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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการในองคการบริหารสวนตําบลวังดาล 
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมี
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุร ีจํานวน 4 งานดาน
การบริการสาธารณะ ดังนี้ 1) งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 2) งานดานรายไดหรือภาษี                     
3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ4) งานดานสาธารณสุข โดยมีกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการสํารวจ พบวา 

1.  ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล                          
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.61 คิดเปนรอยละ 92.20 ระดบัคะแนน 9 คะแนน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลําดับรอยละของ
ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ไดดังนี้ 

1.1 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ รอยละ ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากท่ีสุด 4.60 คิดเปนรอยละ 96.00 ระดบัคะแนน 9 คะแนน 

1.2 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
4.64 คิดเปนรอยละ 93.80 ระดบัคะแนน 9 คะแนน 

1. 3 ด านช อ งทางการ ใหบริ การ  ประชาชนผู รั บบริ การ มีความ พึงพอใจอยู ใน 
ระดับมากท่ีสุด 4.59 คิดเปนรอยละ 91.80 ระดบัคะแนน 9 คะแนน 

1.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจอยู ในระดับ 
มากท่ีสุด 4.64 คิดเปนรอยละ 93.80 ระดบัคะแนน 9 คะแนน 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของท้ัง 4 งาน ในองคการบริหารสวนตําบลวังดาล 
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.61 คิดเปนรอยละ 92.20 ระดับคะแนน 9 คะแนน จําแนกตามงานท่ีมาขอรับบริการ ในภาพรวมของระดับ
ความพึงพอใจของท้ัง 4 งานอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลําดับดังนี้ 

2.1 งานดานสาธารณสุข ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 4.75
คิดเปนรอยละ 95.00 ระดบัคะแนน 9 คะแนน 

 

2.2 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากท่ีสุด 4.61 คิดเปนรอยละ 92.20 ระดบัคะแนน 9 คะแนน 

2.3 งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากท่ีสุด 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20 ระดบัคะแนน 9 คะแนน 



ข 

 

2.4 งานดานรายไดหรือภาษี ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 ระดบัคะแนน 9 คะแนน   

               ขอรับรองผลการวิเคราะหขอมูล 

         

 

 

                                                                   อาจารยวุฒิวัฒน อนันตพุฒิเมธ                                       

     ผูวิจัย 
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คํานํา 

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล   
วังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความความ
พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวงัดาล อําเภอกบินทรบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 4 งานดานการบริการสาธารณะ ดังนี้ 1) งานดานการรักษาความสะอาดในท่ี
สาธารณะ 2) งานดานรายไดหรือภาษี 3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ4)งานดานสาธารณสุข 
ท้ังนี้เพ่ือนําผลการสํารวจรวมถึงขอเสนอแนะท่ีไดรับมาพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใหดียิ่งข้ึนและตรงตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบในอนาคตตอไป  

 

คณะผูดําเนินการวิจัย  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (local government) ในปจจุบันมีความเปนอิสระจากสวนกลาง 
และเปนศูนยรวมอํานาจทางดานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (local centralized management)     
ท่ีมีบทบาทสําคัญตอการสรางรากฐานในหลากหลายมิติท่ีสําคัญๆ โดยเฉพาะกระบวนการการมีสวนรวม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของภาคประชาชน นับวาเปนกลไกหรือฟนเฟองในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ หากมองในเชิงระบบการปกครองถือไดวาเปนองคประกอบหนึ่งของการขับเคลื่อนระบอบ
ประชาธิปไตยทําใหเกิดความเขมแข็ง มีเสถียรภาพ เพราะมีอํานาจตัดสินใจใหราษฎรมีอํานาจการปกครอง 
สามารถบริหารจัดการทํากิจกรรมสรางสรรคในทองถ่ินของตนเอง เรียกไดวาเปนการกระจายอํานาจ 
(decentralization) ใหกับประชาชนโดยตรง  

องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากความ
ครอบคลุมของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศ และจากจํานวนประชากรท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
ใหบริการ คือ องคการบริหารสวนตําบลหรือประชาชนเรียกติดปากจากตัวยอวา อบต. มีมากถึง               
5,300 แหง ในขณะท่ีเทศบาลมีเพียง 2,472 แหง สวนองคการบริหารสวนจังหวัดมี 76 แหง                         
ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหรือ อบต. ไดรับการจัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2537 อบต.แตละแหงมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตตําบลท่ีไมอยูในเขตของ
เทศบาลหรือหนวยท่ีบริหารสวนทองถ่ินยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  

ดวยเปนหนวยหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีมากท่ีสุดและครอบคลุมพ้ืนท่ีดูแลบริหาร
ประเทศในระดับทองถ่ินมากท่ีสุด พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗   
ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ไวตามมาตรา 66 – มาตรา 68 ไวอยางกวาง
ขวางและเก่ียวของกับชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในทุกๆดาน ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม    มีหนาท่ีท่ีตองทําในเขตพ้ืนท่ีของตนเองถึง 9 ภาระหนาท่ี ดังนี้ (1) จัดใหมีและบํารุงรักษา
ทางนาและทางบก (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดขยะ                 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ (4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                                    
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผู
พิการ (7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน และ(9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการ
มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร  

 
นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีเพ่ิมเติมท่ี อบต. อาจดําเนินการภายใตบังคับแหงกฎหมาย หากพิจารณา

แลววามีความจําเปนและมีศักยภาพท่ีตองดูแลในเขตพ้ืนท่ีของตนเอง อีก 13 ภาระหนาท่ี ดังตอไปนี้             
(1) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน   
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะ (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมใน
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ครอบครัว (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสิน
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล                  
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย (12) การทองเท่ียว                     
และรวมไปถึง (13) การผังเมือง อีกดวย  

ในการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหรือ อบต. ดังกลาวขางตน 
จําตองอาศัยงบประมาณและรายไดจาก 3 แหลงดวยกัน ไดแก 1) รายไดท่ีไดจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาล
จัดสรรให 2) ภาษีประเภทตางๆท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง เชน คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต 
และคาปรับตางๆ เปนตน และ 3) รายไดท่ีหนวยงานอ่ืนๆมีหนาท่ีจัดเก็บเพ่ิมใหจากภาษีมูลคาเพ่ิม                  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีรถยนต และคาธรรมเนียมลอเลื่อน รวมท้ังการจัดเก็บหรือแบงให
จากการใชทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูในความรับผิดชอบของ อบต. เชน อากรรังนกนางแอน 
คาธรรมเนียมน้ําบาดาล อากรประมง คาภาคหลวงไม คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงปโตรเลียม เปนตน  

จะเห็นไดวารายไดท้ังสามสวนขางตน โดยรวมแลวคือเงินภาษีของประชาชนท่ีถูกจัดสรรปนสวน
ใหเปนทรัพยากร เพ่ือสงตอมาใหองคการบริหารสวนตําบลหรือ อบต. มาใชในการบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) และท่ีสําคัญตองบริหารจัดการทรัพยากร
นั้นใหเกิดความเปนธรรมหรือมีความเปนธรรมาภิบาล (good governance) อันนํามาซ่ึงความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงจะถูกยกยองไดวาเปนหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสรางคุณคาหรือ
คุณประโยชนเชิงสาธารณะไดอยางแทจริง นับไดวาเปนความทาทายขององคการบริหารสวนตําบล               
หรือ อบต. ในปจจุบัน  

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล หรือ อบต.วังดาล ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอกบินทรบุรี                  
จังหวัดปราจีนบุรี เปนหนึ่งในหนวยหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจาก 7,850 แหง และเปนหนึ่งใน
องคการบริหารสวนตําบลจาก 5,300 แหงในปจจุบัน และเปนหนึ่งในองคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ี                
จังหวัดปราจีนบุรีจาก 56 แหง ซ่ึงจังหวัดปราจีนบุรีมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 70 แหง 
ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 1 แหง และเทศบาลตําบล 
จํานวน 12 แหง (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2563)  

 
 
องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีอํานาจหนาท่ีในการ

บริหารจัดการพัฒนาสาธารณะประโยชนในพ้ืนท่ีตามอํานาจหนาท่ีท่ีระบุไวในพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ท้ังในแงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังการบริการ
สาธารณะอ่ืนๆ ตามภาระหนาท่ีภายใตกฎหมายบังคับ โดยบริหารจัดการจากรายไดของตนเองใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ดวยภารกิจหนาท่ีท่ีมีอํานาจดังกลาว ดังนั้นคุณคาขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล          
จึงถูกทาทายดวยการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) 
และตองบริหารจัดสรรกระจายทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรมในทุกๆพ้ืนท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ   

การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีจึงเปนตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีจะชี้ใหเห็นวา 
องคการบริหารสวนตําบลวังดาล จะไดรบัการยอมรับและความนาเชื่อถือจากประชาชนในพ้ืนท่ีของตนเอง
มากนอยแคไหน แตหากมองในแงดีความพึงพอใจยังจะนํามาการปรับปรุงการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลวังดาลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคตตอไปไดอีกดวย ดังนั้น การสํารวจ
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ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอ
กบินทรบุรี จังหวดัปราจีนบุรี ครั้งนี้ จึงเปนความจําเปนเรงดวนท่ีตองกระทํา เพราะมีผลเก่ียวของกับความ
เปนอยูกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลวังดาลเองแลว แตในระดับมห
ภาคหากหนวยเล็กๆหรือองคการบริหารสวนตําบลยังไมสามารถทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน
ไดก็ยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมของประเทศดวยเชนกัน  
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

