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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 การสำรวจเพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ครอบคลุม 4 งาน คือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) งานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ) งานสาธารณาสุขและ
สิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ 
จ ังหวัดกาญจนบุรี  ต ัวอย่างที ่ใช ้ในการศึกษา จำนวน 346 คน เครื ่องมือที ่ใช ้ในการสำรวจ คือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลคุณภาพการให้บริการทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (ร้อยละ 
92.80) เมื่อพิจารณาในแต่ละงาน พบว่า มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน 
โดยงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน)มีคะแนน
คุณภาพการให้บริการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (ร้อยละ 94.80) รองลงมา คือ งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 (ร้อยละ 93.20) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (ร้อยละ 
93.00) และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (ร้อยละ 90.20) ตามลำดับ 
 2. ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 (ร้อยละ 92.00) เมื่อพิจารณาในแต่ละงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนสูงที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 94.20) รองลงมา คือ งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบ
ไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 (ร้อยละ 94.00) ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) และงานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
4.68 (ร้อยละ 93.60) ตามลำดับ  
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 สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี มีคะแนน ร้อยละ 92.70 และเม่ืออิงตามเกณฑ์การประเมินของกรมการปกครองท้องถิ่น จะได้
คะแนนเท่ากับ 9 คะแนน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีคะแนน ร้อยละ 93.85 และเมื่ออิงตามเกณฑ์การ
ประเมินของกรมการปกครองท้องถิ่น จะได้คะแนนเท่ากับ 9 คะแนน เช่นเดียวกัน 
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ตลอดจนประชาชนผู้รับบริการทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบคำถาม จนทำให้การดำเนินการ
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(ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 

41 

4.11 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 

42 

4.12 คุณภาพและความพึงพอใจต่อการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

43 



ง 
 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.13 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ

ประชาชน โดยรวมทุกด้าน ของงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
(โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

44 

4.14 ค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจ
ของประชาชน ด้านขั้นตอนการให้บริการ ของงานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

45 

4.15 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านช่องทางการให้บริการ ของงานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

46 

4.16 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
(โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

47 

4.17 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ของงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
(โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ) 

48 

4.18 ผลคุณภาพการให้บริการงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะ
ชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 

49 

4.19 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน โดยรวมทุกด้าน ของงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งาน
เตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 

50 

4.20 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านขั้นตอนการให้บริการ ของงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม 
(งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 

51 

4.21 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านช่องทางการให้บริการ ของงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม 
(งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 

52 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารงที่  หน้า 
4.22 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม 
(งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 

53 

4.23 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ของงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม 
(งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 

54 

4.24 ผลคุณภาพการให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55 
4.25 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ

ประชาชน โดยรวมทุกด้าน ของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

56 

4.26 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านขั้นตอนการให้บริการ ของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

57 

4.27 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านช่องทางการให้บริการ ของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

58 

4.28 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

59 

4.29 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

60 

4.30 ค่าเฉลี่ย C X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละของระดับ
คุณภาพการให้บริการ โดยรวมทั้ง 4 งาน 

61 

4.31 ค่าเฉลี่ย C X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละของระดับความพึง
พอใจของประชาชน โดยรวมทั้ง 4 งาน 

62 

4.32 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 63 
 

 



  
 

สารบัญภาพ 

 

ภาพที่                  หน้า 

2.1 โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด      10 

2.2  โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด      12 

2.3 โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด    12 
 



 
 

บทท่ี 1 

บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล  
 

การปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานการปกครองย่อยของประเทศนอกเหนือจากรัฐบาลกลาง เป็น
รูปแบบของการกระจายอำนาจที่เน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการเลือกผู้นําของ
ตนเอง เพื่อให้มาบริหารจัดการสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
จุดเด่นของการปกครองท้องถิ่น คือ ประชาชนในท้องถิ่นมีอิสระสามารถเลือกผู้นําของตนเองได้โดยตรง ผู้นํา
ที่มาจากคนในท้องถิ่นที่ประชาชนรู้จักสามารถเข้าถึงได้ และทราบปัญหาของประชาชน นอกจากนี้ประชาชนยัง
สามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้นําและคณะทำงานได้อย่างใกล้ชิด สามารถรู้ได้เร็วถึงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการทำงาน (นภาจรี จิวะนันทประวัติ, 2557, หน้า 1) การปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 โดยในครั้งนั้นบัญญัติไว้ในส่วนของ
แนวนโยบายแห่งรัฐ ว่า “มาตรา 70 รัฐพึงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถดำเนิน
กิจการตามอำนาจหน้าที่ได้เป็นผลดี ” และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 จึงได้
บัญญัติไว้เป็นหมวด ๆ  หนึ่ง ได้แก่ หมวด 9 การปกครองท้องถิ่น โดยมีทั้งหมด 4 มาตรา ซึ่งกล่าวถึง การจัด
ระเบียบการปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้งต้องเป็นไปตามกฎหมาย สภาท้องถิ่นและหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่น
หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหาร
ท้องถิ ่น (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2564) เป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองแบบกระจายอำนาจ 
(decentralization) คือ องค์กรกำหนดให้มีการกระจายอำนาจหน้าที่ไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพนักงานใน
ระดับต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้องค์กรเกิดความคล่องตัวในการทำงานแนวคิดดังกล่าวส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองรวมทั้งสามารถตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา
ดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งถือว่าเป็นบันไดของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  

การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 โดยในระยะ 4 ปีแรก (พ.ศ. 2544-2547) 
ของการถ่ายโอนภารกิจตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นช่วงของการปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในของ
อปท. ระบบบริหารราชการส่วนกลางและระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาครวมทั้งการพัฒนายุทธศาสตร์
การสร้างความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรงบประมาณและทรัพย์สินรวมทั้งการแก้ไข
กฎหมายที่เกี ่ยวข้องในส่วนของภารกิจที่ถ่ายโอนจะมีทั้งการถ่ายโอนให้ อปท. อย่างสมบูรณ์และการ
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ดำเนินงานร่วมกันระหว่าง อปท.ด้วยกันเองและระหว่าง อปท. กับหน่วยงานของรัฐและจะมีบุคลากร
จำนวนหนึ่งถ่ายโอนไปปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของ อปท.หลังจากการถ่ายโอนในช่วง 4 ปีแรก
สิ้นสุดลงจนถึงระยะเวลาการถ่ายโอนในปีที่ 10 (พ.ศ.2548-2553) ตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยการ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมีการปรับบทบาทของ
ระบบบริหารราชการส่วนกลางระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคอปท . และภาคประชาชนที่จะเรียนรู้
ร่วมกันในการถ่ายโอนภารกิจมีการปรับกลไกความสัมพันธ์ระหว่าง อปท. กับระบบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคอย่างกลมกลืนรวมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้ อปท. สามารถดำเนินกิจการสาธารณะ
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้นและจะทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
บริหารงานของ อปท. และอปท. จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในช่วงเวลาหลังจากปีที่ 10 (พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป) ประชาชนจะมี
บทบาทในการตัดสินใจการกำกับดูแลและการตรวจสอบตลอดจนการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ
อปท. อย่างเต็มที่และ อปท. จะมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการและการคลังท้องถิ่นที่
พ่ึงตนเองและเป็นอิสระมากขึ้นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคจะเปลี่ยนบทบาทจากฐานะผู้จัดทำบริการ 
สาธารณะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและกำกับดูแลการดำเนินงานของ  อปท. เท่าที่จำเป็น
ภายใต้ขอบเขตที่ชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีนั้น จึงต้องปฏิบัติ ตามภารกิจ
ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การบริหารจัดการสำเร็จลุล่วง สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น การประเมินการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจจึงประกอบด้วย 4 มิติ คือ ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กรการดำเนินงานตามโครงการในครั้งนี้จะ
ดำเนินการเฉพาะมิติที่ 2 คือ คุณภาพการให้บริการ ที ่เกี ่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 4 ประเด็นหลักได้แก่ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากนี้ เพ่ือให้การสำรวจสามารถสะท้อนความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น  จึงได้มีการสำรวจความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อ ำเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวดั
กำญจนบุร ีมีการจัดบริการและการช่วยเหลือแก่ชุมชนหนองเป็ด ทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเกาะบุก 
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หมู่ 2 บ้านสามสุ่ย หมู่ 3 บ้านสองพี่น้อง หมู่ 4 บ้านทุ่งนา โดยจะเน้นการบริการทั้งหมด 4 งาน ได้แก่ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ) งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน ) และ
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจการให้บริการแก่
ท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาและสร้างผลประโยชน์แก่ประชาชนในตำบลหนองเป็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
 
 1.2.1 เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 1.2.2 เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 1.2.3 เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานสาธารณาสุขและ
สิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 1.2.4 เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร  

 ทำการศึกษาครอบคลุมประชากรที่ใช้บริการในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยแบ่งออกเป็นการศึกษา 4 งาน ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) งานสาธารณาสุขและ
สิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 



4 

 

และวัฒนธรรม จำนวนประชาการ 2,604 คน จำนวน 883 ครัวเรือน (งานทะเบียนราษฎร์ ที ่ทำการ
ปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ณ เดือน เมษายน 2562) 
 1.3.2 ขอบเขตด้านเวลา 

 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการสำรวจ ทำการศึกษาการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2564 และทำการสำรวจข้อมูลคุณภาพ
การให้บริการและความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่าง ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 

1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 เขตบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ครอบคลุมทั้ง 4 หมู่บ้าน 
 1.3.4 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ทำการสำรวจระดับคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 4 งาน ได้แก่ งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) งานสา
ธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) และงานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยกรอบในการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจใน
การให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

   

1.4  นิยามศัพท์ 
 

 1.4.1 คุณภาพการให้บริการ หมายถึง การที่ผู้ให้บริการเสนอ การปฏิบัติต่อผู้ให้บริการ หรือให้
ความช่วยเหลือ และดำเนินประโยชน์เพื่อผู้อื ่น เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ โดยมีลักษณะไม่สามารถจับต้องได้ ใน 4 งาน ได้แก ่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
(โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผา
ขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยกรอบใน
การประเมินคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ ขั ้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้ าที ่ผู้
ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
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 1.4.2 ความพึงพอใจในการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นหรือทัศนคติที่เกิดขึ้นของ
ผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความพึงพอใจ
ในด้านต่าง ๆ ใน 4 งาน ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ
ประหยัดพลังงาน) และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 1.4.2.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการไม่
ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ความรวดเร็วในการให้บริการ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ ความสะดวกที่ได้รับจากการ
บริการแต่ละข้ันตอน ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
  1.4.2.2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับ
ความคิดเห็น โทรศัพท์สายด่วน เวทีรับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์  และการได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่อง
ทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว 
  1.4.2.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ได้แก่ ความสุภาพ กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 
ความเอาใจใส่กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการให้บริการ เช่น การตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้ เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
  1.4.2.1 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โรงอาหาร 
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั ่งคอยรับบริการความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวมความเพียงพอของ
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการคุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือการจัดสถานที่และ
อุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ 
มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 
 1.4.3 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี 
 1.4.4 องค์การบริหารส่วนตำบล หมายถึง องค์กรเพื่อจัดการท้องถิ่นของหน่วยงานภาครัฐ สังกัด
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในเขตตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
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1.5 ผลที่ได้รับจากการวิจัย 
 
 1.5.1 ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 1.5.2 ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 1.5.3 ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่ องานสา
ธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 1.5.4 ทราบถึงผลการประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี 
 1.5.5 สามารถนำผลสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไปใช้และปรับปรุงรูปแบบการทำงานในปีถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



บทท่ี 2 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชใ้นการศึกษา 

 
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี คลอบคลุมทั้งหมด 4 งาน 
ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 
งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) และงานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลแนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้ 

