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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล หนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  ประจ าปีงบประมาณ 2564                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการและ เพื่อศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการให้บริการ ในด้านด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที/่บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านช่องทางการ
ให้บริการ  จากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  ที่รับบริการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาได้ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้หลักทฤษฎี Non probability Sampling และใช้การสุ่มอย่างแบบบังเอิญ  
(Accidental Sampling)  ซึ่งประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Taro Yamane ได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจมาตรา
ส่วนประเมินค่า ( Rating Scales) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.25 มีอายุ 
51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.00 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 73.75 
 ผลการประเมินความพึงพอใจ งานการบริการโดยรวม  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.60 ( X = 4.88) เมื่อจ าแนกตามงานบริการพบว่า 
 1.งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ                 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.80 ( X = 4.89) ระดับคะแนน 10 

 2.งานบริการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ                   
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.40 ( X = 4.87) ระดับคะแนน 10 
 3.งานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ                  
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.20 ( X = 4.86) ระดับคะแนน 10 

 4.งานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ              
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.20 ( X = 4.91) ระดับคะแนน 10 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้ให้ความส าคัญกับการปกครองท้องถิ่น  ที่ส่งผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยครั้งใหญ่และมีการกระจายอ านาจ
(Decentalizaton) โดยการโอนกิจการบริการสาธารณะบางเรื่องจากรัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนกลางไปให้ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในท้องถิ่นต่างๆของประเทศ  หรือหน่วยงานบางหน่วยงานรับผิดชอบ
จัดท าอย่างเป็นอิสระจากองค์กรปกครองส่วนกลางความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกิดข้ึน
จากการประกาศใช้  พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลในปี  พ.ศ. 2537 แล้ว ประเทศ
ไทยก็มีหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใหม่  ซึ่งมีขนาดเล็กท่ีสุด  ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน
ชนบททั่วประเทศไทย  เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล ” หรือเรียกย่อๆ  ว่า “อบต.” (จรัส 
สุวรรณมาลา.2541 : 1 )และประกอบกับทีร่ัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจใน
กิจการท้องถิ่นได้เอง(นันทวัฒน์  บรมานันท์ และคณะ.2541 : 13 ) ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า  อบต. 
เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีจ านวนมากที่สุดอีกทั้งยังมีบทบาทส าคัญในการเมืองการ
ปกครองและการให้บริการพ้ืนฐานของชุมชนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวดที่ 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล
อาจออกข้อบังคับเพ่ือใช้บังคับราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าท่ีไม่ขัดต่อ  กฎหมายหรือ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

การปกครองท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
กระจายอ านาจ ที่รัฐบาลมอบอ านาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ โดยหลักการกระจายอ านาจ
และให้อิสระแก่ท้องถิ่นเพ่ือปกครองตนเอง ซึ่งวางหลักการอย่างชัดเจนไว้ในหมวด 9 แสดง
เจตนารมณ์ให้มีการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น โดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระใน
การก าหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางด้านการ
บริหารก าลังคน และงบประมาณ ทั้งนี้เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น และเป็น
ที่มาของการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดระบบการปกครองภายในประเทศไทย ดังนั้น
การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย จึงได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงมาตามล าดับจนถึงปัจจุบัน โดยเป็น
แนวความคิดในการให้ประชาชนได้ปกครองและบริหารกันเอง  ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับ
แนวคิดในการการกระจายอ านาจการปกครอง ( Decentralization) หลักการกระจายอ านาจ
ปกครองนี้ มีเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถกระท ากิจกรรมต่างๆ ได้โดยมีความเป็นอิสระปลอดจากการชี้น า
จากรัฐบาล มีความสามารถท่ีจะตอบสนองความต้องการของพลเมืองท้องถิ่นได้ แต่ทั้งนี้ในด้าน
นโยบายที่ส าคัญๆ ยังคงยึดนโยบายแห่งรัฐอยู่ เช่นนโยบายการเงินการคลัง นโยบายในการป้องกัน
ประเทศเป็นต้น ดังนั้นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งในการที่จะ
ด าเนินกิจกรรมทางการบริหารของตนเองได้  แต่อีกส่วนหนึ่งนั้นรัฐบาลยังคงต้องเอกสิทธิ์ในการ
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ควบคุมเอาไว้  ทั้งนี้ก็เพ่ือรักษาสถานภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความม่ันคงของชาติเอาไว้
ดังนี้ 
  แนวคิดในการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงได้เกิดข้ึนเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้มีอิสระใน
การปกครองตนเอง  มีส่วนร่วมในการบริหาร  มีสิทธิมีเสียงด าเนินการปกครองกันเอง  อันเป็น
รากฐาน และวิธีทางของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท าให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองได้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการบริหารที่ตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  เช่น  ไปเลือกตั้ง  ไป
หาเสียงสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น  ท าให้เกิดความรับผิดชอบ เกิดความหวงแหนและ
ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับ  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาการเมืองระดับชาติต่อไป  
แต่ประโยชน์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือเหตุผลที่ว่าไม่มีผู้ใดจะรับรู้
ถึงปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดีที่สุด  ซึ่งในการนี้จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของตนเอง  ได้เรียนรู้กระบวนการทางการเมือง  การปกครอง และการบริหารท้องถิ่น  อันจะ
ก่อให้เกิดผู้น าท้องถิ่นท่ีจะก้าวมาเป็นผู้น าระดับชาติต่อไป   

  องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานราชการที่เกิดขึ้นตามกลไกลของระบอบกระจาย
อ านาจการปกครองตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรูปแบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งใน 5 รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย  ซึ่งมีค าเรียกรวมหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบว่า “ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท้ัง 5 รูปแบบนั้นได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ,องค์การบริหารส่วนต าบล  , 
เทศบาล,กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา  แต่หน่วยงานองค์การริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นน้องใหม่ท่ีเพ่ิงจะแต่งตั้งข้ึน จัดเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด  มีจ านวนมากที่สุด  นับวันจะมีภารกิจและงบประมาณและบุคคลกรเพ่ิมมากข้ึนตาม
กฎหมายแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ     
 โดย ผลจากรัฐธรรมนูญ และกฎหมายฉบับดังกล่าว  ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  โดยเฉพาะหมวด 2 ว่าด้วยเรื่องการก าหนดบทบาทและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเอง เช่น การจัดการศึกษา การ
สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การบริการด้านสาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกท้ังยังส่งเสริมให้เกิดการฝึกอาชีพและ
การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบล หนองคล้า  อ าเภอ ไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร  ตั้งอยู่ห่างจาก
อ าเภอไทรงามไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 85.25 
ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 53,285 ไร่ มีจ านวนทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน   มีประชากรที่อาศัยอยู่เป็น
จ านวน 5,200  คน  จ าแนกเป็นชาย  2 ,635  คน  หญิง  2 ,565  คน  และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  
1,626  ครัวเรือน โดยองค์การบริหารส่วนต าบล หนองคล้า  อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  ได้
เสนอโครงการที่จัดบริการให้กับประชาชนเพื่อรับการประเมิน การปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพของ
องค์กรในการบริหารงานด้านคุณภาพการให้บริการ ซึ่งเป็นมิติที่ 2  ด้านการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น จึงได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของประชาชนที่อาศัยและใช้
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บริการกับองค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่นนั้น  จ านวนงานบริการ 4 โครงการ  ได้แก่  1)งานบริการ
โครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ  2)งานบริการ โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ  3)งานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้างฯ และ 4)งานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ ซึ่งใน
การประเมินก็จะท าให้เกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนต าบล หนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร และเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพขององค์กรและประชาชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1. เพ่ือศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
2.  เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ขอบเขตของการประเมิน 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

      การศึกษาความพึงพอใจ ในครั้งนี้มุ่งศึกษา การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                       
หนองคล้า  อ าเภอไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร  ครอบคลุม ขั้นตอนการให้บริการ  4 ด้าน คือ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก จ านวน 4 งานบริการ คือ 1)งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ 2)งานบริการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับ
ประชาชนฯ 3)งานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ และ 4)งานบริการโครงการลด
ขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ 

 
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินได้แก่ประชาชน รับบริการงานบริการทั้ง 4 โครงการ              
ที่อาศัยและมีทะเบียนราษฏรอยู่ในเขตต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 

 กลุ่มตัวอย่าง  
  ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                   

หนองคล้า  อ าเภอ ไทรงาม  จังหวัด ก าแพงเพชร  ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ หลักทฤษฎี Non 
probability Sampling และใช้การสุ่มอย่างแบบบังเอิญ(Accidental  Sampling)ซึ่งประมาณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จ าแนกเป็น                   
1)งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ จ านวน 100 คน  2)
งานบริการ  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ  จ านวน 100 คน3)
งานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ จ านวน 100 คนและ 4)งานบริการโครงการ
ลดขั้นตอนเพ่ือพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ  จ านวน 100 คน 
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
    การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษารวมระยะเวลาในการศึกษาท้ังสิ้น 5 วัน ตั้งแต่

วันที่ 5- 9 ตุลาคม 2564 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกชอบหรือพอใจในสิ่งด้านต่าง  ๆ ที่ได้รับการ
ตอบสนองความต้องการความรู้สึกท่ีแสดงออกในทางบวก  ครอบคลุมขั้นตอนการให้บริการ  4 ด้าน 
คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่                      
ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2. ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วน ต าบล หนองคล้า  อ าเภอ           
ไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วยงานบริการ 4 โครงการ ดังนี้ 1)งานบริการโครงการพัฒนา
คุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ 2)งานบริการ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
คัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ 3)งานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ และ 4)งาน
บริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้รับบริการว่ามีความพึงพอใจกับการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 

2.  ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล หนองคล้า  อ าเภอไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการส ารวจไปใช้ประกอบการพิจารณาการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างในองค์กร
ได้อย่างยุติธรรม 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองคล้า 
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ครั้งนี้ผู้ประเมินได้ศึกษาทฤษฎี  หลักการน าเสนอดังนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการให้บริการ  
3. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  
4. โครงการที่เสนอรับการประเมิน 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 1.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
      Good (1973 : 320) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจหมายถึง  สภาพ  คุณภาพหรือ
ระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆและทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น 
      Vroom (1990 : 90) ได้ให้ความหมายความพึงพอใจหมายถึง  ผลจากการที่บุคคลเข้า
ไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นและแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจ   และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็น
สภาพความไม่พึงพอใจ 
  Cowell (1986 : 221) กล่าวว่าความพึงพอใจที่มีต่อบริการจะดีข้ึนหรือไม่นั้นจะต้อง
พิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์กร  ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการใน
มิติต่างๆ ของแต่ละบุคคลนั้น  ดังนั้นในการวัดความพึงพอใจต่อการบริการ  อาจกระท าได้หลายวิธี  
ดังนี้ 
   1. การใช้แบบสอบถาม  ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง  โดยการ
ขอร้องหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด  แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด
ค าตอบไว้ให้ตัวเลือกหรือเป็นค าตอบอิสระ  โดยค าถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง  
ๆ ที่หน่วยงานก าลังให้บริการอยู่ เช่น ลักษณะของการให้บริการ  สถานที่ให้บริการ  ระยะเวลาในการ
ให้บริการ พนักงานที่ให้บริการ เป็นต้น 
   2. การสัมภาษณ์  เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้รับทราบถึงระดับความพอใจของผู้มาใช้
บริการ  ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์  ที่จะจูงใจให้ผู้ถูก
สัมภาษณ์ตอบค าถามได้ตรงกับข้อเท็จจริง  การวัดความพึงพอใจด้วยวิธีการสัมภาษณ์  นับเป็นวิธีที่
ประหยัดและมีประสิทธิภาพมากอีกวิธีหนึ่ง 
   3. การสังเกต เป็นวิธีการที่จะท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
ได้ โดยสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ  ขณะมารับบริการ  และหลังจากการได้รับบริการ
แล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง  การพูด สีหน้า และความถ่ีของการมาขอรับบริการ  การวัดความ  
พึงพอใจโดยวิธีนี้ผู้วัดจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่ชัดเจน  จึงจะสามารถประเมินถึง
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ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการได้อย่างถูกต้อง  สรุปได้ว่าการวัดความพึงพอใจต่อการบริการ
นั้น สามารถตรวจสอบได้โดยวัดหลายวิธีที่นิยม  ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม  การสัมภาษณ์การสังเกต  
การท ารายงาน  ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับความสะดวก  ความเหมาะสม  ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือ
เป้าหมายของการวัดด้วย  เพ่ือเรียนรู้ว่าการให้บริการท าให้ผู้ใช้บริการมีความ               พึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ  ซึ่งจะไปสู่การปรับปรุงโดยการฝึกอบรม  การปรับปรุงแก้ไข  จึงจะส่งผลให้การวัดผล
การใช้บริการนั้นมีประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือได้ 
  กิติมา ปรีดีดิลก (2544 : 321) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือ
พอใจที่มีองค์ประกอบ  และสิ่งจูงใจในด้านต่าง  ๆ และเขาได้รับการตอบสนองความต้องการของเขา
ไดพ้จนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2552 : 455) ได้ให้ความหมายว่า พอใจ หมายถึง  สมใจ ชอบ
ใจ เหมาะ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 
      จากความหมายความพึงพอใจดังกล่าวสรุปได้ว่า  ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึก
ชอบหรือพอใจในสิ่งด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการความรู้สึกท่ีแสดงออกในทางบวก 
 1.2   ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  ทฤษฎีล าดับความต้องการมาสโลว์ ( Maslow Hierarchy of Needs Theory)     
(Abraham Maslow) ทฤษฎีล าดับความต้องการ ( Hierarchy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีที่
พัฒนาขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลว์  (ประสาท อิศรปรีดา. 2552 : 310-312 ; อ้างอิงมาจาก 
Maslow,Abraham,1970) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์เป็นทฤษฎีที่รู้จักกันมากที่สุด
ทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งระบุว่าบุคคลมีความต้องการเรียงล าดับจากระดับพื้นฐานที่สุดไปยังระดับ 
สูงสุด กรอบความคิดที่ส าคัญของทฤษฎีนี้มีสามประการ คือ  
  1. บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการมีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจต่อ
พฤติกรรม ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการสนองตอบเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความต้องการที่ได้รับ
การสนองตอบแล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป  
  2. ความต้องการของบุคคลเป็นล าดับชั้นเรียงตามความส าคัญจากความต้องการ
พ้ืนฐาน ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน  
  3. เมื่อความต้องการล าดับต่ าได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว บุคคลจะก้าวไปสู่ความ
ต้องการล าดับที่สูงขึ้นต่อไป มาสโลว์เห็นว่าความต้องการของบุคคลมีห้ากลุ่มจัดแบ่งได้เป็นห้าระดับ
จากระดับต่ าไปสูงเพ่ือความเข้าใจมักจะแสดงล าดับของความต้องการเหล่านี้โดยภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แสดงล าดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ 