เ พ่ือสํ ารวจความความพึงพอใจของประชาชนผู รับบริ การ ท่ี มีต อการใหบริ การของ                        
องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 4 งานดานการบริการ
สาธารณะ ดังนี้  1) งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 2) งานดานรายไดหรือภาษี                     
3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ4) งานดานสาธารณสุข  

 

1.3 ขอบขายการสํารวจ 
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

การสํารวจครั้งนี้  มุ งสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการให                    
บริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใน 4 ดาน ไดแก                                    
1) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 2) ดานชองทางการใหบริการ 3) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และ
4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ซ่ึงจะครอบคลุมท้ังหมด 4 งานดานบริการสาธารณะในแตละดาน ดังนี้            
1) งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 2) งานดานรายไดหรือภาษี 3) งานดานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม และ4) งานดานสาธารณสุข  

1.3.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
  การสํารวจครั้งนี้เปนการสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีการใหบริการ

สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงครองคลุมท้ังหมด 
16 หมูบาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

N 
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ภาพท่ี 1.1 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีการใหบริการขององคการบริหารสวนาตําบลวังดาล 

อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี                                                                       
 

1.3.1 ขอบเขตดานเวลา  
  การสํารวจครั้งนี้เปนการสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในหวงระยะการ
ใหบริการสาธารณะชวงปงบประมาณ 2565 เทานั้น  
 
1.4 คุมรวม (ประชากร) 

การคุมรวมประชากรจะครอบคลุมการสํารวจจากสํามะโนประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีท้ังหมด                   
16 หมูบาน ขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเปนกลุม
ประชากรท่ีเขามาเปนผูรับบริการ จํานวนรวมท้ังสิ้น 7,462 คน  

 

1.5 ระยะเวลาดําเนินการ 
การสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนผู รับบริการท่ี มีตอการใหบริการของ                            

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งนี้ เริ่มทําการสํารวจ ตั้งแตวันท่ี            
21 กันยายน พ.ศ. 2565 – 16 กันยายน พ.ศ 2565 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.6.1 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 4 งาน ดังนี้ 1) งานบริการดาน
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล 2) งานบริการดานการใหบริการดานโยธา การขออนุญาตสิ่งปลูกสราง                  
3) งานบริการดานการใหบริการดานการศึกษา และ4) งานบริการดานการใหบริการดานสาธารณสุข 

1.6.2 เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลวังดาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือ
องคกรท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในอนาคตตอไป   

 
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

1.6.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลวังดาล  
1.6.2 องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี 
1.6.3 งานท่ีมาติดตอขอรับบริการ หมายถึง งานท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังดาลไดใหบริการ

กับประชาชนผูรับบริการจํานวน 4 งาน ไดแก  
งานท่ี 1 ดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ  
งานท่ี 2 ดานรายไดหรือภาษี  
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งานท่ี 3 ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
งานท่ี 4 ดานสาธารณสุข 

1.6.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการ
บริการขององคการบริหารสวนตําบล แบงเปน 4 ดาน ไดแก 

1) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชน 
ผูรับบริการท่ีมีตอกระบวนการข้ันตอนการใหบริการตางๆ ไดแก การใหบริการเปนระบบและข้ันตอน มี 
ปายแสดงข้ันตอนการใหบริการอยางชัดเจน มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน 
มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอน-หลังอยางยุติธรรม มีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับ 
ใหบริการ มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจาหนาท่ี/ปายประกาศอยางเหมาะสม และมีตูรับความคิดเห็น/รับแบบ 
ประเมินการใหบริการ 

2) ดานชองทางการใหบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอชอง 
ทางการใหบริการ แบงออกเปนรายขอ ไดแก มีชองทางการใหบริการหลากหลายชองทาง มีปายแสดง 
ข้ันตอนการใหบริการอยางชัดเจน มีชองทางเลือกการใหบริการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน  
และมีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการ 

3) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอ 
เจาหนาท่ีผูใหบริการ แบงออกเปนรายขอ ไดแก เจาหนาท่ีใหบริการมีความรูในงานท่ีบริการเปนอยางด ี
เจาหนาท่ีใหบริการดวยความยิ้มแยม แจมใส เจาหนาท่ีใหบริการดวยความกระตือรือรนและเอาใจใส 
เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาคตามลําดับกอน –หลัง เจาหนาท่ีใหบริการดวยความถูกตองและ 
รวดเร็ว และเจาหนาท่ีใหคําแนะนําหรือชวยตอบขอซักถามไดเปนอยางดี 

4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอ 
สิ่ง อํานวยความสะดวกท่ีมีไวใหบริการ แบงออกเปนรายขอ ไดแก มีปายบอกทางหรือปายแสดงจุด 
ใหบริการ สถานท่ีใหบริการมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม โปรง โลง สะอาด มีสื่อตางๆ เพ่ือบริการ เชน  
หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน ท่ีนั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ มีน้ําดื่มสะอาดและ 
เพียงพอตอการใหบริการ มีหองน้ําสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ การเดินทางมาติดตอขอรับบริการ 
สะดวก มีท่ีจอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 
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บทท่ี 2 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 4 งานดาน
การบริการสาธารณะ ดังนี้ 1) งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 2) งานดานรายไดหรือภาษี                     
3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ4) งานดานสาธารณสุข ซ่ึงแตละงานครอบคุม 4 ดาน
การบริการสาธารณะ คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ                       
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก และนําผลการศึกษาท่ีไดเปนแนวทางในการ
เสนอแนะในดานนโยบายและในการนําไปปฏิบัติงานแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยคณะผูวิจัยไดดําเนินการ
ศึกษาคนควาตามหัวขอตอไปนี ้

2.1 การกําหนดขนาดตัวอยาง 
2.2 การเลือกหนวยตัวอยาง 
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
2.4 การสรางแบบสํารวจ 
2.5 การประมวลผลขอมูล 
2.6 หลักเกณฑการคํานวณคะแนนและการแปรผล 
2.7 จํานวนแบบสํารวจท่ีไดรับ 
 

2.1 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
2.1.1 ประชากร สําหรับประชากรท่ีใชวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมประชาชนท่ีมาใชบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 7,462 คน  
2.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมประชาชนท่ีมาใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล           

โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูป   
(Krejcie and Morgan อางถึงในยุทธ ไกยวรรณ, 2545: 104) และสุมตัวอยางโดยการแบงชั้นภู มิ 
(Stratified Random Sampling) ตามหมูบานท่ีอยูของประชาชนท่ีมาใชบริการและกําหนดใหเหมาะสม
กับจํานวนขนาดประชากร อยางไรก็ตามเ พ่ือปองกันความเสี่ยงการคาดเคลื่อนของขอมูลท่ี                        
ไดมาจึง เ พ่ิมกลุมตัวอยางในการเก็บ แต ท้ังนี้ มิ ได ใหนอยกวาจากคา คํานวณทางสถิติ ท่ี ได มา                              
จึงไดกลุมตัวอยาง 400 คน  

 

 
 
2.2 การเลือกหนวยตัวอยาง 
 ผูวิจัยไดเลือกตัวอยางเพ่ือเก็บขอมูลวิจัยจํานวน 400 ตัวอยางโดยใชวิธีการทดแบบสอบถามแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling) โดยทําการเก็บรบมรวมขอมูลจาก 16 หมูบาน หมูบานละ 25 ตัวอยาง 
รวมท้ังสิ้น 400 ตัวอยาง 
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2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหตามข้ันตอน ดังนี้ 
2.3.1 คณะผูวิจัยไดประสานงานกับหัวหนาสวนงานท่ีดูแลองคการบริหารสวนตําบลวังดาล 

เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2.3.2 คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ไปเก็บขอมูลกับผูรับบริการท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

โดยใชวิธีการสัมภาษณตามขอคําถามในแบบสอบถามและคณะผูวิจัยกรอกขอความเอง 
2.3.3 คณะผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดท้ังหมด จํานวน 400 ฉบับ ทําการตรวจสอบความ

ถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม ไดท้ังสิ้น 400 ฉบับ เพ่ือทําการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนตอไป 
 

2.4 การสรางแบบสํารวจ 
เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ีมาใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ งานท่ีมาติดตอขอรับบริการ จํานวนครั้งท่ีมาขอรับบริการโดยเฉลี่ยก่ีครั้งตอป              
รวมจํานวน 7 ขอ 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลวังดาล โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของการใชบริการอ่ืนๆ ในอดีตท่ีใกลเคียง และ
ตามแนวคิดทฤษฎีตางๆ ท่ีไดศึกษา ซ่ึงครอบคลุมองคประกอบของความพึงพอใจตอการใหบริการใน                    
4 ดาน ไดแก 1) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 2) ดานชองทางการใหบริการ 3) ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ และ 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

โดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ใหผูเลือกตอบตาม
ความรูสึก และความเชื่อเชิงประมาณคา ตั้งแตระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ
นอยท่ีสุด รวมจํานวน 18 ขอ โดยมีเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้  

 
 
 

 
ระดับความพึงพอใจ  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  5 
ระดับความพึงพอใจมาก  4 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง  3 
ระดับความพึงพอใจนอย  2 
ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด  1 

เม่ือรวบรวมขอมูลและหาคาเฉลี่ยแลว จะใชคะแนนของกลุมตัวอยางแบงระดับความ       
พึงพอใจออกเปน 5 ระดับ โดยการหาชวงความกวางของอันตรภาคชั้น ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538:           
8 – 11) 
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ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด/จํานวนชั้น 
= 5-1 /5 

 = 0.80 
คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 3 ซ่ึงเปนตอนทายของแบบสอบถามจะเปนคําถามปลายเปดเ พ่ือใหผูตอบ
แบบสอบถาม กลาวถึงปญหาและขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือปรับปรุงการบริการใหดียิ่งข้ึน จํานวน 1 ขอ 

 ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
1) ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ ขอบขายงานบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลวังดาล และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือกําหนดขอบเขตการวิจัย และสรางเครื่องมือการวิจัยให
ครอบคลุมตามความมุงหมายการวิจัย 

2) ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยท่ีใกลเคียง เพ่ือกําหนดขอบเขตและ
เนื้อหาแบบสอบถาม ซ่ึงทําใหมีความชัดเจนตามวัตถุประสงคการวิจัยยิ่งข้ึน 

3) นําขอมูลท่ีไดมาสรางแบบสอบถามโดยเก่ียวของกับความพึงพอใจใน 4 ดาน ไดแก 
1. ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 
2. ดานชองทางการใหบริการ 
3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

4) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปขอคําปรึกษาจากผูประสานงานขององคการบริหารสวน
ตําบลวังดาลท่ีรับผิดชอบเพ่ือชวยตรวจสอบ และขอคําแนะนําในการแกไข ปรับปรุงเพ่ือใหอานแลวมีความ
เขาใจงาย และชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

5) นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบแกไขแลวมาดําเนินการทดลองใช (Try Out) กับผูใชบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

6) นําผลการตอบแบบสอบถามในขอ 5 มาคํานวณคาความเชื่อม่ันโดยสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 
0.962 

 
2.5 การประมวลผลขอมูล 

คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาดําเนินการ ดังนี้ 
2.4.1 การตรวจสอบขอมูล (Editing) โดยผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไมสมบูรณออก 
2.4.2 การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามท่ีถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามท่ีได

กําหนดไวสําหรับแบบสอบถามท่ีเปนปลายเปด (Open-ended) ผูวิจัยไดใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) 
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2.4.3 การประมวลขอมูลท่ีลงรหัสแลว โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร 

1) แบบสอบถามสวนท่ี 1 หาคาความถ่ี และรอยละ 
2) แบบสอบถามสวนท่ี 2 หาคาเฉลี่ยเลขคณิต และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

2.6 หลักเกณฑการคํานวณคะแนนและการแปรผล 
สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

3.5.1 คารอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง  

3.5.2 สูตรคาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean หรือ 𝑥𝑥) ใชในการวิเคราะหระดับความ  
พึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล 

3.5.3 สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือคา S.D.)  
3.5.4 สูตรคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใชวิธีคาสัมประสิทธิ์

อัลฟา (Alpha – Coefficient) 
3.5.5 เกณฑการแปลความหมายของคะแนน คณะผูวิจัยจะวิเคราะหท้ังในภาพรวมของ

ความพึงพอใจและความพึงพอใจในดานตางๆ ท้ัง 4 ดาน กําหนดเกณฑสําหรับวัดผลโดยเอาคาเฉลี่ยเปน
ตัวชี้วัด ในสวนของการกําหนดเกณฑการวิเคราะหขอมูลจะใชคะแนนของกลุมตัวอยางแบงระดับความ     
พึงพอใจออกเปน 5 ระดับ โดยการหาชวงความกวางของอันตรภาคชั้น (วิเชียร เกตุสิงห, 2538: 8-11) 
ดังนี้  

ความกวางของอันตรภาพชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด) / จํานวนชั้น 
  = (5 - 1) / 5 
  = 0.80 
คาเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

ถาเปรียบเทียบเปนรอยละความพึงพอใจจะเทียบไดเปนรอยละ โดยผูวิจัยใชสถิติคาเฉลี่ย
แลวนําคาเฉลี่ยมาปรับใหเปนรอยละโดยการคูณ 20 ไดรอยละออกมาแลวนําไปเทียบหาคาคะแนนตาม
เกณฑ ดังนี้  

ระดับความพึงพอใจมากกวา  รอยละ 95 ข้ึนไป  ระดบัคะแนน 10 
ระดับความพึงพอใจไมเกิน รอยละ 95   ระดบัคะแนน 9 
ระดับความพึงพอใจไมเกิน รอยละ 90   ระดบัคะแนน 8 
ระดับความพึงพอใจไมเกิน รอยละ 85  ระดบัคะแนน 7 
ระดับความพึงพอใจไมเกิน  รอยละ 80  ระดบัคะแนน 6 
ระดับความพึงพอใจไมเกิน  รอยละ 75  ระดบัคะแนน 5 
ระดับความพึงพอใจไมเกิน  รอยละ 70  ระดบัคะแนน 4 
ระดับความพึงพอใจไมเกิน รอยละ 65  ระดบัคะแนน 3 
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ระดับความพึงพอใจไมเกิน  รอยละ 60  ระดบัคะแนน 2 
ระดับความพึงพอใจไมเกิน  รอยละ 55  ระดบัคะแนน 1 
ระดับความพึงพอใจนอยกวา รอยละ 50  ระดบัคะแนน 0 
 

2.7 จํานวนแบบสํารวจท่ีไดรับ 
 การเก็บรวบรวมขอมูลคณะผู วิจัยตามแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง ท้ังสิ้น 400 ฉบับ                    
ไดรับคืนกลับมา 400 ฉบับ คิดเปน 100% 
 
 

 

บทท่ี 3 
สรุปผลการสํารวจ และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

ท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 4 
งานดานการบริการสาธารณะ ดังนี้ 1) งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 2) งานดานรายได
หรือภาษี 3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ4) งานดานสาธารณสุข ซ่ึงแตละงานครอบคุม 
4 ดานการบริการสาธารณะ คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ                       
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก คณะผูวิจัยมีลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการ
วิเคราะหตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกําหนดไว โดยใชวิธีสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
นําเสนอเปนตารางประกอบการบรรยายตามหัวขอตอไปนี้ 

3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล 
3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
3.3 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการใน

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวม 
3.4 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการ

จําแนกตามงานท่ีผูรับบริการมาติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลวังดาล 
3.5 ผลการวิเคราะหรอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการในองคการบริหารสวนตําบล ท้ังในภาพรวม และรายดาน 
3.6 ผลการวิเคราะหรอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการ

ใหบริการในองคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามงานท่ีประชาชนผูรับบริการติดตอขอรับบริการจาก
องคการบริหารสวนตําบลวังดาล 

3.7 ปญหาและขอเสนอแนะตางๆ จากคําถามปลายเปด 
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3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล 
 
 3.1.1 สภาพท่ัวไป 

  3.1.1.1) ท่ีตั้ง  
  ตําบลวังดาล เดิมราษฎรไดมาตั้งบานเรือนอยูบริเวณบานไร ประมาณ 100 ปท่ีผานมา
และไดขยายออกเปนหลายหมูบาน  และไดพบหินดินดาลเปนบริเวณกวางราษฎรจึงไดเรียกวา “วังดาล”
และเม่ือไดรวมกันเปนตําบล จึงใหชื่อวาตําบล “วังดาล”(องคการบริหารสวนตําบลวังดาล, 2556)                  
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลวังดาล ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอกบินทรบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร 
โดยมีอาณาเขตติดตอระหวางองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้  

ทิศเหนือ  จรดตําบลนนทรี 
ทิศตะวันออก    จรดแมน้ําปราจีนบุรี 
ทิศใต  จรดตําบลกบินทร 
ทิศตะวันตก  จรดตําบลดงบัง ตําบลบานหอยตําบลบานทาม 

  3.1.1.2) พ้ืนท่ีและภูมิประเทศ  
  ตําบลวังดาลมีเนื้อท่ีท้ังสิ้นประมาณ 24,009 ไร   (38.414  ตารางกิโลเมตร) สภาพพ้ืนท่ี
ตําบลวังดาล ทางทิศเหนือจะมีพ้ืนท่ีราบสูงสลับกับท่ีลุมเปนแนวยาวตั้งแตทางทิศตะวันออกจนถึงทิศ
ตะวันตก ทางทิศใตจะมีพ้ืนท่ีราบลุมสลับกับสันดอน มีคลองและแมน้ําไหลผาน 