 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ  
2.3  แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ  
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 2.1.1 ด้านกายภาพ 
  2.1.1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ตั้งอยู่ เลขที่  140 หมู่ที่  1 ตำบลหนองเป็ด                 
อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี และตำบลหนองเป็ดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีสวัสดิ์ ห่างจากที่ว่า
การอำเภอศรีสวัสดิ์ ประมาณ 25 กิโลเมตร (ข้ามแพขนานยนต์) ติดทางหลวงแผ่นดิน เลขท่ี 3199 มีพ้ืนที่
โดยประมาณ 298 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 186,252 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือติดต่อกับตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากบริเวณพิกัด NS 136015 ไปทางทิศตะวันอออกเป็นแนวตรง ถึงลำห้วยหินหัก บริเวณพิกัด  
NS 166027 ไปตามกึ่งกลางลำห้วยหินหัก(จนสุดปลายลำห้วย) ไปตัดกับถนนสาย 3199 บริเวณพิกัด NS 
185031 ไปตามสันเขา ผ่านเนิน 508 จนถึงลำห้วยช่องราน บริเวณพิกัด NS 220040 ไปตามกึ่งกลางลำ
ห้วยช่องราน ถึงแยกลำห้วยหินดำ ไปตามลำห้วยหินดำ จนถึงบริเวณพิกัด  NS 262046  ผ่านเนิน 826
เนิน 858 ไปตามสันเขาหุบไผ่ บริเวณพิกัด NS 272043 ไปตามสันเขาสิ้นสุดที่ เนิน 1009 บริเวณพิกัด 
NS 330051  รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 24 กิโลเมตร 
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  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองรี และตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัด
กาญจนบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากเนิน 1009 บริเวณพิกัด NS 330051 ไปทางทิศใต้ตามสันเขาหัวโล้น
และสันเขาเก้งร้อง ผ่านเนิน 1079  เนิน 742 เนิน 686 ไปตามสันเขากระชาย ไปทางทิศใต้ สิ้นสุดที่เนิน 
1008 บริเวณพิกัด NS 343939  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 16 กิโลเมตร 
  ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากเนิน 1008 บริเวณพิกัดNS 343939  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงก่ึงกลางลำห้วยสะด่อง 
ไปตามกึ่งกลางลำห้วยลำสะด่อง  จนถึงปากลำห้วยโป่งกระทิง บริเวณพิกัด NS 277923  ไปทางทิศใต้
ตามสันเขาผ่านเนิน 550  เนิน 581 เนิน 441 เนิน 530 ที่เขานาแดง สิ้นสุดที่บริเวณพิกัด NS 191943
รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 22 กิโลเมตร  
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด NS 191943  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านที่ราบ ไปตัดกับถนนสาย 3199 
บริเวณพิกัด NS 154973 ผ่านไปตามสันเขาผ่านเนิน 304 เนิน 302 จนถึงริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ 
บริเวณพิกัด NS 141002 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นแนวเส้นตรง สิ้นสุดที่ บริเวณพิกัด NS 
136015 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 10 กิโลเมตร 
  2.1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ตำบลหนองเป็ดมีที่ตั้งอยู่บนภูเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 240 เมตร พิกัด 
142,963 มีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขาสลับกับที่ราบ มีบริเวณติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และมี
พ้ืนที่อยู่ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ 
  2.1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศของตำบลหนองเป็ด เป็นเขตร้อนชื้น และมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 15 – 
40 องศาเซลเซียส สามารถแบ่งช่วงฤดูกาลได้ 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
พฤษภาคม ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนมกราคม  
  2.1.1.4 ลักษณะของดิน 
  ภาคตะวันตก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตภูเขาและมีความลาดชัน ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ำ ไม่เหมาะในการเพาะปลูก หรือมีสภาพเป็นดินทราย หรือดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินที่เป็นกรด 
  2.1.1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  1.) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
   -  อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์  จำนวน  1  แห่ง 



9 

 

  2.) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
   -  ฝายน้ำล้น จำนวน    2 แห่ง 
   -  บ่อน้ำตื้น จำนวน    5 แห่ง 
   -  บ่อโยก จำนวน    1 แห่ง 
   -  บ่อบาดาล จำนวน  21 แห่ง 
  2.1.1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตำบลหนองเป็ดเป็นที่ราบภูเขา และป่าไม้ ซึ่งอยู่ในความดูแลของเขต
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสลักพระ มีพันธุ์ไม้หลายชนิด พันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้
ตะเคียน ไม้แดง ไม้ชิงชัน ไม้ไผ่ ไม้รวก รวมถึงไม้เบญจพรรณอื่นๆ  
 

 2.1.2 ด้านการเมือง / การปกครอง 
  2.1.2.1 เขตการปกครอง    
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่  
   -  หมู่ที่ 1  บ้านเกาะบุก 
   -  หมู่ที่ 2  บ้านสามสุ่ย 
   -  หมู่ที่ 3  บ้านสองพ่ีน้อง 
   -  หมู่ที่ 4  บ้านทุ่งนา 
  2.1.2.2 การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น มีองค์ประกอบแบ่งได้ 2 ส่วน คือ 
  (1) สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน 
จำนวน 8 คน (หมู่บ้านละ 2 คน) อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ซึ่ง
นายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอายุกำหนดคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  - ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  - พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล , ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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  - ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 
บัญชีรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 

 

ตารางท่ี 2.1 บัญชีรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
 

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง 
1 นายสำรวย  ยิ่งมี ประธานสภาอบต.หนองเป็ด 
2 นางอรนุช  ประพฤติธรรม รองประธานสภา  อบต.หนองเป็ด 
3 นางชัชรินทร์  คุณากรดุสิต สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1 
4 นายสาธิต  แดงสุวรรณ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1 
5 นายพนัส  กันภัย สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2 
6 นายประสง  แก้วเขียว สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 
7 นายประพัสดิ์  เลิศประเสริฐ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3 
8 นางสาวนงนุช  คงหิรัญ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4 

 
โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
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  (2) คณะผู้บริหารประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคนซึ่งมา
จากการ เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไม่เกินสองคนและเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 
 2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 4. วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน 
 

บัญชีรายช่ือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
 

ตารางท่ี 2.2 บัญชีรายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1 นายนพนันท์  ศรีสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
2 นายวิโรจน์  บุญช ู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
3  นายไพรวัลย์  พิศูจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
4 นายประทีป  บัวศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
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โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 

 
 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
 

 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ดมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประจำทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล โดย
แบ่งส่วนการบริหารงาน ออกเป็น 3 ส่วน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเรียกว่าหัวหน้าส่วนเป็นผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการภายในมีลักษณะโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ดังนี้ 
 

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
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 2.1.3 ประชากร 
  2.1.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด มีประชากร ทั้งสิ้น 2,604 คน จำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด 883 ครัวเรือน แยกเป็นชาย 1,363 คน เป็นหญิง 1,241 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 11.44 คน/
ตารางกิโลเมตร 
 

ตารางที่ 2.3 ข้อมูลประชากร  จำแนกตามเขตการปกครอง 
 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน 
ผู้นำหมู่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านเกาะบุก 352 326 678 227 นายชัยวัฒน์  วิมลพันธ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 
2 บ้านสามสุ่ย 288 280 568 212 นายสุวัฒน์  เทียนชัย (กำนัน) 

3 บ้านสองพ่ีน้อง 266 219 
485 

146 
นายวัลลภ  มงคลกาญจนคุณ 
(ผู้ใหญ่บ้าน) 

4 บ้านทุ่งนา 457 416 873 298 นายสุภาพ บุญสุวรรณ์ (ผู้ใหญ่บ้าน) 
รวม 1,363 1,241 2,604 883  

 

ที่มา (งานทะเบียนราษฎร์ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ณ เดือน เมษายน 2563) 
 

 2.1.4 สภาพทางสังคม 
  2.1.4.1 การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  2  แห่ง 
   1. โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ (ขยายโอกาส มัธยมศึกษาตอนต้น) 
   2. โรงเรียนบ้านทุ่งนา (ขยายโอกาส มัธยมศึกษาตอนต้น)   
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่ง 
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะบุก  
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนา  
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บา้น  จำนวน  4  แห่ง 
  -  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลหนองเป็ด จำนวน  1  แห่ง   
 2.1.4.2 สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะบุก จำนวน  1  แห่ง 
  -  ศูนย์ อสม.ประจำชุมชน   จำนวน  4  แห่ง 
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       - หน่วยควบคุมโรคตดิต่อโดยแมลงที ่3 
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100 เปอร์เซ็นต์ 
  2.1.4.3 อาชญากรรม 
   - 
  2.1.4.4 ยาเสพติด 

- 
  2.1.4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
            1) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในตำบลหนอเป็ด 
            2) รับลงทะเบียนและประสานงานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
            3) ประสานการทำบัตรผู้พิการ และต่อบัตรผู้พิการที่หมดอายุ 
            4) ประสานงาน จัดทำโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้  รายได้
น้อย และผู้ด้อยโอกาส ไร้ที่พ่ึง 
  2.1.4.6 สถาบันและองค์การทางศาสนา 
   -  วัด  จำนวน  2  แห่ง 
    1. วัดเกาะบุก 
    2. วัดทุ่งนาวราราม 
  2.1.4.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   -  ที่ทำการสายตรวจตำบล จำนวน  1  แห่ง 
   -  ศูนย์ อปพร. อบต.หนองเป็ด จำนวน  1  แห่ง 
   -  ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำ อบต.หนองเป็ด  จำนวน  1  แห่ง 
 2.1.5 ระบบบริการพื้นฐาน 
  2.1.5.1 การคมนาคมขนส่ง 
   การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านสะดวก  แต่การติดต่อคมนาคมกับตัวอำเภอ
ศรีสวัสดิ์หรือตัวจังหวัดกาญจนบุรี ยังเดินทางด้วยความลำบากเนื่องจากอยู่ห่างไกล 
  2.1.5.2 การไฟฟ้า 
   -  จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน  4  หมู่ 
  2.1.5.3 การประปา 
   -  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา จำนวน 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ 
   - หน่วยงานที่ดำเนินกิจการประปาในพ้ืนที่ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
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  2.1.5.4 การโทรคมนาคม (โทรศัพท์) 
   -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  8 ตู้ 
   -  ปัจจุบันประชาชนส่วนมากใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  2.1.5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   -  
 2.1.6 ระบบเศรษฐกิจ 
  2.1.6.1 การเกษตร 
   - ประชากรในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  2.1.6.2 การประมง 
   - เป็นการประมงน้ำจืด เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของตำบลหนองเป็ดอยู่ติด
บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ 
  2.1.6.3 การปศุสัตว์ 
   - ประชากรในตำบลส่วนหนึ่งเลี้ยง โค กระบือ 
  2.1.6.4 การบริการ 
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด) 
   - ศูนย์ อปพร. อบต. หนองเป็ด 
   - ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำ อบต. หนองเป็ด 
   - ที่ทำการสายตรวจตำบล  
   - ศูนย์ อสม. ประจำชุมชน 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะบุก 
   - หน่วยควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 3 
   - สาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ 
  2.1.6.5 การท่องเที่ยว 
   - มีกิจการแพ 
  2.1.6.6 อุตสาหกรรม 
   -  
  2.1.6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   - ประชากรในตำบลส่วนหนึ่งมีอาชีพค้าขาย  โดยเปิดมีการเปิดกิจการ ร้านค้า
เป็นของตนเอง 



16 

 

