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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สำคัญขององค์กร
ภาครัฐตามกรอบการพัฒนาปฏิรูประบบราชการ (Administrative Reforms) และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยยังผลให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้รับบริการภายใต้เขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบ คุณภาพการให้บริการ ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่าของงบประมาณ ความสามารถใน 
การตอบสนองและการพัฒนาปรับปรุงการบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
เป็นกลไกหลักขององค์กรภาครัฐในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศที่มีประชาชนเป็น 
ศูนย์กลาง (People center)  

การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นแนวนโยบาย
เชิ งรุ ก  (Proactive) ข อ งอ งค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น โด ยการ เส ริ ม แ รง  (Reinforcements)  
ผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มี เป้าหมายสำคัญอยู่ที่ประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก  
กฎของผลกระทบ (Law of Effect) กล่าวว่า บุคคลที่ได้รับผลลัพธ์เชิงบวกหรือมีความพึงพอใจ บุคคลนั้น
ก็จะกระทำพฤติกรรมเช่นนั้นซ้ำอีก ดังนั้น  กระบวนการเสริมแรงโดยการให้ รางวัลภ ายนอก 
(Extrinsic rewards) และการให้รางวัลภายใน (Intrinsic rewards) น่าจะเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์
อันหนึ่งที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาปรับปรุงการบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องแก่
หน่วยงานภาครัฐ ต่อไป 
 1. ผลการประเมินและข้อเสนอที่ ได้จากการประเมินครั้ งนี้  ปรากฏรายละเอียด ดั งนี้   
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.85) คิดเป็นร้อยละ 95.28 โดยเมื่อพิจารณาในรายโครงการพบว่า ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจต่องานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 96.66 รองลงมา ได้แก่ งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (X  = 4.85) คิดเป็นร้อยละ 96.92 และงานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(X  = 4.84) คิดเป็นร้อยละ 93.43 ส่วนลำดับสุดท้าย ได้แก่ งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงิน

ให้แก่ผู้พิการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.11 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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กิจกรรมและภารกิจ 

ร้อยละความพึงพอใจ 
กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ช่องทาง 
การให้ 
บริการ 

เจ้าหน้าที/่
บุคลากร
ให้บริการ 

สถานที่และ
สิ่งอำนวย

ความสะดวก 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
รวม 

1. งานด้านการขึ้นทะเบียน
และการจ่ายเงินให้แก่  
ผู้พิการ 94.10 95.10 93.67 94.10 93.60 94.11 
2. งานด้านการจัดเก็บ
ภาษีป้าย 81.00 94.83 97.00 96.80 97.50 93.43 
3. งานด้านการขออนุญาต
ป ลู ก ส ร้ า ง  ดั ด แ ป ล ง  
รื้อถอน อาคาร 83.28 100.00 100.00 100.00 100.00 96.66 
4. งานด้านการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 97.83 95.63 97.71 96.52 96.88 96.92 

รวม 89.05 96.39 97.09 96.86 97.00 95.28 
 
 2. ข้อเสนอแนะ   
 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทำให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
และจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  (Continuous 
Improvement) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้   

 2.1 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย และงานด้านการขอ
อนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น 
จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อาจปฏิบัติ ดังนี้   

  2.1.1 พัฒนาความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน  
  2.1.2 พัฒนาความถูกต้องแม่นยำและชัดเจน  
  2.1.3 ความสามารถเข้าถึงได้ง่ายในการได้รับการบริการ  
  2.1.4 ความชัดเจนของข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการบริการ ณ จุดบริการ  
  2.1.5 การให้บริการตลอดเวลาและยืดหยุ่น  



ค 
 

 2.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ 
มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ในด้าน 
ผลการปฏิบัติงาน เป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอ 
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อาจปฏิบัติ ดังนี้   
   2.2.1 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
และงบประมาณเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกิจกรรมการงานต่างๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   2.2.2 การจัดกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนและบริบทของ
เศรษฐกิจ สังคมชุมชน ภายใต้กรอบของการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้ 1) การสำรวจ
ปัญหาและข้อมูลชุมชน 2) การวิเคราะห์และจัดกลุ่มปัญหา 3) การกำหนดแผนงาน/โครงการรองรับ  
4) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5) การกำหนดกรอบงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็น  
6) การเสนอและบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี หรือ 5 ปี ขององค์กรฯ 7) การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 8) การทบทวนหรือยุติแผนงาน/โครงการ    
  2.3 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ในด้านช่องทางการ
ให้บริการ เป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอ 
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อาจปฏิบัติ ดังนี้   

  2.3.1 จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง อาทิ โทรศัพท์  
สายด่วน Website กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์  

  2.3.2 การติดตามผลการบริการ (After service) และการสำรวจข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback)  



คำนำ 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหนึ่งที่มีภารกิจที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ (ประหยัด) และประสิทธิผล 
(สำเร็จตามเป้าหมาย) มีคุณภาพมาตรฐานบริหารงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

ในปีงบประมาณ 2564 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี ได้มีการประเมินความพึงพอใจการให้บริการตามกิจกรรมและภารกิจ จำนวน 4 งาน ได้แก่  
1) งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ 2) งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 3) งานด้าน
การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร และ 4) งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล 