  3.1.1.3) การแบงเขตการปกครองและจํานวนประชากร  
  จากการรายงานสถิติประชากรระดับตําบล จากขอมูลวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2563 องคการ
บริหารสวนตําบลวังดาลมีจํานวนหมูบานในเขตความรับผิดชอบจํานวน 16 หมูบาน มีจํานวนประชากร
ท้ังสิ้น 7,462 คน มีความหนาแนนประชากรเฉลี่ย 90 คนตอตารางกิโลเมตร และจํานวนหลังคาเรือน  
2,191 หลังคา แบงเปนเพศชายจํานวน  3,721   คน และเพศหญิงจํานวน   3,741   คน  แยกตาม
หมูบาน ดังนี้  
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ตารางท่ี 3.1 แสดงการแบงเขตการปกครองและจํานวนประชากร  

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
จํานวน

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 บานพรมแสง 133 200 197 397 

2 บานหนองแก 105 220 197 417 

3 บานเพชรเอิม 121 203 201 404 

4 บานวังหวาย 66 112 127 239 

5 บานทาเสา 107 203 210 413 

6 บานตะเคียนทอง 45 94 87 181 

7 บานวังสะบา 42 71 65 136 

8 บานโมกสูง 117 179 196 375 

9 บานหนองตาสา 100 158 170 328 

10 บานวังดาล 247 408 381 789 

11 บานโคกกอง 283 428 438 866 

12 บานหนองจิก 245 448 427 875 

13 บานหนองโคลน 248 380 399 779 

14 บานหนองผักกระเฉด 107 226 208 434 

15 บานเกาะแดง 124 237 264 501 

16 บานหนองชุมหวาย 66 154 174 328 

รวมท้ังหมด 2,191 3,721 3,741 7,462 
ขอมูล ณ  วันท่ี 13 ตุลาคม  2564 

 

 
 

3.1.2 สภาพทางเศรษฐกิจ 

  3.1.2.1) อาชีพ 
  อาชีพหลักของประชากร คือ อาชีพหลัก : ของประชากรในตําบลวังดาล  สวนใหญ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน การทํานา ทําสวน ทําไร คาขาย การประมงน้ําจืด รับจางท่ัวไป 
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 3.1.3 สภาพทางสังคม 

 3.1.3.1) ดานการศึกษา 
ตารางท่ี 3.2 แสดงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7  แหง  ดังนี้ 

ลําดับท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม หมูท่ี 8 
2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวังหวาย  หมูท่ี 4 
3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนชมภู   หมูท่ี 11 
4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานหนองจิก   หมูท่ี 12 
5 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหมพรหมสุวรรณ หมูท่ี 13 
6 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองศรีวิชัย    หมูท่ี 14 
7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะแดง หมูท่ี 15 

 
ตารางท่ี 3.3 แสดงโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 7 แหง ดังนี้ 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1 โรงเรียนวัดใหมพรมสุวรรณ 
2 โรงเรียนบานหนองศรีวิชัย 
3 โรงเรียนวัดวังหวาย 
4 โรงเรียนบานหนองจิก 
5 โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 
6 โรงเรียนวัดรัตนชมภ ู
7 โรงเรียนวัดเกาะแดง 

 
 
 
 

ตารางท่ี 3.4 แสดงโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 2 แหง ดังนี้ 
ลําดับท่ี โรงเรียน 

1 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 
2 โรงเรียนวัดใหมพรหมสุวรรณ(โรงเรียนขยายโอกาส) 
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      3.1.3.2) ดานสถาบันและองคกรทางศาสนา   
ตารางท่ี 3.5 แสดงขอมูลสถาบันและองคกรทางศาสนา  

ลําดับ ช่ือวัด หมูท่ี  

1 วัดรัตนโชติการาม (วัดเพชรเอิม)     หมูท่ี 8 

2 วัดอินทรประชาราษฎร  (วัดวังหวาย)   หมูท่ี 4 

3 วัดรัตนชมภู (วัดหนองครอ)    หมูท่ี 11 

4 วัดสามัคคีสโมสร (วัดหนองจิก)    หมูท่ี 12 

5 วัดใหมพรหมสุวรรณ (วัดพรมแสง)    หมูท่ี 13 

6 วัดหนองศรีวิชัย       หมูท่ี 14 

7 วัดไพบูลยศรัทธาทํา (วัดเกาะแดง)   หมูท่ี 15 

 
      3.1.3.3) ดานการสาธารณสุข 
      1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังดาล  หมูท่ี 13 

2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานเกาะแดง หมูท่ี 15 
       3.1.3.4) ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
       - ท่ีทําการตํารวจชุมชนตําบลวังดาล  หมูท่ี 10 จํานวน  1   แหง 
  - มีอาสาสมัครตํารวจชุมชน   หมูท่ี 1 – 16    จํานวน        50    คน 
 - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน        140   คน 
 
  
 
 
 3.1.4 การบริการพ้ืนฐาน  

  3.1.4.1) การคมนาคม  
  1. ถนนลาดยางภายในตําบล 

2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
3. ถนนลูกรัง 
4. สถานีรถไฟ  3  แหง 

- สถานีรถไฟบานพรมแสง  หมูท่ี 13 
- สถานีรถไฟบานหนองศรีวิชัย  หมูท่ี 14 
- สถานีรถไฟบานเกาะแดง    หมูท่ี 15 
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  3.1.4.2) การโทรคมนาคม 
  โทรศัพทสาธารณะ 

  3.1.4.3) การไฟฟา  
  มีการไฟฟามีไฟฟาใชท้ัง 16 หมูบาน  ไมมีไฟฟาใชเฉพาะท่ีบานท่ีกอสรางข้ึนมา

ใหม จํานวนประชากรท่ีใชไฟฟาท้ังสิ้น  2,154  ครัวเรือน 
  3.1.4.4) แหลงน้ําภายในตําบล 
    - แหลงน้ําธรรมชาติ 
    - แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนสาธารณประโยชน 
    - สระน้ํา 
    - ฝายน้ําลน 
    - บอประมง 
    - บอน้ําตื้น 
    - บอโยก 
    - ถังเก็บน้ําแบบ ฝ.33, ฝ.99 
    - บอบาดาล 
    - ระบบประปาหมูบาน  

3.1.4.5) ดานกีฬา ตําบลวังดาลมีสนามกีฬา 4 แหง 
1. สนามกีฬาบานโคกกรวด บานโมกสูง   หมูท่ี 8    (ชาวบานทํา) 
2. สนามกีฬากลางบานพรมแสง บานหนองโคลน  หมูท่ี 13  (อบต.) 
3. สนามกีฬาบานเกาะแดง บานเกาะแดง   หมูท่ี 15  (ป.ป.ส.) 
4. สนามกีฬาอเนกประสงค บานหนองจิก  หมูท่ี 12  (อบต.)  

 
 3.1.5 ขอมูลอ่ืน ๆ 
  3.1.5.1) ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี   
   - ปาชุมชนท้ังสิ้น 40  ไร  
  3.1.5.2) มวลชนจัดตั้ง 
  - ลูกเสือชาวบาน 
  - กลุมอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน 
   - กลุมสตรีแมบาน 
  - ตํารวจบาน 
  
 3.1.6 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลวังดาล มีจํานวนบุคลากรท้ังสิ้น 35 คนซ่ึงศักยภาพตางๆ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
  3.1.6.1) บุคลากรจําแนกตามตําแหนง พนักงานสวนตําบล จํานวน 17 คน  

1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
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3. หัวหนาสํานักปลัด 
4. ผูอํานวยการกองคลัง 
5. ผูอํานวยการกองชาง 
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
7. นักทรัพยากรบุคคล 
8. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
9. นักพัฒนาชุมชน 
10. นักวิชาการสุขาภิบาล 
11. นักวิชาการสาธารณสุข 
12. นักวิชาการการคลัง 
13. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. เจาพนักงานธุรการ (สํานักปลัด) 
15. เจาพนักงานธุรการ (กองคลัง) 
16. เจาพนักงานพัสดุ 

   17. เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
  3.1.6.2) บุคลากรจําแนกตามตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 12 คน 

1. ผูชวยนักวิชาการเกษตร 
2. พนักงานขับรถยนต 
3. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองคลัง) 
4. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  
5. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
6. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (กองชาง)  
7. ผูชวยนายชางโยธา 
8. พนักงานขับเคลื่องจักรกลขนาดเบา 
9. ผูชวยนักวิชาการศึกษา 
10. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 3 อัตรา  

3.1.6.3) บุคลากรจําแนกตามตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 9 คน    
1. นักการภารโรง 
2. พนักงานวิทยุ 
3. พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา (สํานักปลัด)  
4. คนงานท่ัวไป  
5. พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา (กองชาง) 
6. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 4 อัตรา 

  3.1.6.4) บุคลากรจําแนกตามตําแหนง พนักงานจางเหมาบริการ จํานวน 3 คน  
      1. คนสวน 
     2. คนงานท่ัวไป 
    3. พนักงานประจํารถฉุกเฉิน 



17 
 

 
3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 3.6 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

1.เพศ 
ชาย 
หญิง 
เพศท่ีสาม/เพศทางเลือก 

 
180 
220 
0 

 
45.00 
55.00 

0 
รวม 400 100.0 

2.อายุ 
18 - 30 ป 
31 - 50 ป 
51 - 60 ป 
มากกวา 60  ปข้ึนไป 

 
30 
122 
133 
115 

 
7.50 
30.50 
33.25 
28.75 

รวม 400 100.0 
3. ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี  
อ่ืนๆ (ไมไดรับการศึกษา) 