8 
 

การส ารวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า   ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

    ล าดับที่ 1 ความต้องการทางร่างกาย ( Physiological Needs) เป็นความต้องการ
ล าดับต่ าสุดและเป็นพ้ืนฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความต้องการอาหาร น้ า 
อากาศ ที่อยู่อาศัย หากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดย
มีอาหารและที่พักอาศัย เขาจะมีก าลังที่จะท างานต่อไป และการมีสภาพแวดล้อมการท างานที่
เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง การระบายอากาศที่ดีการบริการสุขภาพ เป็นการสนอง
ความต้องการในล าดับนี้ได้  
    ล าดับที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย ( Safety Needs)เป็นความต้องการที่จะ
เกิดข้ึนหลังจากท่ีความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองอย่างไม่ขาดแคลนแล้ว หมายถึงความ
ต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความม่ันคงในงาน ในชีวิตและ
สุขภาพ การสนองความต้องการนี้ต่อพนักงานท าได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ
กฎระเบียบข้อบังคับท่ียุติธรรม การให้มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
   ล าดับที่ 3 ความต้องการทางสังคม ( Social Needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิต
และม่ันคงในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิดผูกพัน ต้องการเพื่อน 
การมีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผู้อ่ืน ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลาย
กลุ่ม 
    ล าดับที่ 4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ( Esteem Needs) เมื่อความต้องการ
ทางสังคมได้รับการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงเด่น มีความ
ภูมิใจและสร้างการนับถือตนเอง ชื่นชมในความส าเร็จของงานที่ท า ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองแล
เกียรติยศ ความต้องการเหล่านี้ได้แก่ยศ ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ท้าทาย ได้รับการยกย่อง
จากผู้อื่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น 
    ล าดับที่ 5 ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต ( Self-actualization Needs) 
เป็นความต้องการระดับสูงสุด คือต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความส าเร็จในสิ่งที่
ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด มี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในอาชีพและ
การงานเป็นต้น 
  มาสโลว์แบ่งความต้องการเหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความต้องการที่เกิดจาก ความ
ขาดแคลน (deficiency needs) เป็นความต้องการระดับต่ า ได้แก่ความต้องการทางกายและความ
ต้องการความปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งเป็นความต้องการก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง ( growth needs) 
ได้แก่ความต้องการทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต จัดเป็น
ความต้องการระดับสูง และอธิบายว่า ความต้องการระดับต่ าจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัย
ภายนอกตัวบุคคล ส่วนความต้องการระดับสูงจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัยภายในตัวบุคคลเอง
ตามทฤษฎีของมาสโลว์ความต้องการที่รับการตอบสนองอย่างดีแล้วจะไม่สามารถเป็น 
เงื่อนไขจูงใจบุคคลได้อีกต่อไป แม้ผลวิจัยในเวลาต่อมาไม่สนับสนุนแนวคิดท้ังหมดของมาสโลว์แต่
ทฤษฎีล าดับความต้องการของเขา ก็เป็นทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานในการอธิบายองค์ประกอบของแรงจูงใจ
ซึ่งมีการพัฒนาในระยะหลังๆ 
  ดังนั้น  จึงกล่าวได้ว่า  ทฤษฎีของ มาสโลว์ ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความต้องการ  5 ประการ 
เมื่อความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการสิ่งอ่ืน  ๆ ก็จะเกิดข้ึนมาอีก  
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ความต้องการทั้ง  5 ขั้น จะมีความส าคัญกับบุคคลมากน้อยเพียงใดการตอบสนองตามลาดับขั้นของ  
Maslow มีข้อสังเกตเก่ียวกับความต้องการของคนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาจะประกอบไป
ด้วย 2 หลักการ คือ  
   1. หลักการแห่งความขาดตกบกพร่อง  (The Deficit Principle) ความขาด                      
ตกบกพร่องในชีวิตประจ าวันของคนท่ีได้รับอยู่เสมอ  จะทาให้ความต้องการที่เป็นความพอใจของคน
ไม่เป็นตัวจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในด้านอื่น ๆ อีกต่อไป คนเหล่านี้กลับจะเกิดความพอใจในสภาพที่ตน
เป็น อยู่ยอมรับและพอใจความขาดแคลนต่าง ๆ ในชีวิต โดยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา  
   2. หลักการแห่งความเจริญก้าวหน้า  (The Progression Principle) กล่าวคือ 
ล าดับขั้นของความต้องการทั้ง  5 ระดับ จะเป็นไปตามล าดับที่ก าหนดไว้จากระดับต่ าไประดับสูงกว่า  
และความต้องการของคนในแต่ละระดับจะเกิดขึ้นได้ดีต่อเมื่อความต้องของระดับที่ต่ ากว่าได้รับการ
ตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้วนั้น  จะเห็นว่า  ความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้รับการ
ตอบสนองความรู้สึกขาดแคลนของมนุษย์ทุกคนก็จะเกิดขึ้นและก็ต้องพยายามแสวงหามาให้ได้เว้น
แต่จะมีอุปสรรคแล้วท าให้เกิดความท้อถอยต่ออุปสรรคนั้น  ตัวอย่างเช่น  เมื่อคนได้รับการตอบสนอง
ความต้องการอยู่ในระดับหนึ่งแล้วอย่างสมบูรณ์ ก็ต้องการจะได้รับการตอบสนองความต้องการอีกใน
ระดับสูงกว่าแต่มีข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรค  ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่  หรือไม่ส าเร็จตามความ
ต้องการ สิ่งนี้จะท าให้คนเราหยุดแสวงหา  ท้อถอย และจะยอมรับสภาพไม่มีการดิ้นรนอีกต่อไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามถ้าความต้องการในระดับต่ ากว่าในแต่ละระดับได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่  คน
ก็จะเกิดความต้องการในขั้นต่อไปอีกจนกระท่ังบรรลุถึงความต้องการระดับสูงสุด  คือ การได้รับ
ความส าเร็จในชีวิต  (Self-actualization) ทฤษฎีความพึงพอใจของ  Shelley ซึ่งเป็นทฤษฎีว่าด้วย
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย์  คือ ความรู้สึกในทางบวก  และความรู้สึกในทางลบ  ความรู้สึกทุกชนิด
ของมนุษย์จะตกอยู่ในกลุ่มความรู้สึกสองแบบนี้  ความรู้สึกทางบวก  คือ ความรู้สึกท่ีเมื่อเกิดข้ึนแล้ว
จะท าให้เกิดความสุข  เป็นความรู้ที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน  ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมี
ระบบย้อนกลับ  ความสุขสามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนอีก  ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและความสุขนี้มีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน  
ๆ(สุรเชษฐ ปิตะวาสนา.2544 : 26-27) 
ความรู้สึกทางลบ  ความรู้สึกทางบวก  และความสุข  มีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบ
ความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้  เรียกว่า ระบบความพอใจ  โดยความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบ
ความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ  ความพอใจสามารถแสดงออกมาในรูปของ
ความรู้สึกทางบวกแบบต่าง ๆ ได้ และความรู้สึกทางบวกนี้ยังเป็นตัวช่วยให้เกิดความพอใจแก่มนุษย์  
สิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกหรือสร้างให้เกิดความพอใจมนุษย์  ได้แก่ ทรัพยากร (Resource) หรือสิ่งเร้า 
(Stimuli) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจจะเป็นการศึกษาว่า  ทรัพยากรหรือสิ่งเร้าแบบใดเป็นที่
ต้องการที่จะท าให้เกิดความพอใจและความสุขแก่มนุษย์  ความพอใจจะเกิดได้มากที่สุด  เมื่อมี
ทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัด  และมีการจัดการทรัพยากรที่มีอย่างถูกต้องเหมาะสมสภาพ              
แวดล้อมทางกาย  ภาพก็เป็นทรัพยากรของระบบความพึงพอใจอย่างหนึ่ง  ดังนั้น การออกแบบ
สภาพแวดล้อม  คือ การตัดสิน ใจว่าควรจัดการทรัพยากรที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มี
อยู่อย่างไรให้เกิดความพึงพอใจได้  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการให้บริการ  
 จากการศึกษาค้นคว้างานเอกสารและแนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการบริการ  ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าผลการวิจัยและมีผู้วิจัยหลายท่าน ได้ให้ความหมายแนวคิดทฤษฏี ไว้ดังนี้  
 กรอนรอส (Groonroos). (1990 : 99)  ได้ให้ค านิยามไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรม
หนึ่งหรือกิจกรรมหลายอย่างท่ีมีลักษณะไม่อาจจับต้องได้ ซึ่งโดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องทุกกรณีที่เกิดขึ้น
จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานบริการและหรือลูกค้ากับบริษัทผลิตสินค้ากับระบบของ
การให้บริการที่ได้จัดไว้ เพ่ือช่วยผ่อนคลายปัญหาของลูกค้า  
 คอตเลอร์  (Kotler) . (1990 : 473)   ได้ให้ค านิยามไว้ว่า  การบริการ หมายถึง กิจกรรม
หรือปฏิบัติการใดๆ ที่กลุ่มบุคคลหนึ่งสามารถนาเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งไม่สามารถจับ  
ต้องได ้และไม่ได้ส่งผลของความเป็นเจ้าของสิ่งใด  ทั้งนี้การกระท าดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่
กับสินค้าที่มีตัวตนได้  
 บี .เอ็ม. เวอร์มา (B.M. Verma) . (1986 : 1)  ได้กล่าวไว้ว่า  การให้บริการที่ดีส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงบริการซึ่ง Penchansky Thomas (เพนเชนสกี้ โทมาส) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับ
การเข้าถึงการบริการไว้ดังนี้ 
  1. ความพอเพียงของบริการที่มีอยู่  (Availability) คือความพอเพียงระหว่างบริการที่มี
อยู่กับความต้องการของการรับบริการ  
  2. การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวกโดยค านึงถึงลักษณะที่ตั้ง การเดินทาง  
  3. ความสะดวก  และสิ่งอานวยความสะดวกของแหล่งบริการ  (Accommodation) 
ได้แก่ แหล่งบริการที่ผู้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอานวยความสะดวก  
  4. ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายส าหรับบริการ  
  5. การยอมรับคุณภาพของบริการ  (Acceptability) ซึ่งในการนี้จะรวมถึงการยอมรับ
ลักษณะของผู้ให้บริการด้วย 
 พิทยา บวรวัฒนา. (2548 : 22-23) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและ
แนวการศึกษา” ว่า การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากที่สุด  คือการให้บริการโดย
ไม่เห็นแก่ประโยชน์มากที่สุด คือการให้บริการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและประเพณีวัฒนธรรม
ของสังคม เช่น ช่วยเหลือบริการคนบางคนเป็นพิเศษเพราะรู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัว  กล่าวคือ การ
ให้บริการนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพ่ือให้การกระท าของตนเป็นไป
อย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึง Weber ได้อธิบายว่าพฤติกรรมข้าราชการในระบบ
ราชการ “ต้องปราศจากอารมณ์และความเกลียดชัง ”(sine irate studio – without hatred or 
passion)  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน . (2552) ให้ความหมายบริการ  หมายถึง การปฏิบัติ 
รับใช้ ให้ความสะดวกต่าง  ๆ ในบริการ มีความหมายถึง  กระบวนการหรือกระบวนการกิจกรรมใน
การส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการนั้น ๆ  
 วีรพงษ์  เฉลิมจิรรัตน์. (2543 : 14-15)  ได้ให้ความหมาย คุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้  คือ
ความสอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ  หรือระดับของความสามารถในการ
ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันท าให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิด
ความพึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ 
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 สมวงศ์  พงศ์สถาพร . (2550 : 66)  ได้ให้ความหมาย  คุณภาพการให้บริการไว้ดังนี้  เป็น
ทัศนคติที่ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ  ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ (tolerance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ  ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกัน
ออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล  และความพึงพอใจนี้เอง  เป็นผลมาจากการประเมินผลที่
ได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง  
 พรรณี  ชุติวัฒนธาดา. (2557)  มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการให้บริการที่ดีไว้ดังนี้  
การบริการ (service) หมายถึง "กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุข  ความสะดวก 
หรือความสบายอันเป็น  การกระท าที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี  ช่วยเหลือเกื้อกูล  
เอ้ืออาทร มีน้ าใจไมตรี  ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค " การให้บริการจะมีทั้งผู้ให้และผู้รับ  ถ้าเป็น
การบริการที่ดี  ผู้รับจะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการดังกล่าว  ถ้าน าค าว่า  
"service" มาแยกตัวอักษรแต่ละตัว และใช้เป็นอักษรขึ้นต้นค า  เราจะพบหัวใจขององค์ประกอบของ
การบริการที่ดี  S Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม เอาใจเขาใส่ใจเรา  เห็นใจในความจ าเป็นของ
ผู้รับบริการ  E Early Response ตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว  R 
Respecful แสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ  V Voluntariness Manner ลักษณะการ
ให้บริการอย่างเต็มใจ  I Image Enhancing แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการของ
องค์กร C Courtesy ความมีไมตรีจิตในการบริการ E Enthusiasm ความกระตือรือร้นในการบริการ  
ลักษณะของงานบริการเป็นงานหนักที่จะต้องพบกับคนจ านวนมากและตอบสนองความต้องการที่  
หลากหลายของผู้รับบริการอยู่ตลอดเวลา  อันส่งผลให้บางครั้งการบริการอาจไม่รวดเร็วทันกับความ  
ต้องการของ ผู้รับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได้ 
 วศิน  อิงคพัฒนากุล . (2557)  มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการให้บริการที่ดีไว้ดังนี้  
ในการด ารงชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไปนั้น  แต่ละคนต้องมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป  โดยทุก
บทบาทหน้าที่ย่อมต้องมีส่วนประสานสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้งทางตรง  และทางอ้อม  ในลักษณะ
แตกต่างกันไป  อย่างไรก็ตาม  บทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้  สามารถจ าแนกได้เป็น  2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ 
การเป็นผู้ให้บริการ  และการเป็นผู้รับบริการ  ซึ่งทุกคนต้องมีบทบาททั้งสองรูปแบบพร้อม  ๆ กันไป 
คุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญของผู้ให้บริการที่ดี  ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ  7 ประการ  
ประกอบด้วย M-A-T-C-H-E-S ซึ่งสามารถขยายความได ้ดังนี้  
  1.ความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี (Management) ทั้งนี ้ 
เนื่องจากการบริการเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยหลายประการทั้งที่เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง  
และโดยอ้อม  ทั้งท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน  และขัดขวาง  ผู้ให้บริการที่ดี  ต้องสามารถบริหารจัดการให้
สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้  เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับระยะเวลา  ระยะทาง  
งบประมาณ  
  2.ผู้ให้บริการที่ดีต้องเป็นบุคคลที่ทรงภูมิความรู้  (Academic) ในศาสตร์หลายด้าน
อย่างแท้จริงเพ่ือเป็นพื้นฐานในการให้ความรู้  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดของการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องส าหรับผู้รับบริการ  
  3.ผู้ให้บริการต้องรักษาเอกลักษณ์ (Unique) ของตนเอง  
  4.การดูแลรักษา  และเอาใจใส่  (Care) เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ  และกระจาย
ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม  
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  5.ผู้ให้บริการที่ดีควรเป็นบุคคลที่มีสุขภาพพลานามัยดี  (Health) ซึ่งครอบคลุมทั้ง
สุขภาพร่างกาย  และสุขภาพจิตใจ  ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ  และคุณภาพในการทางานโดยตรง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีย่อมก่อให้เกิดความประทับใจเมื่อแรกพบ  (First 
Impression) ซึ่งจะส่งผลถึงการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อไปได้  
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  