การสำรวจความพึงพอใจในครั้งนี้ เพ่ือประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานราชการในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  มิติที่  2  
ด้านคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ต่อไป 

 
 
 
       สถาบันวิจัยและพัฒนา 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ก 
คำนำ ง 
สารบัญ จ 
สารบัญตาราง ช 
บทที่ 1 บทนำ 1 

1.ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1 
2.วัตถุประสงค์การศึกษา 3 
3.ขอบเขตของการศึกษา 3 
4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4 
5.นิยามศัพท์เฉพาะ 4 
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2.แนวคิดเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 13 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 การปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Self Government)  
เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม จากความสำคัญดังกล่าวจึงทำให้มีการให้ความสำคัญกับ 
การกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งวีระศักดิ์  เครือเทพ (2548 : 13-19)   
ได้กล่าวว่า การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือในการปรับโครงสร้างอำนาจรัฐ
ประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีอำนาจการปกครองตนเองโดยปลอดจากการแทรกแซงของ
รัฐบาลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การใช้อำนาจรัฐในชุมชนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนที่มีความหลากหลายตามระดับพัฒนาการของชุมชนแต่ละแห่งได้อย่าง
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยหลักการสำคัญที่สนับสนุนเหตุผลและความจำเป็นของการปกครองท้องถิ่นก็คือ  
(1) เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย การพัฒนา และการมีส่วนร่วม  
(2) เพื่อสร้างความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ (3) เพื่อการสร้าง
สมดุลแห่งรัฐในการใช้อำนาจปกครองบริหารในยุคสมัยแห่งประชาธิปไตย และ (4) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร หลักการสำคัญของการกระจายอำนาจตาม
แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 มีสามประการ ได้แก่ หลักความ
เป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
การเงินการคลังของตนเองภายใต้กรอบของกฎหมายและภายใต้หลักความเป็นรัฐเดี่ยวในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลักการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐใน
การบริหารราชการแผ่นดินโดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะ
ระดับชุมชน ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผิดชอบการดำเนินภารกิจของรัฐใน
ระดับประเทศและในระดับภูมิภาค และให้คำปรึกษา สนับสนุน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงเท่าที่จำเป็น และหลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ประหยัด) และประสิทธิผล (สำเร็จตามเป้าหมาย) มีคุณภาพมาตรฐานบริหารงานอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการตรวจสอบผล  
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมี  
5 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
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กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้มีการจัดความสัมพันธ์ใน  
เชิงบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปัจจุบันเผชิญความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย 
ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกาภิวัฒน์   
และการเปิดเสรีในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นแรงผลักดันและส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อาจกล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐ ทำหน้าที่
ร่วมกับรัฐบาล ในลักษณะที่ เสริมแรงกัน ไม่ใช่การแข่งขัน หน้าที่ของรัฐบาลระดับชาติ ได้แก่   
การกำหนดเป้าหมายเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระดับมหภาค สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทำหน้าที่ผลิตบริการสาธารณะท้องถิ่น (Local Public goods) กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ คือ การทำงาน
ใกล้ชิดกับประชาชน รู้ข้อมูลและความต้องการ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อปัญหาท้องถิ่นรวดเร็วกว่า 
เช่นเดียวกัน ระบบการผลิตบริการของท้องถิ่นจะมีลักษณะที่หลากหลาย (Diversity) ตามสภาพแต่ละ
ท้องถิ่น นอกจากนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำงานภายใต้บรรยากาศการแข่งขันและมี  
การเปรียบเทียบข้ามพ้ืนที่และหน่วยงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นอีกหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่เกิดข้ึนภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจการปกครองขั้นพ้ืนฐานของ
รัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ใน
การจัดทำ บำรุงรักษา และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยยึดหลักการว่า ประชาชนต้องได้รับการ
บริการสาธารณะที่ดีขึ้นไม่ต่ำกว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมดำเนินการและติดตามตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นหลักประกันว่าประชาชนไม่ว่าจะ
อยู่ส่วนใดของประเทศ จะได้รับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ำที่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการบริหารจัดการองค์กรบริหารส่วนตำบลควรต้องดำเนินให้เกิดประโยชน์กับ
ท้องถิ่นอย่างสูงสุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลจึงจัดให้มีการประเมินการบริหารจัดการที่ดี  
ซึ่งดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 มิติด้าน
ประสิทธิผลในแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 
3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะในมิติที่ 2  
ด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้น องค์การบริหาร  



3 

 

ส่วนตำบลต้องประสานงานกับสถาบันภายนอก ที่เป็นกลางเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ได้ร่วมมือกับ 
“สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจตาม
กิจกรรมและภารกิจ จำนวน 4 งาน ได้แก่ 1) งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ  
2) งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร  
และ 4) งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการ 
ขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย งานด้านการขออนุญาต 
ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร และงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 
3. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจการให้บริการที่มีต่องานด้านการขึ้นทะเบียนและการ
จ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร และงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยสำรวจความพึงพอใจจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และ
สิ่งอำนวยความสะดวก และด้านผลการปฏิบัติงาน 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ  หน่วยงานเอกชน ที่ได้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
(Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้พิการ งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร 
และงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 

  3.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  เพศ  อายุ อาชีพ ประเภทผู้รับบริการ 
 3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงิน

ให้แก่ผู้พิการ งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร 
และงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 ทำให้ทราบความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 4.2 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวางแผนการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจในการให้บริการ  หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อ
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ สถานที่และ
สิ่งอำนวยความสะดวก  และผลการปฏิบัติงาน 
  กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ หมายถึง การอธิบาย ชี้แจง แนะนำ
ขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน เป็นไปตามขั้นตอน มีความรวดเร็ว และทันเวลา มีการลำดับ
ก่อนหลัง มีความเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที 
  ช่องทางการให้ บริการ หมายถึ ง การประกาศข่ าว  ประชาสัม พันธ์  มี ช่ องทาง 
การประสานงาน มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์การให้บริการให้ประชาชนเข้าใจใน 
การดำเนินงานชัดเจน 
  เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรมีการแต่งกายเรียบร้อย 
เหมาะสม ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่  และมีความพร้อมใน 
การให้บริการ มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีความรู้ ความสามารถ และให้บริการด้วย ความซื่อสัตย์  
สุจริต 
  สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความสะดวกใน
การเดินทาง มีที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอบริการที่เพียงพอ มีการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ มีคุณภาพและมีความทันสมัย สะอาด 
เรียบร้อย  มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการและป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เข้าใจง่าย 
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  ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมและโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน มีการสำรวจและประเมินความต้องการเบื้องต้นก่อนดำเนินงาน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
มีความโปร่งใส มีประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม ในกรณีที่ผลการดำเนินงานมีความบกพร่อง สามารถ
ปรับปรุง แก้ไขได้ 
 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่เคยเข้ารับบริการงานด้าน
การขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย งานด้านการขออนุญาต 
ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร และงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สำคัญขององค์กร
ภาครัฐตามกรอบการพัฒนาปฏิรูประบบราชการ (Administrative Reforms) และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยยังผลให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้รับบริการภายใต้เขตพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบ คุณภาพการให้บริการ ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่าของงบประมาณ ความสามารถใน 
การตอบสนองและการพัฒนาปรับปรุงการบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
เป็นกลไกหลักขององค์กรภาครัฐในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศที่มีประชาชนเป็น 
ศูนย์กลาง (People center)  

การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นแนวนโยบาย
เชิ งรุ ก  (Proactive) ข อ งอ งค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น โด ยการ เส ริ ม แ รง  (Reinforcements)  
ผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มี เป้าหมายสำคัญอยู่ที่ประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก  
กฎของผลกระทบ (Law of Effect) กล่าวว่า บุคคลที่ได้รับผลลัพธ์เชิงบวกหรือมีความพึงพอใจ บุคคลนั้น
ก็จะกระทำพฤติกรรมเช่นนั้นซ้ำอีก ดังนั้น  กระบวนการเสริมแรงโดยการให้ รางวัลภ ายนอก 
(Extrinsic rewards) และการให้รางวัลภายใน (Intrinsic rewards) น่าจะเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์
อันหนึ่งที่ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาปรับปรุงการบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องแก่
หน่วยงานภาครัฐ ต่อไป 
 1. ผลการประเมินและข้อเสนอที่ ได้จากการประเมินครั้ งนี้  ปรากฏรายละเอียด ดั งนี้   
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.85) คิดเป็นร้อยละ 95.28 โดยเมื่อพิจารณาในรายโครงการพบว่า ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจต่องานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 96.66 รองลงมา ได้แก่ งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (X  = 4.85) คิดเป็นร้อยละ 96.92 และงานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

(X  = 4.84) คิดเป็นร้อยละ 93.43 ส่วนลำดับสุดท้าย ได้แก่ งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงิน

ให้แก่ผู้พิการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.11 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  
 
 
 



ข 
 

 
กิจกรรมและภารกิจ 

ร้อยละความพึงพอใจ 
กระบวนการ/
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ช่องทาง 
การให้ 
บริการ 

เจ้าหน้าที/่
บุคลากร
ให้บริการ 

สถานที่และ
สิ่งอำนวย

ความสะดวก 

ผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
รวม 

1. งานด้านการขึ้นทะเบียน
และการจ่ายเงินให้แก่  
ผู้พิการ 94.10 95.10 93.67 94.10 93.60 94.11 
2. งานด้านการจัดเก็บ
ภาษีป้าย 81.00 94.83 97.00 96.80 97.50 93.43 
3. งานด้านการขออนุญาต
ป ลู ก ส ร้ า ง  ดั ด แ ป ล ง  
รื้อถอน อาคาร 83.28 100.00 100.00 100.00 100.00 96.66 
4. งานด้านการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 97.83 95.63 97.71 96.52 96.88 96.92 

รวม 89.05 96.39 97.09 96.86 97.00 95.28 
 
 2. ข้อเสนอแนะ   
 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทำให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
และจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  (Continuous 
Improvement) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้   

 2.1 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย และงานด้านการขอ
อนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ เป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น 
จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อาจปฏิบัติ ดังนี้   

