริการ  ดา้นช่องทางการให้บริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  
และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  โดยทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  ร่วมมือกบั สาขาวิชา
พฒันศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท าการส ารวจ
และประเมินความพึงพอใจ 
 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้ด าเนินการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ 
อย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  มีความยุติธรรม โปร่งใส เพื่อให้ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ
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บทที่ 1 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญั 
 
 การปกครองทอ้งถ่ินถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่รัฐบาลมอบอ านาจ
ในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ โดยหลักการกระจายอ านาจและให้อิสระแก่ท้องถ่ินเพ่ือ
ปกครองตนเอง โดยให้ความส าคญักบัการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ให้มี
การกระจายอ านาจให้กบัทอ้งถ่ิน โดยเน้นให้ทอ้งถ่ินมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการก าหนด
ทิศทางในการบริหารทอ้งถ่ินของตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางด้านการบริหาร
ก าลงัคน และงบประมาณ ทั้งน้ีเนน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน 
 สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ีย
ไม่ต ่ากว่าปีละหน่ึงแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑร์ายไดเ้ฉล่ียในวรรคสอง อาจจดัตั้งเป็นองคก์าร
บริหารส่วนต าบลได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  โดยยกฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล   เหตุที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ขึ้นมาใหม่นั้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการปกครองสู่ประชาชนมากขึ้น จงึได้
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ “สภาตำบล” ที่มีอยู่เดิม และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตสิภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่
กำหนด ข้ึนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 5 พ.ศ.2552) ในการพฒันาต าบลทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม(มาตรา 66) โดยมีหนา้ที่ตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ดงัต่อไปน้ี (มาตรา 67)  
  (1) จดัให้มีและบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 
            (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล 
         (3) ป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ 
  (4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
            (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
            (6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ 
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           (7) คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
            (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของ
ทอ้งถ่ิน 
            (9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็น และสมควร 
 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลอาจท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปน้ี (มาตรา 
68)  
           (1) ให้มีน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
            (2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
           (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 
            (4) ให้มีและบ า รุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และ
สวนสาธารณะ 
            (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
            (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
            (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
            (8) การคุม้ครองดูแลรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดิน 
             (9) การหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
           (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
           (11) กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย ์
            (12) การท่องเที่ยว 
  (13) การผงัเมือง 
 ตามเอกสารของส านักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว380  ประกาศ
เร่ืองก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนทอ้ง ถ่ิน ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558    ในมิติที่ 2  ด้านคุณภาพการ
ให้บริการก าหนดให้การส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  หน่วยงานของรัฐ  
หน่วยงานเอกชนท่ีมารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ต้องมีการส ารวจหรือ
ประเมินความพึงพอใจอย่างนอ้ย 4 งาน เช่น  
  (1) งานดา้นบริการกฎหมาย 
            (2) งานดา้นทะเบียน 
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           (3) งานดา้นโยธา  การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
            (4) งานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และสุขาภิบาล 
            (5) งานดา้นการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
            (6) งานดา้นการศึกษา 
            (7) งานดา้นเทศกิจ  หรือป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 
            (8) งานดา้นรายไดห้รือภาษี 
  (9) งานดา้นพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
           (10) งานดา้นสาธารณสุข 
           (11) งานดา้นอ่ืนๆ 
 
 เน่ืองจากการประเมินในมิติที่ 2  เป็นมิติที่เกี่ยวกบัคุณภาพการให้บริการ ดงันั้นการส ารวจ
ครั้ งน้ีจึงใช้หลักคุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่ก าหนดคุณภาพการให้บริการตามรูปแบบ  
SERVQUAL ของ Parasuraman   โดยปรับให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัิของส านักงาน  ก.จ. ก.ท. 
และ ก. อบต.  ดงันั้นจึงมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ  ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  ความ
พึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ   ความพึงพอใจต่อเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ และความพึงพอใจต่อ
ส่ิงอ านวยความสะดวก      
 องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม เห็น
ความส าคญัของการพฒันา และความจ าเป็นของการบริหารจดัการที่ตอบสนองกับความตอ้งการ
ของประชาชนผูร้ับบริการ โดยมุ่งหวงัที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  และเพื่อเป็นขวญั
ก าลงัใจ แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีตั้งใจทุ่มเทในการปฏิบตัิหน้าที่ให้บรรลุวตัถุประสงค์ ดังนั้นทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม จึงได้ร่วมมือกับ  ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์    มหาวิทยาลยัศิลปากร  ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการ
ให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   สระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เพื่อน าผล
การประเมินมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 1. เพื่อศึกษาระดบัของความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในงานบริการดงัต่อไปน้ี 1) งานดา้นการ
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พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  2) งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  3) งานด้านการจดัเก็บ
ภาษี  4) งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงครอบคลุมกรอบความพึงพอใจดังน้ี  
ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ   ความพึงพอใจ
ต่อเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก      
 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 
ขอบเขตการประเมิน 
 

 1. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  การประเมินความพึงพอใจครั้ งน้ี ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร ที่อาศยัอยู่ใน
พ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในแต่ละงานบริการ 
 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  การประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวดันครปฐม ครั้ งน้ีมีเน้ือหาครอบคลุมในงานบริการ
ดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่  

  2.1  งานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ   
  2.2  งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
  2.3  งานดา้นการจดัเก็บภาษี   
  2.4  งานดา้นโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
      

  3. ขอบเขตด้านประชากร และตัวอย่าง 
       ประชากรในการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม คือ  ประชาชนที่รับบริการ ใน
งานดังต่อไปน้ี  1) งานด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  2) งานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั  3) งานด้านการจดัเก็บภาษี  4) งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง อย่างนอ้ย 
1 ครั้ ง ใน 1 ปีที่ผ่านมา 
 
 4  ขอบเขตด้านตัวแปรในการศึกษา 
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    ตัวแปรในการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  ครั้ งน้ี คือ ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการแต่ละงานบริการ ในด้าน
ต่อไปน้ี 

 - ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
 - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
 - ความพึงพอใจต่อเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 
 - ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก 

    
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผูร้ับบริการ หมายถึง ประชาชนที่อาศยัอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม             
อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ผูท้ี่รับบริการจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าแพงแสนในงาน
บริการดังต่อไปน้ี    งานด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ    งานด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภยั    งานดา้นการจดัเก็บภาษี    งานดา้นโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
 2. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ หมายถึง ความรู้สึก ท่าทาง ความคิดเห็นหรือทศันคติที่
เกิดขึ้นของผูร้ับบริการ ภายหลงัจากไดร้ับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ในงาน
บริการดังต่อไปน้ี  งานด้านการคมนาคมขนส่งและเส้นทางสัญจร   งานด้านป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ    เช่น โรคไขเ้ลือดออก   งานดา้นการส่งเสริม พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุและผูพ้ิการ   
งานด้านส่ือการประชาสัมพนัธ์ การให้บริการตามช่องทางต่างๆ  โดยแต่ละงานบริการครอบคลุม
ใน 4 ดา้น ดงัน้ี 
        2.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึก ท่าทาง ความ
คิดเห็นหรือทัศนคติท่ีเกิดขึ้นของผูร้ับบริการต่อขั้นตอนการขอรับบริการ ได้แก่ ขั้นตอนการ
ให้บริการ  ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตวั ความรวดเร็วในการให้บริการ ความชัดเจนใน
การอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ   (เรียงตามล าดบัก่อนหลงั มีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั) ความสะดวกที่ไดร้ับจากการ
บริการแต่ละขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความตอ้งการของผูร้ับบริการ 
เป็นตน้        
   2.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  หมายถึง  ความรู้สึก ท่าทาง ความ
คิดเห็นหรือทศันคติท่ีเกิดขึ้นของผูร้ับบริการต่อช่องทางการให้บริการ  ไดแ้ก่  มีการประชาสัมพนัธ์
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ช่องทางการให้บริการ   มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย  มีความสะดวกในการเขา้ถึงช่องทาง
การให้บริการ  มีช่องทางการเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นต่อการให้บริการ มีการติดต่อให้ข้อมูลทาง
ออนไลน ์เช่น เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น      

 2.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ หมายถึง  ความรู้สึก ท่าทาง ความ
คิดเห็นหรือทัศนคติท่ีเกิดขึ้ นของผู ้รับบริการต่อเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ ได้แก่ ความสุภาพ 
กิริยามารยาทของเจา้หนา้ที่ผูใ้ห้บริการ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี 
เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงขอ้สงสัย ให้ค าแนะน า     
ช่วยแก้ปัญหาได้ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผูร้ับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบตัิ ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตในการปฏิบตัิหนา้ท่ี เช่น การไม่รับสินบน การไมห่าประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นตน้ 
         2.4 ความพึงพอใจต่อส่ิงอ านวยความสะดวก หมายถึง ความรู้สึก ท่าทาง ความ
คิดเห็นหรือทัศนคติท่ีเกิดขึ้นของผูร้ับบริการต่อส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ สถานท่ีตั้งของ
หน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ที่
จอดรถ ห้องน ้ า โรงอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งคอยรับบริการ ความสะอาดของสถานที่
ให้บริการโดยรวม ความเพียงพอของอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการให้บริการ คุณภาพและความทนัสมยั
ของอุปกรณ์/เคร่ืองมือ การจดัสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใชบ้ริการ 
ป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพนัธ์มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย มีส่ือแจง้ให้ประชาชน
ทราบเกี่ยวกบังานที่ประเมิน เช่น รถกระจายข่าว  จดหมาย  ส่ือบุคคล เป็นตน้ 
 ๓ .  องค์การบริหารส่วนต าบล  หมายถึง  องค์การบริหาร ส่วนต าบลสระส่ีมุม                  
อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เป็นองคก์รในการบริหารจดัการพฒันาต าบล และเป็นไปตาม
นโยบายกระจายอ านาจให้แก่ทอ้งถ่ินในการบริหารกิจการของต าบล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษาและวฒันธรรม 
 4. งานด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกบั
งานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน  
 ๕.  งานด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกบั
งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน  
 ๖. งานดา้นการจดัเก็บภาษี  หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกบังานดา้นการจดัเกบ็
ภาษี  เพื่อให้มีประสิทธิภาพภาพในการให้บริการแก่ประชาชน  
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 ๗.  งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกบังานดา้นส่ือการประชาสัมพนัธ์ การให้บริการตามช่องทางต่างๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพภาพ
ในการให้บริการแก่ประชาชน 
   
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผูบ้ริหารและปฏิบตัิงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม ทราบขอ้มูลความพึงพอใจของผูร้ับบริการ ในงานบริการดังต่อไปน้ี  1) งานด้านการ
พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  2) งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  3) งานด้านการจดัเก็บ
ภาษี  4) งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 
รวมทั้งขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผนการ
บริหารจดัการให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองกบัความตอ้งการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 



 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล  สระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ  จึงนำเสนอข้อมูลทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
2. การประเมินมิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
3. แนวความคิดเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ (Public Service)  
4. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 
1. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
1.1.ด้านกายภาพ 
 1.1.1 ที่ต้ัง/อาณาเขต 

  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  
จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 19 มกราคม  พ.ศ. 2539 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง ถนนดอนเตาอิฐ –เกาะไผ่เถื่อน  อำเภอกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม  73140 ระยะห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ  43 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน ระยะ
จากอำเภอกำแพงแสน ประมาณ 8 กิโลเมตร 

 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ   ติดต่อตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 ทิศใต้    ติดต่อตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 
     ตำบลดอนข่อย  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 
                     ติดต่อกับตำบลทุ่งบัว       อำเภอกำแพงแสน        จังหวัดนครปฐม 

 
 1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม เป็นพ้ืนที่รับน้ำจากคลองเจริญสุข และ
คลองชลประทาน ซ่ึงไหลจากจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังในพ้ืนที่ 
 1.1.3 ลักษณะภูมอิากาศ  
 ภูมิอากาศของตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (tropical 
savannah climate) สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน ส่วนฤดู
หนาวอากาศไม่หนาวจัด จากสถิติของสถานีตรวจอากาศเกษตรกำแพงแสน กรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง 20ปี (พุทธศักราช 2505 – 2535) 
เฉลี่ยแล้วอุณหภูมิทั้งปีประมาณ 28 องศาเซลเซียส โดยฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนและ
แห้ง อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน เฉลี่ย  36.8 องศาเซลเซียส และมีลมพัดจากอ่าวไทยเข้าสู่จังหวัดนครปฐมทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 
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 ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงเป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน มีปริมาณฝนรวมต่อปี  
1,002.1มิลลิเมตร มีจำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย 101.8 วัน โดยฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และจะตกชุกในเดือน
กันยายน ช่วงฤดูฝนมีความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 72 % 
  ฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม ซ่ึงเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาความ
หนาวมาสู่ประเทศไทย โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเป็นช่วง ๆ ช่วงหนาวที่สุด จะอยู่ในราวปลายเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม 
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 17.2องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 34 – 40 %  
 
 1.1.4 ลักษณะของดิน 
  ตำบลสระสี่มุม ประกอบด้วยชุดดิน 4 ชดุดิน ได้แก่ ดินชดุที่ 4  ดินชุดที่ 11 ดินชุดที่  33 และ 38  ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี้   
 กลุ่มชุดดินที่ 4 ลักษณะโดยทั่วไปมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ำตาลปนเทา หรือสีน้ำตาล ดินล่างมีสีน้ำตาล
ปนเทาหรือสีน้ำตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ำตาลปนเหลือง หรือสีน้ำตาลแก่ อาจพบก้อนปูน ก้อนสารเคมีสะสมพวก
เหล็กและแมงกานีสในชั้นดินล่าง  การระบายน้ำค่อนข้างเลว ถึงเลวพบตามที่ราบเรียบ หรือที่ราบลุ่มระหว่างคัดดินริมลำน้ำ กับลาน
ตะพักน้ำค่อนข้างใหม่ น้ำแช่ขัง ในฤดูฝนลึก 30 – 50 เซนติเมตร นาน 4 – 5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง PH 
5.5-6.5 ถ้าหากดินมีก้อนปูนปะปนอยู่ PH จะเป็น 7.0-8.0 ปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทำนา บางแห่งยกร่องเพ่ือปลูกผัก 
หรือไม้ผล ซ่ึงมักจะให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 
 
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ในฤดูฝนมีน้ำแช่ขัง นาน 4-5 เดือน  
 ตัวอย่างดินในชุดนี้ ได้แก่ ชัยนาท  ราชบุร ี ท่าพล  สระบุร ี และบางมูลนาค 
 กลุ่มชุดดินที่ 11 ลักษณะโดยทั่วไปมีเน้ือดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดำหรือเทาแก่ ดินล่างมีสีเทา และมีจุดประสี
น้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่จำนวนมาก ในช่วงดินล่างตอนบนจะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซด์ ในระดับความลึก 
50-100 ซม. จากผิวดิน พบบริเวณที่ขังน้ำนาน 6-7 เดือน เป็นดินลึกมีการระบายน้ำเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ ดินมีปฏิกิริยา
เป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด  PH 4.5-5.0  
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ดินมีกรดจัดมากอาจขาดแร่ธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และฟอสฟอรัส หรืออาจมีสาร
ลายพวกอลูมินั่มและเหล็กมาเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช ฤดูฝนน้ำแช่ขังนาน 3-7 เดือน ถ้าดินเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยและปูน
ในอัตราที่เหมาะสมและมีการควบคุมน้ำหรือจัดระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให้ผลผลิตดีขึ้น  
 กลุ่มชุดดินที่ 33 ลักษณะโดยทั่วไปมีเน้ือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแป้ง ดินมีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลปนแดง บางแห่ง
ในดินส่วนล่างๆ มีจุดประสีเทา และน้ำตาล อาจมีแร่ไนก้า หรือก้อนปูนปะปน อาจเกิดวัตถุต้นกำเนิดดินตะกอนลำน้ำ พบบนสันดิน
ริมน้ำเก่า และเนินตะกอนรูปพัด มีพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นรูปคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2-12% เป็นดินลึกมาก มี
การระบายน้ำดี ถึงดีปานกลาง ระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมี  PH 
ประมาณ 6.5-7.5 ได้แก่ ชุดดินดงยางเอน ชุดดินกำแพงแสน ชุดดินกำแพงเพชร และชุดดินลำสนธิธาตุพนม 
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  มีความเส่ียงต่อการขาดน้ำในบางปี 
               กลุ่มชุดดินที่ 38 ลักษณะทั่วไปเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายละเอียด มีลักษณะการทับถมเป็นตะกอนลำน้ำในแต่ละ
ช่วงเวลา  ดินมีสีน้ำตาลอาจพบจุดประสีน้ำตาลเข้มในดินชั้นล่างเกิดจากวัตถุต้นกำเนิด  พวกตะกอนลำน้ำพบบริเวณสันดินริมนำ้ที่มี
สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างเรียบ  มีความราดชันประมาณ  0-2 % เป็นดินลึกมีการระบายน้ำดีปานกลาง  ระดับน้ำใต้ดินลึกประมาณ  1  เมตร 
ในฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ph 5.0-7.0ปัจจุบันบริเวณนี้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ปลูกพืชและสวนผลไม้ 
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นดินทรายในบางปีจะมีน้ำท่วมฉับพลันจากแม่น้ำ  และอาจเสี่ยง
ต่อการขาดน้ำขณะฝนทิ้งช่วง 
ที่มา  : สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน 
1.2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 1.2.1 เขตการปกครอง 
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 ตำบลสระสี่มุม มีพื้นที่ทั้งสิ้น  25,419  ไร่  (40.67 ตร.กม.) โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร    โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน    24  หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