  2.1.6.8 แรงงาน 
   - ประชากรในตำบลส่วนหนึ่งมีอาชีพรับจ้าง 
 

 2.1.7 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 2.1.7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 ตำบลหนองเป็ดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีสวัสดิ์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีสวัสดิ์ 
ประมาณ 25 กิโลเมตร (ข้ามแพขนานยนต์) ติดทางหลวงแผ่นดิน เลขที่ 3199 มีพ้ืนที่โดยประมาณ 298 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 186,252 ไร่ สภาพที่ตั้งอยู่บนภูเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 240 
เมตร พิกัด 142963 มีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขาสลับกับที่ราบ ติดบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ 
และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ แยกการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะบุก, หมู่
ที่ 2 บ้านสามสุ่ย, หมู่ที่ 3 บ้านสองพ่ีน้อง และหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด มี
ประชากร ทั้งสิ้น 2,604 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 883 ครัว เรือน แยกเป็นชาย 1,363 คน เป็นหญิง 
1,241 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 11.44 คน/ตารางกิโลเมตร 
  2.1.7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  - พ้ืนที่ทำการเกษตรกรรม  รวม  5,486  ไร่ 
    - หมู่ที่ 1 จำนวน    1,440  ไร่ 
    - หมู่ที ่2 จำนวน    1,317  ไร่ 
    - หมู่ที่ 3 จำนวน       648  ไร่ 
    - หมู่ที่ 4 จำนวน    2,081  ไร่ 
  2.1.7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
    -  อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์  จำนวน  1  แห่ง 
  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
    -  ฝายน้ำล้น จำนวน    2 แห่ง 
    -  บ่อน้ำตื้น จำนวน    5 แห่ง 
    -  บ่อโยก จำนวน    1 แห่ง 
    -  บ่อบาดาล จำนวน  21 แห่ง 
  2.1.7.4 ข้อมูลด้านน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  1) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
    -  อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์  จำนวน  1  แห่ง 
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  2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
    -  ฝายน้ำล้น จำนวน  2 แห่ง 
    -  บ่อน้ำตื้น จำนวน    5 แห่ง 
    -  บ่อโยก จำนวน    1 แห่ง 
    -  บ่อบาดาล จำนวน  21 แห่ง 
 2.1.8 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  2.1.1 การนับถือศาสนา 
   - ประชากรในตำบลนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์การทางศาสนา 
จำนวน ๒ แห่ง คือ วัดเกาะบุก และวัดทุ่งนาวราราม 
  2.1.2 ประเพณีและงานประจำปี 
   - ประเพณีประจำท้องถิ่น ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 
  2.1.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - ตำบลหนองเป็ดมีบุคลากรที่เป็นหมอดิน 
   ภาษาถ่ิน 
   - ประชากรในตำบลส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทย (ภาคกลาง) ในการสื่อสาร 
  2.1.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
   -  
 2.1.9 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.1.9.1 น้ำ 
   - อ่างเก็บน้ำเข่ือนศรีนครินทร์ 
  2.1.9.2 ป่าไม้ 
  ตำบลหนองเป็ดมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ ซึ่งอยู่ในความดูแลของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
เขาสลักพระ มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ชิงชัน ไม้ไผ่ ไม้รวก 
รวมถึงไม้เบญจพรรณอื่นๆ ซึ่งมีพ้ืนที่ป่า  รวม  180,764  ไร่  โดยสามารถจำแนกได้ ดังนี้ 
   - หมู่ที่ 1 จำนวน  29,150  ไร่ 
   - หมู่ที่ 2 จำนวน  58,300  ไร่ 
   - หมู่ที่ 3 จำนวน  16,170  ไร่ 
   - หมู่ที่ 4 จำนวน  77,144  ไร่ 
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  2.1.9.3 ภูเขา 
   ตำบลหนองเป็ดมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ซึ่งอยู่ในความดูแลของเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์ป่าเขาสลักพระ 
  2.1.9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ตำบลหนองเป็ด มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
 2.1.10 ข้อมูลอ่ืนๆ 
  มวลชนจัดตั้ง 
   -  ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน    1 รุ่น  
   -  อปพร.  จำนวน  83 คน 
   -  ตำรวจชุมชน  จำนวน  10 คน 
   -  อสป.   จำนวน  60 คน 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความ
ต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาพึงประสงค์ ผู้รายงานได้ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของความพึงพอใจ 
โดยมีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายทรรศนะด้วยกัน ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 วิวัฒน์ หล่อพัฒนเกษม (2550, หน้า 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก 
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ ความนิยม และประสบการณ์ที่
แต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ โดย
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไป  
 ปาริชาติ สังข์ขาว (2551, หน้า 8) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่
บุคคลได้รับในทางบวก รวมถึงความชอบ ความสบายใจ และความสุขต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 
หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความ
ต้องการ  
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 น้ำลิน เทียมแก้ว (2561) ได้สรุปความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบ หรือ
พอใจที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือต่อองค์ประกอบและสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ 
ส่งผลให้มีทัศนคติที่ดีเมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการของตนเอง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2563, หน้า 6) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

คูลเลน (Cullen, 2001, หน้า 664) ได้ให้ความหมาย ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู้
ของบุคคลทั้งที่เกิดข้ึนในระยะสั้นและระยะยาวที่มีต่อคุณภาพการบริการต่าง ๆ ทั้งในระดับแคบท่ีเกี่ยวกับ
ลักษณะบริการ ที่มีต่อคุณภาพการบริการ เช่น ความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถื อน่าไว้วางใจของผู้
ให้บริการ เป็นต้น นำไปสู่ความพึงพอใจ 

โคเลอร์ (Kotler, 1999 , หน้า 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ คือ ระดับ
ความรู้สึกของบุคคลที่เป็นผลจากการเปรียบเทียบการทำงานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรือเข้าใจ 
(product’s perceived performance) กับความคาดหวังของบุคคล ดังนั้น ระดับความพึงพอใจจึงเป็น
ฟังก์ชั่นของความแตกต่างระหว่างการทำงาน (ผล) ที่มองเห็นหรือเข้าใจ (perceived performance) 
และความคาดหวัง (expectations) 

มัลลินส์ (Mullins, 1954) ได้เสนอแนวคิดในการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ดังนี้ 
1. การให้บริการที่เสมอภาค (equitable service) หมายถึง การให้บริการประชาชนทุก

คนอย่างเท่าเทียมกัน ใช้กฎระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน 
2. การให้บริการที่ ตรงเวลา  (timely service) หมายถึง การให้บริการที่ ตรงเวลา

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการของภาครัฐที่ต้องคำนึงถึงการตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด 
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) หมายถึง การให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์

สถานที ่เวลาอย่างเพียงพอ เหมาะสม และต้องมีคุณภาพด้วย 
นอมันน์ และจิล (Naumann & Giel, 1995) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของ

ลูกค้าว่า ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 
1) คุณภาพของสินค้าและบริการ (quality product & service) ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการ

รับรู้ของลูกค้า เมื่อลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าหรือบริการที่ได้มา มีคุณภาพดีก็จะรู้สึกพอใจในสินค้าหรือบริการนั้น 
2) ราคา (price) เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เมื่อลูกค้าได้เปรียบ

เทียบความยุติธรรมของราคา และเห็นว่ามีราคาเหมาะสม ก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่า
สินค้านั้นไม่เหมาะสมกับราคา ก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ 
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 3) ภาพลักษณ์ร่วม (corporate image) เป็นสิ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจเช่นกันควรมี
ภาพลักษณ์ร่วม ทั้งการดำ นินธุรกิจทั่วไป การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

2.2.2 การวัดความพึงพอใจ 
 ลัทธิการ ศรีวะรมย์ (2538, หน้า 156) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจในงานสามารถกระทำ
ได้ 2 วิธี  คือ 
 1. การวัดแบบให้คะแนนเดี่ยว (single global ratting) เป็นการถาม ใช้แบบสอบถาม
คำถามโดยให้พนักงานตอบเป็นรายบุคคลและให้คะแนนเป็นช่วง ๆ ระหว่าง 1-5 โดยตอบว่าความพึง
พอใจมากท่ีสุด พอใจ เฉย ๆ ไม่ค่อยพอใจ และไม่พอใจอย่างมาก 
 2. การวัดแบบให้คะแนนรวบยอด (summation score) สเกลการวัดทัศนคติที่ถามผู้ตอบ
ให้แบ่งสัดส่วนจากคะแนนที่คงที่ เพ่ือระบุถึงความสำคัญที่สัมพันธ์ของคุณสมบัติต่าง ๆ หรือ หมายถึง 
สเกลการให้คะแนนเชิงเปรียบเทียบ 

สาโรจ ไสยสมบัติ (2534, หน้า 39) กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจอาจกระทำ ได้หลายวิธีดังนี้  
1.การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง โดยการขอร้องหรือขอความ

ช่วยเหลือจากบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มหรือกำหนดคำตอบไว้ให้เลือกตอบ 
หรือเป็นคำตอบอิสระ หรือคำตอบที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำลัง
ให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการ และบุคลากรผู้
ให้บริการ เป็นต้น  

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีหนึ่งที่ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ซึ่งเป็นวิธีการที่
ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำถามให้ตรงข้อเท็จจริง 
การวัดความพึงพอใจโดยวิธีการสัมภาษณ์นับเป็นวิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง  

3. การสังเกต เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการโดยวิธีการ
สังเกตจากพฤติกรรม ทั้งก่อนมารับบริการ ขณะมารับบริการ และหลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การ
สังเกตจากกิริยา ท่าทาง การพูด สีหน้า และความถ่ีของการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความพึงพอใจ
โดยวิธีนี้ผู้วัดต้องกระทำอย่างจริงจัง และมีแบบแผนที่แน่นอน จึงจะสามารถประเมินถึงระดับความพึง
พอใจของผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง 
 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่การบริการของหน่วยงานของรัฐมีหลักและแนวทาง (ภัทรชัย, 
2535 อ้างจาก Millett, 1954) ดังนี้ 
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1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (equitable service) คือการบริการที่มีความยุติธรรมทุกคนเท่า
เทียมกัน ได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการ และใช้มาตรฐานในบริการเดียวกัน 

2. การให้บริการอย่างทันเวลา (timely service) คือการให้บริการทีต่รงต่อเวลา ตรงต่อความต้องการ 
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) คือการให้บริการด้านสถานที่ บุคลากร และ

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) คือการให้บริการและดูแลอย่างต่อเนื่อง 
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service) คือการให้บริการที่มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพให้มีความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะ  (public service satisfaction) เป็นการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของหน่วยการปกครองท้องถิ่น โดยมีพ้ืนฐานเกิดจากการรับรู้ 
(perceptions) ถึงการส่งมอบการบริการที่แท้จริง และการประเมินผลนี้ก็จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับเกณฑ์ (criteria) ทีแต่ละบุคคลตั้งไว้ รวมทั้งการตัดสิน (judgement) 
ของบุคคลนั้นด้วย โดยการประเมินผลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน (ภัทรชัย, 2535 อ้างจาก Millett, 1954) คือ 

1. ด้านอัตวิสัย (subjective) ซึ่งเกิดจากการได้รับรู้ถึงการส่งมอบการบริการ 
2. ด้านวัตถุวิสัย (objective) ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณและคุณภาพของการบริการ 
ความพึงพอใจหลังการให้บริการของหน่วยงานรัฐ  หมายถึง ระดับผลที่ได้จากการพบปะ

สอดคล้องกับปัญหาทีม่ีอยู่ ส่งผลทีดี และสร้างความภูมิใจเพียงใด 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 
 
ปัจจุบันองค์กรหลายแห่ง ได้มีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพราะ

คุณภาพการบริการ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ในอดีตมีการประเมินคุณภาพ
การบริการจากมาตรฐานที่องค์กรได้กำหนดไว้ แต่สำหรับปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า คุณภาพการบริการ
สามารถวัดได้จากการรับรู้ของผู้รับบริการ 