  2.1.1 พัฒนาความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน  
  2.1.2 พัฒนาความถูกต้องแม่นยำและชัดเจน  
  2.1.3 ความสามารถเข้าถึงได้ง่ายในการได้รับการบริการ  
  2.1.4 ความชัดเจนของข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการบริการ ณ จุดบริการ  
  2.1.5 การให้บริการตลอดเวลาและยืดหยุ่น  
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 2.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ 
มีผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ในด้าน 
ผลการปฏิบัติงาน เป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอ 
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อาจปฏิบัติ ดังนี้   
   2.2.1 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
และงบประมาณเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือสร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกิจกรรมการงานต่างๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   2.2.2 การจัดกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนและบริบทของ
เศรษฐกิจ สังคมชุมชน ภายใต้กรอบของการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้ 1) การสำรวจ
ปัญหาและข้อมูลชุมชน 2) การวิเคราะห์และจัดกลุ่มปัญหา 3) การกำหนดแผนงาน/โครงการรองรับ  
4) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5) การกำหนดกรอบงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็น  
6) การเสนอและบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี หรือ 5 ปี ขององค์กรฯ 7) การปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 8) การทบทวนหรือยุติแผนงาน/โครงการ    
  2.3 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
โพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ในด้านช่องทางการ
ให้บริการ เป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอ 
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อาจปฏิบัติ ดังนี้   

  2.3.1 จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง อาทิ โทรศัพท์  
สายด่วน Website กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์  

  2.3.2 การติดตามผลการบริการ (After service) และการสำรวจข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback)  
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการศึกษา 

 
การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เก้าต้น  

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย งานด้านการขอ
อนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร และงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. รูปแบบการดำเนินการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ผู้ใช้บริการ ในกิจกรรมและภารกิจ จำนวน 4 งาน ได้แก่ งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้พิการ งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร และงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงาน

เอกชน ที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  

จำนวน 2,230 คน จำแนกตามกิจกรรมและภารกิจ จำนวน 4 งานดังนี้ 

  1) งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ จำนวน   265   คน 

  2) งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย    จำนวน   132   คน 

  3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร จำนวน   300   คน 

  4) งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จำนวน  1,533  คน 

 2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่ได้รับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  จำนวน 339 คน ซึ่งจำนวนที่
เก็บรวบรวมได้จริง จำนวน 400 คน โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรของยามาเน่ย์  
(Yamane.1973 : 725) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05  
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        n = 
N

1+Ne2 

 
 
      เมื่อ N = ขนาดของประชากร 
       e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 
       n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
 
แทนสูตรได้ดังนี ้

n = 
2,230

1+2,230 (0.05) 2
 

 

               n  =  
2,230

6.5750
   = 339.16 

 
                
 จากนั้นทำการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่
คำนึงถึงความเป็นไปได้ทางสถิติ โดยทำการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะของผู้ใช้บริการในแต่ละงาน  
ตามสั ดส่ วนของผู้ ใช้ บ ริการในแต่ ละงาน  (Probability proportionate to size sampling)  
จำนวน 339 คน  รวมทั้งสิ้นจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง จำนวน 400 คน โดยสามารถสรุปเป็น
ตารางได้ดังนี ้
 

 
ประเภทงาน 

จำนวน
ประชากร 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ตามสัดส่วน 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
ที่เก็บจริง 

1. งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่  
ผู้พิการ 

 
265 

 
40 

 
50 

2. งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 132 20 30 
3. งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง  
รื้อถอน อาคาร 

 
300 

 
46 

 
60 

4. งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,533 233 260 
รวม 2,230 339 400 

 



71 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นเครื่องมือในการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
4 ฉบับ ได้แก่ 1) งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ 2) งานด้านการจัดเก็บภาษี
ป้าย 3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร และ 4) งานด้านการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซ่ึงแต่ละฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์จะนำเสนอและพรรณนาลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับบริการ ทำให้เห็นลักษณะและธรรมชาติของกลุ่มตัวอย่าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการบริการ  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ ประเภทผู้รับบริการ 

 3.1.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการ 
ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอระดับความพึงพอใจการให้บริการในแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย  
5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรให้บริการ  ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านผลการปฏิบัติงาน โดยผู้ศึกษาได้
กำหนด ลักษณะของแบบสอบถามตามวิธีการวัดทัศนคติแบบลิเคิร์ต (Likert’s scale) ดังนี้ 
   1) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  คะแนน เท่ากับ 5 
   2) ระดับความพึงพอใจมาก  คะแนน เท่ากับ 4 
   3) ระดับความพึงพอใจปานกลาง  คะแนน เท่ากับ 3 
   4) ระดับความพึงพอใจน้อย  คะแนน เท่ากับ 2 
   5) ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  คะแนน เท่ากับ 1 
  3.1.3 ตอนที่  3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการ
ให้บริการของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อคำถามปลายเปิด  
 3.2 การสร้างเครื่องมือมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  3.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจของการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  และแนวคิดการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2.2 นำข้อมูลที่ได้มาสร้างกรอบการวัดความพึงพอใจ พร้อมทั้งนิยามเชิงทฤษฎี และ
นิยามเชิงปฏิบัติการ 
  3.2.3 สร้างเครื่องมือตามนิยามเชิงปฏิบัติการของความพึงพอใจในการให้บริการ 
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  3.2.4 ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามความพึงพอใจการ
ให้บริการ และพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถาม  
  3.2.5 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
  3.2.6 นำแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างตาม
ประเด็นที่สำรวจ 
  3.2.7 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นและความต้องการที่ต้องการ 
  3.2.8 สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการขององค์การ 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวมรวมข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้ คณะผู้ศึกษา
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเภทงานที่ให้บริการ
ตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้ 
 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ในส่วนของระดับความพึงพอใจ เกณฑ์ที่นำมาใช้แปลความหมายของค่าเฉลี่ย ผู้ศึกษาได้
กำหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 100) 