    

หมู่ที่ 1 บ้านสระ นายสนั่น  สระทองยอด ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 2 บ้านโคก นายอำพร  สระทองพูล ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านไผ่คอย นายถาวร  สระทองซัง ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สงคราม นายวิสุทธิชัย ปลูกเพชร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านไผ่โทน นายคำมวน สระทองเทียน ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง นายสง่า สระทองอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะเกลือ นายทวน ราศร ี ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านดอนเตาอิฐ นายสมพร        แจ่มแสงงาม ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะเกลือ นายชัยนคร       ธรรมลังกา ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 10 บ้านหนองระแหง นายปราโมทย ์นิธิพงศ์พันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองพงใหญ่ นางอารีย์ แผนสท้าน ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 12 บ้านหนองพงเล็ก นายสรรเสริญ กิตติถาวร กำนัน 

หมู่ที่ 13 บ้านโคกโก-โคกแย้ นายเกียรติศักดิ์ ยิ่งพันธุ์ณัฐกุล ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 14 บ้านเกาะไผ่เถื่อน นายนพดล คำเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 15 บ้านหนองพังพวย นางสาวเขมณัฏฐ์ ตะโกเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 16 บ้านหนองโพธิ์ นายพลอย สระทองอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 17 บ้านบ้านฝั่งคลอง นายสุรัตน์        แสนละมะ ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 18 บ้านดอนแฉลบ นายศักดิ์    เยื่อแม้นพงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 19 บ้านหนองพงกลาง นายทองสุข เอ่ียมเทศ ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 20 บ้านดอนเล็ก นายอุทัย สุขเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 21 บ้านหนองคันรวก นายเอกชัย รื่นนุสาร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 22 บ้านไผ่ทอง นายสมบัติ        สระทองพูล ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่ 23 บ้านหนองพงน้อย นายพิพัฒน์ รื่นนุสาร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 24 บ้านเจริญสุข นายอุดม สระทองมี ผู้ใหญ่บ้าน 

1.2.2 การเลือกต้ัง 
 การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม  
             แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น          16        เขต 
 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง             7,697   คน 
 จำนวนครัวเรือน                    3,224   ครัวเรือน 
            จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง         5,434   คน 
 
1.3. ประชากร 
 1.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ตารางที่  1  แสดงจำนวนประชากร/หลังคาเรือน/จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของตำบลสระสี่มุม ข้อมูล      
(ที่มา จากสำนักงานทะเบียนและบัตรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ณ  เดอืนมกราคม  2564) 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน 

ครัวเรือน 

พ้ืนที่ 
(ไร)่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

1 บ้านสระ 301 364 665 229 2,078 

2 บ้านโคก 185 175 360 96 1,200 

3 บ้านไผ่คอย 249 278 527 158 1,407 

4 บ้านไผ่สงคราม 83 117 200 57 382 

5 บ้านไผ่โทน 106 114 220 67 945 

6 บ้านเสืออีด่าง 216 278 494 154 965 

7 บ้านหนองมะเกลือ 238 244 482 396 750 

8 บ้านดอนเตาอิฐ 273 281 554 150 1,860 

9 บ้านดอนใหญ่ 224 243 467 141 700 

10 บ้านหนองระแหง 151 178 329 99 933 

11 บ้านหนองพงใหญ่ 284 288 572 191 1,758 

12 บ้านหนองพงเล็ก 208 201 409 179 305 

13 บ้านโคกโก-โคกแย ้ 377 396 773 192 1,105 

14 บ้านเกาะไผ่เถื่อน 138 136 274 93 900 

15 บ้านหนองพังพวย 150 138 288 117 650 

16 บ้านหนองโพธิ์ 155 138 293 70 1,800 

17 บ้านฝั่งคลอง 135 146 281 94 1,190 

18 บ้านดอนแฉลบ 244 259 503 116 215 

19 บ้านหนองพงกลาง 226 267 493 134 1,151 

20 บ้านดอนเล็ก 176 194 370 88 437 

21 บ้านหนองคันรวก 214 239 453 132 1,200 

22 บ้านไผ่ทอง 120 135 255 95 1,400 

23 บ้านหนองพงน้อย 246 242 488 96 1,300 

24 บ้านเจริญสุข 120 138 258 80 738 

 รวม 4,819 5,189 10,008 3,224  25,419 

 
 
 1.3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
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ตารางที่  2  แสดงจำนวนประชากรของตำบลสระสี่มุมโดยจำแนกตามช่วงอายุ   
ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนและบัตร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ณ  เดือนมกราคม 2564 

 
หมู่
ท่ี 
 

ชื่อหมู่บ้าน 

ช่วงอายุป ี

0 – 5 ปี 6 – 14 ปี 15 – 25 ปี 26 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี 60 ปีข้ึนไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย 
หญิ
ง 

1 บ้านสระ 17 24 44 45 46 45 62 73 49 53 45 59 38 62 

2 บ้านโคก 16 12 12 21 34 28 37 36 28 27 28 25 29 26 

3 บ้านไผ่คอย 23 16 31 33 29 47 67 59 39 32 30 41 29 46 
4 บ้านไผ่

สงคราม 
7 8 14 23 5 16 24 26 14 13 9 13 10 17 

5 บ้านไผ่โทน 6 9 13 15 11 9 34 35 11 13 15 16 16 17 

6 บ้านเสืออีด่าง 19 21 22 30 27 54 43 48 47 47 20 40 37 36 

7 บ้านหนอง
มะเกลือ 

28 18 32 23 34 40 47 49 46 44 26 32 24 35 

8 บ้านดอนเตา
อิฐ 

16 10 30 28 37 38 60 58 44 44 31 35 55 69 

9 บ้านดอนใหญ่ 18 14 36 17 27 39 48 47 30 40 26 31 38 501
2 

10 บ้านหนอง
ระแหง 

12 12 17 26 20 27 39 30 23 27 18 23 21 33 

11 บ้านหนองพง
ใหญ่ 

20 14 35 33 38 34 67 66 39 40 37 40 47 60 

12 บ้านหนองพง
เล็ก 

15 8 15 17 61 27 48 48 30 29 31 36 29 36 

13 บ้านโคกโก-
โคกแย ้

27 27 44 48 60 73 83 79 62 50 47 50 49 69 

14 บ้านเกาะไผ่
เถื่อน 

16 7 21 17 18 22 24 26 24 16 15 20 21 27 

15 บ้านหนอง
พังพวย 

9 6 11 13 19 12 39 27 27 21 13 24 32 66 

16 บ้านหนอง
โพธิ์ 

8 9 20 23 20 14 38 21 24 26 20 18 25 27 

17 บ้านฝั่งคลอง 14 12 16 15 12 20 35 36 24 23 19 14 15 25 
18 บ้านดอน

แฉลบ 
22 24 38 40 44 43 48 57 40 38 25 24 27 31 

19 บ้านหนองพง
กลาง 

14 16 19 27 35 43 44 49 46 47 37 32 30 53 

20 บ้านดอนเล็ก 12 10 20 23 25 30 39 44 33 29 16 12 28 44 
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21 บ้านหนองคัน
รวก 

7 19 30 32 37 31 59 44 36 38 28 25 19 49 

22 บ้านไผ่ทอง 3 4 14 15 18 27 27 28 20 18 13 15 25 27 
23 บ้านหนองพง

น้อย 
20 15 37 21 41 46 58 47 40 39 28 38 23 37 

24 บ้านเจริญสุข 11 12 17 14 13 24 29 26 16 19 17 20 16 23 
 รวม 350 327 578 599 711 789 1099 1059 792 773 568 683 683 965 

 
1.4.สภาพทางสังคม 
  1.4.1 การศึกษา 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบ ดังนี้.- 

สังกัด ท้องถ่ิน สพฐ. สช. รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน     

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

ระดับก่อนศึกษา     

1. จำนวนโรงเรียน 2  - 2 

2. จำนวนห้องเรียน -  -  

3. จำนวนนักเรียน -  -  

4. จำนวนคร ูอาจารย์ -  -  

ระดับประถมศึกษา     

1. จำนวนโรงเรียน - 3 - 3 

2. จำนวนห้องเรียน - 14 - 14 

3. จำนวนนักเรียน - 482 - 482 

4. จำนวนคร ูอาจารย์ - 14 - 14 
ที่มา  :  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม  2562) 
  
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีสถานศึกษา ดังนี้.- 
 -  โรงเรียนวัดราษฎรวราราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
 -  โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ       ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 
 -  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 
 -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
 -  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่                        ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
 
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประชาชนทั้งหมดนับถือ ศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 
3 แห่ง ดังนี้.- 
  1)  วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  
  2)  วัดดอนเตาอิฐ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 
  3)  วัดสระมงคล                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระพฒันา ปีงบประมาณ 
2564 
บทที ่2   

13 

 

 

          -  ศาลเจ้า     3   แห่ง 
   1.  ศาลเจ้าหลุยเซียงกง     
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  
   2.  ศาลอาจารย์ทองดำ       
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
   3.  ศาลปู่ทองคำ   
 ตั้งอยู่หมู่ที่ 18   
  
   1.4.2 สาธารณสุข 
 
  ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการสาธารณสุข ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 
  
 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่มุม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  บ้านเสืออีด่าง  รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ จำนวน 13  หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย หมู่ที่ 3,4,5,6,8,๙,13,14,15,17,20,22,24 จำนวน 13  หมู่บ้าน 
 - แพทย์    จำนวน  คน 
 - ทันตแพทย์   จำนวน  คน 
 - พยาบาล   จำนวน 1 คน  
 - เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  จำนวน  คน 
 - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 5 คน 
 - พนักงานอนามัย จำนวน  คน 
 - นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน  คน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 79 คน 
 
 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองพงกลาง  ตั้งอยูท่ี่ 19 บ้านหนองพงกลาง  รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่  จำนวน 11  
หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,7,10,11,12,16,18,19,21,23   - ทันตแพทย ์ จำนวน  คน 
 - พยาบาล จำนวน 1 คน 
 - เภสัชกร จำนวน  คน 
 - เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน  คน 
 - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 5 คน 
 - พนักงานอนามัย จำนวน  คน 
 - นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน  คน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 79 คน 
  สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
 - อุบัติเหตุ  ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น บาท 
 - สาเหตุอ่ืน  ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น บาท 
 ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
 ก. โรคความดันโลหิตสูง 
 ข. โรคไขมันในเลือดสูง 
 ค. โรคเบาหวาน 
 ง. ปวดกล้ามเนื้อ 
 ฉ. โรคไข้หวัด 
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 ช. โรคคออักเสบเฉียบพลัน 
 ซ. อาการผื่นแพ้ 
 ญ. อาการทางระบบรับความรู้สึก 
 ฌ. ไอ 
ที่มา  :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่มุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองพงกลาง 
  

1.4.3 อาชญากรรม 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีปัญหาอาชญากรรม แบ่งออกเป็น ดังนี้.- 
ที่มา  :  สถานีตำรวจอำเภอกำแพงแสน 
 

1.4.4 ยาเสพติด 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีผู้ติดยาเสพติด จำนวน ...... คน จำนวน  
ผู้ค้ารายย่อย ........ราย  
ที่มา  :  สถานีตำรวจอำเภอกำแพงแสน 
 
  1.4.5 การสังคมสงเคราะห ์
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีผู้ที่ได้รับการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ  
ดังนี้.- 

(1) ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ จำนวน 1,343  คน 
(2) ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้พิการ จำนวน 219  คน 
(3) ผู้มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน    3  คน 

ที่มา  :  กองสวัสดิการสังคม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 
 
1.5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 
  1.5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม การเดินทางคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ไม่มีรถ
ประจำทางวิ่งผ่าน ส่วนรถรับจ้างวิ่งจากหมู่บ้านไปอำเภอไม่มี  และมีถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางพาดผ่านได้แก่ 
 - ทางหลวงชนบท หมายเลข นฐ ................. สายบ้าน................................................. 
 - ทางหลวงชนบท หมายเลข นฐ ................... สายบ้าน................................................... 
 - ทางหลวง หมายเลข...................... สายบ้าน......................................................... 
 - ทางหลวง หมายเลข...................... สายบ้าน......................................................... 
 ถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ดังนี้ 
 - จำนวนถนนลูกรัง          .........  สายขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน    0  สาย 
 - จำนวนถนนลาดยาง        ......... สายขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 0      สาย 
 - จำนวนถนนคอนกรีต    ............  สายขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน  0     สาย 
 - จำนวนถนนอ่ืน ๆ       .............  สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 0     สาย 
 
  1.5.2 การไฟฟ้า 
 ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริหารด้านไฟฟ้า เช่น 
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 - มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน        3,318        ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  100  
 - หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า  คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 - ไฟฟ้าสาธารณะ  จำนวน               จุด ครอบคลุมถนน                          สาย 
ที่มา  :  กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
 
 ในเขตตำบลสระสี่มุม มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน (กรณีสร้างบ้านใหม่ แล้วยังไม่ได้ขอใช้
ไฟฟ้า แต่พ่วงไฟจากบ้านข้าง ๆ และบ้านที่สร้างอยู่ในท้ายไร่ ระบบไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง) 
  1.5.3 การประปา 
 การให้บริการเก่ียวกับการประปา เช่น 
 - มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  จำนวน         3,224        ครัวเรือน 
 - หน่วยงานเจ้าของประปา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม/หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-24 
 - ประปาหมู่บ้าน จำนวน                     จุด มีครัวเรือนที่ใช้น้ำ     3,224            ครัวเรือน 
 - ปริมาณน้ำที่ใช ้                 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ที่มา  :  กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
 
 ในเขตตำบลสระสี่มุม มีน้ำประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน (กรณีสร้างบ้านใหม่ แล้วยังไม่ได้
ขอใช้น้ำประปา  เนื่องจากบ้านที่สร้างอยู่ในท้ายไร่ ท่อเมนประปายังเข้าไม่ถึง) 
 1.5.4 โทรศัพท ์
 การให้บริการเก่ียวกับโทรศัพท์ เช่น 
 - มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจำที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท TOT และ 3BB  
 - มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS DTAC และ TRUE 
เป็นต้น 
 ในเขตตำบลสระสี่ม ุม มีโทรศัพท์บ้านเข้าถึงทุกหมู ่บ้าน  และมีโทรศัพท์มือถือใช้ทุกครัวเรือน หรือเกือบมี
โทรศัพท์มือถือใช้ทุกคน 

 
 1.5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 การให้บริการด้านไปรษณีย์หรือการสื่อสาร การขนส่ง เช่น 
 - ไปรษณีย์ จำนวน  0   แห่ง 
 - ไปรษณีย์เอกชนที่ได้รับอนุญาต จำนวน  0   แห่ง 
 - สถานีวิทย ุ จำนวน  0   แห่ง 
 - ผู้ให้บริการระบบ Internet จำนวน  2   ราย 
 - ผู้ให้บริการขนส่งเอกชน จำนวน  0   ราย 
 
 
1.6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 1.6.1  การเกษตร 
 ลักษณะการประกอบอาชีพทางเกษตร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม แบ่งออกดังนี้ 
 - ทำนา 

- จำนวน 388.00  ครัวเรือน 
- จำนวนไร่ 3,979.00  ไร่ 



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระพฒันา ปีงบประมาณ 
2564 
บทที ่2   

16 

 

 

- ผลผลิตต่อไร่ 887.50 กิโลกรัมต่อไร่ 
- ต้นทุนเฉลี่ย 4,375.00  บาท/ไร ่
- ราคาขายเฉลี่ย 6,916.67  บาท/ไร ่

 - ทำไร่ 
- จำนวน 184.00  ครัวเรือน 
- จำนวนไร่ 675.00  ไร ่
- ผลผลิตต่อไร่ 1,400.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
- ต้นทุนเฉลี่ย 3,550.00  บาท/ไร ่
- ราคาขายเฉลี่ย 6,166.67  บาท/ไร ่

 - ไร่ข้าวโพด 
o จำนวน 299.00  ครัวเรือน 
o จำนวนไร่ 4,245.00  ไร่ 
o ผลผลิตต่อไร่ 14,333.33 กิโลกรัมต่อไร่ 
o ต้นทุนเฉลี่ย 8,916.67  บาท/ไร ่
o ราคาขายเฉลี่ย 12,250.00  บาท/ไร ่

 
 1.6.2  การประมง 
 ลักษณะการประกอบอาชีพทำการประมง ในเขตพ้ืนที่ เช่น 
 - ประมงชายฝั่ง จำนวน  0   ราย 
 - เรือประมงขนาด   -     วา จำนวน  0   ลำ 
 - เรือประมงขนาด   -   ตัน จำนวน  0   ลำ 
 -- เลี้ยงกุ้ง..........506............ราย พ้ืนที่ประมาณ  3,900  ไร่ 
   ที่มา  :  สำนักงานประมงอำเภอกำแพงแสน 
 