(1)  ด้านกายภาพ 
1. ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอไทรงามไปทางทิศตะวันออก  

ระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่รับผิดทั้งหมด  85.25  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
53,285  ไร่  มีจ านวนทั้งสิ้น  8  หมู่บ้าน  

ประชากรส่วนใหญ่อพยพยายถิ่นฐานมาจากอ าเภอพรานกระต่ายและอ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร  ซึ่งได้แก่  หมู่ที่  1 , 2, 3, 4, 8  มีบางหมู่บ้านที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด  
เช่น  จังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดอุทัยธานี  และจากภาคอีสาน  ได้แก่หมู่ที่  5 , 6, 7  
ภาษาท่ีใช้สื่อสารคือ  ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้านการตั้งบ้านเรือนของประชากรใน
ต าบลในแต่ละหมู่บ้านจะมีผู้น าการจัดตั้งหมู่บ้านเป็นของตนเอง โดยแยกหมู่บ้านมาจากหมู่บ้านอื่น  
การด ารงชีวิตของประชากร  เป็นแบบเรียบง่าย  ซึ่งพาอาศัยกันและกัน  มีการนับถือขนบธรรมเนียม
ประเพณีและบรรพบุรุษ 

 
ต าบลหนองคล้า มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลมหาชัย 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลพานทองและต าบลหนองทอง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลไทรงามและต าบลมหาชัย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลพานทอง 
 

2. ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของต าบลหนองคล้า  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ลุ่ม  การประกอบอาชีพ

ส่วนใหญ่จึงเป็นอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  การท านา  การท าพืชไร่  การท าสวนผลไม้  การปลูกกล้วย
น้ าว้า  การท าไร่นาสวนผสม  ส าหรับอาชีพรอง  ได้แก่  การเลี้ยงสัตว์  การประมง  การ
หัตถกรรม  การแปรรูปผลผลิต  เป็นต้น 

ลักษณะการถือครองท่ีดิน 
  พ้ืนที่ถือครองทั้งหมด 53 ,285  ไร่  แบ่งเป็น 
  พ้ืนที่ท าการเกษตร  49 ,353  ไร่ 
  พ้ืนที่ท านา    25 ,253  ไร่ 
  พ้ืนที่ท าไร่        20,599  ไร่ 
  พ้ืนที่อ่ืน ๆ      2,203   ไร่ 
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3. ลักษณะภูมิอากาศ 
 แบ่งเป็น  3  ฤด ู
 ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม  ถึง  เดือนมิถุนายน 
 ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม  ถึง  เดือนตุลาคม  
 ปริมาณน้ าฝนและการกระจายตัวของฝน  

1) ปริมาณน้ าฝน  เฉลี่ย  1 ,072  ม.ม.  การกระจายตัวของปริมาณน้ าฝน  101  
วัน 

2) เดือนที่มีฝนตกมากคือ  เดือน  สิงหาคม  -  กันยายน 
3) เดือนที่มีฝนกระจายตัวตลอดทั้งเดือน  คือ  เดือนพฤษภาคม  -  เดือนตุลาคม 
ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์  
 

4. ลักษณะของดิน 
 ภาคใต้  
 ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินที่อยู่ในสภาพค่อนข้างชื้น ดินในพื้นท่ีดอนมักเป็นดินที่มี
พัฒนาการมาก มีการชะล้างสูง และมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า จัดว่าเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตร
ต่ าถึงค่อนข้างต่ า ตัวอย่างชุดดินที่ส าคัญที่ใช้ในการท าการเกษตรของภาคใต้ ได้แก่ ชุดดินบางนารา 
ชุดดินพัทลุง ชุดดินภูเก็ต  และชุดดินชุมพร 
 ภาคกลาง 
 เนื่องจากสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุ่มของแม่น้ าต่างๆ ท าให้วัตถุก าเนิดดินส่วน
ใหญ่เป็นพวกตะกอนน้ าพา ดินในแถบนี้จึงมีศักยภาพทางการเกษตรค่อนข้างสูง ประกอบกับพ้ืนที่
ทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบชลประทาน การใช้ที่ดินจึงมีประสิทธิมากกว่าภาคอ่ืนๆ ชุด
ดินที่ส าคัญที่ใช้ในการท า การเกษตรของภาคกลางได้แก่ ชุดดินบางเลน ชุดดินนครปฐม ชุดดินราชบุรี 
ชุดดินก าแพงแสน และชุดดินตาคลี 
 ภาคเหนือ 

ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรไม่มากนัก คือ ดินยังมีธาตุอาหารที่
เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในระดับที่ไม่ต่ าจนเกินไป ดินบริเวณท่ีราบเป็นดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรปาน
กลางถึงสูง แต่ข้อจ ากัดของพ้ืนที่ภาคเหนือคือ เป็นพ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีพ้ืนที่ภูเขาและเทือกเขาต่างๆท่ี
มีความลาดชันครอบคลุมพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งพ้ืนที่เหล่านี้จัดว่ามีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย
สูง ไม่เหมาะกับการท าการเกษตร ชุดดินที่ส าคัญ ได้แก่ ชุดดินหางดง ชุดดินเชียงราย ชุดดินสันป่าตอง 
และชุดดินบ้านจ้อง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการสูง มีศักยภาพทางการเกษตรต่ า ดินไม่ค่อยเก็บ

ความชื้น เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย นอกจากนี้ยังมีดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร เช่น ดินเค็ม ดินกรวดลูกรัง ดินศิลาแลง เป็นต้น ชุดดินที่ส าคัญได้แก่ ชุดดินร้อยเอ็ด ชุด
ดินพิมายชุดดินโคราช และชุดดินยโสธร 
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(2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
 1.   เขตการปกครอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  แบ่งการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า 
หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน 
หมู่ที่ 3 บ้านแม่บัว 
หมู่ที่ 4 บ้านหัวยาง 
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญพร 
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท้ายวัง 
หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งตะคลอง 
หมู่ที่ 8 บ้านวังสามัคคี 
 

อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลมหาชัย 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลพานทองและต าบลหนองทอง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลไทรงามและต าบลมหาชัย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลพานทอง 
 

 2.การเลือกตั้ง 
 การแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  แบ่งเขตตาม
หมู่บ้าน  มีจ านวน  8  หมู่บ้าน  เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หมู่บ้านละ  2  คน  มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท้ังสิ้น  16  คน 
 
 (3)ประชากร 
 1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร    ต าบลหนองคล้ามีประชากรที่อาศัยอยู่
จริงเป็นจ านวนทั้งสิ้น 5 ,200  คน  จ าแนกเป็นชาย  2 ,635  คน  หญิง  2 ,565  คน  และมีจ านวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น  1,626  ครัวเรือน  โดยแยกเป็นหมู่บ้านได้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 จ านวนประชากร 

ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า 483 503 986 296 
หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน 470 431 901 373 
หมู่ที่ 3 บ้านแม่บัว 227 235 462 144 
หมู่ที่ 4 บ้านหัวยาง 262 243 505 146 
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญพร 207 198 405 131 
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท้ายวัง 235 209 444 135 
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หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งตะคลอง 316 331 647 178 
หมู่ที่ 8 บ้านวังสามัคคี 426 408 834 223 

รวม 8 หมู่บ้าน 2,626 2,558 5,184 1,626 
  
(4)  สภาพทางสังคม 

 1.  การศึกษา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้ามีสถานศึกษาที่อยู่ในเขตต าบลหนองคล้า  
จ านวน  4   โรงเรียน  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้ามีศูนย์พัฒนาเด็กจ านวน  1  ศูนย์ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้ามีสถานศึกษาของเอกชนที่อยู่ในเขตต าบล
หนองคล้าจ านวน 1 โรงเรียน ดังนี้ 

 
 
                 

2.  สาธารณสุข 
 

ตารางท่ี 2.3 ชื่อโรงพยาบาล 

 
 

โรงเรียน สถานที่ตั้ง 
โรงเรียนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า 
โรงเรียนบ้านวังโขน หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน 
โรงเรียนบ้านแม่บัว หมู่ที่ 3 บ้านแม่บัว 
โรงเรียนบ้านหัวยาง หมู่ที่ 4 บ้านหัวยาง 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง 
1 โรงเรียนตรีจุฬา หมู่ที่ 8  บ้านวังสามัคคี 

ที ่ ชื่อโรงพยาบาล ที่ตั้ง 
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่เจริญ

พร 
หมู่ที่ 2,3,4,5,6,8 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแก้ว
สุวรรณ 

หมู่ที่ 1,7 
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3.  อาชญากรรม 
       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1) ตู้ยามต ารวจ ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้านวังโขน     จ านวน  1  แห่ง  
2) โคมไฟฟ้าสาธารณะ          จ านวน  8  หมู่บ้าน  
3) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ตั้งอยู่  หมู่ 2 บ้านวังโขน  จ านวน 10 จุด 

และหมู่ 8 บ้านวังสามัคคี 
 (5)ระบบบริการพื้นฐาน  
 1.  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า,ทางราง ฯลฯ)  
      - ถนน 

   ต าบลหนองคล้า  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอไทรงาม  อยู่ห่างจากอ าเภอไทรงาม  7  
กิโลเมตร  มีถนนเชื่อมระหว่างอ าเภอไทรงามกับต าบลหนองคล้า  2  สาย  คือ  จากบ้านโปร่งตะคลอง  
หมู่ที่ 7  ต าบลหนองคล้า  ถึง  อ าเภอไทรงาม  ระยะเวลาประมาณ  6  กิโลเมตร  และจากบ้านวัง
โขน  หมู่ที่  2  ต าบลหนองคล้า  ถึง  อ าเภอไทรงามระยะเวลาทางประมาณ  7  กิโลเมตร  และ
ระยะทางจากต าบลหนองคล้าถึงจังหวัดก าแพงเพชรรวมระยะเวลาประมาณ  40  กิโลเมตร 
  การคมนาคมใช้คมนาคมทางบกเป็นหลัก  โดยมีถนนสายหลัก  คือ  ทางหลวงชนบท
หมายเลข  1280  (สายมหาชัย-ทุ่งสนุ่น) และ (สายบ้านวังโขน-อ าเภอไทรงาม)  นอกจากนี้ยังมี
เส้นทางการติดต่อและการคมนาคมในหมู่บ้าน  ระหว่างหมู่บ้าน  และเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรในพื้นที่ท าการเกษตรอีกหลายสายภายในต าบล  ซึ่งมีถนนที่เป็นถนนพูนดิน  ถนนลูกรัง  และ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   2.  การไฟฟ้า 
 ต าบลหนองคล้า  ได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพวเพชร  สถานี
ควบคุมการจ่ายไฟลานกระบือ  และไทรงาม  ซึ่งได้รับการะแสไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  มีบางส่วนที่ได้รับ
การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