 
261 
96 
12 
18 
5 
8 

 
65.25 
24.00 
3.00 
4.50 
1.25 
2.00 

รวม 400 100.0 
4. อาชีพ 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 
เกษตรกร 
รับจาง  
อ่ืน (ไมไดประกอบอาชีพ)  

 
10 
86 
174 
107 
23 

 
2.50 
21.50 
43.50 
26.80 
5.70 

รวม 400 100.0 
 

 

5. รายไดตอเดือน 
    ต่ํากวา  5,000  บาท 
    5,001 - 10,000  บาท 

 
82 
149 

 
20.50 
37.20 
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    10,001 - 15,000 บาท 
    15,001 - 20,000 บาท 
    20,001  บาทข้ึนไป 

85 
53 
31 

21.30 
13.20 
7.80 

รวม 400 100.0 
งานท่ีมาติดตอขอรับบริการ 

งานท่ี 1 งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ  
งานท่ี 2 งานดานรายไดหรือภาษี 
งานท่ี 3 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
งานท่ี 4 งานดานสาธารณสุข 

 
100 
100 
100 
100 

 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 

รวม 400 100.0 
ทานเคยมาขอรับบริการงานในขอ 6 กี่ครั้งตอป 

นอยกวา 3 ครั้งตอป 
3-5 ครั้งตอป 
มากกวา 5 ครั้งตอป 

 
243 
129 
28 

 
60.8 
32.2 
7.0 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 3.6 พบวาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางสรุปไดดังนี้ 

เพศ กลุมตัวอยางของประชาชนผูรับบริการและตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง
จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.00 
   อายุ กลุมตัวอยางของประชาชนผูรับบริการและตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวางมี 
อายุระหวาง 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 33.25 นอยท่ีคืออายุเฉลี่ยท่ี 18 - 30 ป มีเพียงรอยละ 7.25  

ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางของประชาชนผูรับบริการและตอบแบบสอบถาม สวนใหญ  
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 65.25 รองลงมามีการศึกษามัธยมศึกษา 
จํ านวน  96  คน คิด เป นร อยละ  24 .00  และน อย ท่ีสุ ด  คือ  มีการ ศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 

  อาชีพ กลุมตัวอยางของประชาชนผูรับบริการและตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอาชีพ 
เกษตรกร จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.50 รองลงมามีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 
จํ า น ว น  8 6 ค น  คิ ด เ ป น ร อ ย ล ะ  2 1 . 5 0 แ ล ะ น อ ย ท่ี สุ ด  คื อ  ข า ร า ช ก า ร / รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 

รายไดตอเดือน กลุมตัวอยางของประชาชนผูรับบริการและตอบแบบสอบถาม สวนใหญมี 
รายไดตอเดือน ระหวาง 5,001 - 10,000 บาท จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37.20 รองลงมามีรายได
ระหวาง 10,001 - 15,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.30 และนอยท่ีสุดคือ มีรายได 20,001 
บาทข้ึนไปจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.80 

  งานท่ีมาติดตอขอรับบริการ กลุมตัวอยางของประชาชนผูรับบริการและตอบแบบสอบถาม                   

สวนใหญติดตอขอรับบริการ งานท่ี 1 งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ จํานวน 100 คน คิด

เปนรอยละ 25.0  งานท่ี 2 งานดานรายไดหรือภาษี จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.0 งานท่ี 3 งาน
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ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.0 และงานท่ี 4 งานดาน

สาธารณสุข จํานวน 100 คน  คิดเปนรอยละ 25.0 

จํานวนครั้งท่ีมาขอรับบริการตอป กลุมตัวอยางของประชาชนผูรับบริการและตอบ
แบบสอบถาม สวนใหญมาติดตอขอรับบริการใชบริการนอยกวา 3 ครั้งตอป จํานวน 243 คน คิดเปน  
รอยละ 60.8 รองลงมา คือ ใชบริการ 3-5 ครั้งตอป จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.2 และนอยท่ีสุด 
คือ มาติดตอขอรับบริการจํานวนมากกวา 5 ครั้งตอป มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0  
 
   3.3 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 
ตารางท่ี 3.7 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการมี

ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
ในภาพรวมงานในภาพรวม จําแนกตามงาน 

 
ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ                

ตอการใหบริการ 

n=400 ระดับ         

ความพึงพอใจ 𝑋𝑋 S.D. 

1) งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 4.56 0.64 มากท่ีสุด 
2) งานดานรายไดหรือภาษี 4.55 0.59 มากท่ีสุด 
3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.61 0.59 มากท่ีสุด 
4) งานดานสาธารณสุข 4.75 0.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.58 มากท่ีสุด 
 
จากตารางท่ี 3.7 พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลวังดาล ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 (𝑋𝑋 = 4.52) 
เม่ือพิจารณาเปนรายงาน พบวา สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ งานดานสาธารณสุขอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.75 (𝑋𝑋 = 0.52) รองลงมา คือ งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.61 (𝑋𝑋 = 4.61) งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ อยูในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.56 (𝑋𝑋 = 4.56) งานดานรายไดหรือภาษี อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 (𝑋𝑋 = 4.55) ตามลําดับ 
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3.3 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
ตารางท่ี 3.8  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล ในภาพรวม จําแนกตามงาน 

ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ            
ตอการใหบริการ 

n=400 ระดับ         
ความพึงพอใจ 𝑋𝑋 S.D. 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.60 0.60 มากท่ีสุด 
ดานชองทางการใหบริการ 4.59 0.63 มากท่ีสุด 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.64 0.56 มากท่ีสุด 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.64 0.54 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.58 มากท่ีสุด 
 
 
จากตารางท่ี 3.8 พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลวังดาล ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 (𝑋𝑋 = 4.61) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 (𝑋𝑋 = 4.64) รองลงมาดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ คือ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 (𝑋𝑋 = 4.60) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด 

คือ ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 (𝑋𝑋 = 4.59)  
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3.4 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลวังดาล จําแนกตามงานท่ีผูรับบริการมาติดตอ 

 
1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลวังดาล ในงานท่ี 1 งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 
 

ตารางท่ี 3.9 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการมี
ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 1 งานดานการรักษาความ
สะอาดในท่ีสาธารณะ 

 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการตอการใหบริการ 

n = 100 ระดับ         
ความพึงพอใจ 𝑥𝑥 S.D. 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.58 0.65 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.57 0.67 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.56 0.61 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.54 0.65 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.64 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 3.8 พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 1 งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 (X = 4.56) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก 

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 ( 𝑋𝑋 = 4.58) รองลงมา คือ ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 ( 𝑋𝑋 = 4.57) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยู

ในระดับมากท่ีสุด   โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 ( 𝑋𝑋 = 4.54) 
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ตารางท่ี 3.10 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 1 งานดานการรักษา
ความสะอาดในท่ีสาธารณะ ในรายดาน  

ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการ 
n = 100 ระดับ         

ความพึงพอใจ 𝑥𝑥 S.D. 

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ    
การใหบริการเปนระบบและขั้นตอน  4.53 0.66 มากท่ีสุด 
มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน  4.57 0.64 มากท่ีสุด 
มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน 4.54 0.65 มากท่ีสุด 
มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอน-หลัง อยางยุติธรรม 4.58 0.60 มากท่ีสุด 
มีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการ 4.61 0.65 มากท่ีสุด 

มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจาหนาท่ี/ปายประกาศอยางเหมาะสม 4.66 0.77 มากท่ีสุด 

มีตูรับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการใหบริการ 4.58 0.62 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.65 มากที่สุด 

ดานชองทางการใหบริการ    

มีการใหบริการหลากหลายชองทาง 4.61 0.65 มากท่ีสุด 

มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน 4.59 0.66 มากท่ีสุด 

มีชองทางเลือกการใหบริการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน 4.55 0.64 มากท่ีสุด 

มีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการ 4.52 0.72 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.67 มากที่สุด 

ดานเจาหนาผูใหบริการ    

เจาหนาท่ีใหบริการมีความรูในงานท่ีบริการเปนอยางดี  4.55 0.65 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีใหบริการดวยความย้ิมแยม แจมใส 4.66 0.57 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีใหบริการดวยความกระตือรือรนและเอาใจใส 4.58 0.60 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีบริการดวยความเสมอภาค ตามลําดับกอน-หลัง 4.58 0.62 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีบริการดวยความถูกตองและรวดเร็ว 4.45 0.62 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีใหคําแนะนําหรือชวยตอบขอซักถามไดเปนอยางดี 4.56 0.61 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.61 มากที่สุด 

ดานส่ิงอํานวยความะดวก    

มีปายบอกทางหรือปายแสดงจุดใหบริการ 4.57 0.64 มากท่ีสุด 

สถานท่ีใหบริการมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม โปรง โลง สะอาด 4.44 0.72 มากท่ีสุด 

มีส่ือตางๆ เพื่อบริการ เชน หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน 4.53 0.66 มากท่ีสุด 

ท่ีน่ัง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.61 0.65 มากท่ีสุด 

มีนํ้าด่ืมสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ 4.58 0.60 มากท่ีสุด 
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มีหองนํ้าสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ 4.56 0.61 มากท่ีสุด 