 1.6.3  การปศุสัตว์ 
 ลักษณะการประกอบอาชีพทำการปศุสัตว์ ในเขตพ้ืนที่ เช่น 
 ก. เลี้ยงโค  20   ครัวเรือน 
 ข. เลี้ยงแพะ/แกะ  3   ครัวเรือน 
 ค. เลี้ยงหมู  10   ครัวเรือน 
 ง. เลี้ยงไก่  20   ครัวเรือน 
 จ. เลี้ยงเป็ด  1   ครัวเรือน 
 ฉ. เลี้ยงโคเนื้อ  0   ครัวเรือน 
 ช. เลี้ยงโคนม  0   ครัวเรือน 
  ที่มา  :  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 
 
 
1.6.4  การบริการ 
 ลักษณะกิจกรรมการให้บริการในพ้ืนที เช่น 
 การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม จะเป็นลักษณะสถานบริการประเภท ที่พัก โรงแรมหรือสถาน
บริการน้ำมันเชื้อเพลิง/แก๊ส ดังนี้ 
 - โรงแรม/ที่พัก จำนวน        0   แห่ง จำนวน 0   ห้อง 
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 - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน          3   แห่งปริมาณการเก็บรักษาน้ำมันจำนวน 0     ลิตร 
ที่มา  : กองช่าง/งานแผนที่ภาษี 
 
 1.6.5  การท่องเที่ยว 
 ลักษณะสถานที่ท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่นับ
ถือศาสนาพุทธ เช่น 
 ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว     วัดราษฎรภิรมวราราม หมู่ที่ 9  ปริมาณนักท่องเที่ยว    200    คน/เดือน 
 ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว     วัดดอนเตาอิฐ  หมู่ที่ 8            ปริมาณนักท่องเที่ยว     200    คน/เดือน 
 ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว     วัดสระมงคล หมู่ที่ 19             ปริมาณนักท่องเที่ยว     100    คน/เดือน 
 ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว     ศูนยว์ัฒนธรรมไทดำ หมู่ที่ 3      ปริมาณนักท่องเที่ยว     300    คน/เดือน 
ที่มา  :  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
 
 
 1.6.6  อุตสาหกรรม 
 ลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม ตาม พรบ.โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม  มี
จำนวน 5 แห่ง ดังนี ้

1. บริษัทวี-จ๊อยท์ จำกัด หมู่ที่ 7  ตำบลสระสี่มุม  ผลติไม้เฟอร์นิเจอร์ 
2. บจก.อาร์ทีโกลเบ้ิล จำกัด หมู่ที่ 21 ตำบลสระสี่มุม  ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3. บริษัท โฮมวูด๊ จำกัด หมู่ที่ 8 ตำบลสระสี่มุม ผลิตไม้เฟอร์นิเจอร์ 
4. บริษัท สี่มุม พาวเวอร ์จำกัด เลขที่ 108 หมู่ที ่10 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 

โทร.034-900718 โทรสาร 034-900719  ผลิตกระแสไฟฟ้า 
5. บริษัท เวสต์ 4 พาวเวอร ์จำกัด เลขที่ 107 หมู่ที่ 10 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

73140 โทร.034-900718 โทรสาร 034-900719  ผลิตกระแสไฟฟ้า 
6. บริษัท เครน รีนิวเอเบิล เอ็นเนอยี จำกัด เลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

73140 โทร.034-900718 โทรสาร 034-900719  ผลิตกระแสไฟฟ้า 
7. บริษัท บางกอก กรีน เพาเวอร ์จำกัด เลขที่ 105 หมู่ที่ 11 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

73140 โทร.034-900718 โทรสาร 034-900719  ผลิตกระแสไฟฟ้า 
ที่มา  :  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
 
 1.6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม  เนื่องจากพ้ืนที่ของตำบลสระสี่มุม เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มและที่ดอน ประกอบกับ
มีการชลประทาน ประชากรส่วนใหญ่  จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร ่  เช่น อ้อย, กระชาย , หน่อไม้ฝร่ัง , ข้าวโพดฝักอ่อน  
ฯลฯ  อาชีพรองลงมาประกอบอาชีพทำนา  ปลูกข้าว และประกอบอาชีพเล้ียงสัตว์  เช่น สุกร , ไก่ไข่ , โคนม  เป็นต้น 
 (1)  หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
 -  โรงแรม/รีสอร์ท - แห่ง 
 -  ป้ัมน้ำมันขนาดกลาง 3 แห่ง (ตั้งหมู่ที่ 1,9) 
 -  ป้ัมน้ำมันขนาดเล็ก(ป้ัมลอย)       -   แห่ง  
 -  โรงงานทำปุ๋ย 2 แห่ง (ตั้งหมู่ที่ 21) 
 -  โรงงานป้ันอิฐ - แห่ง  
 -  ร้านรับซ้ือของเก่า 7 แห่ง 
 -  โรงงานคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร -   แห่ง   
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 -  ร้านค้าทั่วไป 146 แห่ง 
 
 1.6.8  แรงงาน 
 การใช้แรงงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เช่น 

- แรงงานส่วนใหญม่ีความรู้ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
- แรงงานต่างด้าว ที่เป็นสญัชาติ เมียนมา และลาว  (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) 

ส่วนใหญ่แรงงาน 2 สัญชาติ จะทำงานเกี่ยวกับกจิกรรมการก่อสร้าง การเกษตร 
และปศุสัตว์ และผูร้ับใช้ในบ้าน และส่วนใหญจ่ะเป็นคนที่มาจากต่างพื้นที่ ทำให้
เกิดปญัหาประชากรแฝง 

- แรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเน้นการทำเกษตรกรรม เนื่องจากบรบิทของพื้นที่ยัง
เป็นพื้นที่ชนบทอยู ่

1.7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 1.7.1 การนับถือศาสนา 
 - ประชาชนในพ้ืนที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
สระสี่มุม มีดังนี้ 
 วัด        3   แห่ง 
 สำนักสงฆ์        -   แห่ง 
 โบสถ์คริสต์        -   แห่ง 
 มัสยิส        -   แห่ง 
 ศาลเจ้า        3   แห่ง 
 1.  ศาลเจ้าหลุยเซียงกง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 
 2. ศาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
 2.  ศาลพ่อปู่ทองคำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 
 
 1.7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิน่ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ดังนี ้
 ภูมิปัญญาประจำท้องถิ่น  ได้แก่ 
 - นวัตกรรม 
 - นวัตกรรม  
 ภาษาถิ่น ได้แก่ ภาษาโซ่ง ลาวญวน 

 - กลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำ  หมู่ที ่1,3,4,5,14,16 และ22 

ที่มา  :   ส่วนการศึกษา สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
 
 1.7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลกึ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม  ได้แก่ ปลาสลบแดด กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากกุ้งน้ำพริกเผา 
พริกแกงกระเหรี่ยง เป็นต้น 
 
1.8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
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 1.8.1 น้ำ 
 แหล่งน้ำ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ดังนี้ 
 (1) แหล่งธรรมชาติ 
 -  ลำน้ำ ,ลำห้วย 1 สาย  
 -  บึง ,หนอง และอ่ืน ๆ 2 สาย  
 -  คลองธรรมชาต ิ 1 สาย (คลองเจริญสุข) 
 (2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
 -  บ่อโยก - บ่อ 
 -  บ่อบาดาล - บ่อ 
 -  คลองชลประทาน 3 สาย 
 -  ระบบประปาหมู่บ้าน 44 แห่ง (หอถังประปา อบต.) 
 
 1.8.2  ป่าไม ้
 -  ไม่มี 
 
 1.8.3  ภูเขา 
 - ไม่มี  
 
 1.8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 - ไม่มี  
 
9.  อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 - ไม่มี 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

2.   การประเมินมิติท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 
 อ้างถึงหนังสือราชการ จากสำนักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว380  ประกาศเร่ืองกำหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื ่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พ.ศ. 2558 
 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
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  ตัวชี้วัดที่ 2  การบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  หรือออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความสำเร็จโครงการดีเด่นตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี 
    ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  มีเกณฑ์การให้คะแนนและน้ำหนักในการประเมินของ 
สำนักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว380    ดังนี้ 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 10 = คะแนนมากกว่าร้อยละ  95 ขึ้นไป 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 9  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  95 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 8  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  90 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 7  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  85 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 6  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  80 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 5  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  75 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 4  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  70 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 3  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  65 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 2  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  60 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 1  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  55 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 0  = คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  50 
 
 เอกสาร หลักฐาน  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุตามข้อมูล เช่น  

- หนังสือรับรองผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากสถาบันการศึกษา 
- แบบสำรวจความพึงพอใจที่ใช้ในการประเมิน 
- สถานที่  เอกสาร  หรือหลักฐานที่แสดงถึงความพึงพอใจ 
- ตัวอย่างบุคคลที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ 

 
 แนวทางการประเมิน 
  1. คุณภาพการให้บริการพิจารณาจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ องค์การบริหารการส่วนส่วนท้องถิ่น 
โดยการประสานงานหรือจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลางมาดำเนินการสำรวจ    
  2.  กรอบงานที่จะประเมินประกอบด้วย 
    1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
    2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
    3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

       4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก 
  3. ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มา
รับบริการจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
  4.  องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เสนองานบริการที่จะนำมาประเมินผลจำนวน 4 
งานบริการ โดยจะต้องเป็นงานที่เป็นภารกิจหลัก  
 
3.  แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ (Public Service) 
 3.1. ความหมายของการบริการสาธารณะ   
  การบริการสาธารณะเป็นสิ่งที่หน่วยราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการตอบสนองต่อ                  ความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยราชการ  
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ความหมายของคำว่า การบริการสาธารณะ นั้น มีนักวิชาการได้ให้คำนิยามไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้  
  ปฐม  มณีโรจน์ (อ้างจาก Suchitra, 1996) ได้ให้ความหมายของการให้บริการสาธารณะ ว่าเป็นการบริการในฐานะที่เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำ เพ่ือตอบสนอง                       ความต้องการเพ่ือให้เกิดความพอใจ จากความหมายนี้จึงเป็น
การพิจารณาการให้บริการว่าประกอบด้วยผู้ให้บริการ (providers) และผู้รับบริการ (recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่
ต้องให้บริการเพ่ือให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ 
  จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา (2529, หน้า 34) การบริการสาธารณะ หมายถึง ภารกิจใด ๆ ที่รัฐจัดทำขึ้น เพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพ
ของประชาชนเพ่ือกระจายความมั่นคงไปยังราษฎรอย่างทั่วถึง และยุติธรรม อันจะทำให้ราษฎรทุกคนมีโอกาสอันที่จะใช้สิทธิเสรีภาพทั้ง
ในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นกิจกรรมที่รัฐจัดทำ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือ
เพ่ือปรับปรุงสวัสดิการของประชาชนให้ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองจัดหาไฟฟ้า ประปา ทำถนนหนทาง บริการ
งานทะเบียนราษฎร ส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ    
  ประยูร กาญจนดุล (2491) ได้กล่าวถึงแนวความคิดของการให้บริการสาธารณะ ดังนี้ 
   1. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความอำนวยการหรือในความควบคุมของรัฐ 
   2. บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
   3. การจัดระเบียบและวิธีดำเนินบริการสาธารณะ ย่อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพื่อให้เหมาะสมแก่ความ
จำเป็นแห่งกาลสมัย 
   4. บริการสาธารณะจะต้องจัดดำเนินการอยู ่เป็นนิจและโดยสม่ำเสมอ ไม่มีการหยุดชะงักลงด้วยประการใด 
ประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหาย 
   5. เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน 
  สรุปว่าการบริการสาธารณะ (public service) หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอำนวยการหรือในความควบคุมของฝ่ายการ
ปกครองที่จัดทำขึ้นเพื่อสนองความต้องการมีส่วนรวมของประชาชน ฝ่ายปกครองในความหมายนี้หมายถึง ฝ่ายบริหารที่รวมถึง
ข้าราชการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่จะต้องจัดทำบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนเหมือน ๆ กัน  
  B. M. Verma (อ้างจาก Suchitra, 1986) ได้พิจารณาการให้บริการสาธารณะว่าเป็นกระบวนการให้บริการซ่ึงมีลักษณะ
ที่เคลื่อนไหวเป็นพลวัตร โดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบใช้ทรัพยากรและผลิตการบริการได้เป็นไป
ตามแผนงานและการเข้าถึง  การรับบริการจากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (system 
approach) ที่มีการมองว่าหน่วยที่มีหน้าที่ให้บริการใช้ปัจจัยนำเข้า  (outputs) เข้าสู่กระบวนการผลิต (process) และออกมาเป็น
ผลผลิตหรือการบริการ โดยทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ดังนั้น การประเมินผลจะช่วยทำให้ทราบถึงผลผลิต หรือการ
บริการที่เกิดขึ้นว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เป็นปัจจัยนำเข้าต่อไป ด้วยเหตุนี้ระบบการให้บริการ
สาธารณะจึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
  In Joung Wang (อ้างจาก Suchitra, 1986) ได้พิจารณาการให้บริการสาธารณะว่าเป็น              การเคลื่อนย้ายเร่ืองที่
จะให้บริการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการด้วยเหตุนี้ทำให้พบว่าการบริการว่ามีปัจจัยที่สำคัญ  คือ (1) ตัว
บริการ (services) (2) แหล่งหรือสถานที่ที่ให้บริการ (sources)  (3) ช ่องทางในการให้บร ิการ  (channels)  (4) ผู้ร ับบร ิการ 
(client groups) จากการศึกษาดังกล่าวจึงให้ความหมายของระบบการให้บริการว่าเป็นระบบที่มีการเคลื่อนย้ายบริการอย่างคล่องตัว
ผ่านช่องทางที่เหมาะสมจากแหล่งให้บริการก็มีคุณภาพไปยังผู้รับบริการตรงตามเวลาที่กำหนดไว้  ซ่ึงจากความหมายดังกล่าวจะเป็นไป
ได้ว่าการให้บริการนั้นจะต้องมีการเคลื่อนย้ายตัวบริการจากผู้ให้บริการ ไปยังผู้รับบริการ ผ่านช่องทางและต้องตรงตามเวลาที่กำหนด 
  Macullong (1983) มีความเห็นว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องประกอบไปด้วย                     3 องค์ประกอบที่
สำคัญ คือ หน่วยงานที่ให้บริการ (service delivery agency) บริการซึ่งเป็นประโยชน์ที ่หน่วยงานที่ให้บริการได้ส่งมอบให้แก่
ผู้รับบริการ (the service recipient) โดยประโยชน์หรือคุณค่าของบริการที่ได้รับนั้น ผู้บริการจะตระหนักไว้ในจิตใจ ซ่ึงอาจสามารถวัด
ออกมาในรูปของทัศนคติก็ได้ 
  Willium H. Lvcy, Dennis Gilbert & Gutherie S. Birhead (1977) มองว่าการให้บริการสาธารณะมี 4 องค์ประกอบที่
สำคัญ คือ 
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  1. ปัจจัยนำเข้า (inputs) หรือทรัพยากร อันได้แก่ บุคลากร ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
  2. กิจกรรม (activities) หรือกระบวนการ (process) ซ่ึงหมายถึงวิธีการที่จะใช้ทรัพยากร 
  3. ผล (result) หรือผลผลิต (outputs) ซ่ึงหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการใช้ทรัพยากร 
  4. ความคดิเห็น (opinions) ต่อผลกระทบ (inputs) ซ่ึงหมายถึงความคดิเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริการที่ได้รับ  
  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณา โดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่มี                  การมองว่าหน่วยงานที่มี
หน้าที่ให้บริการนำปัจจัยนำเข้า เข้าสู่ระบบการผลิตและออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการเช่นเดียวกันกับแนวคิดของ บีเอ็มเวอร์มา 
  
  เทพศักดิ์  บุญรัตพนธ์ (2536) ได้ให้ความหมายของการให้บริการว่าการที่บุคคล กลุ่ม บุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซ่ึงอาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชนโดยส่วนรวม มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ส่วนคือ 
    1. สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ 
    2. ปัจจัยที่นำเข้าหรือทรัพยากร 
    3. กระบวนการและกิจกรรม 
    4. ผลผลิตหรือตัวบริการ 
    5. ช่องทางการให้บริการ 
    6. ผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ 
  จากการพิจารณาแนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของการบริการสาธารณะ คือ การ
สร้างความพอใจให้เกิดแก่ผู้รับบริการ ดังนั้นการที่จะวัดว่า                 การบริการสาธารณะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ วิธีหนึ่งคือ การวัด
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการ เพราะการวัดความพึง
พอใจนี้เป็นการตอบคำ ถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการมีความสามารถสนองความต้องการของประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด อย่างไร 
 