ปรศุราม (Parasuraman, 1985) ได้กล่าวว่า คุณภาพการบริการ คือ ความสามารถในการสนอง
ความต้องการของ ผู้มารับบริการ เมื่อพิจารณาคุณภาพของสินค้า มักจะพิจารณาจากตัวสินค้าและยึดถือ
ผลที่สินค้าตอบสนองความต้องการเป็นสำคัญ ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงกระบวนการผลิตแต่สำหรับคุณภาพ
ของบริการ จะมีความแตกต่างกันออกไปเนื่องจากลักษณะสำคัญของบริการคือ บริการเป็นสิ่งที่จับต้อง
ไม่ได้ มีความหลากหลายในตัวเอง ไม่สามารถแบ่งแยก หรือเก็บรักษาได้ ทำให้คุณภาพการบริการถูก
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ประเมินทั้งจากกระบวนการให้บริการ (process) และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการบริการนั้น (outcome) 
โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 

สการ์ดีนา (Scardina, 1994) ได้เสนอแนวคิดในการประเมินคุณภาพบริการ อันประกอบด้วย 
1) สิ่งที่จับต้องได้ (tangible) ได้แก่ เจ้าหน้าที ่บุคลากร เวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
2) ความเชื่อมั่นต่อผู้ให้บริการ (reliability) ได้แก่ ความสามารถในการให้บริการอย่างรวดเร็ว 

ถูกต้อง และเหมาะสม 
3) การสนองตอบผู้รับบริการ (responsiveness) ได้แก ่ความพร้อมที่จะให้บริการตามความต้องการ 
4) การให้ความเชื่อมั่นผู้รับบริการ (assurance) ได้แก่ ความรู้ อัธยาศัยของเจ้าหน้าที่และ

ความสามารถในการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้รับบริการ 
5) ความเอาใจใส่ (empathy) ได้แก่ การดูแลและสนใจผู้ป่วยอย่างท่ัวถึง 
จินตนา บุญบงการ (2539) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ยากเสื่อมสูญ

สภาพได้ง่าย บริการจะมีขึ้นทันทีและส่งมอบให้ผู้รับทันที ดังนั้น การบริการจึงเป็นกระบวนการของ
กิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการ แต่ปรากฏในรูปของเวลา สถานที่ รูปแบบ 
และเป็นสิ่งเอ้ืออำนวยทางจิตวิทยาให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า SERVICE ซึ่งมี 7 
ตัวอักษร และสามารถให้ความหมายได้ ดังนี้ 

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลำบาก
ยุ่งยากของผู้มารับบริการ 

E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้มารับบริการอย่างรวดเร็วทันใจ โดยไม่
ต้องเอ่ยปากเรียกร้อง 

R = Respectful แสดงความนับถือและให้เกียรติแก่ผู้มารับบริการ 
V = Voluntaries Manner การให้บริการที่ทำอย่างสมัครใจ เต็มใจ 
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการ และภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย 
C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน 
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น และให้บริการมากกว่าที่ผู้รับบริการคาดหวัง 
สมชัย วุฒิปรีชา (2534) กล่าวว่า ในการทำงานให้สำเร็จ และมีประสิทธิภาพให้ยึดหลัก 4 ร คือ 

ริเริ่ม รวดเร็ว เรียบร้อย และร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนต้องมีความจริงใจของเพ่ือนร่วมงานเป็นพื้นฐาน 
อุทัย หิรัญโต (2530) กล่าวว่า ผลเสียของความล่าช้าในการปฏิบัติราชการส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อการให้บริการแก่ประชาชน กล่าวคือ ความล่าช้าในการปฏิบัติราชการเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ความ
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ล้มเหลว และเสื่อมประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนทำลายศรัทธาของประชาชนที่มีต่อราชการ ซึ่งมูลเหตุ
ของความล่าช้าในการปฏิบัติราชการอาจเกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 

1) การทำงานที่ไม่มีแผน 
2) ขาดความรับผิดชอบ 
3) ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน 
4) ขาดการควบคุมโดยใกล้ชิด 
5) ขาดการติดตามงาน 
6) ขาดระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ 
7) หวังผลประโยชน์ส่วนตัว 
8) ขาดความเข้าใจในวิธีการทำงานที่ถูกต้อง 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 แวหะมะ จินาแว และอริยา คูหา (2553) ได้วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส: กรณีศึกษาประชาชนในเขตอำเภอยี่งอ ผลการวิจัยพบว่าความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมทั้ง 8 ด้านอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่มีเพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษาต่างกัน 
พบว่ากลุ่มอายุต่างกัน มีความ  พึงพอใจต่อการบริการแตกต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ (2559) ได้ศึกษา ผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมผู้มาใช้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
สำหรับผลการพิจารณาในแต่ละงาน พบว่า งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี 
และงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ตามลำดับ 
 พนิดา เพชรรัตน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษี
อากรสำนักงานสรรพากรพ้ืนที่นครราชสีมา 2 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ การตอบสนองต่อผู้รับบริการการ
ให้ความมันใจแก่ผู้รับบริการ และความเห็นอกเห็นใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบ
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สมมติฐาน พบว่า คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากรอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถร่วมพยากรณ์ความพึงพอใจของผู้เสียภาษีอากรสำนักงานสรรพากรพ้ืนที่
นครราชสีมา 2 คิดเป็นร้อยละ 77.00 
 น้ำลิน เทียมแก้ว (2561) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้าน
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านประชาสัมพันธ์ และด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผล
การศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงาน การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่า
กระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ภาพรวมในระดับมากที่สุด หากพิจารณาแต่ละภาระงาน 
พบว่า การให้บริการด้านการให้บริการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
รองลงมา คือ การบริการด้านการศึกษา งานให้บริการสาธารณสุข การให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 
และการให้บริการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 
 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: องค์การบริหาร
สวนตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ ตามลำดับ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (2563) ได้ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของประชาชนต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแต่ละงานพบว่า งานด้าน
รายได้หรือภาษี มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ งานด้านโยธา งานด้านอ่ืน ๆ และ งาน
ด้านสวัสดิการสังคม 
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 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดความพึงพอใจ ดังที่ได้ทบทวนมาข้างต้น เป็นแนวทางเพ่ือศึกษาในประเด็น
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจต่อการจัดและให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 4 งาน ได้แก่ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) งาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) งานสา
ธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) และงานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพ

การให้บริการ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 4 งาน ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชมุชน 
(โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งาน
เตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย
มีรายละเอียดจะนำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 

 
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
3.2 ประชากรเป้าหมาย  
3.3 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.4 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้อมูลคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจที่เก็บรวบรวมจาก
กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้ได้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ครอบคลุม 4 งาน ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ
ประหยัดพลังงาน) และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

3.2 ประชากรเป้าหมาย 
 

 ประชากรเป้าหมายสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในเขตพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  ทั้ง 4
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หมู่บ้าน จำนวน 2,604 คน (งานทะเบียนราษฎร์ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ณ 
เดือน เมษายน 2563) 

 

3.3 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 

 การคำนวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด จำนวน 2,604 คน ผู้วิจัยคำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรการคำนวณกรณีที่ทราบจำนวนประชากรของ ทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 1978) ซึ่งจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่คำนวณได้จากสูตรในกรณีที่ทราบจำนวนประชากร โดยผู้วิจัยยอมรับค่าความคลาดเคลื่ อนจาก
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ .05 ดังนี้ 

n = 
( )2
e N1

N

+
 

 เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
 

ผู้วิจัยคำนวณกลุ่มตัวอย่าง โดยมีวิธีการคำนวณ และจัดสรรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
   n =        2,604 

     1 + 2,604 (.05)2 

    =          2,604 

     1 + 2,604 (.0025) 

    =   2,604 

     1 + 6.51 

    = 2,604 

     7.51 

    = 346 ราย 
 ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มเพ่ือจัดหน่วยการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(stratified sampling) แสดงดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 แสดงการคำนวณกลุ่มอย่างที่อยู่ในเขตพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
เป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 4 หมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (คน) ตัวอย่าง (คน) 
1 บ้านเกาะบุก 678 90 
2 บ้านสามสุ่ย 568 76 
3 บ้านสองพ่ีน้อง 485 64 
4 บ้านทุ่งนา 873 116 

รวม 2,604 346 
 

 หลังจากนั้นผู้วิจัยทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ( accidental 
sampling) ตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้คำนวณไว้ในตารางที่ 3.1 
 

3.4 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 เครื ่องมือที ่ใช้ในการสำรวจ ได้แก่ แบบสอบถามคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ครอบคลุม 4 งาน ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การป้องกันและระงับอัคคีภัย) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ
ประหยัดพลังงาน) และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งแบบสอบถามทั้ง 4 ชุด แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการต่อการให้บริการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่ ขั ้นตอนการให้บริการ ช่องทางการ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อยที่สุด 
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 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 4 งาน ได้แก่ 

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย) แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

2. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ) แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ ด้านกระบวนการขั ้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

3. งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 
แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

4. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบ่งเป็น 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก 
 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก 
 3 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  การหาค่าความเที่ยง
(validity) โดยการนำแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง
และเนื้อหา (content validity) และเพ่ือตรวจสอบแก้ไขให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เครื่องมือและตัวชี้วัด 
 ผู้วิจัยทำการศึกษาจากเอกสารทางด้านการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือ ฉบับใช้จริง การวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ  
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดตามแบบสำรวจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดให้หน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษาที่เป็นกลาง ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ 
 ขั้นตอนที่ 3 การติดต่อประสานและวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม  
 ติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในการสำรวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative  research) ซึ ่งวิธีการ
ศึกษาวิจัย คือ ใช้ระเบียบวิธ ีการวิจัยเช ิงสำรวจ (survey research) การศึกษาวิจ ัยจากเอกสาร 
(documentary research) และการศึกษาวิจัยภาคสนาม (field research) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก
ประกอบกันโดยใช้แบบสำรวจกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจในครั้งนี้ใช้เครื ่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ ซึ ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive analysis) ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ 
(percentage) ค่าความถี่ (frequency) ค่าเฉลี ่ยเลขคณิต (arithmetic mean) และค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และนำเสนอในรูปตาราง
พร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 4 งาน 
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ได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่ง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ) งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) และ
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3.6.2 การประเมินผล 
 การกำหนดคะแนนคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 

  5 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

สำหรับข้อมูลระดับคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจได้ทำการหาค่าเฉลี่ยคะแนน โดย
กำหนดเกณฑ์ความคิดเห็นพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละระดับแบบอิงเกณฑ์  (criterion reference) 5 ระดับ 
การกำหนดเกณฑ์จะต้องให้ทุกระดับมีช่วงคะแนนเท่ากัน เป็นคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนนต่ำสุดคือ 1 ช่วง
ห่าง (พิสัย) ของคะแนนทั้งหมด = 5 – 1 = 4 มี 5 ระดับ ดังนั้น แต่ละระดับจะมีช่วงห่าง = 4 / 5 = 0.8 
(วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ดังนี้ 

 

ระดับค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ระดับค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

สำหรับข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายเปิด ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  และดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจำแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนำเสนอในรูปของความเรียง 
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 โดยการเปรียบเทียบค่าร้อยละของคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ ดังนี้ 
 

ร้อยละของ คะแนน 84.20 – 100  หมายถึง คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจมากท่ีสุด
ร้อยละของ คะแนน 68.20 – 84.00 หมายถึง คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจมาก 
ร้อยละของ คะแนน 52.20 – 68.00 หมายถึง คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจปานกลาง 
ร้อยละของ คะแนน 36.20 – 52.00 หมายถึง คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจน้อย 
ร้อยละของ คะแนน 20.00 – 36.00 หมายถึง คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

 การเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละของคะแนน กระทำได้โดย คูณด้วย 20 ยกตัวอย่างเช่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 การแปลงเป็นคะแนนร้อยละดว้ยวิธีนี้คือ 3.81x20 = ร้อยละ 76.20 
  

 การแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินของกรมการปกครองท้องถิ่นค่าร้อยละของคุณภาพ
การให้บริการและความพึงพอใจมีดังนี้ 
 

 มากกว่าร้อยละ 95   ได้  10 คะแนน 
 ไม่เกินร้อยละ 95   ได้  9 คะแนน 
 ไม่เกินร้อยละ 90   ได้  8 คะแนน 
 ไม่เกินร้อยละ 85  ได้  7 คะแนน 
 ไม่เกินร้อยละ 80   ได้  6 คะแนน 
 ไม่เกินร้อยละ 75  ได้  5 คะแนน 
 ไม่เกินร้อยละ 70  ได้  4 คะแนน 
 ไม่เกินร้อยละ 65  ได้  3 คะแนน 
 ไม่เกินร้อยละ 60  ได้  2 คะแนน 
 ไม่เกินร้อยละ 55  ได้  1 คะแนน 
 น้อยกว่าร้อยละ 50  ได้  0 คะแนน 

 
 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมิน
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย)  2) เพ่ือประเมินคุณภาพการ
ให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 3) เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่องานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 
และ 4) เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผล
การวิเคราะห์ข้อมูลผปรากฏดังนี้ 

 

4.1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการ 
4.2 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 
4.3 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

(โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 
4.4 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม 

(งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 
4.5 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4.6 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

 

4.1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการ 
 
 

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลเพศ  
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
     ชาย 178 51.45 
     หญิง 168 48.55 

รวม 346    100.00 



34 

 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย 
จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 51.45 รองลงมา คือ เพศหญิง จำนวน 168 คิดเป็นร้อยละ 48.55
ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลอายุ 
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 

     น้อยกว่า 31 ปี 32 9.25 
     31-40 ปี 74 21.39 
     41-50 ปี 98 28.32 
     51-60 ปี 102 29.48 
     มากกว่า 60 ปี 40 11.56 

รวม 346 100.00 
 

จากตารางที ่4.2 พบว่า ผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.48 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 98 คิดเป็นร้อยละ 28.32 อายุระหว่าง  31-40 ปี 
จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 21.39 อายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.56 และอายุ
น้อยกว่า 31 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.25 ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.2 

 

ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลการประกอบอาชีพ 
 

การประกอบอาชีพ จำนวน ร้อยละ 

     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 25 7.23 
     พนักงานบริษัท  14 4.05 
     เกษตรกร 126 36.42 
     เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 20 5.78 
     รับจ้างทั่วไป 106 30.64 
     ค้าขาย 25 7.23 
     ไม่ได้ประกอบอาชีพ 30 8.67 

รวม 346 100.00 
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จากตารางที ่4.3 พบว่า ผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 36.42 รองลงมา 
คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 30.64 ไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.67 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23 อาชีพค้าขาย จำนวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.23 อาชีพเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.78 และ
อาชีพพนักงานบริษัท จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.05 ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.4 ข้อมูลการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
     ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 120 34.68 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 62 17.92 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า 79 22.83 
     อนุปริญญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า  37 10.69 
     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 48 13.87 

รวม 346 100.00 
 

จากตารางที ่4.4 พบว่า ผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า จำนวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.68 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า จำนวน 79 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.83 มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 17.92 และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 13.87 และอนุปริญญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า จำนวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.69 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.5 ข้อมูลระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 
 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จำนวน ร้อยละ 
     ไม่เกิน  10  ปี 31 8.96 
     10 – 15 ปี 52 15.03 
     16 – 20 ปี 83 23.99 
     20 ปีขึ้นไป 180 52.02 

รวม 346 100.00 
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จากตารางที ่4.5 พบว่า ผู้มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากกว่า 20 ขึ้นไป จำนวน 180 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.02 รองลงมา คือ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 16 – 20 ปี จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.99 มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 10 – 15 ปี จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 15.03 มีระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ไม่เกิน 10 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96 ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตาม
ตารางที่ 4.5 
  

4.2 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 
  
 สำหรับข้อมูลระดับคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ทำการหาค่าเฉลี่ยและกำหนดช่วง
ของการแปลผล ดังนี้ 
 

  ระดับค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ระดับค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 4.2.1 คุณภาพการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 

 

 คุณภาพการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.6 ผลคุณภาพการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันและระงับอัคคีภัย) 

ค่าเฉลี่ย 
 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการ 4.41 0.61 88.20 มากที่สุด 
2. ช่องทางการให้บริการ 4.50 0.58 90.00 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.43 0.60 88.60 มากที่สุด 
4. สิ่งอำนวยความสะดวก 4.73 0.46 94.60 มากที่สุด 

ผลรวม 4.51 0.39 90.20 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.6 ผลคุณภาพการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) โดยรวม มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (ร้อยละ 90.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุก ๆ ข้อ มีคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน คือ สิ่งอำนวยความสะดวก มีคะแนนคุณภาพการ
ให้บริการสูงสุด คือ 4.73 (ร้อยละ 94.60) รองลงมา คือ ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
(ร้อยละ 90.00) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 (ร้อยละ 88.60) และช่องทางการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 (ร้อยละ 88.20) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.6 
 
 4.2.2 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  โดยแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
โดยรวมทุกด้าน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย) 
 

ความพึงพอใจของประชาชน 
โดยรวมทุกด้าน 

ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.69 0.52 93.80 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.73 0.45 94.60 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.64 0.55 92.80 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.68 0.46 93.60 มากที่สุด 

ผลรวม 4.68 0.32 93.60 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 4.7 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) โดยรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 93.60) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้าน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดย ด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีคะแนนสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (ร้อยละ 94.60) รองลงมา คือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.69 (ร้อยละ 93.80) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.68 (ร้อยละ 93.60) และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (ร้อยละ 92.80) ตามลำดับ 
รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 

 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่ งยาก 
ซับซ้อน มีความชัดเจน 

4.72 0.45 94.40 มากที่สุด 

2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

4.68 0.48 93.60 มากที่สุด 

3. มี ผั งล ำดั บ ขั้ น ตอน และระยะ เวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.71 0.58 94.20 มากที่สุด 

4. มีเอกสารแนะนำการให้บริการไว้อย่างชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

4.79 0.43 95.80 มากที่สุด 

ผลรวม 4.72 0.31 94.40 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.8 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (ร้อยละ 94.40) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน 
โดยข้อ 4 มีเอกสารแนะนำการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีคะแนนสูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.79 (ร้อยละ 95.80) รองลงมา คือ ข้อ 1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (ร้อยละ 94.40) ข้อ 3 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 94.20) และข้อ 2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 93.60) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 
4.8 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ด้านช่องทางการให้บริการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

4.72 0.45 94.40 มากที่สุด 

2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

4.68 0.48 93.60 มากที่สุด 

3. ช่องทางการให้บริการมีหลายรูปแบบ เช่น ตู้
รับความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟัง
ความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook 

4.71 0.58 94.20 มากที่สุด 

4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

4.79 0.43 95.80 มากที่สุด 

ผลรวม 4.72 0.31 94.40 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.9 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมทุกข้อ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (ร้อยละ 
94.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุก ๆ ข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยมีคะแนนสูงสุด คือ ข้อ 4 ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการ
อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 (ร้อยละ 95.80) รองลงมา คือ ข้อ 1 ช่องทางการให้บริการมีความ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (ร้อยละ 94.40) ข้อ 3 ช่องทางการ
ให้บริการมีหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น , โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, 
facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 94.20) และข้อ 2 2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 93.60) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตาม
ตารางที่ 4.9 
 



41 

 

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อ
การบริการ 

4.75 0.48 95.00 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อ
ผู้รับบริการ 

4.69 0.63 93.80 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว 
และเอาใจใส่ 

4.77 0.47 95.40 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการชัดเจน 

4.64 0.61 92.80 มากที่สุด 

ผลรวม 4.71 0.36 94.20 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.10 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 94.20) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อ ที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน 
โดยข้อ 3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่  มีคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.77 (ร้อยละ 95.40) รองลงมา คือ ข้อ 1 เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อการบริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 (ร้อยละ 95.00) ข้อ 2 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 (ร้อยละ 93.80) และข้อ 4 เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการ
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (ร้อยละ 92.80) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภค เช่น สถานที่บริการน้ำเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค สถานที่ให้คำปรึกษา ฯลฯ 

4.64 0.58 92.80 มากที่สุด 

2. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนำ
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 

4.60 0.60 92.00 มากที่สุด 

3. อุปกรณ์มีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

4.64 0.51 92.80 มากที่สุด 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในงานจัดการ
ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 

4.89 0.37 97.80 มากที่สุด 

ผลรวม 4.69 0.33 93.80 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 4.11 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยรวม
ทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 (ร้อยละ 
93.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ ที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” เช่นเดียวกัน ข้อ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในงานจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
และน้ำเสีย มีคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 (ร้อยละ 97.80) รองลงมา คือ ข้อ 1 การจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการให้บริการด้านสาธารณูปโภค เช่น สถานที่บริการน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค สถานที่ให้
คำปรึกษา ฯลฯ และข้อ 3 อุปกรณ์มีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (ร้อยละ 92.80) และข้อ 2 มีบอร์ดแสดง/ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนำข้อมูล
เกี่ยวกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (ร้อยละ 
92.00) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.11 
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4.3 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 
 

 สำหรับข้อมูลระดับคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ทำการหาค่าเฉลี่ยและกำหนดช่วง
ของการแปลผล ดังนี้ 
 

  ระดับค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ระดับค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
  4.3.1 คุณภาพการให้บริการของประชาชนต่องานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 
 

 คุณภาพการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ  
 

ตารางท่ี 4.12 คุณภาพและความพึงพอใจต่อการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

 

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
(โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

ค่าเฉลี่ย 
 

C X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

C X ) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการ 4.62 0.61 92.40 มากที่สุด 
2. ช่องทางการให้บริการ 4.68 0.51 93.60 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.64 0.57 92.80 มากที่สุด 
4. สิ่งอำนวยความสะดวก 4.67 0.51 93.40 มากที่สุด 

ผลรวม 4.65 0.32 93.00 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.12 ผลคุณภาพการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (ร้อยละ 93.00) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทั้ง 4 ข้อ มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยช่อง
ทางการให้บริการ มีคะแนนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 93.60) รองลงมา คือ สิ่งอำนวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 (ร้อยละ 93.40) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (ร้อยละ 
92.80) และขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 (ร้อยละ 92.40) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดง
ตามตารางท่ี 4.12 
 
 4.3.2 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
(โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 
  

 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับผลปรากฏดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
โดยรวมทุกด้าน ของงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ) 
 

โดยรวมทุกด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.68 0.30 93.60 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.78 0.30 95.60 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.55 0.45 91.00 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.69 0.35 93.80 มากที่สุด 

ผลรวม 4.68 0.21 93.60 มากที่สุด 
    

 จากตารางที่ 4.13 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
(โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) โดยรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 93.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า ทุกด้าน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยด้านช่อง
ทางการให้บริการ มีคะแนนสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 (ร้อยละ 95.60) รองลงมา คือ ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 (ร้อยละ 93.80) ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.68 (ร้อยละ 93.60) และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนเท่ากัน 4.55 (ร้อยละ 91.00) ตามลำดับ 
รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.13 
 

ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ย ( X )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ของงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 
 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน มีความชัดเจน 

4.73 0.51 94.60 มากที่สุด 

2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

4.61 0.51 92.20 มากที่สุด 

3. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.82 0.39 96.40 มากที่สุด 

4. มีเอกสารแนะนำการให้บริการไว้อย่างชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