3.โทรศัพท์  ไปรษณีย์  หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง 
 
ตารางท่ี 2.4 โทรศัพท์  ไปรษณีย์  หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง 

หมู่บ้าน เสียงตาม
สาย 

หอกระจาย
ข่าว 

ที่ท าการ
ไปรษณีย์ 

โทรศัพท์ 
สาธารณะ 

หมายเหตุ 

หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า - 1 - -  
หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน 1 2 1 -  
หมู่ที่ 3 บ้านแม่บัว 2 - - -  
หมู่ที่ 4 บ้านหัวยาง - 2 - -  
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญพร 1 - - -  
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท้ายวัง 2 - - -  
หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งตะคลอง - 1 - -  
หมู่ที่ 8 บ้านวังสามัคคี - 1 - -  
รวมทั้งสิ้น 6 7 1 -  



17 
 

การส ารวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า   ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

(6) ระบบเศรษฐกิจ 
  1.  การเกษตร  

     ผลผลิตดา้นการเกษตรท่ีส าคญั 
 ในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  การท านา  ท าไร่  ท า
สวน  ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็น  ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง  ถั่ว  แตงโม  เป็นต้น 

2. การประมง 
 ในปัจจุบันประชากรที่รวมกลุ่มกันท าการประมง  เช่น  การเลี้ยงปลาช่อน  ปลาดุก  เลี้ยง

กบ 
 3. การปศุสัตว์ 
 ด้านการปศุสัตว์ในเขตต าบลหนองคล้า  ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงวัว  เลี้ยงไก่  
 4. การบริการ  
  สถานที่จ าหน่ายอาหารและร้านอาหาร  จ านวน  3  แห่ง  
  สถานีบริการน้ ามัน (ปั๊มน้ ามัน/ปั๊มก๊าซ)  จ านวน 17 แห่ง  
  ร้านค้าทั่วไป     จ านวน 44 แห่ง 
  ในพ้ืนที่ไม่มีการให้บริการห้องพัก หรือรีสอร์ท  
 5.   การท่องเที่ยว 
      พ้ืนที่ต าบลหนองคล้า  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
 (7)ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

1.  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนต าบลหนองคล้า  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และมีวัดต่าง ๆ ดังนี้  

1) วัดป่าเลไลย์        ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  
2) วัดคงคาราม        ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ,8 
3) วัดสว่างอารมณ์       ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  
4) วัดยางเจริญสุข       ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  
5) วัดบ้านใหม่เจริญพร     ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  
6) วัดใหม่ท้ายวัง       ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
7) วัดโปร่งตะคลอง      ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  
8) ส านักสงฆ์เนินพนันศรัทธาราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 

 (8)  ทรัพยากรธรรมชาติ  
 1.  น้ า  
 
ตารางท่ี 2.5 คลอง/สระ/อ่างเก็บน้ า 
ล าดับที่ ชื่อแหล่งน้ า สถานที ่ เนื้อที่ (ไร่) ความจุ (ลบ.

ม.) 
1 คลองวังโขน หมู่ 2 บ้านวังโขน 1 7,195 
2 สระหลวง ร.ร. บ้านวังโขน หมู่ 2 บ้านวังโขน 2 11,299 
3 สระหลวงบ้านแม่บัว (บ่อ 1) หมู่ 3 บ้านแม่บัว 4 20,662 
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4 สระหลวงบ้านแม่บัว (บ่อ 2) หมู่ 3 บ้านแม่บัว 1 6,549 
5 สระหลวงบ้านแม่บัว (บ่อ 3) หมู่ 3 บ้านแม่บัว 2 12,958 
6 สระหลวงบ้านหัวยาง (บ่อ 1) หมู่ 4 บ้านหัวยาง 2 9,400 
7 สระหลวงบ้านหัวยาง (บ่อ 2) หมู่ 4 บ้านหัวยาง 2 9,232 
8 สระหลวงบ้านใหม่เจริญพร หมู่ 5 บ้านใหม่เจริญพร 10 48,536 
9 อ่างเก็บน้ า หมู 7 บ้านโปร่งตะคลอง 12 51,000 

 
ตารางท่ี 2.6 ประปาหมู่บ้าน/บ่อบาดาล 

ชื่อหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน บ่อบาดาลสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองคล้า 3 6 
หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน 1 1 
หมูที่ 3 บ้านแม่บัว 1 4 
หมู่ที่ 4 บ้านหัวยาง 1 2 
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญพร 1 1 
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท้ายวัง 3 4 
หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งตะคลอง 1 4 
หมู่ที่ 8 บ้านวังสามัคคี 1 2 
รวมทั้งสิ้น 12 24 
 
 2.  ป่าไม้  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคล้าและป่าดง
ฉัตรพ้ืนที่จ านวน 30,883 ไร่ 
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โครงการที่เสนอรับการประเมิน 
 

โครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 

     
**************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง
แผนการปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ  4.2  ปรับปรุงรายได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้าง
รายได้และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิการขยายฐานภาษี การก าหนดอัตราภาษี การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้
สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลแบ่งจัดสรร 
หรือจัดเก็บองค์เพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการ
จัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการและเหตุ ผลของการจัดเก็บภาษี แต่
ละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายได้ท่ีรัฐแบ่ง  จัดสรรหรือเก็บเพ่ิมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึนทั้งนี้  หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมเติมต้องสะท้าน
แหล่งก าเนิดของภาษีนั้น ๆ เป็นส าคัญซึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี 
โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษี ของ
ประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น   

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ได้วางเป้าหมายในการท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า โดยการจัดเก็บรายได้ ให้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  2564  และสอดคล้องกับแผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองคล้าประจ าปี 2564 

 ดังนั้น  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นความส าคัญของการออกให้บริการ
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าและเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนต าบลหนองคล้าโดยออกให้บริการรับช าระภาษีถึงพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้านเป็นการ
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า จึงได้จัดท า  “โครงการจัด
หน่วยบริการเคลื่อนที่ เพ่ือจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
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หนองคล้า ประจ าปี 2564 ขึ้น  ทั้งนี้  การด าเนินงานตามโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่  เพื่อ
จัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ประจ าปี  2564  
จะถือปฏิบัติตาม  พระราชบัญญัติ  ดังนี้ 

2. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือให้จัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย คือ  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  
 เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า โดยสามารถ

จัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง  เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว 
 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้

อยู่ในข่าย      ต้องช าระภาษี และประชาชนในเขตพ้ืนที่  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคล้า 

 เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลของ  เทศบาลต าบลบางคลาน  ในด้านการคลัง
ท้องถิ่น  

 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน เกี่ยวกับการตอบข้อซักถามเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น และตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพ้ืนที่ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคล้า 

 เพ่ือลดช่องว่างระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน  เช่น  ด้านการสร้าง
สัมพันธ์ ด้านการให้บริการ และด้านการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น  

3. เป้าหมาย  
3.1 ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  จ านวน  8  

หมู่บ้าน 
3.2 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ช าระภาษีได้ในหมู่บ้าน

ของตนท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการท างานเพ่ือเดินทางมาช าระภาษีที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคล้า  

3.3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมาช าระภาษีของแต่ละหมู่บ้าน  
หมู่บ้านไม่ต่ ากว่าร้อยละ  70 

3.4 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น  คือ  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีป้าย  ซึ่งอยู่
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  ต าบลหนองคล้า  อ าเภอไทรงาม  
จังหวัดก าแพงเพชร 

4. แนวทางการด าเนินงาน  

 ขั้นเตรียมการด าเนินการ ดังนี้ 
 จัดท าและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ   
 จัดท าแผน / ก าหนดการออกให้บริการเคลื่อนที่  
 แจ้งหนังสือขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ก าหนดการออกให้บริการ

เคลื่อนที่  
      ให้ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
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 จัดเตรียมบุคลากร  พนักงานจัดสถานที่ และตรวจสอบข้อมูล  

 ขั้นการให้บริการ  ด าเนินการดังนี้  
 ตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนทรัพย์สิน  
 ออกใบเสร็จรับเงิน  รับช าระภาษี 

 ขั้นการจัดท าทะเบียนคุม   ด าเนินการดังนี้ 
 จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ 
 จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
 จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี 

 ขั้นการตรวจสอบผลการด าเนินการและจัดเก็บเอกสารข้อมูล ด าเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง  และจัดเก็บเอกสารข้อมูล ด าเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์  ถูกต้อง  และจัดเก็บเอกสาร  และทะเบียนทรัพย์สิน  

 ขั้นการรายงานผล  สรุปผลการด าเนินการจัดเก็บภาษี   ตั้งแต่เริ่มโครงการจน
เสร็จสิ้นโครงการ   

5. กิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน  
  ระยะเวลาการด าเนินการจัดท าตามโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ตั้งแต่วันที่  1 
– 31 สิงหาคม 2564   รวมระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้น  31  วัน 

6. สถานที่ปฏิบัติของโครงการ  

  โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ประจ าปี  2563  ในเขตพ้ืนที่ต าบล ซึ่ง
ด าเนินการในพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

วัน / เดือน / ปี ช่ือหมู่บ้าน หมู่ที่ เวลา สถานท่ี 

24  สิงหาคม 2564 บ้านหนองคล้า 1 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญ วัดป่าเลย์ไร 

25  สิงหาคม 2564 บ้านแม่บัว 3 09.00 – 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่บัว 

26  สิงหาคม 2564 บ้านหัวยาง 4 09.00 – 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์บ้านหัวยาง 

27  สิงหาคม 2564 บ้านโปร่งตะคลอง 7 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญ วัดโปร่งตะคลอง 

28  สิงหาคม 2564 บ้านใหม่เจริญพร 5 09.00 – 12.00 น. อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่เจริญพร 

28  สิงหาคม 2564 บ้านใหม่ท้ายวัง 6 13.00 – 15.30 น. อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่ท้ายวัง 

31  สิงหาคม 2564 บ้านวังโขน 2 09.00 – 12.00 น. ศาลาการเปรียญวัดคงคาราม(วังโขน) 

31  สิงหาคม 2564 บ้านวังสามัคคี 8 13.00 – 15.30 น. อาคารอเนกประสงค์บ้านวังสามัคคี 
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7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
8. งบประมาณ  
  -  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1.  ประชาชนผู้มาเสียภาษีต่างได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการท างานลด
ขั้นตอนและระยะเวลาในการช าระภาษี 
 2.  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองคล้า  ทราบถึงบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับใน
การเสียภาษีแก่ท้องถิ่น  
 3.  ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จในการเสียภาษีแต่ละประเภท 
 4.  การจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลหนองคล้า  เป็นไปตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ 
 5.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าช่วยประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
มาเสียภาษีของประชาชน 
 6.  ได้ข้อมูลการจัดเก็บ  การประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม  

 
10. การประเมินผล 
  โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ประจ าปี  2564  จะด าเนินการประเมินผล
โดยวิธีการประเมินจากการรับช าระภาษีที่ได้ทั้งหมด เทียบกับเป้าหมายหรือข่ายของผู้ที่ต้องช าระ
ภาษีท่ีมีอยู่ในฐานข้อมูลผุ้ช าระท้ังหมด และสรุปผลการประเมินเสนอต่อปลัดองค์การบริหารต าบล
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
11. ผู้เสนอโครงการ/ผู้ตรวจสอบโครงการ 

        
      (ลงชื่อ)                             ผู้เสนอโครงการ 

                    (นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  สุขสิทธิ์) 
                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 
 

                                                (ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                     (นางสาวสุนันทา  หินอ่อน) 

                         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน 
                    ผู้อ านวยการกองคลัง 
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12. ผู้เห็นชอบโครงการ 
ความเห็นผู้เห็นชอบโครงการ 
……………………………………………………………………………………………. 

       (ลงชื่อ)                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                (นายสัญชัย  ด่านเจริญ) 
                ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคล้า  
13. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
……………………………………………………………………………………………. 