     3.2. หลักการบริการสาธารณะ  
    แคทซ์ และดาเนท (Katz & Danet อ้างถึงใน กนกพรรณ  ธีระคำศรี, 2540, หน้า 21-22) ได้เสนอแนวความคิดต่อ
หลักการให้บริการประชาชนไว้อย่างน่าสนใจ บุคคลทั้งสองได้นำ การศึกษาการบริการประชาชนแล้วมีความเห็นว่าจะต้องศึกษาจาก
หลักการพ้ืนฐานของการให้บริการขององค์กรเป็นสำคัญ ซ่ึงประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ การติดต่อเฉพาะงาน (specificity) 
การปฏิบัติโดยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน (universalism) และการวางตัวเป็นกลาง (affective neutrality) 
          1. การติดต่อเฉพาะงาน เป็นหลักการที่ต้องกำหนดบทบาทของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้อยู่ในวงจำกัด 
เพ่ือให้การควบคุมสามารถกระทำได้ตามระเบียบกฎเกณฑ์ และสามารถทำได้ง่ายด้วย ทั้งนี้โดยสังเกตจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าได้
ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่มีการสอบถามเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อหรือไม่  หากมี การ
ให้บริการที่ไม่เฉพาะเรื่อง หรือสอบถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องผลกระทบที่ตามมานอกจากจะทำให้งานล่าช้าและยังทำให้การควบคุม
เจ้าหน้าที่เป็นไปโดยยากลำบาก 
         2. การปฏิบัติโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นหลักการที่ประชาชนควรได้รับการวินิจฉัย   สั่งการอย่างมีเหตุผลยึด
หลักกฎหมาย และไม่คำนึงถึงตัวบุคคล โดยเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคนหรือกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแก่ประชาชนต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่ถือเขาถือเรา  โดยสังเกตจากเจ้าหน้าที่ว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ให้บริการตามลำดับก่อนหรือหลังหรือไม่                  
ซ่ึงหากมีการเลือกปฏิบัติและไม่ได้ให้บริการตามลำดับก่อนหลังถือว่าเป็นการบริการไม่เสมอภาค 
        3. การวางตัวเป็นกลาง เป็นหลักการที่ต้องการให้บริการโดยไม่มีอารมณ์ หรือความรู้สึกเข้ามาเก่ียวข้องเน้นการ
ให้บริการโดยไม่คำนึงถึงความเป็นญาติ เพ่ือนหรือคนรู้จัก ทั้งนี้พิจารณา จากเจ้าหน้าที่ใช้น้ำเสียงสนทนากับประชาชนอย่างไร กริยา
ท่าทางที่เจ้าหน้าที่แสดงออกเป็นอย่างไร  และสีหน้าของเจ้าหน้าที่ขณะให้บริการเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่มีน้ำเสียงที่แสดงลักษณะยินดี 
หรือข่มขู่กริยาท่าทางสุภาพหรือไม่สุภาพ หรือหน้าตายิ้มแย้ม หรือบ้ึงตึง ทำหน้าไม่พอใจ หรือรำคาญ 
 

    3.3 ลักษณะสำคัญของการบริการสาธารณะ  
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  3.3.1 บริการสาธารณะเป็นกิจการที่อยู่ในความอำนวยการหรืออยู่ในความควบคุมของ    ฝ่ายปกครองบริการสาธารณะ
นั้นไม่ว่าจะเป็นประเภทใด จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครองในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการจัดทำเองหรือในฐานะที่เป็นผู้
ควบคุมดูแลให้ผู้อ่ืนจัดทำ  เสมือนบริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดทำเอง เช่นการรักษาความสงบภายใน การป้องกันประเทศ การ
คลัง เป็นต้น บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ควบคุมดูแลให้ผู้อ่ืนจัดทำ เช่น การให้สัมปทานกิจการสาธารณูปโภค แก่เอกชนรับไป
จัดทำ เป็นต้น 
  3.3.2 บริการสาธารณะต้องมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน ความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชนนี้อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
          3.3.2.1 ความต้องการที่จะได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          3.3.2.2 ความต้องการที่จะได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ฉะนั้นบริการสาธารณะจึงต้องจัดขึ้นเพ่ือ
สนองความต้องการดังกล่าวนี้ เพราะเป็นกิจการที่เก่ียวกับประโยชน์สาธารณะโดยตรง 
           3.3.2.3 การจัดระเบียบและวิธีการจัดทำบริการสาธารณะย่อมจะต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้เสมอ โดย
บทกฎหมายผู้ใดจะถือว่าทำให้เสียหายหรือเสียสิทธิอย่างใดไม่ได้ เพราะต้องการจัดทำบริการสาธารณะจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่
เสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะ เช่น รัฐบาลอาจจะมีนโยบาย
สนับสนุนให้มีการค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังเพ่ือนำผลของการค้นคว้ามาใช้เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชน รัฐก็สามารถจัดแก้ไข
ระเบียบบริหารราชการได้ โดยแก้ไขกฎหมายปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ด้วยการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ เพื่อรับผิดชอบจัดทำ
โครงการสาธารณะในเร่ืองนี้ ตัวอย่างในปี พ.ศ. 2523 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้น เป็นต้น 
  3.3.3 บริการสาธารณะจะต้องจัดดำเนินการอยู่เป็นนิจ และโดยสม่ำเสมอ โดยไม่มี                      การหยุดชะงัก 
เพราะว่าบริการสาธารณะเป็นกิจการที่จำเป็นอย่างยิ่งแก่ประชาชน หากหยุดชะงักด้วยประการใด ๆ ประชาชนย่อมได้รับความ
เดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชน ด้วยเหตุนี้บริการสาธารณะที่จัดทำเป็นราชการจึงถือหลักสำคัญว่าจะต้องทำให้ติดต่อกันโดย
สม่ำเสมอเป็นนิจเพราะความต้องการของประชาชนย่อมมีอยู่ตลอดเวลา หากมีผู้ใดมาทำให้บริการสาธารณะต้องหยุดชะงักลง ฝ่าย
ปกครองก็มีอำนาจที่จะปราบปรามได้ สำหรับข้าราชการเพ่ือป้องกันมิให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐนัดหยุดงานอย่างเดียวกับลูกจ้าง
ของเอกชน โดยถือว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดอาญา  
 
4.    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 4.1. ความหมายของความพึงพอใจ 
  โดยทั่วไปการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจมักจะศึกษาในภาพสองมิติ คือ มิติความ                 พึงพอใจของผู้ปฏิบัติ 
และมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในมิติหลัง ซ่ึงมีผู้กล่าวถึงแนวคิดนี้ไว้จำนวนมากพอสมควรใน
ลักษณะใกล้เคียง และสัมพันธ์กับเร่ืองทัศนคติ 
  ความพึงพอใจ หรือความพอใจ (satisfaction) ได้มีนักวิชาการ และผู้สนใจได้ให้                  ความหมายความพึงพอใจ
ไว้หลายความหมาย ดังนี้  
  ออสแคมป์ (Oskamps อ้างใน กนกพรรณ ธีระคำศร,ี 2540, หน้า 23) พบว่าความพึงพอใจมีความหมายอยู่ 3 นัย 
  1. ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณ์ที่ผลการปฏิบัติจริงได้เป็นไปตามที่บุคคลคาดหวังไว้ 
  2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสำเร็จที่เป็นไปตามความต้องการ 
  3. ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานได้เป็นไปตามหรือตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล 
  จากความหมายทั้ง 3 นัย ดังกล่าวจะเห็นว่าได้นำไปสู่การพัฒนาทฤษฎีว่าด้วย                     ความพึงพอใจต่องาน 3 
ทฤษฎีที่สำคัญคือ ตามความหมายนัยแรก อยู่ในกลุ่มทฤษฎีความคาดหวัง (expect theories) ตามความคาดหมายที่สองอยู่ในกลุ่ม
ทฤษฎีความต้องการ (need theories) และตามความหมายนัยที่สามจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีคุณค่า (value theories) 
  วัลลภา  ชายหาด  (2532, หน้า 65) ให้ความหมายของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการสาธารณะว่า  
หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับการบริการในลักษณะของการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการ
อย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างต่อเนื่อง การให้บริการอย่างก้าวหน้า   



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระพฒันา ปีงบประมาณ 
2564 
บทที ่2   

24 

 

 

  สมพร  ตั้งสะสม (2537, หน้า 14) ให้ความหมายของความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมทางด้านจิตวิทยาไว้
ว่า เป็นความรู้สึกของผู้มารับบริการต่อสถานบริการตามประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น 
  หลุย  จำปาเทศ (2538, หน้า 8) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นความต้องการ (need) ได้บรรลุเป้าหมาย
พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุขสังเกตได้จากสายตาคำพูด และการแสดงออก 
  เชลลีย์ (Shelly, 1975, pp. 350-355) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็น                 ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกตามแบบฉบับของมนุษย์คือความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้น
แล้วจะทำให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความสุขที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ  กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีต่อระบบย้อนกลับ  
สามารถทำให้เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมได้อีก จะเห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อ
บุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ 
  วรูม (Vroom, 1964, p. 6) กล่าวว่า ทัศนคติ และความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้  เพราะทั้งสองคำนี้ 
หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น  และทัศนคติ
ด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพ                 ความไม่พึงพอใจในส่ิงนั้น  
  Chaplin (อ้างจาก จรรยา ศิริพร, 2537, หน้า 13) อธิบายว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ หมายถึง 
ความรู้สึกของประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงาน และองค์การต่าง ๆ ซ่ึงเป็นความรู้สึกที่มีต่อการรับรู้สภาพของการให้บริการที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ง               ความคาดหวัง (expectation) ต่อไปในอนาคตด้วย 
  John D. Millet (อ้างจาก จรรยา ศิริพร, 2537, หน้า 17) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจใน                      การให้บริการ 
(satisfactory service) หรือความสามารถที่จะพิจารณาว่า บริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่โดยวัดจาก 
   1. การให้บริการที่เท่าเทียมกัน (equitable service) คือการให้บริการที่มีความยุติธรรม เสมอภาคและเสมอหน้า 
   2. การให้บริการรวดเร็วตลอดเวลา (timely service) คือการให้บริการตามลักษณะความจำเป็นรีบด่วน และความ
ต้องการ 
   3. การให้บริการที่มากพอ (ample service) คือการให้บริการที่มากพอในด้านสถานที่บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ 
   4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) คือการให้บริการที่สม่ำเสมอไม่ขาดหายค้างคา 
   5. การให้บริการที่มีความก้าวหน้า (progressive service) คือการพัฒนางานบริการทางด้านปริมาณและคุณภาพ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเร่ือย ๆ 
    จากคำกล่าวข้างต้น ที่มีผู ้ให้ความหมายของความพึงพอใจหลายประการ พอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ หมายถึง ความรู้สึก ท่าทาง ความคิดเห็นหรือทัศนคติที่เกิดขึ้นของผู้รับบริการ ภายหลังจากได้รับบริการ  
 
 4.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
  ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในแง่ของทัศนคติ แรงจูงใจ ความคาดหวัง ได้แก่  ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้น
ของมาสโลว์ (Maslow, 1970, pp. 35-38) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  ทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need) โดยมาสโลว์                 ชี้ว่าความต้องการ
จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจูงใจและความต้องการจะแบ่งออกเป็นระดับ   ต่าง ๆ กันมาสโลว์ (Maslow) ได้ตั้งข้อสมมติฐาน
เก่ียวกับความต้องการของคนไว้ว่า 
  1. คนมีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วก็จะเกิดความต้องการอย่างอ่ืน
ต่อไปเร่ือยๆ ไม่สิ้นสุด 
  2. ความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดพฤติกรรมส่วนความ                   ต้องการที่ได้รับการ
ตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป 
  3. ความต้องการของคนจะเรียงลำดับความสำคัญ เมื่อความต้องการขั้นใดได้รับการตอบ               สนองแล้ว จะเกิด
ความต้องการในขั้นสูงขึ้นไปเร่ือย ๆ 
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  นอกจากนี้การจัดลำดับขั้นความต้องการของคนนั้นมี 5 ขั้น ตามลำดับดังนี้ 
  1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological need) เป็นความต้องการด้านพ้ืนฐานที่มนุษย์ต้องการเพ่ือการพักผ่อน 
ความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการทางด้านร่างกายจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย ยัง
ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายอย่างเพียงพอแล้วก็จะเริ่มมีความต้องการขั้นต่อไป 
  2. ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (safe and security need) เป็นความต้องการความมั่นคงในชีวิต ใน
หน้าที่การงาน เช่น การมีงานทำและมีรายได้สม่ำเสมอ มีสวัสดิการ   ส่วนความต้องการความปลอดภัยนั้น เป็นความต้องการที่
ปราศจากการประสบอุบัติเหตุ                     การเจ็บป่วย เป็นความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่โดยมั่นคง สะดวกสบาย 
  3. ความต้องการทางสังคมและความรัก (social and love need) เมื่อมนุษย์ได้รับ                    การตอบสนองความ
ต้องการในสองขั้นต้นจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว ความต้องการทางสังคมจะเป็นสิ่งจูงใจที่สำคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการด้านนี้ คือ 
ความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน ต้องการที่จะมีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่าง ๆ เป็นที่รกั และเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลหรือสังคมนั้นๆ 
  4. ความต้องการการยอมรับ และยกย่อง (esteem need) เป็นความต้องการการได้รับ ความนับถือ อยากมีชื่อเสียง ทำ
ให้เกิดความภูมิใจในตัวเอง การได้รับการตอบสนองความต้องการ   ในขั้นจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่ามีคุณค่า รวมทั้ง
ต้องการที่จะมีฐานะโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน อยากให้บุคคลอ่ืนเคารพยกย่อง ซ่ึงมีผลทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป 
  5. ความต้องการความสำเร็จในชีวิต (self actualization need) เป็นความปรารถนาที่จะใช้ศักยภาพสูงสุดที่ตนมีอยู่ ทำ
ในส่ิงที่คิดว่าสามารถที่จะเป็นหรือทำได้ เช่น ความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง เป็นพนักงานตัวอย่าง ฯลฯ เป็นความ
ต้องการที่จะให้ตนได้รับความสำเร็จ และสมหวังในส่ิงที่ตนคิด หรือต้องการทุกอย่าง  
 
 
 
 
 4.3. ปัจจัยแห่งความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ 
   กมล ชูทรัพย์ และเสถียร เหลืองอร่าม (2516, หน้า 552-553 อ้างถึงใน พรพรรณ                    เกิดในมงคล, 
2542, หน้า 25-26) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้คนพอใจในการบริการ ประกอบด้วย 
   1. ผู้ใช้บริการได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการคุ้มกับการมาใช้บริการ 
   2. ลักษณะให้บริการ ผู้ใช้บริการบางคนเห็นว่า การให้บริการที่มีคุณภาพย่อมสำคัญว่าการบริการจากเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 
   3. ผู้ใช้บริการได้รับการยกย่องนับถือ หรือความเคารพจากผู้ให้บริการ 
   4. ผู้ใช้บริการมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในธุรกิจที่ใช้บริการ เพราะผลตอบแทนจาก    การใช้บริการ 
   5. ประชาธิปไตยจากการใช้บริการ คือผู้ใช้บริการมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ
การบริการ 
   6. ความมีระเบียบในการบริการ 
 การศึกษาระดับความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการทราบว่าบุคคลมีความรู้สึกอย่างไรเก่ียวกับงานหรือบริการ ซ่ึงอาจจะ
ชอบหรือไม่ชอบ พอใจ หรือไม่พอใจ หรือไม่มีความรู้สึกใด ๆ ซ่ึงเป็นความรู้สึกสุดท้ายหลังจากได้รับประเมินแล้ว  เมื่อทราบความรู้สึกที่
เป็นผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมินแล้ว ประการต่อมาคือการค้นหาสาเหตุปัจจัยแห่งความพึงพอใจ คือ การหาสาเหตุของการ
มีความรู้สึกว่าเป็นเพราะอะไร จึงพอใจและไม่พอใจ      ก ร อ บ แ น ว ค ว า ม ค ิ ด ใ น
การศึกษาจะต้องกำหนดความพึงพอใจเป็นตัวแปรตาม และเหตุปัจจัยแห่งความพึงพอใจเป็นตัวแปรอิสระ ดังนี้ 
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  จากความหมายดังกล่าวจึงอาจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามที่
บุคคลได้คาดหวังไว้ในการบริการสาธารณะต่าง ๆ นั้นเป็น      ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบล นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งชี้วัดได้ว่าการบริการสาธารณะดังกล่าวประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด 
  

 

 

 