การเดินทางมาติดตอขอรับบริการสะดวก 4.54 0.68 มากท่ีสุด 

มีท่ีจอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 4.55 0.65 มากท่ีสุด 

รวม 4.54 0.65 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 3.10 พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 1 งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ ซ่ึงสามารถพิจารณา
เปนรายดานไดดังนี้ 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตาม 
คาเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจาหนาท่ี/ปายประกาศ

อยางเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 (𝑋𝑋 = 4.66) รองลงมา คือ มีอุปกรณและ

เครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 (𝑋𝑋 = 4.61)  
และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ การใหบริการเปนระบบและข้ันตอน อยูในมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.53 (𝑋𝑋 = 4.53) 
ดานชองทางการใหบริการ สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก 

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้  คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการใหบริการหลากหลายชองทาง อยู ในระดับ 

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 (𝑋𝑋 = 4.61) รองลงมา คือ มีปายแสดงข้ันตอนการใหบริการอยาง

ชัดเจน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 (𝑋𝑋 = 4.59) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ มี
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 

(𝑋𝑋 = 4.52)   
ดานเจาหนาผูใหบริการ สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก 

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความย้ิมแยม แจมใส อยูในระดับมาก

ท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 (𝑋𝑋 = 4.66) รองลงมาเทากัน คือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความ
กระตือรือรนและเอาใจใสและเจาหนาท่ีบริการดวยความเสมอภาค อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.58 (𝑋𝑋 = 4.58)  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ เจาหนาท่ีบริการดวยความถูกตองและรวดเร็ว 

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 (𝑋𝑋 = 4.55) 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก 

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่ีน่ัง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ อยูในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 (𝑋𝑋 = 4.61) รองลงมา คือ มีนํ้าด่ืมสะอาดและเพียงพอตอการ

ใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.58 (𝑋𝑋 = 4.58) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ 
สถานท่ีใหบริการมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม โปรง โลง สะอาด อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 

(𝑋𝑋 = 4.44) 
 

2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลวังดาลในงานท่ี 2 งานดานรายไดหรือภาษี 
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ตารางท่ี 3.11 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 2 งานดานรายไดหรือ
ภาษี ในภาพรวม 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการตอการใหบริการ 

n = 100 ระดับ         
ความพึงพอใจ 𝑥𝑥 S.D. 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.53 0.61 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.43 0.69 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.61 0.56 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.65 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.59 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 3.11 พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 2 งานดานรายไดหรือภาษี อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.55 (𝑋𝑋 = 4.55) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 (𝑋𝑋 = 4.65) รองลงมา คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดย

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 (𝑋𝑋 = 4.61) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุดเทากัน คือ ดานชองทางการใหบริการ อยู

ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 (𝑋𝑋 = 4.43) 
 
ตารางท่ี 3.12  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 2 งานดานรายไดหรือ
ภาษี ในรายดาน  

 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการ 
n = 100 ระดับ         

ความพึงพอใจ 𝑥𝑥 S.D. 

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ    
การใหบริการเปนระบบและขั้นตอน  4.53 0.67 มากท่ีสุด 
มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน  4.45 0.64 มากท่ีสุด 

มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน 4.44 0.70 มากท่ีสุด 

มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอน-หลัง อยางยุติธรรม 4.52 0.61 มากท่ีสุด 

มีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการ 4.56 0.67 มากท่ีสุด 

มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจาหนาท่ี/ปายประกาศอยางเหมาะสม 4.57 0.51 มากท่ีสุด 

มีตูรับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการใหบริการ 4.67 0.52 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.61 มากที่สุด 
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ดานชองทางการใหบริการ    

มีการใหบริการหลากหลายชองทาง 4.39 0.77 มากท่ีสุด 

มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน 4.42 0.64 มากท่ีสุด 

มีชองทางเลือกการใหบริการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน 4.46 0.66 มากท่ีสุด 

มีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการ 4.48 0.68 มากท่ีสุด 

รวม 4.43 0.69 มากที่สุด 

ดานเจาหนาผูใหบริการ    

เจาหนาท่ีใหบริการมีความรูในงานท่ีบริการเปนอยางดี  4.46 0.68 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีใหบริการดวยความย้ิมแยม แจมใส 4.71 0.56 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีใหบริการดวยความกระตือรือรนและเอาใจใส 4.55 0.57 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีบริการดวยความเสมอภาค ตามลําดับกอน-หลัง 4.62 0.54 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีบริการดวยความถูกตองและรวดเร็ว 4.64 0.52 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีใหคําแนะนําหรือชวยตอบขอซักถามไดเปนอยางดี 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.56 มากที่สุด 

ดานส่ิงอํานวยความะดวก    

มีปายบอกทางหรือปายแสดงจุดใหบริการ 4.45 0.63 มากท่ีสุด 

สถานท่ีใหบริการมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม โปรง โลง สะอาด 4.74 0.57 มากท่ีสุด 

มีส่ือตางๆ เพื่อบริการ เชน หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน 4.84 0.48 มากท่ีสุด 

ท่ีน่ัง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.63 0.48 มากท่ีสุด 

มีนํ้าด่ืมสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ 4.61 0.49 มากท่ีสุด 

มีหองนํ้าสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ 4.66 0.49 มากท่ีสุด 

การเดินทางมาติดตอขอรับบริการสะดวก 4.66 0.53 มากท่ีสุด 

มีท่ีจอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 4.61 0.56 มากท่ีสุด 

รวม 4.65 0.53 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 3.12 พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 2 งานดานรายไดหรือภาษี ซ่ึงสามารถพิจารณาเปนรายดาน ไดดังนี้ 
ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตาม 

คาเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีตูรับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการ 

ใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 (𝑋𝑋 = 4.67) รองลงมา คือ มีการมีคําแนะนํา/

เอกสาร/เจาหนาท่ี/ปายประกาศอยางเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 (𝑋𝑋 = 
4.57) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน อยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 (𝑋𝑋 = 4.44) 
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ดานชองทางการใหบริการ สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก 
มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีชองทางเลือกการใหบริการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพ

งานอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 (𝑋𝑋 = 4.48) รองลงมา คือ มีชองทางเลือกการ

ใหบริการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 (𝑋𝑋 = 4.46) 
และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ มีชองทางการใหบริการหลากหลายชองทาง อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 (𝑋𝑋 = 4.39) 
ดานเจาหนาผูใหบริการ สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก 

มากท่ีสุดไปหานอยไดดั งนี้  ค า เฉลี่ยสู งสุด คือ เจาหนา ท่ี ใหบริการดวยความยิ้มแยม แจมใส 

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 (𝑋𝑋 = 4.71) รองลงมา คือ เจาหนาท่ีใหคําแนะนําหรือ

ชวยตอบขอซักถามไดเปนอยางดี อยูในระดับมากมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 (𝑋𝑋 = 4.65) และ
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ เจาหนาท่ีใหบริการมีความรูในงานท่ีบริการเปนอยางดี อยูในระดับความพึง

พอใจมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 (𝑋𝑋 = 4.46) 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก 

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีส่ือตาง ๆ เพื่อบริการ เชน หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน 

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 (𝑋𝑋 = 4.84) รองลงมา คือ สถานท่ีใหบริการมีบรรยากาศ

ท่ีเหมาะสม โปรง โลง สะอาด อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 (𝑋𝑋 = 4.74) และดานท่ีมี
คาเฉลี่ยนอยสุด คือ มีปายบอกทางหรือปายแสดงจุดใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.45 (𝑋𝑋 = 4.45) 
 
3) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลวังดาล ในงานท่ี 3 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
ตารางท่ี 3.13 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 3 งานดานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ในภาพรวม 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการตอการใหบริการ 

n = 400 ระดับ         
ความพึงพอใจ 𝑥𝑥 S.D. 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.57 0.65 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.63 0.58 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.63 0.59 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.63 0.54 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.59 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 3.12 พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลวังดาล งานท่ี 3 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.61 (𝑋𝑋 = 4.61) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุดเทากันท้ัง 3 ดาน คือ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63  

(𝑋𝑋 = 4.63) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57  (𝑋𝑋 = 4.57) 
 

ตารางท่ี 3.14 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 3 งานดานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ในรายดาน 

ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการ 
n = 100 ระดับ         

ความพึงพอใจ 𝑥𝑥 S.D. 