4.59 0.50 91.80 มากที่สุด 

ผลรวม 4.68 0.30 93.60 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 4.14 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
(โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมทุกข้อ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 
93.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 3 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน มีคะแนน
สูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 (ร้อยละ 96.40) รองลงมา คือ ข้อ 1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (ร้อยละ 94.60) ข้อ 2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอน
มีความสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 (ร้อยละ 92.20) และ ข้อ 4 มีเอกสารแนะนำการให้บริการ
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ไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 (ร้อยละ 91.80) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตาม
ตารางที่ 4.14 
 

ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านช่องทางการให้บริการ ของงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

4.87 0.33 97.40 มากที่สุด 

2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

4.79 0.40 95.80 มากที่สุด 

3. ช่องทางการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ตู้รับความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวที
รับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook 

4.63 0.60 92.60 มากที่สุด 

4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

4.84 0.38 96.80 มากที่สุด 

ผลรวม 4.78 0.30 95.60 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.15 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
(โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) ด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมทุกข้อ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 (ร้อยละ 
95.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 1 ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  มี
คะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 (ร้อยละ 97.40) รองลงมา คือ ข้อ 4 ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่อง
ทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 (ร้อยละ 96.80) ข้อ 2 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง
ทางการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 (ร้อยละ 95.80) และข้อ 3 ช่องทางการให้บริการ
มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น , โทรศัพท์สายด่วน , เวทีรับฟังความคิดเห็น , เว็บไซต์, 
facebook มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (ร้อยละ 92.60) ตามลำดับ รายละเอียด
ดังแสดงตามตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม
ต่อการบริการ 

4.58 0.60 91.60 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ พูดจาสุภาพ มี อัธยาศัยไมตรีต่อ
ผู้รับบริการ 

4.51 0.75 90.20 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว 
และเอาใจใส่ 

4.58 0.61 91.60 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการชัดเจน 

4.54 0.67 90.80 มากที่สุด 

ผลรวม 4.55 0.45 91.00 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.16 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
(โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมทุกข้อ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 (ร้อยละ 
91.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดย ข้อ 1 เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อการบริการ และ ข้อ 
3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ มีคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 (ร้อยละ 
91.60) รองลงมา คือ ข้อ 4 เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.54 (ร้อยละ 90.80) และข้อ 2 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 (ร้อยละ 90.20) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ของงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ 

4.71 0.54 94.20 มากที่สุด 

2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออำนวยความสะดวก 
เช่น ปากกา กาว กรรไก ที่เย็บกระดาษ อุปกรณ์
การช่วยเหลือต่าง ๆ 

4.62 0.54 92.40 มากที่สุด 

3. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ แนะนำข้อมูล 4.71 0.52 94.20 มากที่สุด 
4. รับฟังปัญหาของประชาชน และดำเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

4.75 0.52 95.00 มากที่สุด 

ผลรวม 4.69 0.35 93.80 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.17 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
(โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยรวมทุกข้อ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 (ร้อยละ 
93.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 4 รับฟังปัญหาของประชาชน และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
มีคะแนนสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 (ร้อยละ 95.00) รองลงมา คือ ข้อ 1 การจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ และ ข้อ 3 มีบอร์ดแสดง/ประกาศ แนะนำข้อมูล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 94.20) และข้อ 2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออำนวยความสะดวก เช่น 
ปากกา กาว กรรไก ที่เย็บกระดาษ อุปกรณ์การช่วยเหลือต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 (ร้อยละ 92.40) 
ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.17 
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4.4 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานสาธารณาสุขและ
สิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 
 
 สำหรับข้อมูลระดับคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ทำการหาค่าเฉลี่ยและกำหนดช่วง
ของการแปลผล ดังนี้ 
 

  ระดับค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ระดับค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 4.4.1 คุณภาพการให้บริการต่อการให้บริการงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผา
ขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 
 
 คุณภาพการให้บริการงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัด
พลังงาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.18 ผลคุณภาพการให้บริการงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้
มลพิษประหยัดพลังงาน) 
 

งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผา
ขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 

ค่าเฉลี่ย 
 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการ 4.69 0.49 93.80 มากที่สุด 
2. ช่องทางการให้บริการ 4.68 0.48 93.60 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.71 0.50 94.20 มากที่สุด 
4. สิ่งอำนวยความสะดวก 4.59 0.59 91.80 มากที่สุด 

ผลรวม 4.74 0.35 94.80 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.18 ผลคุณภาพการให้บริการงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะ
ชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (ร้อยละ 94.80) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนคุณภาพการให้บริการคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 
94.20) รองลงมา คือ ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 (ร้อยละ 93.80) ช่องทางการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คือ 4.68 (ร้อยละ 93.60) สิ่งอำนวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 (ร้อย
ละ 92.20) และช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 (ร้อยละ 91.80) ตามลำดับ รายละเอียดดัง
แสดงตามตารางที่ 4.18 
 
 4.4.2 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม 
(งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับผลปรากฏดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
โดยรวมทุกด้าน ของงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัด
พลังงาน) 
 

โดยรวมทุกด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.72 0.30 94.40 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.69 0.30 93.80 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.64 0.33 92.80 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.73 0.32 94.60 มากที่สุด 

ผลรวม 4.70 0.21 94.00 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.19 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งาน
เตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) โดยรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 (ร้อยละ 94.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทั้ง 4 ด้าน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยมองว่า ด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวก มีคะแนนสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (ร้อยละ 94.60) รองลงมา คือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (ร้อยละ 94.40)  ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.69 (ร้อยละ 93.80) และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (ร้อยละ 92.80) 
ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.19 
 

ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ของงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ
ประหยัดพลังงาน) 
 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่ งยาก 
ซับซ้อน มีความชัดเจน 

4.75 0.46 95.00 มากที่สุด 

2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว 

4.82 0.40 96.40 มากที่สุด 

3. มี ผั งล ำดับขั้ น ตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.76 0.47 95.20 มากที่สุด 

4. มีเอกสารแนะนำการให้บริการไว้อย่างชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

4.59 0.59 91.80 มากที่สุด 

ผลรวม 4.72 0.30 94.40 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.20 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งาน
เตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) ด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (ร้อยละ 94.40) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดย ข้อ 2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว มีคะแนน
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 (ร้อยละ 96.40) รองลงมา คือ ข้อ 3 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลา
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การให้บริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 (ร้อยละ 95.20) ข้อ 1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 (ร้อยละ 95.00) และ ข้อ 4 มีเอกสารแนะนำการ
ให้บริการไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 (ร้อยละ 91.80) ตามลำดับ รายละเอียดดัง
แสดงตามตารางที่ 4.20 
 

ตารางท่ี 4.21 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านช่องทางการให้บริการ ของงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ
ประหยัดพลังงาน) 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

4.65 0.53 93.00 มากที่สุด 

2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

4.75 0.44 95.00 มากที่สุด 

3. ช่องทางการให้บริการมีหลายรูปแบบ เช่น ตู้
รับความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟัง
ความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook 

4.71 0.50 94.20 มากที่สุด 

4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

4.67 0.57 93.40 มากที่สุด 

ผลรวม 4.69 0.30 93.80 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.21 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งาน
เตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 (ร้อยละ 93.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทั้ง 4 ข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 2 มี
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ มีคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 (ร้อย
ละ 95.00) รองลงมา คือ ข้อ 3 ช่องทางการให้บริการมีหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น , โทรศัพท์
สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น , เว็บไซต์, facebook มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 94.20) ข้อ 4 
ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 (ร้อยละ 93.40) และ
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ข้อ 1 ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (ร้อยละ 
93.00) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.21 
 

ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ
ประหยัดพลังงาน) 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม
ต่อการบริการ 

4.65 0.48 93.00 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อ
ผู้รับบริการ 

4.67 0.48 93.40 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว 
และเอาใจใส่ 

4.66 0.51 93.20 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการชัดเจน 

4.61 0.54 92.20 มากที่สุด 

ผลรวม 4.64 0.33 92.80 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.22 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งาน
เตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (ร้อยละ 92.80) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
เช่นเดียวกัน โดยข้อ 2 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ มีคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 (ร้อยละ 93.40) รองลงมา คือ ข้อ 3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจ
ใส่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 (ร้อยละ 93.20) ข้อ 1 เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อการ
บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (ร้อยละ 93.00) และข้อ 4 เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 (ร้อยละ 92.20) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.22 
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ตารางท่ี 4.23 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ของงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ
ประหยัดพลังงาน) 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภค เช่น สถานที่บริการน้ำเพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค สถานที่ให้ ฯลฯ 

4.68 0.50 93.60 มากที่สุด 

2. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนำ
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ
ประหยัดพลังงาน 

4.73 0.51 94.60 มากที่สุด 

3. อุปกรณ์มีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

4.75 0.48 95.00 มากที่สุด 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในงาน
จัดการขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน 

4.78 0.47 95.60 มากที่สุด 

ผลรวม 4.73 0.32 94.60 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.23 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งาน
เตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (ร้อยละ 94.60) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
เช่นเดียวกัน โดยข้อ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในงานจัดการขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ
ประหยัดพลังงาน มีคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 (ร้อยละ 95.60) รองลงมา คือ ข้อ 3 อุปกรณ์มี
ความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 (ร้อยละ 95.00) ข้อ 2 มีบอร์ดแสดง/
ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (ร้อยละ 94.60) และ ข้อ 1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค เช่น สถานที่บริการน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค สถานที่ให้ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 
(ร้อยละ 93.60) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.23 
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4.5 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 สำหรับข้อมูลระดับคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ทำการหาค่าเฉลี่ยและกำหนดช่วง
ของการแปลผล ดังนี้ 
 

  ระดับค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ระดับค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 มีคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 4.5.1 คุณภาพการให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 คุณภาพการให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.24 ผลคุณภาพการให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าเฉลี่ย 
 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการ 4.62 0.48 92.40 มากที่สุด 
2. ช่องทางการให้บริการ 4.66 0.51 93.20 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.65 0.49 93.00 มากที่สุด 
4. สิ่งอำนวยความสะดวก 4.71 0.51 94.20 มากที่สุด 

ผลรวม 4.66 0.31 93.20 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.24 ผลคุณภาพการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 (ร้อยละ 93.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุก ๆ ข้อ มีคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีคะแนนคุณภาพการให้บริการ
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สูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 94.20) รองลงมา คือ ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.66 (ร้อยละ 93.20) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (ร้อยละ 93.00) และขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 (ร้อยละ 92.40)  ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.24 
 
 4.5.2 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  โดยแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  

ตารางท่ี 4.25 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
โดยรวมทุกด้าน ของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

โดยรวมทุกด้าน 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.76 0.30 95.20 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.67 0.37 93.40 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.74 0.31 94.80 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.67 0.35 93.40 มากที่สุด 

ผลรวม 4.71 0.23 94.20 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.25 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 94.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยด้านขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.76 (ร้อยละ 95.20) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 (ร้อยละ 94.80) ด้าน
ช่องทางการให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.67 (ร้อยละ 93.40) 
ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.25 
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ตารางท่ี 4.26 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ผังลำดับขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน 4.83 0.44 96.60 มากที่สุด 
2. มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ 4.68 0.49 93.60 มากที่สุด 
3. กำหนดระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 4.86 0.40 97.20 มากที่สุด 
4. มีเอกสารแนะนำการให้บริการไว้อย่างชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

4.68 0.46 93.60 มากที่สุด 

ผลรวม 4.76 0.30 95.20 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.26 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.76 (ร้อยละ 95.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 3 กำหนดระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน มี
คะแนนสูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 (ร้อยละ 97.20) รองลงมา คือ ข้อ 1 ผังลำดับขั้นตอนการ
ให้บริการมีความชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 (ร้อยละ 96.60) ข้อ 2 มีความตรงต่อเวลาในการ
ให้บริการ และ ข้อ 4 มีเอกสารแนะนำการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
4.68 (ร้อยละ 93.60) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.26 
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ตารางท่ี 4.27 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านช่องทางการให้บริการ ของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ช่องทางการให้บริการมีความเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