 
       (ลงชื่อ)                   ผู้อนุมัติโครงการ 

                   (นายรังสรรค์  ศิริพันธ์) 
         นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคล้า 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนในต าบลหนอง  
  คล้าประจ าปี 2564 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : ส านักงานปลัด/งานสิ่งแวดล้อม      
3. ผู้เขียนโครงการ : นางสาววรินทิพย์  ทองมา  ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
***************************************************************************** 
4. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (2) 
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมถึงก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา 
16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (18) การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
 นโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้ก าหนดให้การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ เป็นวาระ
แห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นล าดับแรก โดยให้ด าเนินการตาม Road map การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือก าจัดมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการก าจัดขยะและของเสียอันตรายที่
เหมาะสม วางระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย และสร้างวินัยของ
คนในชาติ โดยมุ่งเรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ทั้งการรีไซเคิล และการแปรรูป 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า จึงได้จัดท า โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะให้กับประชาชนในต าบลหนองคล้า ประจ าปี 256 4 ขึ้นเพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย
ในต าบลหนองคล้า 

5.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า ได้น า
ความรู้ที่ รวมถึงปัญหาต่างๆ รณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ 
 2. เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนน าเข้าสู่กระบวนการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของต าบลในการจัดการขยะในต าบล  

6. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตต าบลหนองคล้า  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 มีนาคม 2564 - กันยายน 2564  

8. วิธีด าเนินการ 
 8.1 แต่งตั้งคณะท างานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
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 8.2 รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลในพื้นท่ี เพื่อเป็นเป็นฐานข้อมูลรายงานอ าเภอ  
 8.3 จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านขยะ การคัดแยกขยะโดยใช้หลักการ 3Rs แก่ก านัน
,ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า เพ่ือให้มีความรู้ในการคัดแยกขยะ 
 8.4 จัดท าแผนการคัดแยกขยะโดยชุมชน และใช้หลัก 3Rs  
 8.5 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  

10. งบประมาณ 
 20,000.- บาท 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1  ลดขยะแห้งและขยะเปียกปลายทาง  โดยการคัดแยกขยะและน าไปใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน  
11.2 ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า น าความรู้ที่
ได้ไปขยายต่อให้กับประชาชนในหมู่บ้าน  

 11.3 ประชาชน และชุมชน/หมู่บ้าน ได้เรียนรู้ รับทราบการคัดแยก การเก็บ  การทิ้ง
ขยะเหลือใน 

ถังขยะ ให้ถูกต้องและถูกวิธีลดขยะต้นทางในครัวเรือนต่อไป  
11.4 สร้างจิตส านึกให้รู้คุณค่าของขยะและสิ่งของที่เหลือใช้  ให้ระลึกอยู่เสมอว่าขยะคือ
สิ่งที่มีคุณค่าและราคา น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครัวเรือน  
11.5 ลดขยะปลายทางตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้ตามแผนปฏิบัติการและลดขยะแบบยั่งยืน 
 

12. ผู้เขียนโครงการ 
       (ลงชื่อ)...................................................  
               (นางสาววรินทิพย์  ทองมา)  
                       คนงานทัว่ไป  
 
 
13. ผู้พิจารณาโครงการ 
       (ลงชื่อ)...................................................  

           (นายภาคภูมิ  จ าปีทอง) 
       นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รักษาราชการแทน 

             หัวหนา้ส านักปลดั 
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14. ผู้เห็นชอบโครงการ 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า………………………………….. 
 
                       (ลงชื่อ)................................................... 

                        (นายสัญชัย  ด่านเจริญ) 
                           ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลหนองคล้า  

 
 

15. ผู้อนุมัติโครงการ 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า…………………. 
 
                        (ลงชื่อ)................................................... 
                                     (นายรังสรรค์  ศิริพันธ์) 
                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
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1.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2564 
2.หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ส านักงานปลัด/งานสาธารณสุข 
3.ผู้เขียนโครงการ นางสมลักษณ์  รอดภัย นักจัดการงานทั่วไป 
.................................................................................................................... 
2. หลักการและเหตุผล  

โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทยตลอดมา เพราะ
ไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะ ที่สร้างความสูญเสียชีวิตค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลและความสูญเสีย ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาด
ในช่วงฤดูฝนของทุกปี ดังนั้นการด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลส าเร็จและ
เกิดประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการก าจัดลูกน้ ายุงลายที่
เป็นพาหนะโรค และรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือ
กันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้  ดังนั้น การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้
ประชาชนเห็นความส าคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักน าให้  ประชาชน องค์กร
ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  จึงเป็น
กิจกรรมส าคัญท่ีต้องเร่งรัดด าเนินการ  การระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะพบผู้ป่วยในช่วง
เดือนพฤษภาคม – กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง  พอดี และนิสัยของยุงชอบ
ออกหากินเวลากลางวัน จึงสันนิฐานได้ว่าการแพร่เชื้อและการกระจายโรค จะเกิดขึ้น  ได้ทั้งชุมชน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนและศาสนสถาน ด้วยเหตุนี้การควบคุมโรคจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง
จากชุมชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคล้า จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก ปี 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกและให้มี
การท างานอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชน วัด โรงเรียน
ตลอดจนทุกภาคส่วน ร่วมมือผนึกพลัง ความคิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือลดความชุกชุมของยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก โดยลดจ านวนลูกน้ ายุงลาย 
ดังนี้ 

      3.1.1 หมู่บ้านมีจ านวนหลังคาเรือนที่พบลูกน้ ายุงลายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ( ค่า HI ) 
      3.1.2 โรงเรียน ,ศูนย์เด็กเล็ก มีจ านวนภาชนะท่ีพบลูกน้ ายุงลายในโรงเรียนและศูนย์
เด็กเล็กเท่ากับ 0 (ค่า CI)  

   3.2 ประชาชนมีอัตราป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก  ดังนี้  
3.2.1 อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนไม่เกิน 50 รายต่อแสน

ประชากร 
(เป้าหมายระดับอ าเภอและจังหวัด) 
     3.2.2 อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละ 0.15 ของผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก 
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   3.3 เพ่ือให้หน่วยงานของภาครัฐ  ผู้น าชุมชน ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)   
และนักเรียน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการส ารวจ
และก าจัดลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์(ทุกวันศุกร์) การควบคุม และท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายใน
หน่วยงาน ชุมชนและบ้านของตนเอง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
    3.4 เพ่ือกระตุ้น และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
    3.5 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคไข้เลือดออก มีพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก และการควบคุม ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที่ถูกต้อง 
4.เป้าหมาย  

4.1 ทุกหลังคาเรือนที่มีประชาชนอาศัย ในเขตรับผิดชอบ   จ านวน   8  หมู่บ้าน  
          4.2 โรงเรียนประถมศึกษาในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญพรจ านวน   4  แห่ง 
          4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านใหม่เจริญพร  จ านวน   1  แห่ง 
5.วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

1.จัดท าโครงการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
สนับสนุน 

 2.ประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน 
8  

หมู่บ้านประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้าเรื่องวัสดุควบคุมโรค เช่น ทรายก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย,  

น้ ายาเคมีและน้ ามันเชื้อเพลิง 
 3.ด าเนินงานตามโครงการโดยยึดยุทธศาสตร์การป้องกันโรคล่วงหน้าส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด 
ก าแพงเพชร 
  3.1 ประชาสัมพันธ์และมีการกระตุ้นให้ประชาชนมีการก าจัดลูกน้ ายุงลาย ในหมู่บ้าน / 
โรงเรียนทุก 7 วัน โดยผ่านทางผู้น าหมู่บ้าน, หอกระจายข่าว, นักเรียน 
  3.2 จัดสัปดาห์รณรงค์ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ของทุกหมู่บ้านจ านวน 
3 รอบ คือ (ก าหนดเวลาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 

รอบท่ี 1 ระหว่างเดือนเมษายน  2565 
รอบท่ี 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 
รอบท่ี 3 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565 

 และ อสม.ส ารวจลูกน้ าในเขตรับผิดชอบของตนเองทุกเดือน (เดือนละ 4 ครั้งทุกวัน  
ศุกร์) 
  3.3 ด าเนินการพ่นสารเคมีและก าจัดลูกน้ ายุงลาย พร้อมกันทั้งต าบลในหมู่บ้าน 
โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 2 รอบ (ก าหนดเวลาสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 

รอบท่ี 1 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 
รอบท่ี 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 
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สรุปผลการส ารวจส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รง.กอ 2) 
  3.4 ด าเนินการสุ่มตรวจลูกน้ ายุงลาย  8  หมู่บ้าน จ านวน 1 รอบ แบบสลับหมู่บ้าน
ตามความเหมาะสม  เพ่ือกระตุ้น และตรวจสอบการด าเนินงานประเมินค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย โดยมี
เกณฑ์ VT classification  
    ค่า HI < 10 , CI = 0     ถือว่า ดี 
    ค่า HI <  75 & CI < 10 ถือว่า พอใช้ 
    ค่า HI > 75 & CI >10   ถือว่า ปรับปรุง 
 หมู่บ้านด าเนินการส่งแบบส ารวจ (กอ.1) ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
 4.ด าเนินกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน โดยเน้นให้เด็กนักเรียนด าเนิน
กิจกรรม ส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลายที่โรงเรียนและท่ีบ้านของตนเอง 
 5.จัดการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อหาแนว
ทางแก้ไข โดยเฉพาะในช่วงฤดูการระบาด (ฤดูฝน) 
 6.ประเมินผลโครงการ และรายงานผล 
6.ผู้รับผิดชอบโครงการ     

ส านักงานปลัด 
7.สถานที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
8.ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
9.งบประมาณ 
 31,800 บาท 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน จากอัตราป่วย
ย้อนหลัง 5 ป ี
 2.หมู่บ้าน มีจ านวนหลังคาเรือนที่พบลูกน้ ายุงลายไม่เกินร้อยละ 10 ( HI <10)  
 3.หน่วยงานภาครัฐ และวัด ต้องไม่มีภาชนะท่ีพบลูกน้ ายุงลาย ( CI = 0) 
 4.ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก และการควบคุมท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย   ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 80  จากการสุ่มประเมิน 
 
 
 
         (ลงชื่อ).....................................................ผู้เสนอโครงการ 
              นางสมลักษณ์  รอดภัย 
            ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
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โครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  อ าเภอ ไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุขเป็นแนวทางแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ต้องเกิดจากความร่วมมือของภาคีหลัก   คือ รัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน  
องค์กรเอกชนท าหน้าที่เป็นตัวประสานการขับเคลื่อน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  เป็นผู้
ขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญ  เพราะจะทราบถึงสภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชน  วัฒนธรรม
และประเพณีของท้องถิ่น  นอกจากนี้การบริการประชาชน   ยังเป็นหน้าที่หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  การปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ให้บริการประชาชน  อันสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  โดยต้องประกอบด้วย  แนวทางการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการปฏิบัติงานด้านการบริการประชาชนเป็นบทบาท
และภารกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากการให้บริการประชาชนที่
รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใสและเป็นธรรม  ย่อมสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ  ซึ่งเป็นสิ่งที่
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานพึงตระหนักและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่
ดี ดังนั้น พนักงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่การให้บริการประชาชนต้องมีความพร้อมและ  มีจิตส านึกท่ีดีใน
หน้าที่ผู้ให้บริการประชาชน เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการจึงจ าเป็น    อย่าง
ยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วยกระบวนการ
ต่างๆ ที่สามารถด าเนินการได้   ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  การปรับปรุงและ
ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน   มีการให้บริการด้วยระบบเครือข่ายสารสนเทศ  มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เป็นต้น ซึ่งแนวทางเหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางท่ี
น าไปสู่การให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพ  เป็นที่พึงพอใจของประชาชนและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้  
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า   ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้บริการด้านต่างๆ  แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีต าบลหนองคล้า   ดังนั้นการปฏิบัติงานเชิงรุกจึง
เป็นพันธะกิจที่ส าคัญของ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  หนึ่งในงานที่ส าคัญคือการให้บริการ
ระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการ   ด้านต่างๆเช่น  การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  , เบี้ย
ความพิการ   และผู้ด้อยโอกาส  ตลอดจนการจัดสวัสดิการและประสานงานด้านต่างๆ   ให้กับ
ประชาชน  แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาคของรัฐหน่วยงานอื่นๆ  เช่น พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย ์จังหวัด บ้านพักเด็กจังหวัด และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
2. วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใส
สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ 
             2.  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว  สะดวกและถูกต้องในงานส่งเสริมและ
สวัสดิการ 
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             3.  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหา  และสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
             4.  มีการปรับปรุงทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ด้านการ
บริการประชาชนผู้มารับการติดต่อการบริการ 
3. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขต  อบต.หนองคล้า  มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ในการ
ให้บริการสาธารณะของ อบต.หนองคล้า  ในด้านงานส่งเสริมและสวัสดิการ   
4. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
 ตลอดปีงบประมาณ 2564  (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2564)  
ซึ่งเป็นโครงการ / กิจกรรม ที่ริเริมขึ้นหรือปรับปรุงใหม่ซึ่งอาจไม่ปรากฏในจะแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่
เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีด าเนินการจริง   
5. วิธีการด าเนินการ 
             1.  เขียนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
             2.  แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
             3.  ประชุมคณะท างาน 
             4.  ประกาศก าหนดระยะเวลาการให้บริการ 
             5.  ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
             6.  ด าเนินการจัดกิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
             7.  ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ 
             8.  สรุปและติดตามประเมินผลโครงการ 
             9.  รายงานผลโครงการฯ ต่อผู้บริหาร 
6. พื้นที่ให้บริการที่ด าเนินงาน 
 หมู่ที ่1-8 ต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า  อ าเภอไทรงาม  จังหวัด
ก าแพงเพชร 
8. งบประมาณในการด าเนินงาน 
 ทั้งท่ีใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์
จังหวัดที ่3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในแผนงานงบ
กลาง ในโครงการ/กิจกรรม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน) และการหนุนเสริมโดยไม่ใช้งบประมาณเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             1. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามรถ
วัดผลการด าเนินงานได้ 
             2. ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว  สะดวกและถูกต้อง 
             3. ตอบสนองความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหา  และสามารถแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ 
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             4. มีทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ด้านการบริการประชาชนผู้
มารับการติดต่อการบริการ           
10. การติดตามประเมินผล 
  ติดตามประเมินผลโดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน  
 ติดตามประเมินผลการบริการประชาชนและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยการ
สังเกตและวิเคราะห์ของผู้บังคับบัญชา  และผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ประสานหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
11. ผู้เขียนโครงการ/กิจกรรม 
 
                          ภาคภูมิ  จ าปีทอง 

 (นายภาคภูมิ  จ าปีทอง) 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ รักษาราชการ 

 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
                                 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
 
                          สัญชัย  ด่านเจริญ 
                                            (นายสัญชัย  ด่านเจริญ) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 
13. ผู้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
ความเห็น
..................................................................................................................................................... 
 