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ    
การใหบริการเปนระบบและขั้นตอน  4.47 0.67 มากท่ีสุด 
มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน  4.58 0.66 มากท่ีสุด 
มีระยะเวลาการใหบริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน 4.54 0.64 มากที่สุด 

มีการใหบริการเปนไปตามลาํดับกอน-หลัง อยางยุติธรรม 4.62 0.60 มากที่สุด 

มีอุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทันสมัยสําหรับใหบริการ 4.60 0.67 มากที่สุด 

มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจาหนาที่/ปายประกาศอยางเหมาะสม 4.64 0.67 มากที่สุด 

มีตูรับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการใหบริการ 4.59 0.66 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.65 มากที่สุด 

ดานชองทางการใหบริการ    

มีการใหบริการหลากหลายชองทาง 4.64 0.62 มากที่สุด 

มีปายแสดงข้ันตอนการใหบริการอยางชัดเจน 4.63 0.60 มากที่สุด 

มีชองทางเลือกการใหบริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน 4.61 0.60 มากที่สุด 

มีอุปกรณและเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทันสมัยสําหรับใหบริการ 4.62 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.58 มากที่สุด 

ดานเจาหนาผูใหบริการ    

เจาหนาที่ใหบริการมีความรูในงานทีบ่ริการเปนอยางด ี  4.61 0.65 มากที่สุด 

เจาหนาที่ใหบริการดวยความยิม้แยม แจมใส 4.55 0.72 มากที่สุด 

เจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรนและเอาใจใส 4.62 0.51 มากที่สุด 

เจาหนาทีบ่ริการดวยความเสมอภาค ตามลาํดับกอน-หลัง 4.64 0.48 มากที่สุด 
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เจาหนาทีบ่ริการดวยความถูกตองและรวดเร็ว 4.68 0.62 มากที่สุด 

เจาหนาที่ใหคําแนะนาํหรือชวยตอบขอซักถามไดเปนอยางด ี 4.67 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.59 มากที่สุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก    

มีปายบอกทางหรือปายแสดงจุดใหบริการ 4.63 0.53 มากที่สุด 

สถานที่ใหบริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปรง โลง สะอาด 4.62 0.49 มากที่สุด 

มีสื่อตางๆ เพื่อบริการ เชน หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน 4.61 0.68 มากที่สุด 

ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.62 0.51 มากที่สุด 

มีน้ําดื่มสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ 4.61 0.49 มากที่สุด 

มีหองน้ําสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ 4.65 0.48 มากที่สุด 

การเดินทางมาติดตอขอรับบริการสะดวก 4.67 0.57 มากที่สุด 

มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 4.63 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.54 มากที่สุด 

จากตารางท่ี 3.14 พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 3 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ซ่ึงสามารถพิจารณาเปน
รายดานได ดังนี้ 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตาม 
คาเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจาหนาท่ี/ปายประกาศ

อยางเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 (𝑋𝑋 = 4.64) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด 

คือ การใหบริการเปนระบบและข้ันตอน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47 (𝑋𝑋 = 4.47) 
ดานชองทางการใหบริการ สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก 

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีชองทางการใหบริการหลากหลายชองทาง อยูในระดับ  

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.64 (𝑋𝑋 = 4.64) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ มีชองทางการใหบริการ

หลากหลายชองทาง อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 (𝑋𝑋 = 4.61) 
  ดานเจาหนาผูใหบริการ สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก 
มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุดเทากัน คือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความถูกตองและรวดเร็ว                

อยู ในระดับมาก ท่ีสุ ด  โดย มีค า เฉลี่ ย เท า กับ  4. 68 (𝑋𝑋 = 4.68 ) และด าน ท่ี มีค า เฉลี่ ยน อยสุ ด 
คือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความยิ้มแยม แจมใส อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55                    

(𝑋𝑋 = 4.55) 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก 

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเดินทางมาติดตอขอรับบริการสะดวก อยูในระดับ 

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 (𝑋𝑋 = 4.67) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ มีสื่อตางๆ เพ่ือบริการ 
เชน หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน และมีน้ําดื่มสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการอยูในท่ีสุด                 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 (𝑋𝑋 = 4.61) 
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4) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 4 

 
ตารางท่ี 3.15 แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 4 งานดานสาธารณสุข
ของประชาชน ในภาพรวม 

 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการตอการใหบริการ 

n = 400 ระดับ         
ความพึงพอใจ 𝑥𝑥 S.D. 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.75 0.51 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.76 0.58 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.76 0.50 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.74 0.46 มากท่ีสุด 

รวม 4.75 0.51 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 3.15 พบวา ประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

วังดาล ในงานท่ี 4 ดานสาธารณสุข อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 (𝑋𝑋 = 4.75) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ               

อยูในระดับมากท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 (𝑋𝑋 = 4.74) รองลงมา คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 (𝑋𝑋 = 4.75) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 (𝑋𝑋 = 4.74) 
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ตารางท่ี 3.16  แสดงคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 4 ดานสาธารณสุข                  
ในรายดาน 

 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการ 
n = 100 ระดับ         

ความพึงพอใจ 𝑥𝑥 S.D. 

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ    
การใหบริการเปนระบบและขั้นตอน  4.71 0.56 มากท่ีสุด 
มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน  4.77 0.49 มากท่ีสุด 

มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน 4.73 0.55 มากท่ีสุด 

มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอน-หลัง อยางยุติธรรม 4.72 0.60 มากท่ีสุด 

มีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการ 4.78 0.46 มากท่ีสุด 

มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจาหนาท่ี/ปายประกาศอยางเหมาะสม 4.83 0.40 มากท่ีสุด 

มีตูรับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการใหบริการ 4.72 0.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.75 0.51 มากที่สุด 

ดานชองทางการใหบริการ    

มีการใหบริการหลากหลายชองทาง 4.75 0.62 มากท่ีสุด 

มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการอยางชัดเจน 4.74 0.62 มากท่ีสุด 

มีชองทางเลือกการใหบริการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน 4.75 0.58 มากท่ีสุด 

มีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการ 4.79 0.48 มากท่ีสุด 

รวม 4.76 0.58 มากที่สุด 

ดานเจาหนาผูใหบริการ    

เจาหนาท่ีใหบริการมีความรูในงานท่ีบริการเปนอยางดี  4.70 0.67 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีใหบริการดวยความย้ิมแยม แจมใส 4.77 0.50 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีใหบริการดวยความกระตือรือรนและเอาใจใส 4.75 0.47 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีบริการดวยความเสมอภาค ตามลําดับกอน-หลัง 4.77 0.43 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีบริการดวยความถูกตองและรวดเร็ว 4.79 0.52 มากท่ีสุด 

เจาหนาท่ีใหคําแนะนําหรือชวยตอบขอซักถามไดเปนอยางดี 4.79 0.45 มากท่ีสุด 

ดานส่ิงอํานวยความะดวก    

มีปายบอกทางหรือปายแสดงจุดใหบริการ 4.73 0.49 มากท่ีสุด 

สถานท่ีใหบริการมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม โปรง โลง สะอาด 4.74 0.46 มากท่ีสุด 

มีส่ือตางๆ เพื่อบริการ เชน หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน 4.73 0.62 มากท่ีสุด 

ท่ีน่ัง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.79 0.41 มากท่ีสุด 

มีนํ้าด่ืมสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ 4.70 0.46 มากท่ีสุด 

มีหองนํ้าสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ 4.73 0.45 มากท่ีสุด 
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การเดินทางมาติดตอขอรับบริการสะดวก 4.79 0.41 มากท่ีสุด 

มีท่ีจอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 4.74 0.42 มากท่ีสุด 

รวม 4.74 0.46 มากที่สุด 

 
จากตารางท่ี 3.16 พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลวังดาล ในงานท่ี 4 ดานสาธารณสุข ซ่ึงสามารถพิจารณาเปนรายดาน ไดดังนี้ 
ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตาม 

คาเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจาหนาท่ี/ปายประกาศ

อยางเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 (𝑋𝑋 = 4.83) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด 

คือ การใหบริการเปนระบบและข้ันตอน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.71 (𝑋𝑋 = 4.71) 
ดานชองทางการใหบริการ สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก 

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการ 

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 (𝑋𝑋 = 4.79) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ มีปายแสดง

ข้ันตอนการใหบริการอยางชัดเจน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 (𝑋𝑋 = 4.74) 
ดานเจาหนาผูใหบริการ สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก 

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความถูกตองและรวดเร็ว และ
เจาหนาท่ีใหคําแนะนําหรือชวยตอบขอซักถามไดเปนอยางดี อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.79 (𝑋𝑋 = 4.79) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ เจาหนาท่ีใหบริการมีความรูในงานท่ีบริการเปนอยางดี อยู

ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 (𝑋𝑋 = 4.70) 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจาก 

มากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้  คาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีท่ีจอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ อยูในระดับ 

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 (𝑋𝑋 = 4.74)  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ มีน้ําดื่มสะอาดและ

เพียงพอตอการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.70 (𝑋𝑋 = 4.70) 
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3.5 ผลการวิเคราะหรอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการใน
องคการบริหารสวนตําบลวังดาล ท้ังในภาพรวม และรายดาน 

 
ตารางท่ี 3.17  แสดงคารอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล ในภาพรวมและรายดาน  

ความพึงพอใจของประชาชนดานการ
บริการสาธารณะ 

n=400 
ระดับคะแนน 

คาเฉล่ีย รอยละ ลําดับ 

1) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.60 96.00 มากท่ีสุด 9 

2) ดานชองทางการใหบริการ 4.59 91.80 มากท่ีสุด 9 
3) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.64 93.80 มากท่ีสุด 9 
4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.64 92.20 มากท่ีสุด 9 

รวม 4.61 92.20 มากท่ีสุด 9 
 

จากตารางท่ี 3.17 พบวา รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล โดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน
คาเฉลี่ยท่ี 4.61 รอยละ 92.20 ระดับคะแนนท่ีได คือ 9 คะแนน 

และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุก
ดาน โดยเรียงลําดับคารอยละจากมากท่ีสุดไปหานอยไดดังนี้ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ            
รอยละ 96.00 รองลงมา คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการรอยละ 93.80 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก                         
รอยละ 92.20 และดานท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ดานชองทางการใหบริการ รอยละ 91.80  
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3.6 ผลการวิเคราะหรอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการใน
องคการบริหารสวนตําบลวังดาล จําแนกตามงานท่ีประชาชนผูรับบริการติดตอขอรับบริการ                  
จากองคการบริหารสวนตําบลวังดาล  
 
ตารางท่ี 3.18  แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจ รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ จําแนกตาม

งานท่ีประชาชนผูรับบริการติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลวังดาล  

งานท่ีใหบริการ 
n=400 

ระดับคะแนน 
คาเฉล่ีย รอยละ ลําดับ 

1) งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 4.56 91.20 มากท่ีสุด 9 
2) งานดานรายไดหรือภาษี 4.55 91.00 มากท่ีสุด 9 
3) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 4.61 92.20 มากท่ีสุด 9 
4) งานดานสาธารณสุข 4.75 95.00 มากท่ีสุด 9 

รวม 4.61 92.20 มากท่ีสุด 9 
 

จากตารางท่ี 3.18 พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการงานตางๆ 
จําแนกตามงานท่ีใหบริการ โดยเรียงลําดับรอยละความพึงพอใจจากมากท่ีสุดไปหานอย ไดดังนี้ 
  1. งานท่ี 4 งานดานสาธารณสุข ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ท่ีสุด อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 คิดเปนรอยละ 91.20 ระดบัคะแนน 9 

  2. งานท่ี 3 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนผูรับบริการมีความพึง
พอใจอยู ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56  คิดเปนรอยละ 92.20 ระดับคะแนน 9 
  3.งานท่ี 1  งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ ประชาชนผูรับบริการมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56  คิดเปนรอยละ 91.20 ระดบัคะแนน 9   

  4. งานท่ี 2 งานดานรายไดหรือภาษี ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 คิดเปนรอยละ 91.00 ระดบัคะแนน 9 
 
3.6 ปญหาและขอเสนอแนะตางๆ จากคําถามปลายเปด 

 

 1. จัดใหมีชองทางการใหบริการหลากหลายชองทาง เชน lineกลุม เพจเฟซบุค สายดวน และ
ชองทาง อ่ืนๆ ในการติดตอ 
 2. จัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการและอํานวยความสะดวกให
เพียงพอ 
 3. จัดหาหรือเพ่ิมการบริการสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน สําหรับผูท่ีมารอรับ
บริการ 
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3.7 ขอเสนอแนะจากคณะผูวิจัย 
 

3.7.1 ขอเสนอแนะดานนโยบาย 
ชวงสถานการณโควิด - 19 ควรลงพ้ืนท่ีสรางความคุยเคยกับประชาชนอยางนอยเดือนละ 1 

ครั้ง เพ่ือเขาถึงปญหาและความตองการของประชาชน เรงดวนท่ีประชาชนตองการ 
 
3.7.2 ขอเสนอในการนําไปปฏิบัติงาน 

1) จัดหาวัคซีนใหกับประชาชนใหรวดเร็ว ตลอดจนสรางความตะหนักถึงภัยจากโรคโควิด -
19 และการปรับตัวในสถาการการแพรระบาดของโรคโควิด -19 รวมท้ังชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) 
เบื้องตน ท้ังนี้เพ่ือความเชื่อม่ันของคนในชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี  

2) ควรมีการสงเสริมอาชีพท่ีเหมาะสม อาชีพเรงดวนแกประชาชน เพ่ิมรายไดท่ีขาดไปในชวง
โรคระบาดท่ีผานมาและปจจุบัน  

 
 

3.7.3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1)  ควรศึกษาและวิจัยเพ่ิมเติมในประเด็นการปรับตัวของประชาชนในชวงสถานการณและ

หลังจากสถานการณโรควิด – 19  
2)  ควรศึกษาการพัฒนาศักยภาพการใหบริการของบุคลากรใหมีสมรรถนะท่ีตอบสนองตอ

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  
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ภาคผนวก ก 
ตัวอยางภาพกิจกรรมดาํเนินการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาพงานท่ี 1 งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพงานท่ี 2 งานดานรายไดหรือภาษี                      
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพงานท่ี 3 งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพงานท่ี 4 การใหบริการดานสาธารณสุข 



 

 
 

 
 
 

ภาพงานท่ี 5 ภาพการใหความรวมมือของประชาชนตอการสํารวจความพึงพอใจ                              
ในการใหบริการสาธารณะขององคการบริการสวนตําบลวังดาล 

 



 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการที่มีตอการใหบริการ 

ขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
คําช้ีแจง  โปรดใสเครื่องหมาย  ท่ีตรงกับความรูสึกของทานตามความเปนจริง 
1.  เพศ  ชาย   หญิง   เพศที่สาม/เพศทางเลือก 

2.  อายุ   18 – 30 ป   31-50 ป   51-60 ป        60 ปข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
   อนุปริญญา/ปวส./ปวท.  ปริญญาตรี 
   สูงกวาปริญญาตรี   อ่ืนๆ................................... 
4.  อาชีพ   ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ   คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 
   รับจาง   เกษตรกร 
   อ่ืนๆ ระบุ ........................  

5.  รายไดตอเดือน   ต่ํากวา  5,000  บาท   5,001 - 10,000  บาท 
   10,001 - 15,000 บาท   15,001 - 20,000 บาท 
   20,001  บาทข้ึนไป  

6.  งานที่ทานมาติดตอขอรับบริการ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
   งานที่ 1 การใหบริการดานการศึกษา (ศูนยพฒันาเด็กเล็กตําบลวังดาล) 
   งานที่ 2 การใหบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ใหความชวยเหลือน้าํอุปโภค/
บริโภค) 
   งานที่ 3 ดานการบริการใหการจัดเก็บภาษ ี
   งานที่ 4 งานการใหบริการดานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
   งานที่ 5 การใหบริการดานสาธารณสุข 
7.  ทานเคยมาขอรับบริการงานในขอ 6 ก่ีคร้ังตอป   
             นอยกวา  3  คร้ังตอป    
             3 - 5  คร้ังตอป    
             มากกวา  5  คร้ังตอป 
 
 
 
 



 

แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการ 

ขององคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

สวนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใหบริการ 

คําช้ีแจง โปรดระบุงานท่ีตองการประเมินความพึงพอใจ     

                งานที่ 1      งานที่ 2       งานที่ 3        งานที่ 4    

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใสเครื่องหมาย    ลงในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด   

 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 

 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

ขอความ ระดับความพึงพอใจ 

ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 5 4 3 2 1 

1.  การใหบริการเปนระบบและข้ันตอน      

2.  มีปายแสดงข้ันตอนการใหบริการอยางชัดเจน      

3.  มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน      

4.  มีการใหบริการเปนไปตามลําดับกอน-หลัง อยางยุติธรรม      

5.  มีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการ                    

6.  มีคําแนะนํา/เอกสาร/เจาหนาท่ี/ปายประกาศ อยางเหมาะสม            

7.  มีตูรับความคิดเห็น / รับแบบประเมินการใหบริการ      

ดานชองทางการใหบริการ 5 4 3 2 1 

1.  มีชองทางการใหบริการหลากหลายชองทาง      

2.  มีปายแสดงข้ันตอนการใหบริการอยางชัดเจน      

3.  มีชองทางเลือกการใหบริการท่ีเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน      

4.  มีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชท่ีทันสมัยสําหรับใหบริการ                    

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 5 4 3 2 1 

1.  เจาหนาท่ีใหบริการมีความรูในงานท่ีบริการเปนอยางดี      

2.  เจาหนาท่ีใหบริการดวยความยิ้มแยม  แจมใส      

3. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความกระตือรือรนและเอาใจใส      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค  ตามลําดับกอน –หลัง      

5. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความถูกตองและรวดเร็ว      

6. เจาหนาท่ีใหคําแนะนําหรือชวยตอบขอซักถามไดเปนอยางดี      

ขอความ ระดับความพึงพอใจ 



 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 5 4 3 2 1 

1. มีปายบอกทางหรือปายแสดงจุดใหบริการ                                

2. สถานท่ีใหบริการมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม   โปรง  โลง  สะอาด      

3. มีสื่อตางๆ เพ่ือบริการ   เชน  หนังสือพิมพ  วารสาร  โทรทัศน      

4. ท่ีน่ัง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ      

5. มีนํ้าดื่มสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ      

6. มีหองนํ้าสะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ      

7. การเดินทางมาติดตอขอรับบริการสะดวก      

8. มีท่ีจอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ      

 

สวนท่ี  3  ปญหาและขอเสนอแนะตางๆ 

โปรดใหขอเสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงการบริการใหดีข้ึน............................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายช่ือคณะผูดําเนินการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายช่ือคณะผูดําเนินการวิจัย  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  ทรายแกว ท่ีปรึกษา 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณุยนุช นิลแสง คณะทํางาน 
3. อาจารยวุฒิวัฒน อนันตพุฒิเมธ นักวิจัย 
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