 4.4. การวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
  ปรัชญา  เวสารัชช ์(2526, หน้า 251) กล่าวว่า การให้บริการของรัฐ จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
  4.4.1. การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัดได้ยากหรือให้คำจำกัดความยาก แต่อาจ
กล่าวได้อย่างกว้าง ๆ ถึงองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจ คือ 
   1.1 ให้บริการที่เท่าเทียมกันแก่สมาชิกสังคม 
   1.2 ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม เช่น บริการดับเพลิง บริการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย น้ำท่วม 
   1.3 ให้บริการโดยคำนึงถึงปริมาณมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากหรือน้อยเกินไป 
   1.4 ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
  4.4.2. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นค่านิยมพ้ืนฐานสำหรับ                      การบริการในสังคม
ประชาธิปไตย จะต้องทำหน้าที่ภายใต้การชี้นำทางการเมืองจากตัวแทนของประชาชน และต้องสามารถให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบ
ต่อมติมหาชน ต้องมีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนลักษณะงาน หรือการให้บริการที่สามารถสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ได้มากที่สุด 
 อมร  รักษาสัตย (อ้างถึงใน กนกพรรณ  ธีระคำศรี, 2540, หน้า 24) นักวิชาการไทยอีกท่านหนึ่งเห็นว่าความพอใจของ
ผู้รับบริการเป็นมาตรการอีกอย่างหนึ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพของ               การบริหารงานได้ เพราะการจัดบริการของรัฐนั้นมิใช่สักแต่
ว่าทำให้เสร็จ ๆ ไป แต่หมายถึง                         การให้บริการอย่างดีเป็นที่น่าพอใจของประชาชน 
  พาราดูแมน และบาลี (Paradurman Zeithal & Barry อ้างถึงใน รัชยา กุลวานิชไชยนันท์, 2535, หน้า 14-15) กล่าวว่า 
หลักการบริการที่ดีต้องประกอบด้วย 
  1. ความเชื่อถือได้ (reliability) ประกอบด้วย 
   1.1 ความสม่ำเสมอ 
   1.2 ความพร้อมที่จะให้บริการและการอุทิศเวลา 
  2. การตอบสนอง (response) ประกอบด้วย 
   2.1 ความเต็มใจที่จะให้บริการ 
   2.2 ความพร้อมที่จะให้บริการและการอุทิศเวลา 
   2.3 ความต่อเนื่องในการติดต่อ 
   2.4 ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 
  3. ความสามารถ (competence) ประกอบด้วย 
   3.1 ความสามารถในการบริการ 
   3.2 ความสามารถในการสื่อสาร 
   3.3 ความสามารถในความรู้วิชาการที่จะให้บริการ 
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  4. การเข้าถึงบริการ (access) ประกอบด้วย 
   4.1 ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายซับซ้อนเกินไป 
   4.2 ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย 
   4.3 เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่สะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ 
   4.4 อยู่ในสถานที่ที่ผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก 
  5. ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy) ประกอบด้วย 
   5.1 การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ 
   5.2 การให้การต้อนรับที่เหมาะสม 
   5.3 ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี 
  6. การสื่อสาร (communication) ประกอบด้วย 
   6.1 มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ 
   6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 
  7. ความซ่ือสัตย์ (probity) 
  8. ความมั่นคง (security) ได้แก่ ความปลอดภัยทางกายภาพ 
  9. ความเข้าใจ (understanding) ประกอบด้วย 
   9.1 การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ 
   9.2 การให้คำแนะนำ และเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 
   9.3 การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ 
  10. การสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (tangibility) ประกอบด้วย 
   10.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับให้บริการ 
   10.2 การเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
   10.3 การจัดสถานที่ที่ให้บริการอย่างสะอาดสวยงาม 
  สุริยะ  วิริยะสวัสดิ์ (2530) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การราชการกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำหรับการวัดความพึงพอใจของประชาชนหลังการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พิจารณาจากระดับของผลที่ได้
จากการให้บริการว่าอยู่ในระดับของมติต่อไปนี้คือ 
  1. ความสามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชน 
  2. ความสอดคล้องกับปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ 
  3. การทำให้ประชาชนเกิดความภูมิใจ 
 ฟิดซ์เจอรัลด์ และดูแรนท์ (Fitzgerld and Durant อ้างถึงใน กนกพรรณ  ธีระคำศร,ี 2540, หน้า 25)   ได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะว่าเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น โดยมีพ้ืนฐานมาจากการรับรู้ (perceptions) ถึงการส่งมอบบริการที่แท้จริง และการประเมินผลแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับเกณฑ์   ที่แต่ละบุคคลตั้งไว้ รวมทั้งการตัดสินของบุคคลนั้น โดยการประเมินผลสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านคือ 
   1. ด้านอัตวิสัย (subjective) ซ่ึงเกิดจากการได้รับรู้ถึงการส่งมอบบริการ 
   2. ด้านวัตถุวิสัย (objective) ซ่ึงเกิดจากการได้รับปริมาณและคุณภาพของบริการ 
 มิลเล็ท (Millet, 1954, p. 357) ได้อธิบายว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะ (satisfactory services) 
หรือความสามารถในการที่จะพิจารณาว่าบริการสาธารณะนั้น                 จะเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ให้พิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้คือ 
  1. ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างยุติธรรม โดยลักษณะการจัดให้นั้นจะต้องเป็นไปอย่างเสมอภาคและเสมอหน้า 
(equitable service) แก่ผู้รับบริการ 
  2. ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา (timely service) ตามลักษณะของความจำเป็นรีบด่วนใน
บริการและความต้องการของประชาชนในบริการนั้นๆ 
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  3. ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างเพียงพอ แต่ความต้องการของผู้รับบริการ(ample service) 
  4. ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างต่อเนื่อง (continue service) โดยไม่มี                   การหยุดชะงักหรือติดขัด
ในการให้บริการนั้น ๆ 
  5. ความสามารถในการพัฒนาการบริการที่จัดให้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้า  (progressive 
service) ตามลักษณะของบริการนั้น ๆ ขึ้นไปเร่ือย ๆ 
   
  โดยสรุปแล้ว ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐควรครอบคลุมสาระสำคัญ  ดังนี้   1) 
การให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ  2) การให้บริการด้านช่องทางการให้บริการ  3) การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     4) 
การให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง สรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจนั้นมีหลายประการมีทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอก ตลอดจนสภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วย ความพึงพอใจในการบริการขององค์กรทุกองค์กรนั้น ถือว่าเป็นเรื่อง
สำคัญ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรว่ามีประสิทธิภาพในการดำเนินงานหรือไม่  และเป็นตัวชี้วัดถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติว่าเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยวัดที่ขั้นตอนการให้บริการ  ช่องทางการให้บริการ  พฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่  และสิ่งอำนวยความสะดวก    ดังนั้นการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้ทราบ เพ่ือปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
กรอบแนวคิด 

 

     ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   สระส่ีมุม  ในภาระงาน
ต่อไปน้ี 
1) งานด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  2) งานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3) งานด้านการจัดเก็บ
ภาษ ี  
4) งานดา้นโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 

การให้บริการดา้น ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

 

การให้บริการดา้น 
ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

การให้บริการดา้น 
ช่องทางการให้บริการ  

การให้บริการดา้นเจา้หน้าท่ีผู ้
ให้บริการ 



 

 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการประเมิน 
  
 การประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม                 
อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้ งน้ีผูว้ิจยัใช้วิธีวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research)  ซ่ึงในบทน้ีเป็นการเสนอวิธีการศึกษา ประกอบดว้ย ประชากร
และตวัอย่าง  เคร่ืองมือในการประเมิน การสร้างเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูล และสถิติ ที่ใชใ้นการประเมิน ซ่ึงด าเนินการวิจยัตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
ประชากรและตัวอย่าง 
  ประชากร 
  ประชากรในการส ารวจครั้ งน้ี  คือ  ประชาชนที่มาใช้บริการจากองค์การบริหารส่วน
ต าบล  สระส่ีมุม อย่างน้อย 1 ครั้ ง ใน 1 ปีที่ผ่านมา  ซ่ึงจ านวนประชากรในแต่ละงานบริการ มี
ดงัต่อไปน้ี    
  1. งานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ     จ านวน 1,642   คน   
  2. งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั     จ านวน 10,008 คน 
  3. งานดา้นการจดัเก็บภาษี       จ านวน  1,784  คน 
  4. งานดา้นโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง   จ านวน    103  คน 
         
  ตัวอย่าง  
  การก าหนดจ านวนตัวอย่าง  
  การประเมินครั้ งน้ีผูป้ระเมินก าหนดจ านวนตัวอย่างจากสูตรการค านวณขนาดของ
ตวัอย่างของ   ยามาเน่   (Yamane, อา้งถึงใน สุจิตรา บุญยรัตพนัธ์ุ, 2549)  โดยยอมให้มีความ
คลาดเคล่ือน (e) เกิดขึ้นในระดบั ±5 %  แสดงดงัตารางท่ี  3.1   

  n         =  N           
             1 + N (e)2 

  n       =       จ านวนของตวัอย่าง 
  N       =       จ านวนของประชากร 
                    e        =       ค่าความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได ้ซ่ึงการศึกษาครั้ งน้ียอมให้เกิด  
                                       ความคลาดเคล่ือน + 5 % 
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ตารางท่ี   3.1  แสดงจ านวนประชากร  และจ านวนตวัอย่างในแต่ละงานบริการ   
 

งานที่ประเมนิ ประชากร(คน) ตัวอย่าง(คน) 

งานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ   1,642 321 

งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   10,008 384 

งานดา้นการจดัเก็บภาษี   1,784 326 

งานดา้นโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 103 81 
  
การสุ่มตัวอย่าง 
 1  งานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ    งานดา้นการจดัเก็บภาษ ี   งานดา้นโยธา
การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  เป็นงานที่กลุ่มเป้าหมายมีลกัษณะเฉพาะ  ดังนั้นผูว้ิจยัใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (  purposive sampling ) ร่วมกับการเลือกตัวอย่างแบบใช้วิจารณญาณ                    
( judgment sampling )  จากรายช่ือที่ลงทะเบียน ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่าง  เก็บข้อมูลโดย
พิจารณาความสมคัรใจในการตอบ 
 2.  งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   เป็นงานที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ทัว่ไป   ผูว้ิจยัใชว้ิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (multistage random sampling) มีขั้นตอนดงัน้ี 
        ขั้นท่ี 1  แบ่งพ้ืนท่ีการส ารวจตามเขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกเป็นหมู่บ้าน 
ไดท้ั้งหมด 24 หมู่บา้น ดงัน้ี หมู่ที่ 1 บ้านสระ  หมู่ที่2 บ้านโคก  หมู่ที่3 บ้านไผ่คอย หมู่ที่4 บ้านไผ่
สงคราม  หมู่ที่ 5 บ้านไผ่โทน  หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง  หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะเกลือ  หมู่ที่ 8 บ้านดอน
เตาอิฐ หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่  หมู่ที่10 บ้านหนองระแหง  หมู่ที่11บ้านหนองพงใหญ่  หมู่ที่12 บ้าน
หนองพงเล็ก  หมู่ที่13บ้านโคกโก-โคกแย้  หมู่ที่14บ้านเกาะไผ่เถ่ือน  หมู่ที่15บ้านหนองพังพวย    หมู่
ที่16บ้านหนองโพธ์ิ  หมู่ที่17บ้านฝั่งคลอง  หมู่ที่18บ้านดอนแฉลบ  หมู่ที่19บ้านหนองพงกลาง หมู่ที่ 
20 บ้านดอนเล็ก  หมู่ที่ 21บ้านหนองคันรวก  หมู่ที่22บ้านไผ่ทอง  หมู่ที่23บ้านหนองพงน้อยหมู่ที่24
บ้านเจริญสุข       

  ขั้นท่ี 2. ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างหมู่บ้านละ 15 คน โดยขอรายช่ือและเบอร์
โทรศพัท์ประชากรจากผูน้ าของแต่ละหมูบา้น ทั้งหมด 24 หมู่บา้น / จ านวนกลุ่มตวัอย่าง(384)  
จะไดห้มู่บา้นละ 14 คน   
  ขั้นท่ี 3  จากนั้นให้นกัศึกษาจ านวน 10 คน ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการโทรศพัท ์
เพื่อหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้เน่ืองจากเป็นการเก็บขอ้มูลภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ในพ้ืนท่ีสีแดง 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
  การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  การสร้างเคร่ืองมือ   ซ่ึงพฒันาเป็นแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงค์
ของการวิจยั  โดยผ่านการตรวจสอบ ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) และ
ความถูกตอ้งความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  Validity) ตลอดจนความชัดเจนของขอ้ความ 
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือการวิจยั  โดยน าแบบสอบถามที่ผูป้ระเมินสร้าง
ขึ้นให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ  รวมทั้งส้ินจ านวน 5 ท่าน ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
( index of item objective congruence: IOC) ของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  เพื่อพิจารณา
คัดเลือกเฉพาะข้อรายการ ( items) ที่มีค่า IOC=0.5 ขึ้นไป ซ่ึงหมายถึงข้อรายการนั้นมีความ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและเน้ือหาท่ีจะวดั ดงัน้ี 
  +1  เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะวดั 
   0  เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะวดั 
  -1  เม่ือแน่ใจว่าขอ้ค  าถามนั้นไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีจะวดั 
  จากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดล้งความคิดเห็นแลว้มาวิเคราะห์ความ
เหมาะสมและความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งรวมทั้งแกไ้ข ปรับปรุง ให้
เรียบร้อยตามค าแนะน าท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ไว ้โดยค านวณไดต้ามสูตร ดงัน้ี  

  จากสูตร  IOC  =   N
ΣR

  
          ΣR =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
           N   =  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  
 ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง ( index of item objective congruence: IOC) 
ของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน  พบว่าไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งมากกว่า 0.5 ทุก
ขอ้ 
 
 ลักษณะเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 2 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีมุม ในงานบริการดงัต่อไปน้ี  1) งานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  2) งานดา้น
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  3) งานดา้นการจดัเก็บภาษี  4) งานดา้นโยธาการขออนุญาตปลูก
ส่ิงก่อสร้าง โดยทุกงานจะครอบคลุมความพึงพอใจดังต่อไปน้ี   ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้าน
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ช่องทางการให้บริการ   ด้านเจ้าหนา้ที่ผูใ้ห้บริการ และด้านส่ิงอ านวยความสะดวก   ซ่ึงแต่ละขอ้
แสดงระดบัความพึงพอใจ โดยใชแ้บบส ารวจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั 
มีการให้คะแนนตามน ้าหนกัจากมากไปหานอ้ย   
 ส่วนที่ 2 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล     สระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การประเมินครั้ งน้ี ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูช้่วยการประเมิน และนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร   เน่ืองจากการด าเนินงานอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ผูว้ิจยัจึงเลือกใชว้ิธี
โทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นหลัก   โดยขอทะเบียนรายช่ือและเบอร์
โทรศัพท์จากองค์การบริหารส่วนต าบลและผูน้ าชุมชน เพื่อหลีกเล่ียงการพูดคุยแบบเห็นหน้า  
ประกอบกบัการลงพ้ืนท่ีบางแห่งท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีเส่ียงโรคโควิด 19 โดยไดร้ับความช่วยเหลือจากผูน้ า
ชุมชน การเก็บรวบรวมขอ้มูลภายในเดือนสิงหาคม  2564 โดยจะสอบถามตวัอย่างก่อนเก็บขอ้มลู
ว่าตอ้งเคยมารับบริการจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ในงานบริการที่ประเมิน  ซ่ึง
การประเมินครั้ งน้ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของทีมอาจารยผ์ูป้ระเมิน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การประเมินครั้ งน้ีท าการวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย  แลว้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้าราง   มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี   
   1. วิ เคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู ้รับบริการ  ผู ้ประเมินใช้ค่าร้อยละ 
(percentage)  ค่าเฉล่ีย ( )  และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
การวิจยัทางสังคมศาสตร์ รวมทั้ง การแจกแจงความถ่ี (frequency) ทั้งภาพรวม และรายดา้น   
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น ผูป้ระเมินไดก้ าหนดเกณฑ ์โดยอาศยัหลกัการให้คะแนนและน ้าหนกัในการประเมิน
ของ ส านกังาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ที ่มท 0809.3/ว380  ประกาศเร่ืองก าหนดมาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกบัหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และพนกังานจา้งของ   องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน พ.ศ. 2558  ในมิติที่ 2  ตวัช้ีวดัท่ี 1  ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ับบริการ  ไดก้ าหนดรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
    คุณภาพของการให้บริการระดบั 10 = คะแนนมากกว่าร้อยละ  95 ขึ้นไป 
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    คุณภาพของการให้บริการระดบั 9  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  95 
    คุณภาพของการให้บริการระดบั 8  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  90 
    คุณภาพของการให้บริการระดบั 7  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  85 
    คุณภาพของการให้บริการระดบั 6  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  80 
    คุณภาพของการให้บริการระดบั 5  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  75 
    คุณภาพของการให้บริการระดบั 4  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  70 
    คุณภาพของการให้บริการระดบั 3  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  65 
    คุณภาพของการให้บริการระดบั 2  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  60 
    คุณภาพของการให้บริการระดบั 1  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  55 
    คุณภาพของการให้บริการระดบั 0  = คะแนนนอ้ยกว่าร้อยละ  50 
 
 การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( )  ไดก้ าหนดเกณฑแ์บ่งระดบัการวดัความพึงพอใจ (Best, 1964, 
p. 182) แบ่งเป็นช่วง แต่ละช่วงมีความหมาย ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 4.50-5.00 หมายความว่า ระดบัความพึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.50-4.49 หมายความว่า ระดบัความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.50-3.49 หมายความว่า ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.50-2.49 หมายความว่า ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
   ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1.00-1.49 หมายความว่า ระดบัความพึงพอใจนอ้ยที่สุด 
  