 
                           รังสรรค ์ศิริพันธ์ 

 (นายรังสรรค์ ศิริพันธ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สมบัติชัยมูล ( 2550) ได้ศึกษาการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะมีคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการมีความ
โปร่งใสมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
  1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวมอยู่ในระดับมากและการให้บริการเป็นรายด้าน  3ด้านอยู่ในระดับมากคือด้านข้อมูลที่ได้จาก
การบริการด้านประสานงานการให้บริการและด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและเป็นราย
ด้านของผู้รับบริการโดยรวม  2 ด้านอยู่ในระดับปานกลางคือด้านบุคลิกภาพให้บริการและด้าน
คุณภาพของการบริการ 
  2. ผู้รับบริการที่มีเพศชายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมและรายด้านทุกด้านมากกว่า
ผู้รับบริการเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ผู้รับบริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีความพึงพอใจดังกล่าวไม่แตกต่างกัน 
 จากงานวิจัยดังกล่าวสรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นส่วนที่ส าคัญในการให้บริการเพราะท าให้
ทราบว่าองค์กรหน่วยงานนั้นมีคุณภาพเป็นผลย้อนกลับในการให้บริการต่อประชาชนและเป็นผลที่ท า
ให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนและสามารถน าไปก าหนดและวางแผนในการพัฒนางานให้ดี
ยิ่งขึ้นได้หรือปรับปรุงให้มีคุณภาพประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองต่อประชาชนผู้มาขอรับบริการอันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู  (2555) การส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู  ปี งบประมาณ  2555 ครั้งนี้ โดยการเก็บ
ข้อมูลจากประชาชนที่มา ติดต่อราชการโดยสุ่มแบบง่าย จ านวน  100คนโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น  
3 ประเด็นคือข้อมูล ทั่วไป ข้อมูลด้านการบริการ ข้อมูลด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้าน
สิ่งอ านวยความ สะดวก และผลจากการให้บริการและน าข้อมูลมาด าเนินการวิเคราะห์ โดยใช้
ค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 62  เพศ
หญิงร้อยละ 36 ด้านอายุส่วนใหญ่อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 40 และ 3 1-40 ปี ร้อยละ 40 รองลงมา
อายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10  และไม่ต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 6 ส่วนอายุ 41-50 ปี ร้อยละ4 ในด้าน
การศึกษาพบว่าต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 66 ปริญญาตรี ร้อยละ 30 และสูงสุดปริญญาโท ร้อยละ 
4 ด้านอาชีพพบว่ามีอาชีพท าธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 รับราชการ ร้อยละ 16 พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10 และพนักงานของรัฐ ร้อยละ 4  
  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากร พบว่า เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดี ,การตั้งใจในการให้บริการและการน าไปปฏิบัติ ,ความสุภาพในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที,่ มีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X= 3.76) 
  ส่วนประชาชนมีความพึงพอใจระดับพอใช้ การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ ความสะดวก
และรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
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  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า มีข้ันตอนการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก 
ซับซ้อนมีความชัดเจน มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย มีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก และ
รวดเร็ว และ มีเอกสาร/แผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดแจ้งข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน มีตู้แสดงความ
คิดเห็น หรือรับแบบประเมินการบริการ มีผังล าดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการที่แน่นอน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ( X=3.35) 
  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า สถานที่ให้บริการ สะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสถานที่ให้บริการ และการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ
รับบริการ ฯลฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ ( X=3.47) 
  ในด้านการให้ค าแนะน าการ ปรับปรุงการให้บริการ ส่วนให้ให้ค าแนะน าในด้านขั้นตอน
บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านเกมส์ คาราโอเกะที่รวดเร็ว การให้ข้อมูลข่าวสารการบริการ
แก่ประชาชนควรมีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้าน
ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และด้านสถานที่ให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง จะเห็นได้ว่า
จากภาพรวมในการให้บริการของ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ประชาชนผู้ขอรับการบิ
การมีความพึงพอใจโดย ภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ได้วิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรีและเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทองจังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
และอาชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้ที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า จ านวน 184
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ( Frequency) ค่าร้อยละ ( Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้ค่าสถิติ t - test ทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มใช้สถิติ One - way ANOVA และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของ LSD โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทองจังหวัด
ชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและ
ด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจใน
เรื่องอาคารสถานที่ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความ
พึงพอใจในเรื่องเจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานผล
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทองจังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรสการศึกษา และ
อาชีพ ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพาน
ทองจังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน 
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เบญจวรรณ วรรณทวีสุข(2556) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิงจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของเทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด จ าแนกตาม เพศอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  คือ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิงจังหวัดตราด จ านวน 345 คน โดยใช้สูตรของ 
(Taro Yamane) การวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิงจังหวัดตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยแยกเป็นรายด้าน
ได้ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากเป็นล าดับที่ 1 รองลงมาคือด้าน
การบริหารจัดการที่ดีของเทศบาล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ประชาชนที่มีเพศอายุระดับ
การศึกษาและอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิงจังหวัดตราด ไม่แตกต่างกัน 
 ศักดา หาญยุทธและวิสัน บุญแซม ( 2557)ได้ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และเพ่ือน าผลการศึกษาเสนอผู้บริหารเป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาการให้บริการเบี้ยยัง
ชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนในด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของการรับเบี้ยยังชีพ 
 การศึกษาได้ด าเนินการศึกษาเชิงส ารวจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ผู้ที่มารับบริการเบี้ยยังชีพของ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 101 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มารับบริการเบี้ยยังชีพของ องค์การบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอ
บางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุ 60-69 ปี มีระดับการศึกษาประ
ถามศึกษาหรือเทียบเท่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท และมีประเภทของการรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลวัด
ยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอันดับที่หนึ่งคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อันดับที่สองคือ ด้าน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี 
ตามล าดับ 
 จากงานวิจัยดังกล่าว  สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นส่วนที่ส าคัญในการให้บริการ  เพราะท า
ให้ทราบว่า องค์กร หน่วยงานนั้น มีคุณภาพ เป็นผลย้อนกลับในการให้บริการต่อประชาชน  และเป็น
ผลที่ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน และสามารถน าไปก าหนดและวางแผนในการพัฒนา
งานให้ดียิ่งขึ้นไดห้รือปรับปรุงให้มีคุณภาพประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองต่อประชาชนผู้มาขอรับบริการ  
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กรอบแนวคิดของการวิจัย  
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งานวิจัยเรื่อง  การส ารวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล           
หนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  (Conceptual 
Framework) ประกอบไปด้วยตัวแปรต้น  (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent 
Variables) ดังแผนภาพที่ 2.2  

 
 

ตัวแปรต้น(Independent Variables)     ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่2.2 กรอบแนวคิดของการวิจัย(Conceptual Framework) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
- อาชีพ 
 
 

ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับ
บริการจากองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองคล้า อ าเภอ                
ไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
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บทที่  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล หนองคล้า  อ าเภอ ไทรงาม  จังหวัด ก าแพงเพชร  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey 
Research) ซึ่งมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินได้แก่ประชาชน รับบริการงานบริการทั้ง 4 โครงการ              
ที่อาศัยและมีทะเบียนราษฏรอยู่ในเขตต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 

 กลุ่มตัวอย่าง  
  ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                   

หนองคล้า  อ าเภอ ไทรงาม  จังหวัด ก าแพงเพชร  ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ หลักทฤษฎี Non 
probability Sampling และใช้การสุ่มอย่างแบบบังเอิญ(Accidental  Sampling)ซึ่งประมาณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จ าแนกเป็น                   
1)งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ จ านวน 100 คน  2)
งานบริการ  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ  จ านวน 100 คน3)
งานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ จ านวน 100 คนและ 4)งานบริการโครงการ
ลดขั้นตอนเพ่ือพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ  จ านวน 100 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน ต าบล
หนองคล้า  อ าเภอ ไทรงาม  จังหวัด ก าแพงเพชร  ครั้งนี้  คือ  แบบสอบถาม( Questionnaire)  
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ  อาชีพ 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วน ต าบล หนองคล้า  อ าเภอ ไทรงาม  จังหวัด ก าแพงเพชร  ใน งานบริการ 4 โครงการ ดังนี้                  
1)งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ 2)งานบริการ  
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ 3)งานบริการโครงการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ และ 4)งานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และ
สวัสดิการฯ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ( Rating Scale) แบ่งออกเป็น มีความพึงพอใจ
มากที่สุด มีความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจปานกลาง มีความพึงพอใจน้อย และมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของ ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลหนองคล้า  อ าเภอไทร
งาม จังหวัดก าแพงเพชร 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและใช้ผู้ช่วยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  ดังนี้ 

 1.ผู้ประเมินติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วน ต าบล หนองคล้า  อ าเภอ ไทรงาม  
จังหวัดก าแพงเพชร 

 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  พร้อมผู้ช่วยในการเก็บข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 หลังจากท าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลครบทั้ง 400 ชุดแล้ว และได้ท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามอีกครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการดังนี้ 
 1.  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   ได้แก่  เพศ  อายุ  อาชีพ  ใช้การ
แจกแจงค่าความถ่ีและค านวณหาค่าร้อยละ 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน ต าบลหนองคล้า  
อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ที่เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating  Scale)ใช้วิธี
หาค่าเฉลี่ย(  Mean )  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน( Standard  Deviation )เป็นรายหัวข้อโดยใช้
เกณฑ์ในการแปลความ ตามช่วงคะแนนเฉลี่ย (บุญชม  ศรีสะอาด.2545: 103) ดังต่อไปนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย  4.51 - 5.00  แปลความว่า    มีความพึงพอใจมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50 แปลความว่า    มีความพึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.51 - 3.50  แปลความว่า   มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50  แปลความว่า    มีความพึงพอใจน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.50  แปลความว่า   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
โดยมีการประเมินผลการให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  ร้อยละความพึงพอใจ  มากกว่าร้อยละ  95  ให้คะแนน 10 
  ร้อยละความพึงพอใจ  ไม่เกินร้อยละ    95  ให้คะแนน 9 
  ร้อยละความพึงพอใจ  ไม่เกินร้อยละ    90  ให้คะแนน 8 
  ร้อยละความพึงพอใจ  ไม่เกินร้อยละ    85  ให้คะแนน 7 
  ร้อยละความพึงพอใจ  ไม่เกินร้อยละ    80  ให้คะแนน 6 
  ร้อยละความพึงพอใจ  ไม่เกินร้อยละ    75  ให้คะแนน 5 
  ร้อยละความพึงพอใจ  ไม่เกินร้อยละ    70  ให้คะแนน 4 
  ร้อยละความพึงพอใจ  ไม่เกินร้อยละ    65  ให้คะแนน 3 
  ร้อยละความพึงพอใจ  ไม่เกินร้อยละ    60  ให้คะแนน 2 
  ร้อยละความพึงพอใจ  ไม่เกินร้อยละ    55  ให้คะแนน 1 
  ร้อยละความพึงพอใจ  ไม่เกินร้อยละ    50  ให้คะแนน 0 



44 
 

การส ารวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า     ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ค่าร้อยละ(   Percentage   )  ดังสูตรต่อไปนี้  
  

    P = 100
N

f   

   เมื่อ   P   หมายถึง  ร้อยละ 

    f    หมายถึง  จ านวนคนที่ตอบแบบสอบถาม 

    N  หมายถึง จ านวนประชากรทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย 

 

 2.  ค่าเฉลี่ย(  (Mean  ) ดังสูตรต่อไปนี้ 

 

   X   =   
N

x
 

  เมื่อ  X    หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 

   x หมายถึง  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

   N      หมายถึง จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 

 3.  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  ดังสูตรต่อไปนี้ 

 

   S.D.  =  
)1n(n

)x(xn 22




 

  เมื่อ S.D.   = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   x2 =  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

   (x)2 = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
  n = แทนจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองคล้า  อ าเภอ                     
ไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร  ประจ าปี 2564 ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยและ                    
มีทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 
400 คน โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามงานบริการดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยงานบริการ 4 โครงการ ดังนี้  
     2.1 งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ 
     2.2 งานบริการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ 
     2.3 งานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
 2.4 งานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ 
     2.5 สรุป ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  4 งานบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล       
หนองคล้า 
 ตอนที่  3. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตอนที่  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
 
ตารางท่ี  4.1 จ านวนร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองคล้า  อ าเภอ ไทรงาม                             

จังหวัดก าแพงเพชร 

รายการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานควบคุมและป้องกัน

โรคไข้เลือดออกฯ
(N=100) 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการคัด

แยกขยะให้กับ
ประชาชนฯ(N=100) 

โครงการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างฯ (N=100) 

โครงการลดขั้นตอน
เพื่อพัฒนาระบบการ

สงเคราะห์และ
สวัสดิการฯ(N=100) 

รวม 
(N=400) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
    -ชาย 

 
40 

 
40.00 

 
45 

 
45.00 

 
40 

 
40.00 

 
30 

 
30.00 

 
155 

 
38.75 

    -หญิง 60 60.00 55 55.00 60 60.00 70 70.00 245 61.25 
รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 100 100.00 400 100.00 

อายุ    
    -ต่ ากว่า 20 ปี   

 
- - 

 
- - 

 
- 

 
- 

 
- - 

 
- - 

    -20-30 ปี - - - - - - - - - - 
    -31-40 ปี 20 20.00 20 20.00 10 10.00 - - 50 12.50 
    -41-50 ปี     20 20.00 30 30.00 20 20.00 - - 70 17.50 
    -51 ปีขึ้นไป 60 60.00 50 50.00 70 70.00 100 100.00 280 70.00 

รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 100 100.00 400 100.00 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ)  

รายการ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพงานควบคุม

และป้องกันโรค
ไข้เลือดออกฯ

(N=100) 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการคัด

แยกขยะให้กับ
ประชาชนฯ(N=100) 

โครงการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ฯ (N=100) 

โครงการลดขั้นตอน
เพื่อพัฒนาระบบการ

สงเคราะห์และ
สวัสดิการฯ(N=100) 

รวม 
(N=400) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ 
    -รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 5.00 

 
- 

 
- 

 
5 1.25 

    -เกษตรกร 90 90.00 100 100.00 85 85.00 20 20.00 295 73.75 
    -ค้าขาย 10 10.00 - - 10 10.00 - - 20 5.00 
    -รับจ้าง - - - - - - 20 20.00 20 5.00 
    -อ่ืนๆ.................... - - - - - - 60 60.00 60 15.00 
รวม 100 100.00 100 100.00 100 100.00 100 100.00 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการงานขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.25 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.00 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 73.75 
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ตอนที่  2. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2.1 งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ 
  โดยในการประเมินความพึงพอใจ งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกฯ  ในการประเมินครั้งนี้มุ่งประเมิน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากร ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านช่องทางการให้บริการ  ดังตารางที่ 4.2 
- 4.6   
ตารางท่ี 4.2  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ ภาพรวม  

รายการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.87 0.51 97.40 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 4.87 0.77 97.40 มากที่สุด 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.89 0.67 97.80 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.90 0.58 98.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.88 0.49 97.60 มากที่สุด 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพ
งานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ  ภาพรวม   มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 98.00 ( X = 4.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย  พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการ              มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.60 ( X =  4.88) รองลงมาคือ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.80 ( X =  4.89) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ            
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.40 ( X = 4.87) 
 
ตารางท่ี  4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
การ ให้บริการ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1.การชี้แจงขั้นตอน ระเบียบวิธีการงานบริการ
โครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกฯ 

4.87 0.66 97.40 มากที่สุด 

     2. ระยะเวลาในด้านการจัดโครงการ มีความ
เหมาะสม 

4.89 0.63 97.80 มากที่สุด 

     3. ความชัดเจนในการอธิบาย แนะน า ขั้นตอน
ในโครงการ 

4.85 0.54 97.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.87 0.52 97.40 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงาน
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 97.40  ( X = 4.87) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า 
ระยะเวลาในการจัดโครงการ มีความเหมาะสม  ค่าเฉลี่ยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 97.80                          (
X =  4.89) รองลงมาคือ การชี้แจงขั้นตอน ระเบียบวิธีการงานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออกฯมีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.40  ( X = 4.87) และรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ความชัดเจนในการอธิบาย แนะน า ขั้นตอนในโครงการมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 97.00                      (
X = 4.85) 
 
ตารางท่ี  4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
 ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

4.89 0.52 97.80 มากที่สุด 

     2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.88 0.72 97.60 มากที่สุด 

     3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา 4.84 0.67 96.80 มากที่สุด 
     4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ 

4.86 0.68 97.20 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.87 0.46 97.40 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการพัฒนา
คุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ  พบว่า โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ 97.40 ( X = 4.87) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ 
พบว่า ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 97.80                           
( X =  4. 89) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.60( X =  4.88) และรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น ตรงต่อเวลามีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 96.80 ( X =  4.84)  
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ตารางท่ี  4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ  ด้านสถานที่และสิ่งอ านวย  
 ความสะดวก 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. สถานที่ตั้ง มีความเหมาะสม 4.91 0.53 98.20 มากที่สุด 
     2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 4.87 0.72 97.40 มากที่สุด 
     3. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารให้ความรู้งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพ
งานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ 

4.89 0.58 97.80 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.89 0.57 97.80 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการพัฒนา
คุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.80 ( X = 4.89) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ 
พบว่า สถานที่ตั้ง มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 98.20 ( X =  4.91) รองลงมาคือ ความ
พอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ  มีค่าเฉลี่ย  คิดเป็นร้อยละ 97.80 ( X =  4.89) และรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย  คิดเป็นร้อยละ 96.40 ( X =  4.87)  
 
ตารางท่ี  4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. การประชาสัมพันธ์งานบริการโครงการพัฒนา
คุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ 

4.91 0.75 98.20 มากที่สุด 

     2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ มีความ
หลากหลาย 

4.89 0.83 97.80 มากที่สุด 

     3. การประชาสัมพันธ์โครงการ มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

4.90 0.72 98.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.90 0.68 98.00 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการพัฒนา
คุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  98.00 ( X = 4.90) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ  เป็นไปอย่าง
ทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย สูงสุดคิดเป็น    ร้อยละ 98.20 ( X =  4.91) รองลงมาคือ การประชาสัมพันธ์ โครงการ มี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.80 ( X =  4.90) และรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์โครงการ มีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.80  ( X =  4.89)  
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 2.2 งานบริการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ 
   โดยในการประเมินความพึงพอใจ งานบริการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะให้กับประชาชนฯ  ในการประเมินครั้งนี้มุ่งประเมิน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ   ด้าน
เจ้าหน้าที/่บุคลากรผู้ให้บริการ  ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ  ดัง
ตารางที่ 4.7 - 4.11  
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ ภาพรวม  

รายการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.90 0.78 98.00 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 4.88 0.61 97.60 มากที่สุด 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.86 0.62 97.20 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.93 0.63 98.60 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.89 0.54 97.80 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ  ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย  ความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.80 ( X = 4.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย  พบว่า  ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.60       (
X =  4. 93)  รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด                               
คิดเป็นร้อยละ 98.00 ( X =  4. 90) และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย   ต่ าสุดคือ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.20( X = 4.86) 
 
ตารางท่ี  4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
 การให้บริการ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. การชี้แจงขั้นตอน ระเบียบวิธีการงานบริการ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
ให้กับประชาชนฯ 

4.87 0.70 97.40 มากที่สุด 

     2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ มีความ
เหมาะสม 

4.91 0.72 98.20 มากที่สุด 

     3. ความชัดเจนในการอธิบาย แนะน า ขั้นตอน
โครงการ  

4.92 0.74 98.40 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.90 0.68 98.00 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ  พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 98.00 ( X = 4.90) เมื่อพิจารณาเป็น  รายข้อ พบว่า ความชัดเจนในการอธิบาย แนะน า โครงการ       
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 98.40 ( X =  4.92) รองลงมาคือ ระยะเวลาในการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 98.20 ( X =  4.91) และรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การชี้แจงขั้นตอน ระเบียบวิธีการ งาน
บริการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ  มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.40 (
X =  4.87)  
 
ตารางท่ี  4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
 ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

4.94 0.63 98.80 มากที่สุด 

     2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.88 0.66 97.60 มากที่สุด 

     3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา 4.83 0.53 96.60 มากที่สุด 
     4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ  

4.87 0.70 97.40 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.88 0.47 97.60 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 4.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ  พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
ความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.60( X = 4.88) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า 
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 98.80                         
( X =  4. 94) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.60 ( X =  4.88) และรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 96.60 ( X =  4.83)  
 
ตารางท่ี  4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
 ความสะดวก 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสม 4.87 0.60 97.40 มากที่สุด 
     2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 4.85 0.54 97.00 มากที่สุด 
     3. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ 4.86 0.64 97.20 มากที่สุด 
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เอกสารงานบริการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.86 0.51 97.20 มากที่สุด 
จากตารางที่ 4.10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ  ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.20 ( X = 4.86) เมื่อพิจารณาเป็น  รายข้อ พบว่า สถาน
ที่ตั้ง มีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 97.40 ( X =  4.87) รองลงมาคือ ความพอใจต่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสาร งานบริการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับ
ประชาชนฯ  มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.20 ( X =  4.86) และรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความเพียงพอ
ของสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 97.00 ( X =  4.85)  
 
ตารางท่ี  4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. การประชาสัมพันธ์งานบริการโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับ
ประชาชนฯ 

4.90 0.59 98.00 มากที่สุด 

     2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ มีความ
หลากหลาย 

4.93 0.73 98.60 มากที่สุด 

     3. การประชาสัมพันธ์โครงการ มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

4.96 0.67 99.20 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.93 0.53 98.60 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 4.11 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความ พึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.60 ( X = 4. 93) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์ โครงการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 99.20 ( X =  4.96) รองลงมา
คือ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ โครงการมีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.60 ( X =  4.93) 
และรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การประชาสัมพันธ์ งานบริการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยก
ขยะให้กับประชาชนฯเป็นไปอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.00( X =  4.90)  
 
 2.3 งานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
   โดยในการประเมินความพึงพอใจ งานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
ในการประเมินครั้งนี้มุ่งประเมินด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ  
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านช่องทางการให้บริการ ดังตารางที่ 4.12 - 4.16   
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ตารางท่ี 4.12  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
โครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ภาพรวม  

รายการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.86 0.55 97.20 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 4.84 0.58 96.80 มากที่สุด 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.85 0.60 97.00 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.89 0.53 97.80 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.86 0.47 97.20 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
97.20( X = 4.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย  พบว่า ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.80 ( X =  4. 89) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ                          
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.20  ( X =  4.86) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้าน
เจ้าหน้าที/่บุคลากรผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.80 (X = 4.84) 
 
ตารางท่ี  4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. การชี้แจงขั้นตอน ระเบียบวิธีการ งานบริการ
โครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 

4.82 0.56 96.40 มากที่สุด 

     2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ มีความ
เหมาะสม 

4.86 0.67 97.20 มากที่สุด 

     3. ความชัดเจนในการอธิบาย แนะน า ขั้นตอน
โครงการ 

4.90 0.66 98.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.86 0.55 97.20 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 4.13 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 97.20  ( X = 4.86) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า ความชัดเจนในการ
อธิบาย แนะน า ขั้นตอน โครงการ มีค่าเฉลี่ย สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 98.00 ( X =  4. 90) รองลงมาคือ 
ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.20  ( X = 4.86) และรายการท่ี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การชี้แจงขั้นตอน ระเบียบวิธีการ งานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 96.40 ( X =  4.82)  
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ตารางท่ี  4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

4.85 0.62 97.00 มากที่สุด 

     2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.84 0.71 96.80 มากที่สุด 

     3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา 4.81 0.64 96.20 มากที่สุด 
     4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ  

4.86 0.75 97.20 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.84 0.58 96.80 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 4.14 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ  ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ  พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 96.80 ( X = 4.84) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 97.20 ( X =  4.86) รองลงมาคือ ความ
สุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.00 ( X =  4.85) และรายการท่ี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 96.20 ( X =  4.81)  
 
ตารางท่ี  4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสม 4.88 0.71 97.60 มากที่สุด 
     2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 0.65 96.40 มากที่สุด 
     3. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารงานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้างฯ 

4.85 0.64 97.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.85 0.60 97.00 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 4.15 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า โดยรวม  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.00 ( X = 4.85) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า สถานที่ตั้งและขนาด
ของหน่วยงาน มีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 97.60( X =  4.88) รองลงมาคือ ความ
พอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสาร งานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ มี
ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.00 ( X =  4.85) และรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความเพียงพอของสิ่งอ านวย
ความสะดวกมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 96.40( X =  4.82)  
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ตารางท่ี  4.16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. การประชาสัมพันธ์งานบริการโครงการจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ เป็นไปอย่างทั่วถึง 

4.84 0.63 96.80 มากที่สุด 

     2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ มีความ
หลากหลาย 

4.90 0.71 98.00 มากที่สุด 

     3. การประชาสัมพันธ์โครงการ มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

4.92 0.55 98.40 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.89 0.53 97.80 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 4.16 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.80 ( X = 4.89) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า การประชาสัมพันธ์
โครงการ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 98.40 ( X =  4.92) รองลงมาคือ ช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ โครงการ  มีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.00 ( X =  4.90) และ
รายการที่ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การประชาสัมพันธ์ งานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
เป็นไปอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 96.80 ( X =  4.84) 
 
 2.4 งานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ 
   โดยในการประเมินความพึงพอใจ งานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการ
สงเคราะห์และสวัสดิการฯ ในการประเมินครั้งนี้มุ่งประเมิน ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ด้าน
เจ้าหน้าที/่บุคลากรผู้ให้บริการ  ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ  ดัง
ตารางที่ 4.17 - 4.21  
 
ตารางท่ี 4.17  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ

โครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯภาพรวม  

รายการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.92 0.52 98.40 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 4.89 0.57 97.80 มากที่สุด 
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 0.54 96.80 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.92 0.53 98.40 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.89 0.49 97.80 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการลด
ขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ     
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.80 ( X = 4.89) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย  พบว่า  ด้านกระบวนการ/
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ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.40                              
( X =  4.92)  รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 97.80 ( X =  4.89) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.80 ( X = 4.84) 
ตารางท่ี  4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน
 การให้บริการ 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. การชี้แจงขั้นตอน วิธีการ ระเบียบ งาน
บริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการ
สงเคราะห์และสวัสดิการฯ 

4.91 0.67 98.20 มากที่สุด 

     2. ระยะเวลาในการจัด โครงการ มีความ
เหมาะสม 

4.93 0.62 98.60 มากที่สุด 

     3. ความชัดเจนในการอธิบาย แนะน า ขั้นตอน 4.92 0.54 98.40 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.92 0.52 98.40 มากที่สุด 

 จากตารางท่ี 4.18 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการลดขั้นตอน
เพ่ือพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ พบว่า โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.40 ( X = 4.92) เมื่อพิจารณาเป็น  รายข้อ 
พบว่า ระยะเวลาในการจัดโครงการ มีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 98.60 ( X =  4.93) 
รองลงมาคือ ความชัดเจนในการอธิบาย แนะน า ขั้นตอน  มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.40 ( X =  4.92) 
และรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การชี้แจงขั้นตอน วิธีการ ระเบียบ งานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อ
พัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.20( X =  4.91)  
 