4.66 0.49 93.20 มากที่สุด 

2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการ
ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 

4.68 0.47 93.60 มากที่สุด 

3. ช่องทางการให้บริการมีหลายรูปแบบ เช่น ตู้
รับความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟัง
ความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook 

4.75 0.57 95.00 มากที่สุด 

4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว 

4.62 0.48 92.40 มากที่สุด 

ผลรวม 4.67 0.37 93.40 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.27 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 (ร้อยละ 93.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 3 ช่องทางการให้บริการมีหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับ
ความคิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook มีคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.75 (ร้อยละ 95.00) รองลงมา คือ ข้อ 2 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่าง
สม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (ร้อยละ 93.60) ข้อ 1 ช่องทางการให้บริการมีความเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 (ร้อยละ 93.20) และข้อ 4 ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่อง
ทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 (ร้อยละ 92.40) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดง
ตามตารางท่ี 4.27 
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ตารางท่ี 4.28 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อ
การบริการ 

4.65 0.56 93.00 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อ
ผู้รับบริการ 

4.81 0.50 96.20 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว 
และเอาใจใส่ 

4.73 0.49 94.60 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการ
ให้บริการชัดเจน 

4.79 0.47 95.80 มากที่สุด 

ผลรวม 4.74 0.31 94.80 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 4.28 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (ร้อยละ 94.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ ที่
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 2 เจ้าหน้าที่
พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ มีคะแนนสูงสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 (ร้อยละ 96.20) 
รองลงมา คือ ข้อ 4 เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 
(ร้อยละ 95.80) ข้อ 3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 
(ร้อยละ 94.60) และข้อ 1 เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อการบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.65 (ร้อยละ 93.00) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.28  
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ตารางที่ 4.29 ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 

 

X  

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่
ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม พื้นท่ีใช้สอย 
ห้องเรียนรู้ ฯลฯ 

4.64 0.53 92.80 มากที่สุด 

2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.66 0.57 93.20 มากที่สุด 

3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้
อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม 

4.69 0.50 93.80 มากที่สุด 

4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 4.72 0.45 94.40 มากที่สุด 
ผลรวม 4.67 0.35 93.40 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 4.29 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่องานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยรวมทุกข้อ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 (ร้อยละ 93.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทั้ง 4 ข้อ 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยข้อ 4 อาคารสถานที่
มีความสะอาด ปลอดภัย มีคะแนนสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 (ร้อยละ 94.40) รองลงมา คือ ข้อ 3 มี
การจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 (ร้อยละ 
93.80) ข้อ 2 มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 (ร้อยละ 
93.20) และข้อ 4 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม พ้ืนที่ใช้สอย 
ห้องเรียนรู้ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (ร้อยละ 92.80) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 
4.29 
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ตารางที่  4.30 ค่าเฉลี่ย C X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละของระดับคุณภาพการ
ให้บริการ โดยรวมทั้ง 4 งาน 
 

งานด้านบริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 
C X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
CS.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับ
คุณภาพ 

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย) 

4.51 0.39 90.20 มากที่สุด 

2. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

4.65 0.32 93.00 มากที่สุด 

3. งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผา
ขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 

4.74 0.35 94.80 มากที่สุด 

4. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4.66 0.31 93.20 มากที่สุด 
โดยรวมทั้ง 4 งาน 4.64 0.36 92.80 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.30 ผลคุณภาพการให้บริการทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.64 (ร้อยละ 92.80) เมื่อพิจารณาในแต่ละงาน พบว่า มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
เช่นเดียวกัน โดยงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน)
มีคะแนนคุณภาพการให้บริการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (ร้อยละ 94.80) รองลงมา คือ งาน
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 (ร้อยละ 93.20) งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 
(ร้อยละ 93.00) และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (ร้อยละ 90.20) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตาม
ตารางที่ 4.30 
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ตารางที่ 4.31 ค่าเฉลี่ย C X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชน โดยรวมทั้ง 4 งาน 
 

งานด้านการบริการ 
ค่าเฉลี่ย 

 
C X ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 
 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย) 

4.68 0.32 93.60 มากที่สุด 

2. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

4.68 0.21 93.60 มากที่สุด 

3. งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผา
ขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 

4.70 0.21 94.00 มากที่สุด 

4. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4.71 0.23 94.20 มากที่สุด 
ผลรวม 4.60 0.39 92.00 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 4.31 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (ร้อยละ 92.00) เมื่อพิจารณาในแต่ละงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” เช่นเดียวกัน โดยงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนสูงที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (ร้อยละ 94.20) รองลงมา คือ งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะ
ชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 (ร้อยละ 94.00) ส่วนงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย)  และงาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ) มีคะแนน
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.68 (ร้อยละ 93.60) ตามลำดับ รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.31 
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ตารางท่ี 4.32 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ความถี่ 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
          - แจ้งขั้นตอนการให้บริการให้ชัดเจน ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
           

 
4 
 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
          - ใช้เทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
          

 
3 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
          - เจ้าหน้าทีบ่ริการดีมาก 
 

 
6 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
          - ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกับประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประชาชนจะได้มี
รายได้เลี้ยงชีพ 

 
5 

5. ด้านอื่น ๆ 
          - ท่อน้ำมีระยะเวลาการใช้งานนาน และบางจุดฝั่งไม่ลึกจากดินด้านบน 
ในบางครั้งหากได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงจะทำให้ท่อแตกเสียหาย 
 

 
2 
 
 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 

 สรุปผลวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 4 งาน อันได้แก่ งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) งาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) งาน
สาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) และงานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้ 
 

 5.1 สรุปผลวิจัย 

 5.1.1 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

 5.1.2 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 5.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย 

 

5.1 สรุปผลวจิัย 

 

การวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือประเมิน
คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 2) เพ่ือประเมินคุณภาพการ
ให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 3) เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ
ประชาชนต่องานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 
และ 4) เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนต่องานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผล
การศึกษาสรุปได้ดังนี้  
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5.1.1 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี ประกอบอาชีพอาชีพเกษตรกร มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และ
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 20 ขึ้นไป 
 ผลคุณภาพการให้บริการทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับ “มากที่สุด” เมื่อพิจารณาในแต่ละงาน พบว่า มี
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งาน
เตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) มีคะแนนคุณภาพการให้บริการมากที่สุด รองลงมา คือ 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ตามลำดับ  
 ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับ “มากที่สุด”  เมื่อ
พิจารณาในแต่ละงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” เช่นเดียวกัน โดยงาน
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนสูงที่สุด รองลงมา คือ งานสาธารณาสุขและ
สิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) และงานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ) มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
ตามลำดับ 
  
 5.1.2 คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
  5.1.2.1 คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

  การแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินของกรมการปกครองท้องถิ่นค่าร้อยละของ

คุณภาพการให้บริการมีดังนี้ 

  มากกว่าร้อยละ 95   ได้  10 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 95   ได้  9 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 90   ได้  8 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 85  ได้  7 คะแนน 
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  ไม่เกินร้อยละ 80   ได้  6 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 75  ได้  5 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 70  ได้  4 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 65  ได้  3 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 60  ได้  2 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 55  ได้  1 คะแนน 
  น้อยกว่าร้อยละ 50  ได้  0 คะแนน 
 

 ผู้วิจัยศึกษาคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 งาน อันได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) งานสวัสดิการสั งคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะ
ชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยคลอบคลุม
ทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้ ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก ผลปรากฏเป็นดังนี้ 
 1. ผลคุณภาพการให้บริการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) โดยรวม อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.51
เป็นคะแนนร้อยละ 90.20 และเกณฑ์ตัดสินระดับ 9 คะแนน 
 2. ผลคุณภาพการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) โดยรวม อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.65 เป็นคะแนน
ร้อยละ 93.00 และเกณฑ์ตัดสินระดับ 9 คะแนน 
 3. ผลคุณภาพการให้บริการงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้
มลพิษประหยัดพลังงาน) โดยรวม อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.74 เป็นคะแนนร้อย
ละ 94.80 เกณฑ์ตัดสินระดับ 9 คะแนน 
 4. ผลคุณภาพการให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยรวม อยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.66 เป็นคะแนนร้อยละ 92.80 และเกณฑ์ตัดสินระดับ 9 คะแนน 
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สูตรการคำนวณ =   

 
   =   
    
   =  
    
   = 92.70 
 
 สรุปได้ว่า คุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี มีคะแนน ร้อยละ 92.70 และเมื่ออิงตามเกณฑ์การประเมินของกรมการปกครองท้องถิ่น จะได้
คะแนนเท่ากับ 9 คะแนน 
 
 5.1.2.2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอ
ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 การแปลความหมายตามเกณฑ์การประเมินของกรมการปกครองท้องถิ่นค่าร้อยละของความ
พึงพอใจการให้บริการมีดังนี้ 
  มากกว่าร้อยละ 95   ได้  10 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 95   ได้  9 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 90   ได้  8 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 85  ได้  7 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 80   ได้  6 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 75  ได้  5 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 70  ได้  4 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 65  ได้  3 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 60  ได้  2 คะแนน 
  ไม่เกินร้อยละ 55  ได้  1 คะแนน 
  น้อยกว่าร้อยละ 50  ได้  0 คะแนน 
  

90.20 + 93.00 + 94.80 + 92.80 
                    4 
 370.80 
   4 
 

ผลร้อยละของคุณภาพการให้บริการทุกด้าน 
         จำนวนงานทั้งหมดที่ประเมิน 
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 ผู้วิจัยศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 งาน อันได้แก่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะ
ชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยคลอบคลุม
ทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้ ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก ผลปรากฏเป็นดังนี้ 
 1. ผลความพึงพอใจการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) โดยรวม อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.68 เป็นคะแนนร้อยละ 93.60 เกณฑ์ตัดสินระดับ 9 คะแนน 
 2. ผลความพึงพอใจการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) โดยรวม อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.68 เป็น
คะแนนร้อยละ 93.60 เกณฑ์ตัดสินระดับ 9 คะแนน 
 3. ผลความพึงพอใจการให้บริการงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้
มลพิษประหยัดพลังงาน) โดยรวม อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.70 เป็นคะแนนร้อยละ 
94.00 เกณฑ์ตัดสินระดับ 9 คะแนน 
 4. ผลความพึงพอใจการให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยรวม อยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.71 เป็นคะแนนร้อยละ 94.20 เกณฑ์ตัดสินระดับ 9 คะแนน 
  

สูตรการคำนวณ = 
ผลร้อยละของความพึงพอใจทุกด้าน

จำนวนงานทั้งหมดที่ประเมิน
  

 
   =   
    
   =  
    
   = 93.85  
 
 สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด 
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีคะแนน ร้อยละ 93.85 และเมื่ออิงตามเกณฑ์การประเมินของ
กรมการปกครองท้องถิ่น จะได้คะแนนเท่ากับ 9 คะแนน 

93.60 + 93.60 + 94.00 + 94.20 
                    4 
 375.40 
   4 
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5.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย 
 

 5.2.1 ควรมีการศึกษาความต้องการด้านการพัฒนาชุมชนจากความต้องการของประชาชนที่
แท้จริง 
 5.2.2 ควรเพ่ิมประเด็นการประเมิน ด้านผลสัมฤทธิ์ภายหลังจากการทำงาน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 5.2.3 ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกับประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจุบันมี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ประชาชนจะได้มีรายได้เลี้ยงชีพและสามารถพ่ึงพิงตนเองได้ 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

เรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
คำชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการและความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ตามความเป็น
จริง เพ่ือนำเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น โดยขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดจะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อท่านและครอบครัวแต่อย่างใด 
 2.  แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการต่อการให้บริการการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก 
 3 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 2 หมายถงึ ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 



75 

 

 ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่านเป็นอย่างดี และจะนำ
ข้อมูลที่ได้นี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

ผู้วิจัย 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย  ✓  ในช่อง    หน้าตัวเลือกในข้อต่างๆ ให้ตรงกับความเป็นจริง 
 

1.  เพศ   
  1) ชาย    2) หญิง 
2.  อาย ุ  
  1) น้อยกว่า 31 ปี   2) 31 – 40 ปี   3) 41 – 50 ปี 
  4) 51 – 60 ปี   3) มากกว่า 61 ปีขึ้นไป 
3.  อาชีพ  
  1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2) พนักงานบริษัท   3) เกษตรกร 
  4) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 5) รับจ้างทั่วไป   6) ค้าขาย 
  7) อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………………..…… 
4.  ระดับการศึกษา 
  1) ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า    2) มัธยมศึกษาตอนต้น  
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า  4) อนุปริญญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า 
  5) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    6) สูงกว่าปริญญาตรี 
5.  ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่  
  1) ไม่เกิน 10  ปี   2) 10 – 15 ปี   
  3) 16 – 20 ปี   4) 20 ปีขึ้นไป  
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ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการต่อการให้บริการการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่แสดงถึงระดับคุณภาพของการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ข้อ ประเด็นพิจารณาคุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ 
5 4 3 2 1 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย) 

     

1. ขั้นตอนการให้บริการ      
2. ช่องทางการให้บริการ      
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
4. สิ่งอำนวยความสะดวก      

 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ        
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ข้อ ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1. ผังลำดับขั้นตอนการให้บริการมีความชัดเจน      
2. มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ      
3. กำหนดระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
4. มีเอกสารแนะนำการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      
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ข้อ ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. ช่องทางการให้บริการมีความเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน 
     

2. มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางการให้บริการอย่าง
สม่ำเสมอ 

     

3. ช่องทางการให้บริการมีหลายรูปแบบ เชน่ ตู้รับความ
คิดเห็น, โทรศัพท์สายด่วน, เวทรีับฟังความคิดเห็น, 
เว็บไซต์, facebook 

     

4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่าง
รวดเร็ว 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสมต่อการบริการ      
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้รับบริการ      
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่      
4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการ

ชัดเจน 
     

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก       
1. การจัดสิ่ งอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้าน

สถานที่ เช่น สถานที่บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
หรือการบริการเครื่องสูบน้ ำเพื่ อแก้ปัญหาน้ ำท่ วม 
กระสอบทราย หรือเครื่องดำรงชีพ ฯลฯ 

     

2. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนำข้อมูล
เก่ียวกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

     

3. อุปกรณ์มีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ      
4. ความสะดวกทีท่่านได้รบัจากการจัดป้ายเตือนอุบัติเหตุ  

และปา้ยบอกช่องทางตา่ง ๆ 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 

คำชี้แจง: ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพการได้รับบริการ 
หรือข้อเสนอแนะ และแนวทาง ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัย)  
เพ่ือสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านช่องทางการให้บริการ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ  
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
คำชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยขอความ
ร่วมมือจากท่านได้โปรดช่วยให้ข้อมูล ตามความเป็นจริง เพ่ือนำเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ
เท่านั้น โดยขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านและครอบครัว 
 2.  แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อยท่ีสุด 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่องานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก 
 3 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

 ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่านเป็นอย่างดี และจะนำ
ข้อมูลที่ได้นี้ไปปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

ผู้วิจัย     
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง    หน้าตัวเลอืกในข้อต่าง ๆ ให้ตรงกับความเป็นจริง (ทุกข้อถาม
เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) 
1.  เพศ   
  1) ชาย    2) หญิง 
2.  อาย ุ  
  1) น้อยกว่า 31 ปี   2) 31 – 40 ปี   3) 41 – 50 ปี 
  4) 51 – 60 ปี   3) มากกว่า 61 ปีขึ้นไป 
3.  อาชีพ  
  1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2) พนักงานบริษัท   
  3) เกษตรกร    4) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว  
  5) รับจ้างทั่วไป   6) ค้าขาย 
  7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………………………………….….) 
4.  ระดับการศึกษา 
  1) ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า    2) มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า  4) อนุปริญญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า 
  5) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    
  6) สูงกว่าปริญญาตรี 
5.  ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่  
  1) ไม่เกิน 10 ปี  2) 10 – 15 ปี  3) 16 – 20 ปี  4) 20 ปี ขึ้ น ไ ป
  

ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่แสดงถึงระดับคุณภาพของการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ข้อ ประเด็นพิจารณาคุณภาพการให้บริการ 
คุณภาพการให้บริการ 

5 4 3 2 1 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 

     

1. ขั้นตอนการให้บริการ      
2. ช่องทางการให้บริการ      
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
4. สิ่งอำนวยความสะดวก      
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี 
 

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ข้อ ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
3. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
4. มีเอกสารแนะนำการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. ช่องทางการให้บริการมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน      
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ      
3. ช่องทางการให้บริการมีหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น, 

โทรศพัท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook 
     

4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย      
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี       
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่      
4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน      

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ 

น้ำดื่ม ฯลฯ 
     

2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ืออำนวยความสะดวก เช่น ปากกา 
กาว กรรไก ที่เย็บกระดาษ อุปกรณ์การช่วยเหลือต่าง ๆ 

     

3. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ แนะนำข้อมูล      
4. รับฟังปัญหาของประชาชน และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างตอ่เนื่อง      
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ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
 

คำชี้แจง: ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพการได้รับบริการ หรือ
ข้อเสนอแนะ และแนวทาง ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนา
ชุมชน (โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) เพ่ือสามารถนำข้อมูลที่ได้ไป
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
ด้านช่องทางการให้บริการ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
 

ขอขอบคุณท่ีท่านสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
 

เรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

คำชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัด
พลังงาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  ผู้วิจัยขอความร่วมมือ
จากท่านได้โปรดช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ตามความเป็นจริง เพ่ือนำเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น โดยขอ
รับรองว่าจะเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นความลับ 
 2.  แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้
มลพิษประหยัดพลังงาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อยท่ีสุด 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่องานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะ
ชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก 
 3 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

 ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่านเป็นอย่างดี และจะนำ
ข้อมูลที่ได้นี้ไปปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

       ผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง    หน้าตัวเลือกในข้อต่าง ๆ ให้ตรงกับความเป็นจริง 
1.  เพศ   
  1) ชาย    2) หญิง 
2.  อาย ุ  
  1) น้อยกว่า 31 ปี   2) 31 – 40 ปี   
  3) 41 – 50 ปี   4) 51 – 60 ปี  5) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 
3.  อาชีพ  
  1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   2) พนักงานบริษัท   
  3) เกษตรกร     4) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว  
  5) รับจ้างทั่วไป    6) ค้าขาย 
  7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………………………………….….) 
4.  ระดับการศึกษา 
  1) ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า    2) มัธยมศึกษาตอนต้น 
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า  4) อนุปริญญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า 
  5) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    6) สูงกว่าปริญญาตรี 
5.  ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่  
  1) ไม่เกิน 10 ปี    2) 10 – 15 ปี  
  3) 16 – 20 ปี    4) 20 ปีขึ้นไป 
 

ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษ
ประหยัดพลังงาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่แสดงถึงระดับคุณภาพของการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ข้อ ประเด็นพิจารณาคุณภาพการให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ 
5 4 3 2 1 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม 
(งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) 

     

1. ขั้นตอนการให้บริการ      
2. ช่องทางการให้บริการ      
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
4. สิ่งอำนวยความสะดวก      
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม (งานเตาเผาขยะ
ชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
 

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ข้อ ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
3. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

4. มีเอกสารแนะนำการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. ช่องทางการให้บริการมคีวามเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน      
2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ      
3. ช่องทางการให้บริการมีหลายรูปแบบ เช่น ตู้รับความคิดเห็น, 

โทรศัพท์สายด่วน, เวทีรับฟังความคิดเห็น, เว็บไซต์, facebook 
     

4. ได้รับข้อมูลตอบกลับจากช่องทางการให้บริการอย่างรวดเร็ว      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย      
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี       
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่      
4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน      

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสาธารณูปโภค 

เช่น สถานที่บริการน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค สถานที่ให้ ฯลฯ 
     

2. มีบอร์ดแสดง/ประกาศ/เอกสารพิมพ์ แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน 

     

3. อุปกรณ์มีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ      
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในงานจัดการขยะชุมชน

แบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน 
     



86 

 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
คำชี้แจง: ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพการได้รับบริการ หรือ

ข้อเสนอแนะ และแนวทาง ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม 
(งานเตาเผาขยะชุมชนแบบไร้มลพิษประหยัดพลังงาน) เพ่ือสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
              

ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง การประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ  
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด  

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
คำชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดช่วยให้
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองเป็ด ตามความเป็นจริง เพ่ือนำเอาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น โดยขอรับรอง
ว่าข้อมูลทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านและครอบครัวแต่อย่างใด 
 2.  แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการต่อการให้บริการการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับมาก 
 3 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อย 
 1 หมายถึง มีคุณภาพการให้บริการในระดับน้อยท่ีสุด 

 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 5 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับมาก 
 3 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 2 หมายถงึ ความพงึพอใจในระดับน้อย 
 1 หมายถึง ความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

 ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากท่านเป็นอย่างดี และจะนำ
ข้อมูลที่ได้นี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

ผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง    หน้าตัวเลอืกในข้อต่าง ๆ ให้ตรงกับความเป็นจริง  

1.  เพศ   

  1) ชาย    2) หญิง 

2.  อายุ   

  1) น้อยกว่า 31 ปี   2) 31 – 40 ปี   3) 41 – 50 ปี 

  4) 51 – 60 ปี   3) มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

3.  อาชีพ  

  1) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ      2) พนักงานบริษัท   3) เกษตรกร 

  4) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว    5) รับจ้างทั่วไป   6) ค้าขาย 

  7) อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………………..…… 

4.  ระดับการศึกษา 

  1) ประถมศึกษา หรือต่ำกว่า    2) มัธยมศึกษาตอนต้น  

  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเท่า  4) อนุปริญญา/ปวส./ปวท./หรือเทียบเท่า

  5) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    6) สูงกว่าปริญญาตรี 

5.  ระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที ่  

  1) ไม่เกิน 10 ปี  2) 10 – 15 ปี  3) 16 – 20 ปี  4) 20 ปีขึน้ไป 
 

ตอนที่ 2 คุณภาพการให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่แสดงถึงระดับคุณภาพการให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุร ี

ข้อ 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

คุณภาพการให้บริการ 

5 4 3 2 1 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1. ขั้นตอนการให้บริการ      
2. ช่องทางการให้บริการ      
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
4. สิ่งอำนวยความสะดวก      
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่แสดงถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ข้อ 
ประเด็นความพึงพอใจในการให้บริการ 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      
3. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
4. มีเอกสารแนะนำการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน      
2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

3. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      
4. มีเอกสารแนะนำการให้บริการไว้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย      
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี       
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่      
4. เจ้าหน้าที่มีการสื่อสารและอธิบายขั้นตอนการให้บริการชัดเจน      

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ 

น้ำดื่ม พ้ืนที่ใช้สอย ห้องเรียนรู้ ฯลฯ 
     

2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก

เหมาะสม 
     

4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย      
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ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
คำชี้แจง: ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพการได้รับบริการ 

หรือข้อเสนอแนะ และแนวทาง ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการงานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น 

 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ด้านช่องทางการให้บริการ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

*** ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้*** 
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