 1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
 2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการประเมินใน 5 เรื่อง โดยนำเสนอผลการประเมิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานบริการในภาพรวม 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ 
ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง  

รื้อถอน อาคาร 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

ส่วนที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานบริการในภาพรวม 
  
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม   X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ 4.70 0.46 มากที่สุด 94.11 
2. งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 4.84 0.36 มากที่สุด 93.43 
3. งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร 5.00 0.03 มากที่สุด 96.66 
4. งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.85 0.37 มากที่สุด 96.92 

รวม 4.85 0.30 มากที่สุด 95.28 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า 
 ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.85) คิดเป็นร้อยละ 95.28 
โดยเมื่อพิจารณาในรายโครงการพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง 

ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 96.66 รองลงมา ได้แก่ 

งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.85) คิดเป็นร้อยละ 
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96.92 และงานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.84) คิดเป็นร้อยละ 93.43 
ส่วนลำดับสุดท้าย ได้แก่ งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

(X  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.11 
 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลทั่วไป งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ ประกอบด้วย 
เพศ อายุ อาชีพ และประเภทผู้รับบริการ 

 

รายการ จำนวน/คน ร้อยละ 
เพศ 
    1. ชาย 24 

 
48.00 

    2. หญิง 26 52.00 
อาย ุ
    1. ต่ำกว่า 26 ปี 3 6.00 
    2. 26 – 40 ปี 5 10.00 
    3. 41 – 55 ปี 11 22.00 
    4. 56 – 69 ปี 28 56.00 

5. 70 ปีขึ้นไป 3 6.00 
อาชีพ 

1. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 10 20.00 
2. รับจ้างทั่วไป 12 24.00 

    3. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 7 14.00 
4. เกษตรกร/ประมง 5 10.00 
5. ว่างงาน 16 32.00 

ประเภทผู้รับบริการ     
 1. ประชาชน 

 
50 

 
100.00 

รวม 50 100.00 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ  52.00  

และเพศชาย จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 
มีอายุ ระหว่าง 56 – 69 ปี  จำนวน 28 คน คิด เป็นร้อยละ  56.00 รองลงมาได้แก่   

อายุระหว่าง 41 – 55 ปี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และอายุระหว่าง 26 – 40 ปี  
จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

ส่วนใหญ่ว่างงาน จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และอาชีพค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ จำนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 

ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ 
 

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ 
ผู้พกิาร ในภาพรวม 

 

งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ 4.71 0.46 มากที่สุด 94.10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.76 0.43 มากที่สุด 95.10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรให้บริการ 4.68 0.47 มากที่สุด 93.67 
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 4.71 0.46 มากที่สุด 94.10 
5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.68 0.47 มากที่สุด 93.60 

รวม 4.70 0.46 มากที่สุด 94.11 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ 

ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.11 โดยเมื่อพิจารณาในรายด้าน

พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.76)  
คิดเป็นร้อยละ 95.10 รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ และด้านสถานที่และ
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สิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.10 และด้านเจ้าหน้าที่ /

บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.67 
 

2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ 
 

ตารางที่ 4.4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีงานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ 
ผู้พิการ ในแต่ละด้าน 

 

งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว 4.68 0.47 มากที่สุด 93.60 
2. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา 4.82 0.39 มากที่สุด 96.40 
3. การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน  4.70 0.46 มากที่สุด 94.00 
4. มีการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่อง
อย่างชัดเจน 4.62 0.49 มากที่สุด 92.40 

รวม 4.71 0.46 มากที่สุด 94.10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสาย เว็บไซด์ 4.70 0.46 มากที่สุด 94.00 
2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และ
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น 4.70 0.46 มากที่สุด 94.00 
3. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.82 0.39 มากที่สุด 96.40 
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจใน
ขั้นตอนการข้ึนทะเบียนและการรับเงินยังชีพผู้พิการ 4.80 0.40 มากที่สุด 96.00 

รวม 4.76 0.43 มากที่สุด 95.10 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 4.64 0.48 มากที่สุด 92.80 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง  4.72 0.45 มากที่สุด 94.40 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 
และมีความพร้อมในการให้บริการ 4.66 0.48 มากที่สุด 93.20 
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และ
รวดเร็ว 4.66 0.48 มากที่สุด 93.20 
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.74 0.44 มากที่สุด 94.80 
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของ
ตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 4.68 0.47 มากที่สุด 93.60 

รวม 4.68 0.47 มากที่สุด 93.67 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 4.68 0.47 มากที่สุด 93.60 
2. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งรอ
รับบริการ มีความเพียงพอ 4.60 0.49 มากที่สุด 92.00 
3. สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวก
ต่อการใช้บริการ 4.82 0.39 มากที่สุด 96.40 
4. ป้ ายแสดง ข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.72 0.45 มากที่สุด 94.40 