   วิธีการนับคะแนนความผู้พึงพอใจ 
 1) นบัเฉพาะจ านวนผูต้อบค่าระดบัคะแนน 4 = ความพึงพอใจมาก และระดบัคะแนน 
5 = ความพึงพอใจมากที่สุด มาใช้ในการค านวณหาค่าร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับบริการ ได้
ดงัน้ี 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู ้รับบริการ  = ผลรวมของร้อยละความพึงพอใจของ
ผูร้ับบริการระดบัมาก และมากที่สุด 
  2) ตวัอย่างการนบัจ านวนผูม้ีความพึงพอใจ  จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด (n)  395 คน 
ผลค าตอบ  1 ขอ้ ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี  3.2    แสดงตวัอย่างการนบัจ านวนผูม้ีความพึงพอใจรายขอ้   

n=395 
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ความพึงพอใจต่องานด้านการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน  

ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุ
ด 

น้อย ปาน
กลาง    

มาก มาก
ที่สุ
ด 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

1. มีความชัดเจนในการอธิบาย และแนะน าขั้นตอนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม
ถนน  หรือ มีการแจง้สาเหตุและวิธีแกไ้ข ขอ้ขดัขอ้งของการด าเนินงาน 

0 0 65 25
5 

75 

        จากตารางท่ี 3.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีผลความพึงพอใจในบริการในระดบัมาก 255 
คน และในระดบัมากที่สุด 75 คน รวมเป็น 330 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.5  เมื่อเทียบกบัเกณฑ์
การประเมินผลความพึงพอใจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้น้ีมีคะแนนคุณภาพของ
การให้บริการอยู่ในระดบั 7 
 
 3) ตวัอย่างผลประเมินความพึงพอใจรายด้าน จากกลุ่มตวัอย่าง 395 คน น าคะแนน
ร้อยของทุกขอ้มารวมกนั  แลว้หารดว้ยจ านวนขอ้ของแต่ละดา้น ดงัตารางท่ี 3.3 
 
ตารางที่  3.3    แสดงตัวอย่างผลประเมินความพึงพอใจรายด้าน 

n=395 

  ความพึงพอใจต่องานด้านการก่อสร้าง 
ซ่อมแซมถนนในตำบล   S.D แปลผล 

ผลรวมร้อย
ละ 

ความพึง
พอใจ 

ระดับมาก 
และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. มีความชัดเจนในการอธิบาย และแนะนำ
ข้ันตอนในการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนในตำบลหรอื 
มีการแจง้สาเหตุและวิธีแก้ไข ข้อขัดข้องของการ
ดำเนินงาน 

4.29 0.64 ปานกลาง 85.8 8 

2. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนใน
ตำบล เหมาะสม ไม่รอนานเกินสมควร 

4.46 0.55 ปานกลาง 89.1 8 

3. ข้ันตอนการดำเนินการ  มีความโปร่งใส และ
ความเสมอภาค   

4.28 0.52 ปานกลาง 85.5 8 
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4.  การดำเนินงานเป็นไปตามทีก่ฎหมายกำหนด    3.92 0.70 ปานกลาง 78.4 7 
5. การดำเนินงานมมีาตรฐาน   4.14 0.76 ปานกลาง 82.7 7 

ภาพรวม 4.22 0.74 ปานกลาง 84.3  7 
 
 จากตารางที่ 3.4 พบว่าในภาพรวมด้านขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง (=  4.22) คิดเป็นร้อยละ 84.3 มีคะแนนคุณภาพของการให้บริการระดับ 7     
 
 2. วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดย                    
การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  
  



 

 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การประเมินความพึงพอใจขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวดันครปฐม ในครั้ งน้ี  ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตัวอย่างของประชากรที่มาใช้
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ในแต่ละภาระงาน และน ามาค านวณด้วยค่าสถิติ 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์
ดงัน้ี 
 

 1  งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   
   ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีมุม  ในดา้นขั้นตอนการให้บริการ ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 
และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก   
      ส่วนที ่2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

 2  งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
        ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีมุม  ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้
ให้บริการ และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก   
      ส่วนที ่2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

 3  งานด้านการจัดเก็บภาษี   
  ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีมุม ในดา้นขั้นตอนการให้บริการ  ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 
และ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก   
      ส่วนที ่2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

  4  งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
     ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีมุม ในดา้นขั้นตอนการให้บริการ  ดา้นช่องทางการให้บริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 
และ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก   
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      ส่วนที ่2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 5 สรุปผลการประเมิน 

     สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

 
 6 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
    ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล    

สระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน   จงัหวดันครปฐม 
 
 สัญญลักษณ์ทางสถิติ  
  สัญญลกัษณ์ทางสถิติ ของค่าสถิติ (Statistics) ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ ประกอบดว้ยดงัน้ี 
      =   ค่าเฉล่ียของตวัอย่าง 
   S.D.    =   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัอย่าง 
   n      =    จ านวนตวัอย่าง 
    f         =    การแจกแจงความถ่ี (frequency) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   
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 ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการงานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุ    ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ใน ดา้นขั้นตอนการให้บริการ ดา้นช่องทางการ
ให้บริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

 

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละ คะแนนคุณภาพความ
พึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการงานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ จากจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 321 ราย ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้าน
ช่องทางการให้บริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    ดงัตารางท่ี 4.1   

 

ตารางที่ 4.1   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความ
พึงพอใจต่องานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ   

n=321 

  ความพึงพอใจต่องานด้านการพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดบัมาก 

และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

1. ขั้นตอนการให้บริการดา้นการพฒันา
คณุภาพชีวิตผูสู้งอายุ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความคล่องตวั 

4.84 0.64 มากที่สุด 96.74 10 

2.  ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการดา้นการ
พฒันาคณุภาพชีวติผูสู้งอายุ   หรือ มีการแจง้
สาเหตุและวิธีแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง  

4.86 0.55 มากที่สุด 97.18 10 

3.  แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวขอ้ง กรอกง่าย สะดวก 
ไม่ซ ้าซ้อน 

4.79 0.52 มากที่สุด 95.81 10 

4.  ระยะเวลาในการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุ  เหมาะสม ไม่รอนานเกินสมควร
  

4.82 0.70 มากที่สุด 96.41 10 

5.  แผนการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุมี
ความโปร่งใส และเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด    

4.83 0.76 มากที่สุด 96.65 10 

ภาพรวม 4.83 0.74 มากท่ีสุด 96.56 10 
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ตารางที่ 4.2   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความ
พึงพอใจต่องานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  (ต่อ) 

n=321 

  ความพึงพอใจต่องานด้านการพฒันาคุณภาพชีวติ
ผู้สูงอายุ     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดบัมาก 

และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีการประชาสมัพันธ์ช่องทางการให้บริการด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ  เช่น ผ่านผู้นำ 
จดหมาย หอกระจายข่าว ติดประกาศทางบอร์ด 
อินเตอรเ์น็ต                              

4.81 0.68 มากที่สุด 96.18 10 

2. มีช่องทางการใหบ้ริการทีห่ลากหลาย เช่น จ่าย
เบี้ยยังชีพ  เข้าเยี่ยมบุคคล  จัดกจิกรรมให้ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.78 0.64 มากที่สุด 95.64 10 

3. มีความสะดวกการเข้าถึงช่องทางการให้บริการ  
เช่น สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย 

4.77 0.73 มากที่สุด 95.39 10 

4. มีช่องทางการเปิดรบัฟังข้อคิดเห็นต่อการพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ  เช่น กล่องรับ
ความเห็น  ผ่านผู้นำ อินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 

4.76 0.82 มากที่สุด 95.28 10 

5. มีการติดต่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์  
Facebook  เป็นต้น 

4.76 0.77 มากที่สุด 95.21 10 

ภาพรวม 4.78 0.63 มากท่ีสุด 95.54 10 
ด้านเจ้าหนา้ท่ีผู้ให้บริการ 

1. มีการแต่งกายเหมาะสม  4.79 0.69 มากที่สุด 95.71 10 

2. มีความสุภาพ กริิยามารยาทดี เป็นมิตร มีรอยยิ้ม 
อัธยาศัยดี 

4.87 0.66 มากที่สุด 97.41 10 

3. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ ให้คำแนะนำ  ตอบ
ข้อซักถามได้ชัดเจนถูกต้อง 

4.87 0.58 มากที่สุด 97.37 10 

4. สามารถแก้ไขปัญหาอปุสรรคทีเ่กิดข้ึนได้อย่าง
เหมาะสม ทันท่วงท ี  

4.81 0.83 มากที่สุด 96.29 10 

5. มีความรู้ ความสามารถ ในการใหบ้รกิาร  4.82 0.78 มากที่สุด 96.45 10 
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ภาพรวม 4.83 0.74 มากท่ีสุด 96.65 10 
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ตารางที่ 4.2   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความ
พึงพอใจต่องานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  (ต่อ) 

n=321 

  ความพึงพอใจต่องานด้านการพฒันา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดบัมาก 

และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
1.  สถานที่ใหบ้รกิาร/จัดกิจกรรม สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ  และเหมาะสม เช่น มีทาง
ลาด   และมีห้องน้ำสำหรับผูสู้งอายุ   

4.82 0.69 มากที่สุด 96.34 10 

2.  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความ
สะดวกทีจ่ำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สงูอายุ   เช่น โต๊ะ เก้าอี้ น้ำดื่ม ฯลฯ 

4.82 0.73 มากที่สุด 96.32 10 

3.  อุปกรณ์ในการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผู้สงูอายุและผู้พกิารมีคุณภาพ และทันสมัย 
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 

4.79 0.78 มากที่สุด 95.73 10 

4.  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการชัดเจน 
และเข้าใจง่าย 

4.79 0.75 มากที่สุด 95.71 10 

5. มีสื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบังานด้าน
การคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เช่น  ป้าย  
เอกสาร  ประชาสัมพันธ์  แผ่นพับ        

4.78 0.86 มากที่สุด 95.52 10 

ภาพรวม 4.80 0.77 มากท่ีสุด 95.92 10 
โดยภาพรวมทุกด้าน 4.81 0.67 มากท่ีสุด 96.17 10 

  

 จากตารางท่ี 4.1  พบว่าตัวอย่างที่รับบริการในงานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  มี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.81)   คิดเป็นร้อยละ 96.17 มีคะแนนคุณภาพ
การให้บริการอยู่ในระดับ10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน เรียงลำดับดังนี้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (=4.83)   คิดเป็นร้อยละ 96.65 มีคะแนนคุณภาพ
การให้บริการอยู่ในระดับ10 รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ (=4.83)    คิดเป็นร้อยละ 
96.56  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (=4.80)      คิด
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เป็นร้อยละ 95.92 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 และ ด้านช่องทางการให้บริการ (
=4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.54 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 ตามลำดับ   
 
 ส่วนที่ 2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของผูร้ับบริการต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบล สระพฒันา 
ในงานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  ดงัตารางท่ี 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2   แสดงผลขอ้เสนอแนะงานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม f 

-  เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกดี  ให้ความช่วยเหลือดีมาก  
-  ควรมีการจดัการให้ความรู้กบัผูดู้แลผูสู้งอายุ ให้เหมาะสม ทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจติ 

13 
5 

-  ควรเพ่ิมเบ้ียผูสู้งอายุ  
-  ควรจดักจิกรรมสันทนาการให้ผูสู้งอายุ  เช่น พาไปเที่ยววดัต่างๆ 
-  ควรประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ ในเร่ืองดูแลสุขภาพตนเองอย่างง่ายๆ  
-  ควรออกเยี่ยมผูสู้งอายุตามบา้น  เพื่อรับทราบปัญหา 

4 
16 
19 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
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  ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการงานดา้นป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั  ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละ คะแนนคุณภาพ
ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการงานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จากจ านวน
กลุ่มตวัอย่าง 384 ราย ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ในดา้นขั้นตอนการให้บริการ  ดา้น
ช่องทางการให้บริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    ดงัตารางท่ี 4.3   

 

ตารางที่ 4.3   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความ
พึงพอใจต่องานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

n=384 

  ความพึงพอใจต่องานด้านป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดบัมาก 

และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ข้ันตอนการให้บริการ  ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีความคล่องตัว 

4.82 0.63 มากที่สุด 96.49 10 

2. มีความชัดเจนในการอธิบาย และแนะนำ
ข้ันตอนในการให้บริการ หรอื มีการแจ้ง
สาเหตุและวิธีแก้ไข ข้อขัดข้องของการ
ดำเนินงาน 

4.80 0.76 มากที่สุด 95.95 10 

3.  ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม ไม่
รอนานเกินสมควร 

4.77 0.65 มากที่สุด 95.37 10 

4. ข้ันตอนการดำเนินงาน  มีความโปร่งใส 
และ ครอบคลุมทกุพื้นที่     

4.80 0.68 มากที่สุด 95.94 10 

5. ใหบ้ริการตามทีส่าธารณสุขกำหนด 
ครอบคลมุทุกด้าน   

4.79 0.74 มากที่สุด 95.87 10 

ภาพรวม 4.80 0.79 มากท่ีสุด 95.92 10 
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ตารางที่ 4.3   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความ
พึงพอใจ ต่องานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  (ต่อ) 

n=384 

  ความพึงพอใจต่องานด้านป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดบัมาก 

และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีการประชาสมัพันธ์ช่องทางการให้บริการ
ที่หลากหลาย เช่น  ผ่านผู้นำชุมชน  บอร์ด
ประชาสมัพันธ์  จดหมายข่าว  หอกระจาย
ข่าว    

4.78 0.41 มากที่สุด 95.53 10 

2. มีช่องทางการใหบ้ริการ ที่หลากหลาย  
เช่น โทรศัพท์   

4.78 0.52 มากที่สุด 95.51 10 

3. มีความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ       4.76 0.52 มากที่สุด 95.24 10 
4. มีช่องทางการเปิดรบัฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บรกิาร เช่น กลอ่งรับความเห็น ผู้นำชุมชน   

4.77 0.62 มากที่สุด 95.36 10 

5. มีการติดต่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น 

4.75 0.54 มากที่สุด 94.95 9 

ภาพรวม 4.77 0.67 มากท่ีสุด 95.32 10 
ด้านเจ้าหนา้ท่ีผู้ให้บริการ 

1. มีการแต่งกายเหมาะสม  4.83 0.44 มากที่สุด 96.65 10 
2. มีความสุภาพ กริิยามารยาทดี เป็นมิตร มี
รอยยิ้ม อัธยาศัยดี 

4.91 0.63 มากที่สุด 98.18 10 

3. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ ให้
คำแนะนำ  ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนถูกต้อง 

4.87 0.69 มากที่สุด 97.41 10 

4. สามารถแก้ไขปัญหาอปุสรรคทีเ่กิดข้ึนได้
อย่างเหมาะสม ทันท่วงที
  

4.84 0.64 มากที่สุด 96.74 10 

5. มีความรู้ ความสามารถ ในการใหบ้รกิาร  4.84 0.56 มากที่สุด 96.81 10 
ภาพรวม 4.86 0.56 มากท่ีสุด 97.16 10 
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ตารางที่ 4.5   แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความพึง
พอใจต่องานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ต่อ) 

n=384 

ความพึงพอใจต่องานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดบัมาก 

และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
1.  สถานที่ใหบ้รกิาร สะอาด ถูกสุขลกัษณะ  
และเหมาะสม 

4.77 0.56 มากที่สุด 95.36 10 

2.  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จำเป็นต่อการใหบ้ริการการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เช่น ถังดับเพลงิ  
รถบรรทุกน้ำ 

4.84 0.71 มากที่สุด 96.72 10 

3.  อุปกรณ์ในการให้บริการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มีคุณภาพ และทันสมัย  

4.81 0.62 มากที่สุด 96.19 10 

4.  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการชัดเจน และ
เข้าใจง่าย 

4.73 0.58 มากที่สุด 94.62 9 

5.  มีสื่อให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ให้ประชาชนทราบ
อย่างทั่วถึง เช่น คู่มือ  จดหมาย  ป้าย
ประชาสมัพันธ์  เป็นต้น 

4.77 0.64 มากที่สุด 95.34 10 

ภาพรวม 4.78 0.79 มากท่ีสุด 95.65 10 
โดยภาพรวมทุกด้าน 4.80 0.77 มากท่ีสุด 96.01 10 

 
 
 จากตารางท่ี 4.3  พบว่าตัวอย่างที่รับบริการในงานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด (=4.80)   คิดเป็นร้อยละ 96.01 มีคะแนน
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับดังนี้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (=4.86)  คิดเป็นร้อยละ 97.16 มีคะแนน
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10  รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ (=4.80)    คิดเป็น
ร้อยละ 95.92 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (=4.78)  
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คิดเป็นร้อยละ 95.65 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 และ ด้านช่องทางการให้บริการ (
=4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.32 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 ตามลำดับ   
 

 ส่วนที่ 2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของผูร้ับบริการต่องานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ดงัตารางท่ี 4.4 
 

ตารางท่ี 4.4  แสดงผลขอ้เสนอแนะงานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม f 

-  เจา้หนา้ท่ีท างานดี เป็นกนัเอง ขยนั ท างานรวดเร็ว 
-  เจา้หนา้ท่ีประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดด้ี 
-  ควรเพ่ิมการอบรมให้ความรู้แต่ผูน้ าชุมชน  หน่วยอาสา ในดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
-  ควรมีการรณรงค ์ดว้ยรถกระจายเสียงให้ประชาชนตระหนกัถึงดา้น
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
- ควรเพ่ิมรถบรรทุกน ้า  เพื่อใชใ้นการบรรเทาสาธารณภยั   