ตารางท่ี  4.19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
 ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่                   
ผู้ให้บริการ 

4.91 0.73 98.20 มากที่สุด 

     2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพ
ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.85 0.67 97.00 มากที่สุด 

     3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา 4.87 0.63 97.40 มากที่สุด 
     4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการ  

4.93 0.61 98.60 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.89 0.57 97.80 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.19 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการลดขั้นตอน
เพ่ือพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ  พบว่า โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด    คิดเป็นร้อยละ 97.80  ( X = 4.89) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ 
พบว่า เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 98.60  ( X =  
4.93) รองลงมาคือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.20 (
X =  4.91) และรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.00 ( X =  4.85)  
 
ตารางท่ี  4.20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ ด้านสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสม 4.82 0.62 96.40 มากที่สุด 
     2. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 4.86 0.71 97.20 มากที่สุด 
     3. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารงานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนา
ระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ 

4.84 0.58 96.80 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.84 0.54 96.80 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 4.20 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการลดขั้นตอน
เพ่ือพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ  ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.80 ( X = 4.84) เมื่อพิจารณาเป็น  รายข้อ 
พบว่า ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ย สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 97.20 ( X =  4.86)
รองลงมาคือ ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสาร งานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนา
ระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 96.80 ( X =  4.84) และรายการท่ีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ สถานที่ตั้งและขนาดของหน่วยงาน มีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย คิดเป็น  ร้อยละ 96.40                  
( X =  4.82)  
 
ตารางท่ี  4.21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการ
 โครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ X S.D. 
ร้อยละระดับ

ความพึงพอใจ 
แปลผล 

     1. การประชาสัมพันธ์ งานบริการโครงการลด
ขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และ
สวัสดิการฯ เป็นไปอย่างทั่วถึง 

4.91 0.63 98.20 มากที่สุด 

     2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ โครงการ มีความ 4.92 0.56 98.40 มากที่สุด 
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หลากหลาย 
     3. การประชาสัมพันธ์ โครงการ เข้าใจง่าย 4.93 0.62 98.60 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.92 0.53 98.40 มากที่สุด 
 จากตารางท่ี 4.21 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานบริการโครงการลดขั้นตอน
เพ่ือพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ ด้านช่องทางการให้บริการ  พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 98.40 ( X = 4.92) เมื่อพิจารณาเป็นราย ข้อ พบว่า การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.60 ( X =  4.93) รองลงมา
คือ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ โครงการ มีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 98.40 ( X =  4.92) 
และรายการท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การประชาสัมพันธ์ งานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการ
สงเคราะห์และสวัสดิการฯเป็นไปอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 98.20( X =  4.91)  
 
2.5 สรุป ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4 งานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า 
 โดยในการประเมินสรุป  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  4 งานบริการของ องค์การบริหาร                      
ส่วนต าบลหนองคล้า ดังตารางที ่4.22 
 
ตารางท่ี 4.22 สรุป  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  4 งานบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล                            

หนองคล้า 

รายการ 

ด้าน
กระบวน 
การฯ ด้านเจ้า 

หน้าที่ฯ 

ด้าน
สถาน 
ที่ฯ 

ด้าน
ช่องทาง

การ
ให้บริการ 

รวม
เฉลี่ย 

ร้อยละ
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

แปลผล 

1.งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพ
งานควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกฯ 

4.87 4.9 4.86 4.92 4.89 97.80 มากที่สุด 

2.งานบริการโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับ
ประชาชนฯ 

4.87 4.88 4.84 4.89 4.87 97.40 มากที่สุด 

3.งานบริการโครงการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 

4.89 4.86 4.85 4.84 4.86 97.20 มากที่สุด 

4.งานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อ
พัฒนาระบบการสงเคราะห์และ
สวัสดิการฯ 

4.9 4.93 4.89 4.92 4.91 98.20 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.88 4.89 4.86 4.89 4.88 97.60 มากที่สุด 
ร้อยละระดับความพึงพอใจ 97.60 97.80 97.20 97.80 97.60 97.60 มากที่สุด 

ระดับคะแนน 10 10 10 10 10 10  
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 จากตารางที่ 4.22 สรุป  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  4 งานบริการของ องค์การบริหาร                             
ส่วนต าบลหนองคล้า พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.60  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะโครงการต่างๆ  
 จากการลงพ้ืนที่พบว่า ผู้ใช้บริการของประชาชนที่อาศัยและใช้บริการกับองค์การบริหารงานส่วน
ต าบลหนองคล้า นั้น ให้ข้อเสนอแนะต่องานบริการโครงการต่าง ๆ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 1. งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ 
        - อยากให้ฉีดพ่นยากันยุงต่อเนื่อง  
 2.งานบริการ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ 
   - อยากให้พาไปศึกษาดูงาน 
 3. งานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
   - อยากให้ อบต.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 4.งานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ 

   - อยากให้ท าต่อเนื่องและเพ่ิมเงินสงเคราะห์ 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการ วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาระดับของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองคล้า  อ าเภอ ไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร ครอบคลุม
ขั้นตอนการให้บริการ 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน 4 งานบริการ  คือ                    
1)งานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ 2)งานบริการ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ 3)งานบริการโครงการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ และ 4)งานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และ
สวัสดิการฯ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลจากการประเมินผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้รับบริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล              
หนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า  
 1.งานบริการ โครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีอาชีพเกษตรกร 
คิดเป็นร้อยละ 90.00 
 2.งานบริการ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ               
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.00 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 50.00 และอาชีพ
เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 3.งานบริการ โครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง                   
คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.00 และอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ  
85.00 
 4.งานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.00 มี อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100.00 และอาชีพอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อย 60.00 
 5.งานการบริการโดยรวม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.25 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 70.00 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 73.75 

ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจ งานการบริการโดยรวม  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 97.60 ( X = 4.88) เมื่อจ าแนกตามงานบริการพบว่า 
 1.งานบริการ โครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯ                 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.80 ( X = 4.89) ระดับคะแนน 10 

 2.งานบริการ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ                   
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.40 ( X = 4.87) ระดับคะแนน 10 
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 3.งานบริการ โครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ส่วนใหญ่  มีความพึงพอใจ                   
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.20 ( X = 4.86) ระดับคะแนน 10 
 4.งานบริการ โครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ               
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.20 ( X = 4.91) ระดับคะแนน 10 

การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองคล้า  อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในด้านด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจงานการบริการโดยรวม  
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.60 ( X = 4.88)  ทั้งนี้เป็นเพราะ
เจ้าหน้าที่ บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบล หนองคล้า  อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  มี
ความมุ่งม่ันตั้งใจในการปฏิบัติงานบริการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ วรรณทวีสุข  (2556) ได้ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิงจังหวัด
ตราด ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลแสนตุ้ง อ าเภอเขาสมิงจังหวัดตราด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และนอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศักดา หาญยุทธ และวิสัน บุญแซม (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการบริหารส่วนต าบลวัดยม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่าโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 

 ในภาพรวมผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบล หนองคล้า  อ าเภอ ไทรงาม  จังหวัด
ก าแพงเพชร ส่วนใหญ่มีความพึงพออยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าร้อยละ 90 แสดงว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร มีการให้บริการที่ดีจึงควรรักษาคุณภาพการ
ให้บริการไว้และเพ่ือให้การให้บริการมีคุณภาพท่ีดีขึ้นมีข้อเสนอที่ค้นพบดังนี้ 

 1.องค์การบริหารส่วนต าบล หนองคล้า  อ าเภอ ไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร  ควรมีการ
ประเมินต่อเนื่องเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริการงานต่างๆ 

 2.องค์การบริหารส่วนต าบล หนองคล้า  อ าเภอ ไทรงาม  จังหวัดก าแพงเพชร  ควรมีการ
ประเมินผลกระทบ หรือความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริการงานต่างๆ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ  
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  1. ชาย    2. หญิง 
2. อายุ  1. ต่่ากว่า 20 ปี      2. 20-30 ปี  3. 31-40 ปี     4. 41-50 ปี     5. 51 ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ 1.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   2. เกษตรกร   3.  ค้าขาย            

4.  รับจ้างทั่วไป    5.  อ่ืน ๆ    
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับริการงานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(4) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
     1.การชี้แจงข้ันตอน ระเบียบวิธีการโครงการพัฒนาคุณภาพการ
ด่าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ      
     2. ระยะเวลาในด้านการจัดโครงการ มีความเหมาะสม      
     3. ความชัดเจนในการอธิบาย แนะน่า ข้ันตอนในโครงการ      
ด้านเจ้าหน้าที/่บุคลากรผู้ให้บริการ  
     1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
     2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

     

     3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา      
     4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ       
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
     1. สถานท่ีตั้ง มีความเหมาะสม      
     2. ความเพียงพอของสิ่งอ่านวยความสะดวก      
     3. ความสะอาดของสถานท่ี      
     4. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารโครงการพัฒนา
คุณภาพการด่าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับริการงานบริการโครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกฯ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(4) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านช่องทางการให้บริการ  
     1. การประชาสัมพันธโ์ครงการพัฒนาคุณภาพการด่าเนินงานควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ เป็นไปอย่างทั่วถึง 

     

     2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ มีความหลากหลาย      
     3. การประชาสัมพันธโ์ครงการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในการให้ข้อมูล  
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แบบสอบถามความพึงพอใจ  
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  1. ชาย    2. หญิง 
2. อายุ  1. ต่่ากว่า 20 ปี      2. 20-30 ปี  3. 31-40 ปี     4. 41-50 ปี     5. 51 ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ 1.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   2. เกษตรกร   3.  ค้าขาย            

4.  รับจ้างทั่วไป    5.  อ่ืน ๆ    
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับริการงานบริการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(4) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
     1. การชี้แจงข้ันตอน ระเบียบวิธีการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ
คัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ      
     2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ มีความเหมาะสม      
     3. ความชัดเจนในการอธิบาย แนะน่า ข้ันตอนโครงการ       
ด้านเจ้าหน้าที/่บุคลากรผู้ให้บริการ  
     1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
     2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

     

     3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา      
     4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ       
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
     1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสม      
     2. ความเพียงพอของสิ่งอ่านวยความสะดวก      
     3. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ 

     

  



81 
 

การส ารวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า     ประจ าปี พ.ศ. 2564  

 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับริการงานบริการโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนฯ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(4) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านช่องทางการให้บริการ  
     1. การประชาสัมพันธโ์ครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
ให้กับประชาชนฯเป็นไปอย่างทั่วถึง 

     

     2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ มีความหลากหลาย      
     3. การประชาสัมพันธโ์ครงการ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในการให้ข้อมูล  
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แบบสอบถามความพึงพอใจ  
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  1. ชาย    2. หญิง 
2. อายุ  1. ต่่ากว่า 20 ปี      2. 20-30 ปี  3. 31-40 ปี     4. 41-50 ปี     5. 51 ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ 1.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   2. เกษตรกร   3.  ค้าขาย            

4.  รับจ้างทั่วไป    5.  อ่ืน ๆ    
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับริการงานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(4) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
     1. การชี้แจงข้ันตอน ระเบียบวิธีการ โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างฯ      
     2. ระยะเวลาในการจัดโครงการ มีความเหมาะสม      
     3. ความชัดเจนในการอธิบาย แนะน่า ข้ันตอนโครงการ      
ด้านเจ้าหน้าที/่บุคลากรผู้ให้บริการ  
     1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
     2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

     

     3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา      
     4. เจ้าหน้าท่ีมีจ่านวนเพียงพอ       
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
     1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสม      
     2. ความเพียงพอของสิ่งอ่านวยความสะดวก      
     3. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารโครงการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับริการงานบริการโครงการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฯ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(4) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านช่องทางการให้บริการ  
     1. การประชาสัมพันธโ์ครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ
เป็นไปอย่างท่ัวถึง 

     

     2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการมีความหลากหลาย      
     3. การประชาสัมพันธโ์ครงการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในการให้ข้อมูล  
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แบบสอบถามความพึงพอใจ  
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคล้า อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ  1. ชาย    2. หญิง 
2. อายุ  1. ต่่ากว่า 20 ปี      2. 20-30 ปี  3. 31-40 ปี     4. 41-50 ปี     5. 51 ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ 1.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   2. เกษตรกร   3.  ค้าขาย            

4.  รับจ้างทั่วไป    5.  อ่ืน ๆ   
   

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับริการงานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(4) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
     1. การชี้แจงข้ันตอน วิธีการ ระเบียบโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนา
ระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ      
     2. ระยะเวลาในการจัด โครงการ มีความเหมาะสม      
     3. ความชัดเจนในการอธิบาย แนะน่า ข้ันตอน      
ด้านเจ้าหน้าที/่บุคลากรผู้ให้บริการ  
     1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
     2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

     

     3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา      
     4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ       
ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  
     1. สถานท่ีตั้ง มีความเหมาะสม      
     2. ความเพียงพอของสิ่งอ่านวยความสะดวก      
     3. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารโครงการลด
ขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้รับริการงานบริการโครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการสงเคราะห์และสวัสดิการฯ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(4) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านช่องทางการให้บริการ  
     1. การประชาสัมพันธ ์โครงการลดขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบการ
สงเคราะห์และสวัสดิการฯเป็นไปอย่างท่ัวถึง 

     

     2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ โครงการ มีความหลากหลาย      
     3. การประชาสัมพันธ ์โครงการ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในการให้ข้อมูล  
 
 