รวม 4.71 0.46 มากที่สุด 94.10 
ด้านผลการปฏิบัติงาน 
1. การดำเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน 4.64 0.48 มากที่สุด 92.80 
2. การดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส 4.68 0.47 มากที่สุด 93.60 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการดำเนินงานมี
ความบกพร่อง 4.72 0.45 มากที่สุด 94.40 
4. กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์เหมาะสม 4.66 0.48 มากที่สุด 93.20 
5. ผู้พิการสามารถข้ึนทะเบียนและได้รับเงินอย่างครบถ้วน
ทุกคน 4.70 0.46 มากที่สุด 94.00 

รวม 4.68 0.47 มากที่สุด 93.60 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า  
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.10 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจในเรื่อง การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 4.82) คิดเป็นร้อยละ 96.40 รองลงมาได้แก่ การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความ

เสมอภาคเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 และขั้นตอนการ

ให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากที่สุด (X  = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.10 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจในเรื่อง จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.82)  
คิดเป็นร้อยละ 96.40 รองลงมา ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในขั้นตอน

การขึ้นทะเบียนและการรับเงินยังชีพผู้พิการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 
และการประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์, มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และหลากหลาย 
เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต  คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น  อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 
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ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้ ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.67 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคำถาม ชี้แจง

หรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.74) 
คิดเป็นร้อยละ 94.80 รองลงมา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง  

อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.72) คิดเป็นร้อยละ 94.40 และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ไม่รับสิ่งของตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ  อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.10 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจในเรื่อง สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการ  

อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.82) คิดเป็นร้อยละ 96.40 รองลงมาได้แก่ ป้ายแสดง ข้อความบอกจุด

ให้บริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.72)  
คิดเป็นร้อยละ 94.40 และสถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ อยู่ในระดับ

มากที่สุด (X  = 4.68) คดิเป็นร้อยละ 93.60 
ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง 

มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการดำเนินงานมีความบกพร่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.72) 
คิดเป็นร้อยละ 94.40 รองลงมาได้แก่ ผู้พิการสามารถขึ้นทะเบียนและได้รับเงินอย่างครบถ้วนทุกคน 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 และการดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วย

ความโปร่งใส อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 
3.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลทั่วไป งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และ
ประเภท ผู้รับบริการ     

 

รายการ จำนวน/คน ร้อยละ 
เพศ 
    1. ชาย 13 

 
43.33 

    2. หญิง 17 56.67 
อาย ุ
    1. 26 – 40 ปี 14 46.67 

2. 41 – 55 ปี 14 46.67 
3. 56 – 69 ปี 1 3.33 
4. 70 ปีขึ้นไป 1 3.33 

อาชีพ 
1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 3.33 
2. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 14 46.67 
3. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 14 46.67 
4. นักเรียน/นักศึกษา 1 3.33 

ประเภทผู้รับบริการ     
1. ประชาชน 

 
30 

 
100.00 

รวม 30 100.00 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67  

และเพศชาย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 
มีอายุระหว่าง 26 – 40 ปี, อายุระหว่าง 41 – 55 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 

และอายุระหว่าง 56 – 69 ปี, อายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 



81 
 

ส่วนใหญ่มีอาชีพผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ , อาชีพค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ จำนวน  
14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.33 

ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 
 

ตารางที่  4.6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย ในภาพรวม 
 

งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ 4.86 0.35 มากที่สุด 81.00 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.74 0.44 มากที่สุด 94.83 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรให้บริการ 4.85 0.36 มากที่สุด 97.00 
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 4.87 0.33 มากที่สุด 96.80 
5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.88 0.33 มากที่สุด 97.50 

รวม 4.84 0.36 มากที่สุด 93.43 

  
จากตารางที่ 4.6 พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย ในภาพรวม อยู่ในระดับ

มากที่สุด (X  = 4.84) คิดเป็นร้อยละ 93.43 โดยเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจใน ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.88) คิดเป็นร้อยละ 97.50 รองลงมา

ได้แก่ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.87) คิดเป็นร้อยละ 

96.80 และด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.86) คิดเป็น 
ร้อยละ 81.00 
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3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 
 

ตารางที่ 4.7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย ในแต่ละด้าน 
 

งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว 4.73 0.45 มากที่สุด 94.67 
2. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา 4.97 0.18 มากที่สุด 99.33 
3. การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน  4.83 0.38 มากที่สุด 96.67 
4. มีการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่อง
อย่างชัดเจน 4.83 0.38 มากที่สุด 96.67 
5. การแจ้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการขอรับ
บริการอย่างชัดเจน 4.93 0.25 มากที่สุด 98.67 

รวม 4.86 0.35 มากที่สุด 81.00 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสาย เว็บไซด์ 4.80 0.41 มากที่สุด 96.00 
2. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.90 0.31 มากที่สุด 98.00 
3. มีเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวแจกเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้หรือภาษี 4.57 0.50 มากที่สุด 91.33 
4. มีตัวอย่างแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์มการ
ยื่นภาษีมีความชัดเจน 4.70 0.47 มากที่สุด 94.00 

รวม 4.74 0.44 มากที่สุด 94.83 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 4.67 0.48 มากที่สุด 93.33 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง  4.83 0.38 มากที่สุด 96.67 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 
 

งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 
และมีความพร้อมในการให้บริการ 4.90 0.31 มากที่สุด 98.00 
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และ
รวดเร็ว 4.93 0.25 มากที่สุด 98.67 
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.80 0.41 มากที่สุด 96.00 
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับ
สิ่งของตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทาง 
มิชอบ 4.97 0.18 มากที่สุด 99.33 