15 
11 
12 

 
12 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  งานด้านการจัดเก็บภาษี   
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 ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการงานดา้นการจดัเกบ็ภาษี  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ   
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละ คะแนนคุณภาพ
ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการงานดา้นการจดัเก็บภาษี  จากจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
326 ราย ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ในดา้นขั้นตอนการให้บริการ  ดา้นช่องทางการ
ให้บริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    ดงัตารางท่ี 4.5   

 

ตารางท่ี 4.5   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและล าดบัท่ีความพึงพอใจ 
                   ต่องานดา้นการจดัเก็บภาษี   

n=326 

  ความพึงพอใจต่องานด้านการจัดเกบ็ภาษี     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดบัมาก 

และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ข้ันตอนการขอรับบรกิาร   ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

4.79 0.68 มากที่สุด 95.84 10 

2. มีความชัดเจนในการอธิบาย และแนะนำ
ข้ันตอนในการให้บริการหรือ มีการแจง้สาเหตุ
และวิธีแก้ไข ข้อขัดข้องของการดำเนินงาน 

4.78 0.74 มากที่สุด 95.58 10 

3. เอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง กรอก
ง่าย สะดวก ไม่ซ้ำซ้อน 

4.73 0.72 มากที่สุด 94.69 9 

4. ระยะเวลาในการใหบ้รกิารเหมาะสม ไม่รอ
นานเกินสมควร 

4.74 0.61 มากที่สุด 94.86 9 

5. ข้ันตอนการให้บริการ มีความโปรง่ใส   
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด      

4.79 0.69 มากที่สุด 95.77 10 

ภาพรวม 4.77 0.57 มากท่ีสุด 95.35 10 
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ตารางท่ี 4.5   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและล าดบัท่ีความพึงพอใจ 
ต่องานดา้นการจดัเก็บภาษี  (ต่อ) 

n=326 

  ความพึงพอใจต่องานด้านการจัดเกบ็ภาษี     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดบัมาก 

และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1. มีการประชาสัมพนัธ์ช่องทางการ
ให้บริการ เช่น  ผ่านผูน้ า บอร์ดประกาศ  
จดหมาย  หอกระจายข่าว   

4.77 0.72 มากที่สุด 95.37 10 

2. มีช่องทางการให้บริการ ที่หลากหลาย 
เช่นไปเสียภาษีเอง  มีคนมาเก็บท่ีบา้น 

4.77 0.65 มากที่สุด 95.34 10 

3. มีความสะดวกในการเขา้ถึงช่องทางการ
ให้บริการ  เช่น โทรศพัท ์    

4.76 0.67 มากที่สุด 95.25 10 

4. มีช่องทางการเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น ผูน้ า   

4.76 0.47 มากที่สุด 95.18 10 

5. มีการให้ข้อมูลทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์  
Facebook  เป็นต้น 

4.74 0.62 มากที่สุด 94.82 9 

ภาพรวม 4.76 0.62 มากที่สุด 95.19 10 

ด้านเจ้าหนา้ท่ีผู้ให้บริการ 
1. มีการแต่งกายเหมาะสม  4.81 0.74 มากที่สุด 96.23 10 
2. มีความสุภาพ กริิยามารยาทดี เป็นมิตร มี
รอยยิ้ม อัธยาศัยดี 

4.84 0.72 มากที่สุด 96.84 10 

3. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ ให้
คำแนะนำ  ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนถูกต้อง 

4.83 0.61 มากที่สุด 96.65 10 

4. สามารถแก้ไขปัญหาอปุสรรคทีเ่กิดข้ึนได้
อย่างเหมาะสม ทันท่วงที
  

4.82 0.79 มากที่สุด 96.35 10 

5. มีความรู้ ความสามารถ ในการใหบ้รกิาร  4.83 0.73 มากที่สุด 96.57 10 
ภาพรวม 4.83 0.65 มากท่ีสุด 96.53 10 



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ปีงบประมาณ 
2564 
บทที ่4   

58 

 

 

ตารางท่ี 4.5   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและล าดบัท่ีความพึงพอใจ 
ต่องานดา้นการจดัเก็บภาษี  (ต่อ) 

n=326 

  ความพึงพอใจต่องานด้านการจัดเกบ็ภาษี     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดบัมาก 

และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
1.  สถานที่ใหบ้รกิาร สะอาด ถูกสุขลกัษณะ  
และเหมาะสม  

4.77 0.68 มากที่สุด 95.37 10 

2.  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จำเป็นต่อการใหบ้ริการ  เช่น โต๊ะ เก้าอี้  น้ำ
ดื่ม  ฯลฯ 

4.77 0.66 มากที่สุด 95.31 10 

3.  อุปกรณ์ในการให้บริการมีคุณภาพ และ
ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครือ่งถ่ายเอกสาร 

4.76 0.67 มากที่สุด 95.24 10 

4.  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการชัดเจน และ
เข้าใจง่าย 

4.76 0.73 มากที่สุด 95.18 10 

5.  มีสื่อให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเกบ็
ภาษี  ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง 
เช่น  ป้ายประชาสมัพันธ์  หอกระจายข่าว  
รถกระจายเสียง จดหมาย  สื่อบุคคล 

4.76 0.69 มากที่สุด 95.12 10 

ภาพรวม 4.76 0.79 มากท่ีสุด 95.24 10 
โดยภาพรวมทุกด้าน 4.78 0.68 มากท่ีสุด 95.58 10 

  
 จากตารางท่ี 4.5  พบว่าตัวอย่างที่รับบริการในงานดา้นการจดัเกบ็ภาษ ี มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.78)   คิดเป็นร้อยละ 95.58 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการ
อยู ่ในระดับ10 เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที่ส ุดทุกด้าน 
เรียงลำดับดังนี้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (=4.83)  คิดเป็นร้อยละ 96.53  มีคะแนนคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับ10 รองลงมาคือ ด้านข้ันตอนการให้บริการ (=4.77)    คิดเป็นร้อยละ 95.35  
มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (=4.76)  คิดเป็นรอ้ยละ 
95.24  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 และ ด้านช่องทางการให้บริการ (=4.76) คิด
เป็นร้อยละ 95.19 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 ตามลำดับ   
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  ส่วนที่ 2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะของผูร้ับบริการต่องานดา้นการจดัเก็บภาษี  ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ดงัตารางท่ี 4.6 
 

ตารางท่ี 4.6  แสดงผลขอ้เสนอแนะต่องานดา้นการจดัเก็บภาษี   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม f 

-   เจา้หนา้ที่มีอธิบายชดัเจน   
-   มีช่องในการจ่ายค่าภาษีที่หลากหลาย 
-   มีการโทรศพัทเ์ตือนเร่ืองภาษี  

15 
2 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  งานด้านโยธาการขออนญุาตปลกูส่ิงก่อสร้าง 
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  ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการงานด้านโยธาการขออนุญาต
ปลูกส่ิงก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ในด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละ คะแนนคุณภาพ
ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง จาก
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 81 รายขององค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน ในด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ  ดา้นช่องทางการให้บริการ  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ  และดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก    

ดงัตารางท่ี 4.7   

 

ตารางท่ี 4.7   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและล าดบัท่ีความพึงพอใจ 
                     ต่องานดา้นโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 

n=81 

  ความพึงพอใจต่องานด้านโยธาการขอ
อนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง   S.D 

แปลผล ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดบัมาก 

และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ข้ันตอนการขอรับบรกิาร  ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

4.85 0.68 มากที่สุด 96.94 10 

2.  ความชัดเจนในการช้ีแจงข้ันตอนในการ
ให้บรกิาร  หรอื มีการแจ้งสาเหตุและ
วิธีแก้ไข ข้อขัดข้องของการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง 

4.88 0.64 มากที่สุด 97.54 10 

3.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง กรอกง่าย สะดวก 
ไม่ซ้ำซ้อน 

4.83 0.73 มากที่สุด 96.62 10 

4. ระยะเวลาในการใหบ้รกิารเหมาะสม ไม่
รอนานเกินสมควร 

4.82 0.82 มากที่สุด 96.49 10 

5. ข้ันตอนการให้บริการ  มีความโปร่งใส 
และดำเนินตามที่กฎหมายกำหนด      

4.84 0.63 มากที่สุด 96.87 10 

ภาพรวม 4.84 0.67 มากท่ีสุด 96.89 10 
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ตารางท่ี 4.7   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและล าดบัท่ีความพึงพอใจ 
ต่องานดา้นโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง(ต่อ) 

n=81 

  ความพึงพอใจต่องานด้านโยธาการขอ
อนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง   S.D 

แปลผล ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดบัมาก 

และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีการประชาสมัพันธ์ช่องทางการให้บริการ
ที่หลากหลาย เช่น  ผ่านผู้นำชุมชน  บอร์ด
ประชาสมัพันธ์  จดหมายข่าว  หอกระจาย
ข่าว    

4.81 0.64 มากที่สุด 96.29 10 

2. มีช่องทางการใหบ้ริการ ที่หลากหลาย เช่น  
โทรศัพท ์

4.77 0.55 มากที่สุด 95.43 10 

3. มีความสะดวกในการเข้าถึงการขออนญุาต
ปลูกส่ิงก่อสร้าง 

4.81 0.52 มากที่สุด 96.22 10 

4. มีช่องทางการเปิดรบัฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บรกิาร เช่น กลอ่งรับความเห็น ผู้นำชุมชน   

4.77 0.70 มากที่สุด 95.32 10 

5. มีการติดต่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น 

4.76 0.59 มากที่สุด 95.15 10 

ภาพรวม 4.78 0.66 มากที่สุด 95.68 10 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. มีการแต่งกายเหมาะสม  4.82 0.69 มากที่สุด 96.31 10 

2. มีความสุภาพ กริิยามารยาทดี เป็นมิตร มี
รอยยิ้ม อัธยาศัยดี 

4.86 0.73 มากที่สุด 97.19 10 

3. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ ให้
คำแนะนำ  ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนถูกต้อง 

4.84 0.78 มากที่สุด 96.74 10 

4. สามารถแก้ไขปัญหาอปุสรรคทีเ่กิดข้ึนได้
อย่างเหมาะสม ทันท่วงที
  

4.82 0.85 มากที่สุด 96.45 10 

5. มีความรู้ ความสามารถ ในการใหบ้รกิาร  4.83 0.76 มากที่สุด 96.62 10 
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ภาพรวม 4.83 0.58 มากที่สุด 96.66 10 
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ตารางท่ี 4.7   แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและล าดบัท่ีความพึงพอใจ 
ต่องานดา้นโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง(ต่อ) 

n=81 

  ความพึงพอใจต่องานด้านโยธาการขอ
อนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง   S.D 

แปลผล ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดบัมาก 

และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
1.  สถานที่ติดต่อใหบ้รกิารเกี่ยวกับ
น้ำประปา สะอาด ถูกสุขลักษณะ  และ
เหมาะสม  

4.85 0.79 มากที่สุด 96.91 10 

2.  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความ
สะดวกทีจ่ำเป็นต่อการให้บริการ เช่น โต๊ะ 
เก้าอี้  น้ำดื่ม ฯลฯ 

4.83 0.66 มากที่สุด 96.65 10 

3.  อุปกรณ์ในการให้บริการมีคุณภาพ และ
ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครือ่งถ่าย
เอกสาร 

4.83 0.58 มากที่สุด 96.53 10 

4.  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการชัดเจน 
และเข้าใจง่าย 

4.82 0.83 มากที่สุด 96.37 10 

5.  มีสื่อให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับงานการ

ขออนุญาตปลกูส่ิงก่อสร้างให้ประชาชน
ทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง เช่น  ป้าย
ประชาสมัพันธ์  คู่มือ แผ่นพับ  เอกสาร  
สื่อบุคคล      

4.82 0.58 มากที่สุด 96.34 10 

ภาพรวม 4.83 0.71 มากท่ีสุด 96.56 10 

โดยภาพรวมทกุด้าน 4.82 0.62 มากท่ีสุด 96.45 10 
 
 จากตารางที่ 4.7  พบว่าตัวอย่างที ่ร ับบริการในงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูก
ส่ิงก่อสร้าง มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.82)   คิดเป็นร้อยละ 96.45 มี
คะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับดังนี้  ด้านข้ันตอนการให้บริการ (=4.84)    คิดเป็นร้อยละ 96.89 
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มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      (=4.83) 
คิดเป็นร้อยละ 96.66 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (
=4.83)  คิดเป็นร้อยละ 96.56 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 และ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ (=4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.68 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 ตามลำดับ   
 
  ส่วนที่ 2 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผูร้ับบริการต่องานด้านโยธาการขออนุญาตปลูก
ส่ิงก่อสร้าง ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม  ดงัตารางท่ี 4.8 
 

ตารางท่ี 4.8  แสดงผลขอ้เสนอแนะในงานดา้นโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  f 

-  เจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าเร่ืองปลูกส่ิงก่อสร้างดีมาก 
-  การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้างไม่ยุ่งยาก 
-  อบต. มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง   
เช่นเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

16 
4 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. สรุปผลการวิเคราะห์ 
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 สรุปผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการในภาพรวมต่องานบริการ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม  ดงัตารางท่ี 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9   แสดงผลประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมในงานบริการที่ประเมิน 

  

งานบริการที่ประเมิน 

ความพึงพอใจ แปลผล
ความ 

พึงพอใจ 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

ระดับ
คุณภาพ    S.D.   

1 งานดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  
(n= 321) 

4.81 0.67 มากที่สุด 96.17 10 

2 งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั     
(n= 384)   

4.80 0.77 มากที่สุด 96.01 10 

3 งานดา้นการจดัเก็บภาษี (n= 326) 4.78 0.68 มากที่สุด 95.58 10 

4 งานดา้นโยธาการขออนุญาตปลูก
ส่ิงก่อสร้าง   (n= 81) 

4.82 0.62 มากที่สุด 96.45 10 

ภาพรวมของระดบัความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

4.80 0.65 มากที่สุด 96.05 10 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่าผูร้ับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม มีความพึง
พอใจ ทั้ง 4 งานบริการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (=4.80)  คิดเป็นร้อยละ 96.05 มี
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบั 10 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแต่ละงาน พบว่าอยู่ในระดบัมาก
ที่สุดทุกงาน เรียงล าดับดงัน้ี งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง (=4.82) คิดเป็นร้อย
ละ 96.45 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดบั 10 รองลงมาคือ งานด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุ  (=4.81)  คิดเป็นร้อยละ 96.17 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  งานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (=4.80) คิดเป็นร้อยละ 90.1 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดบั 10 และ  งานดา้นการจดัเก็บภาษ ี(=4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.58 มีคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดบั 10 ตามล าดบั   
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  6   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการให้บริการ  
 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม    ในแต่ละงานพบดงัน้ี   
  
งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   

- เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกดี  ให้ความช่วยเหลือดีมาก  

- ควรมีการจดัการให้ความรู้กบัผูดู้แลผูสู้งอายุ ให้เหมาะสม ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

- ควรเพ่ิมเบ้ียผูสู้งอายุ  

- ควรจดักิจกรรมสันทนาการให้ผูสู้งอายุ  เช่น พาไปเที่ยววดัต่างๆ 

- ควรประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ ในเร่ืองดูแลสุขภาพตนเองอย่างง่ายๆ 

- ควรออกเยี่ยมผูสู้งอายุตามบา้น  เพื่อรับทราบปัญหา 

 

งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 -  เจา้หนา้ท่ีท างานดี เป็นกนัเอง ขยนั ท างานรวดเร็ว 
 -  เจา้หนา้ท่ีประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดด้ี 
 - ควรเพ่ิมการอบรมให้ความรู้แต่ผูน้ าชุมชน  หน่วยอาสา ในดา้นการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั   
 -  ควรมีการรณรงคด์ว้ยรถกระจายเสียงให้ประชาชนตระหนกัถึงดา้นป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั   
      - ควรเพ่ิมรถบรรทุกน ้า  เพื่อใชใ้นการบรรเทาสาธารณภยั   
 
งานด้านการจัดเก็บภาษี   

-   เจา้หนา้ท่ีมีอธิบายชดัเจน   
-   มีช่องในการจ่ายค่าภาษีที่หลากหลาย 
-   มีการโทรศพัทเ์ตือนเร่ืองภาษี  
 
งานด้านโยธาการขออนญุาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  

- เจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าเร่ืองปลูกส่ิงก่อสร้างดีมาก 
-  การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้างไม่ยุ่งยาก 
-  อบต. มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  เช่นเคร่ืองถ่ายเอกสาร