รวม 4.85 0.36 มากที่สุด 97.00 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 4.77 0.43 มากที่สุด 95.33 
2. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์
สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ 4.90 0.31 มากที่สุด 98.00 
3. สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวก
ต่อการติดต่อขอรับบริการ 4.97 0.18 มากที่สุด 99.33 
4. ป้ าย แสดงข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.90 0.31 มากที่สุด 98.00 
5. มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.83 0.38 มากที่สุด 93.33 

รวม 4.87 0.33 มากที่สุด 96.80 
ด้านผลการปฏิบัติงาน 
1. การดำเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน 4.73 0.45 มากที่สุด 94.67 
2. การดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส 4.97 0.18 มากที่สุด 99.33 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 

 

งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

3. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามลำดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 4.93 0.25 มากที่สุด 98.67 
4. กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชน
ส่วนรวม 4.87 0.35 มากที่สุด 97.33 

รวม 4.88 0.33 มากที่สุด 97.50 

 
จากตารางที่ 4.7 พบว่า  
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.86) คิดเป็นร้อยละ 81.00 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจในเรื่อง การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 4.97) คิดเป็นร้อยละ 99.33 รองลงมาได้แก่ การแจ้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการขอรับ

บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.93) คิดเป็นร้อยละ 98.67 และการให้บริการ
เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน, มีการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ

ในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.67 
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากที่สุด (X  = 4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.83 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจในเรื่อง จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ  อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.90)  
คิดเป็นร้อยละ 98.00 รองลงมาได้แก่ การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ 
ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์  อยู่ในระดับมากที่สุด 

(X  = 4.80) คิดเป็นร้อยละ 96.00 และมีตัวอย่างแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์มการยื่นภาษี

มีความชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.70) คิดเป็นร้อยละ 94.00 
ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้ ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.85) คิดเป็นร้อยละ 97.00 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของตอบแทน หรือสินบน 
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และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.97) คิดเป็นร้อยละ 99.33 รองลงมา 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.93) 
คิดเป็นร้อยละ 98.67 และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมใน

การให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.90) คิดเป็นร้อยละ 98.00 
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.87) คิดเป็นร้อยละ 96.80 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจในเรื่อง สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อขอรับ

บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.97) คิดเป็นร้อยละ 99.33 รองลงมาได้แก่ สิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ, ป้าย แสดง
ข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด 

(X  = 4.90) คิดเป็นร้อยละ 98.00 และมีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ อยู่ในระดับ

มากที่สุด (X  = 4.83) คิดเป็นร้อยละ 93.33 
ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 4.88) คิดเป็นร้อยละ 97.50 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง 

การดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.97) คิดเป็น 
ร้อยละ 99.33 รองลงมาได้แก่ ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามลำดับก่อนหลัง มีความ

เสมอภาคเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.93) คิดเป็นร้อยละ 98.67 และกิจกรรมและ

โครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.87) คิดเป็นร้อยละ 97.33 
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ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร 
4.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางที่  4.8 แสดงข้อมูลทั่วไป  งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร 
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และประเภทผู้รับบริการ         

 

รายการ จำนวน/คน ร้อยละ 
เพศ 
    1. ชาย 25 

 
41.67 

    2. หญิง 35 58.33 
อาย ุ
    1. 26 – 40 ปี 7 11.67 

2. 41 – 55 ปี 38 63.33 
3. 56 – 69 ปี 15 25.00 

อาชีพ 
    1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4 6.67 

2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 15 25.00 
3. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 8 13.33 
4. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 5 8.33 
5. รับจ้างทั่วไป 17 28.33 
6. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 1 1.67 
7. เกษตรกร/ประมง 10 16.67 

ประเภทผู้รับบริการ     
1. ประชาชน 

 
25 

 
41.67 

2. หน่วยงานภาครัฐ 12 20.00 
    3. หนว่ยงานภาคเอกชน 23 38.33 

รวม 60 100.00 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิ ง จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33  

และเพศชาย จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 
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มีอายุ ระหว่าง 41 – 55 ปี  จำนวน 38 คน คิด เป็นร้อยละ 63.33 รองลงมาได้แก่   
อายุระหว่าง 56 – 69 ปี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และอายุระหว่าง 26 – 40 ปี  
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.67 

ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33 รองลงมาได้แก่  
อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และอาชีพเกษตรกร/ประมง 
จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 

ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 
รองลงมาได้แก่ หน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 38.33 และหน่วยงานภาครัฐ 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง  
รื้อถอน อาคาร 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง  

รื้อถอน อาคาร ในภาพรวม 
 

งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร X  S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ 5.00 0.05 มากที่สุด 99.67 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรให้บริการ 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 

รวม 5.00 0.03 มากที่สุด 96.66 

  
จากตารางที่ 4.9 พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 

อาคาร ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 96.66 โดยเมื่อพิจารณาในราย
ด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ , ด้านช่องทางการให้บริการ ,  

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก, ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 5.00)  
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คิดเป็นร้อยละ 100.00 และด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ  อยู่ ในระดับมากที่สุด  