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 
 
  การประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีมุม   อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม   มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูร้ับบริการต่อการให้บริการงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ใน 4 งานบริการ คือ          
1) งานด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  2) งานด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  3) งาน
ดา้นการจดัเก็บภาษี  4) งานดา้นโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง โดยครอบคลุมความพึงพอใจ 
ดงัต่อไปน้ี  ดา้นขั้นตอนการให้บริการ  ดา้นช่องทางการให้บริการ   ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และ
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  กลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ก าแพงแสน   การประเมินในครั้ งน้ีใชสู้ตรการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างของยามาเน่  (yamane) 
และสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจ 
คือ แบบส ารวจความพึงพอใจส าหรับผูร้ับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม   เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยคณะผูว้ิจยั เน่ืองจากการด าเนินงานอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ผูว้ิจยัจึง
เลือกใช้วิธีโทรศพัท์ในการสอบถามขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเป็นหลกั  โดยขอทะเบียนรายช่ือและ
เบอร์โทรศพัทจ์ากองคก์ารบริหารส่วนต าบลและผูน้ าชุมชน เพื่อหลีกเล่ียงการพูดคุยแบบเห็นหน้า  
ประกอบกับการลงพ้ืนท่ีบางแห่งท่ีไม่ใช่พ้ืนท่ีเส่ียงโรคโควิด 19 จากนั้นน ามาวิเคราะห์ และ
สรุปผลประเมิน 

 
สรุปผลการประเมิน 

 
 งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   
 จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 321 คน พบว่า มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  (=4.81)   คิดเป็นร้อยละ 96.17 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงลำดับดังนี้   
 ด้านเจ้าหน้าที่ผ ู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.83)  คิดเป็น   
ร้อยละ 96.65 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  
 ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (=4.83)  คิดเป็น 
ร้อยละ 96.56  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10   
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 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด     (=4.80) คิดเป็น
ร้อยละ 95.92 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  
 ด้านช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.78  ) คิดเป็น  
ร้อยละ 95.54 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 
 
       งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
 จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  384 คน พบว่ามีความพึงพอใจ  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  (=4.80)   คิดเป็นร้อยละ 96.01 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงลำดับดังนี้   
 ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.86) คิดเป็น    
ร้อยละ 97.16 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10     
 ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.80)   คิดเป็น 
ร้อยละ 95.92 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  
 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.78) คิดเป็น  
ร้อยละ 95.65 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10   
 ด้านช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ (=4.77) คิดเป็น  ร้อย
ละ 95.32 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 
 
   งานด้านการจัดเก็บภาษี   
   จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  326 คน พบว่า มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากที่สุด (=4.78)   คิดเป็นร้อยละ 95.58 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงลำดับดังนี้   
   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.83) คิดเป็นร้อย
ละ 96.53  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  
   ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (=4.77)  คิดเป็น
ร้อยละ 95.35  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10   
   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.76) คิดเป็น
ร้อยละ 95.24  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  
   ด้านช่องทางการให้บริการ (=4.76) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 95.19 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 
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      งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
   จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน  81 คน พบว่า มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด (=4.82)   คิดเป็นร้อยละ 96.45 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 เมือ่
พิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงลำดับดังนี้   
   ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (=4.84)  คิดเป็น
ร้อยละ 96.89 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  
   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.83) คิดเป็น 
ร้อยละ 96.66 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10   
   ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.83) คิดเป็น
ร้อยละ 96.56 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  
   ด้านช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.78) คิดเป็น
ร้อยละ 95.68 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 
 
  สรุปผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล      
สระส่ีมุม ทั้ง 4 งานบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (=4.80)  คิดเป็นร้อยละ 96.05 
มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจแต่ละงาน พบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกงาน เรียงล าดบัดงัน้ี งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง (=4.82) คิดเป็น
ร้อยละ 96.45 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 รองลงมาคือ งานด้านการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอายุ  (=4.81)  คิดเป็นร้อยละ 96.17 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  งาน
ดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (=4.80) คิดเป็นร้อยละ 90.1 มีคุณภาพการให้บริการอยูใ่น
ระดบั 10 และ  งานดา้นการจดัเก็บภาษ ี(=4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.58 มีคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดบั 10 ตามล าดบั   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม    ในแต่ละงานพบดงัน้ี  งานด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่อ  านวยความสะดวกดี  ให้ความช่วยเหลือดีมาก ควรมีการจดัการ
ให้ความรู้กบัผูดู้แลผูสู้งอายุ ให้เหมาะสม ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต   ควรเพ่ิมเบ้ียผูสู้งอายุ     ควร
จดักิจกรรมสันทนาการให้ผูสู้งอายุ  เช่น พาไปเที่ยววดัต่างๆ   ควรประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ ในเร่ือง
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ดูแลสุขภาพตนเองอย่างง่ายๆ     ควรออกเยี่ยมผูสู้งอายุตามบ้าน  เพื่อรับทราบปัญหา    งานด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เจ้าหน้าที่ท างานดี เป็นกันเอง ขยนั ท างานรวดเร็ว   เจ้าหน้าที่
ประสานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดด้ี    ควรเพ่ิมการอบรมให้ความรู้แต่ผูน้ าชุมชน  หน่วยอาสา ใน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ควรมีการรณรงค์ด้วยรถกระจายเสียงให้ประชาชน
ตระหนักถึงด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  ควรเพ่ิมรถบรรทุกน ้ าเพ่ือใช้ในการบรรเทาสา
ธารณภัย  งานด้านการจัดเก็บภาษี   เจ้าหน้าที่มีอธิบายชัดเจน   มีช่องในการจ่ายค่าภาษีที่
หลากหลาย   มีการโทรศัพท์เตือนเร่ืองภาษี   งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง   
เจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าเร่ืองปลูกส่ิงก่อสร้างดีมาก   การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้างไม่ยุ่งยาก   อบต. 
มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง  เช่นเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
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แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม    

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่องานด้านการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ   
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความพึงพอใจตามความเห็นของผูร้ับบริการ 

ความพึงพอใจต่องานด้านการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุ  
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง    

มาก มาก
ท่ีสุด 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความคล่องตวั 

     

2.  ความชดัเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการดา้นการ
พฒันาคณุภาพชีวติผูสู้งอายุ   หรือ มีการแจง้สาเหตุและวิธีแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง  

     

3.  แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวขอ้ง กรอกง่าย สะดวก ไม่ซ ้าซ้อน      
4.  ระยะเวลาในการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  เหมาะสม ไม่รอนานเกินสมควร       
5.  แผนการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุมีความโปร่งใส และเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด    

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีการประชาสัมพนัธ์ช่องทางการให้บริการดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ  เช่น 
ผ่านผูน้ า จดหมาย หอกระจายข่าว ตดิประกาศทางบอร์ด อินเตอร์เน็ต                              

     

2. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น จ่ายเบ้ียยงัชีพ  เขา้เยี่ยมบุคคล  จดักิจกรรม
ให้ความรู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

     

3. มีความสะดวกการเขา้ถึงช่องทางการให้บริการ  เช่น สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมไดง้่าย      
4. มีช่องทางการเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุและผูพ้ิการ  เช่น 
กล่องรับความเห็น  ผ่านผูน้ า อินเตอร์เน็ต  เป็นตน้ 

     

5. มีการติดต่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1. มีการแต่งกายเหมาะสม       

2. มีความสุภาพ กริิยามารยาทดี เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี      
3. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ ให้คำแนะนำ  ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนถูกต้อง      
4. สามารถแก้ไขปัญหาอปุสรรคทีเ่กิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงท ี       
5. มีความรู้ ความสามารถ ในการใหบ้รกิาร       

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

1.  สถานที่ให้บริการ/จดักิจกรรม สะอาด ถูกสุขลกัษณะ  และเหมาะสม เช่น มีทางลาด   
และมีห้องน ้าส าหรับผูสู้งอายุ   

     

2.  ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุ   
เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี น ้าดื่ม ฯลฯ 

     

3.  อุปกรณ์ในการพฒันาคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุและผูพ้ิการมีคุณภาพ และทนัสมยั เช่น 
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

     

4.  มีป้ายขอ้ความบอกจดุบริการชดัเจน และเขา้ใจง่าย      



 

 

5. มีส่ือให้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบังานดา้นการคณุภาพชีวิตผูสู้งอายุ  เช่น  ป้าย  เอกสาร  
ประชาสัมพนัธ์  แผ่นพบั        

     

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม 
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่อการรับบริการในงานด้านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย   

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความพึงพอใจตามความเห็นของผูร้ับบริการ 

ความพึงพอใจในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง    

มาก มาก
ท่ีสุด 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการ  ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตวั      

2. มีความชดัเจนในการอธิบาย และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ หรือ มีการแจง้
สาเหตุและวิธีแกไ้ข ขอ้ขดัขอ้งของการด าเนินงาน 

     

3.  ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม ไม่รอนานเกนิสมควร      

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน  มีความโปร่งใส และ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี          

5. ให้บริการตามท่ีสาธารณสุขก าหนด ครอบคลุมทุกดา้น        
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีการประชาสมัพันธ์ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น  ผ่านผู้นำชุมชน  บอร์ด
ประชาสมัพันธ์  จดหมายข่าว  หอกระจายข่าว    

     

2. มีช่องทางการใหบ้ริการ ที่หลากหลาย  เช่น โทรศัพท์        

3. มีความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ            

4. มีช่องทางการเปิดรบัฟังข้อคิดเห็นต่อการใหบ้รกิาร เช่น กล่องรับความเห็น ผู้นำชุมชน        

5. มีการติดต่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1. มีการแต่งกายเหมาะสม       

2. มีความสุภาพ กริิยามารยาทดี เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี      
3. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ ให้คำแนะนำ  ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนถูกต้อง      
4. สามารถแก้ไขปัญหาอปุสรรคทีเ่กิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงท ี       
5. มีความรู้ ความสามารถ ในการใหบ้รกิาร       

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

1.  สถานที่ให้บริการ สะอาด ถูกสุขลกัษณะ  และเหมาะสม      

2.  ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  เช่น ถงัดบัเพลิง  รถบรรทุกน ้า 

     

3.  อุปกรณ์ในการให้บริการงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีคณุภาพ และ
ทนัสมยั  

     

4.  มีป้ายขอ้ความบอกจดุบริการชดัเจน และเขา้ใจง่าย      



 

 

5.  มีส่ือให้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ให้ประชาชน
ทราบอย่างทัว่ถึง เช่น คู่มือ  จดหมาย  ป้ายประชาสัมพนัธ์  เป็นตน้ 

     

ส่วนที่ 2 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ .......................................................... ......................................................................................  
.............................................................. .............................................................. .............................................................. 

 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม    
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจต่องานด้านการจัดเกบ็ภาษี   
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความพึงพอใจตามความเห็นของผูร้ับบริการ 

ความพึงพอใจต่องานด้านการจัดเกบ็ภาษี   
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง    

มาก มาก
ท่ีสุด 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการขอรับบริการ   ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตวั      

2. มีความชดัเจนในการอธิบาย และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการหรือ มีการแจง้
สาเหตุและวิธีแกไ้ข ขอ้ขดัขอ้งของการด าเนินงาน 

     

3. เอกสารและแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวขอ้ง กรอกง่าย สะดวก ไม่ซ ้าซ้อน      

4. ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม ไม่รอนานเกินสมควร      

5. ขั้นตอนการให้บริการ มีความโปร่งใส   เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด           
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีการประชาสัมพนัธ์ช่องทางการให้บริการ เช่น  ผ่านผูน้ า บอร์ดประกาศ  จดหมาย  
หอกระจายข่าว   

     

2. มีช่องทางการให้บริการ ที่หลากหลาย เช่นไปเสียภาษีเอง  มีคนมาเก็บท่ีบา้น      

3. มีความสะดวกในการเขา้ถึงช่องทางการให้บริการ  เช่น โทรศพัท ์         

4. มีช่องทางการเปิดรับฟังขอ้คิดเห็นต่อการให้บริการ เชน่ กล่องรับความเห็น ผูน้ า        

5. มีการให้ข้อมูลทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1. มีการแต่งกายเหมาะสม       

2. มีความสุภาพ กริิยามารยาทดี เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี      
3. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ ให้คำแนะนำ  ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนถูกต้อง      
4. สามารถแก้ไขปัญหาอปุสรรคทีเ่กิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงท ี       
5. มีความรู้ ความสามารถ ในการใหบ้รกิาร       

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 

1.  สถานที่ให้บริการ สะอาด ถูกสุขลกัษณะ  และเหมาะสม       

2.  ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการ  เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี  
น ้าดื่ม  ฯลฯ 

     



 

 

3.  อุปกรณ์ในการให้บริการมีคณุภาพ และทนัสมยั เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

     

4.  มีป้ายขอ้ความบอกจดุบริการชดัเจน และเขา้ใจง่าย      

5.  มีส่ือให้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัการจัดเก็บภาษี  ให้ประชาชนทราบล่วงหนา้อย่าง
ทัว่ถึง เช่น  ป้ายประชาสัมพนัธ์  หอกระจายข่าว  รถกระจายเสียง จดหมาย  ส่ือบุคคล 

     

ส่วนที่ 2  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ .......................................................... ....................................................................... ............ 
.............................................................. .............................................................. .............................................................. 
.............................................................. .............................................................. .............................................................. 
 

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม    
ส่วนท่ี 1 ความพึงพอใจต่องานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัความพึงพอใจตามความเห็นของผูร้ับบริการ 
 

ความพึงพอใจในงานด้านโยธาการขออนญุาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
ระดับความพึงพอใจ 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย ปาน
กลาง    

มาก มาก
ท่ีสุด 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการขอรับบริการ  ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตวั      

2.  ความชดัเจนในการช้ีแจงขั้นตอนในการให้บริการ  หรือ มีการแจง้สาเหตุและ
วิธีแกไ้ข ขอ้ขดัขอ้งของการขออนุญาตปลกูส่ิงก่อสร้าง 

     

3.  แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวขอ้ง กรอกง่าย สะดวก ไม่ซ ้าซ้อน      

4. ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม ไม่รอนานเกินสมควร      

5. ขั้นตอนการให้บริการ  มีความโปร่งใส และด าเนินตามที่กฎหมายก าหนด           

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีการประชาสมัพันธ์ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น  ผ่านผู้นำชุมชน  บอร์ด
ประชาสมัพันธ์  จดหมายข่าว  หอกระจายข่าว    

     

2. มีช่องทางการใหบ้ริการ ที่หลากหลาย เช่น  โทรศัพท ์      

3. มีความสะดวกในการเข้าถึงการขออนญุาตปลูกส่ิงก่อสร้าง      

4. มีช่องทางการเปิดรบัฟังข้อคิดเห็นต่อการใหบ้รกิาร เช่น กล่องรับความเห็น ผู้นำชุมชน        
5. มีการติดต่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. มีการแต่งกายเหมาะสม       
2. มีความสุภาพ กริิยามารยาทดี เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี      
3. มีความพร้อมในการใหบ้ริการ ให้คำแนะนำ  ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนถูกต้อง      
4. สามารถแก้ไขปัญหาอปุสรรคทีเ่กิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงท ี       
5. มีความรู้ ความสามารถ ในการใหบ้รกิาร       

ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 



 

 

1.  สถานที่ติดต่อใหบ้รกิารเกี่ยวกับน้ำประปา สะอาด ถูกสขุลักษณะ  และเหมาะสม       
2.  ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการให้บริการ  เช่น โต๊ะ เก้าอี้  
น้ำดื่ม  ฯลฯ 

     

3.  อุปกรณ์ในการให้บริการมีคุณภาพ และทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร      
4.  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการชัดเจน และเข้าใจง่าย      

5.  มีสื่อให้ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับงานการขออนญุาตปลูกส่ิงก่อสร้างให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าอย่างทั่วถึง เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  คู่มือ แผ่นพบั  เอกสาร  สื่อบุคคล      

     

ส่วนที่2 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ .......................................................... 
............................................................................. ............... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ปีงบประมาณ 
2564 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ทีมด าเนินการประเมิน 

 

1. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 รองศาสตราจารย ์ดร.นพพร จนัทรน าชู อาจารยป์ระจ า สาขาวิชาพฒันศึกษา   
 ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร   
 

2. ผู้ช่วยในการด าเนนิการประเมนิ 
อาจารย ์ดร. ศศิพชัร  จ าปา 
อาจารย ์ดร. ชยัรัตน์   โตศิลา 
อาจารย ์ดร. กิ่งแกว้   สุวรรณครีี 
อาจารย ์ดร. สุธิดา    สองสีดา 
อาจารย ์ผศ.ดร. พิชชา   บวัแยม้ 
อาจารย ์ดร. วาสนา    โล่ห์สุวรรณ 
 

3. ผู้ร่วมการด าเนินการประเมิน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม 
อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม    

 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
รูปภาพการลงพ้ืนท่ี 

 

 
 

 
 



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ปีงบประมาณ 
2564 

 

 

 

 
 

 
 



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ปีงบประมาณ 
2564 

 

 

 

 
 

 
นกัศึกษาลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล 



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ปีงบประมาณ 
2564 

 

 

 

 
 

 
นกัศึกษาลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล 

 
 



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ปีงบประมาณ 
2564 

 

 

 

 
 

 
นกัศึกษาลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล 

 



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ปีงบประมาณ 
2564 

 

 

 

 
 

 
นกัศึกษาลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล 

 



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ปีงบประมาณ 
2564 

 

 

 

 
 

 
นกัศึกษาลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล 

 
 



รายงานผลความพึงพอใจของผูร้ับบริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระส่ีมุม ปีงบประมาณ 
2564 

 

 

 

 
นกัศึกษาลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล 

 