(X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 99.67 
 
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง  

รื้อถอน อาคาร 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง 

รื้อถอน อาคาร ในแต่ละด้าน 
 

งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร X  S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
2. มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
 3. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
4. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือนำไป
ประกอบการดำเนินการอย่างเพียงพอ  5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
5. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือนำไป
ประกอบการดำเนินการอย่างเพียงพอ  4.98 0.13 มากที่สุด 98.33 
6. มีการแจ้งเรื่องเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 99.67  

รวม 5.00 0.05 มากที่สุด 99.67 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสาย เว็บไซด์ 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และ
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 

งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร X  S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

3. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจใน
การดำเนินงานขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง  5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 
และมีความพร้อมในการให้บริการ 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และ
รวดเร็ว 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านการให้บริการ 
การออกใบอนุญาตต่าง ๆ สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือ
ข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับ
สิ่งของตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทาง 

มิชอบ 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ
บริการ 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
2. สิ่ งอำนวยความสะดวก เช่น  ที่ จอ ดรถ ห้ องน้ ำ 
อินเตอร์เน็ต ที่นั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
3. ป้ายแสดง ข้อความที่แสดงถึงขั้นตอนการให้บริการ  
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 

 

งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร X  S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

4. สถานที่ และอุปกรณ์ มีความสะอาดเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการ 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
ด้านผลการปฏิบัติงาน 
1. การดำเนินการตรงตามความต้องการของประชาชน 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
2. การดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการขออนุญาตปลูก
สร้างต่าง ๆ  5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 
4. มีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 

รวม 5.00 0.00 มากที่สุด 100.00 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า  
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 99.67 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจในเรื่อง ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว , มีการให้บริการ
ด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง, การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา , มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเพ่ือนำไปประกอบการดำเนินการอย่างเพียงพอ อยู่ ในระดับมากที่สุด  

(X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาได้แก่ มีการแจ้งเรื่องเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตต่าง 

ๆ อย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 99.67 และมีการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนเพ่ือนำไปประกอบการดำเนินการอย่างเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.98)  
คิดเป็นร้อยละ 98.33 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากที่สุด (X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 
พึงพอใจในเรื่อง การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย 
เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์, มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และ
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หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น, จัดให้มีสายด่วน
นายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ, มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการดำเนินงาน

ขั้นตอนการขออนุญาตต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้ ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึ งพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม, เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
สุภาพ และเป็นกันเอง, เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมในการ
ให้บริการ , เจ้าหน้าที่ ให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว , เจ้าหน้าที่มีความรู้   
ความชำนาญในด้านการให้บริการ การออกใบอนุญาตต่าง ๆ สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือข้อสงสัย 
ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ, เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
ไม่รับสิ่ งของตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ ในทางมิชอบ  อยู่ ในระดับมากที่สุด  

(X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 
มีความพึงพอใจในเรื่อง สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ, สิ่งอำนวยความ
สะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ อินเตอร์เน็ต ที่นั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ, ป้ายแสดง ข้อความที่
แสดงถึงขั้นตอนการให้บริการ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย, สถานที่และอุปกรณ์มีความสะอาดเป็น

ระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
ในเรื่อง การดำเนินการตรงตามความต้องการของประชาชน, การดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส, ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกสร้างต่าง ๆ , มีประโยชน์ คุ้มค่า 

ต่อประชาชนส่วนรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 5.00) คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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ส่วนที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ตารางที่ 4.11 แสดงข้อมูลทั่วไป งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย เพศ 
อายุ อาชีพ และประเภทผู้รับบริการ         

 

รายการ จำนวน/คน ร้อยละ 
เพศ 
    1. ชาย 136 

 
52.31 

    2. หญิง 124 47.69 
อาย ุ

1. ต่ำกว่า 26 ปี 18 6.92 
2. 26 – 40 ปี 44 16.92 
3. 41 – 55 ปี 115 44.23 
4. 56 – 69 ปี 80 30.77 
5. 70 ปีขึ้นไป 3 1.15 

อาชีพ 
    1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 13 5.00 

2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 38 14.62 
3. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 27 10.38 
4. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 27 10.38 
5. นักเรียน/นักศึกษา 10 3.85 
6. รับจ้างทั่วไป 70 26.92 
7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 16 6.15 
8. เกษตรกร/ประมง 49 18.85 
9. ว่างงาน 10 3.85 

ประเภทผู้รับบริการ     
1. ประชาชน 

 
184 

 
70.77 

2. หน่วยงานภาครัฐ 50 19.23 
    3. หนว่ยงานภาคเอกชน 26 10.00 

รวม 260 100.00 
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็น เพศชาย จำนวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 52.31  

และเพศหญิง จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 47.69 
มีอายุระหว่าง 41 – 55 ปี  จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 44.23 รองลงมาได้แก่   

อายุระหว่าง 56 – 69 ปี จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 และอายุระหว่าง 26 – 40 ปี  
จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.92 

ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน  70 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 รองลงมาได้แก่  
อาชีพเกษตรกร/ประมง จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 18.85 และอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
จำนวน 38 คน คดิเป็นร้อยละ 14.62 

ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 70.77 
รองลงมาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 และหน่วยงานภาคเอกชน 
จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

 

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

ตารางที่ 4.12 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ในภาพรวม 

 

งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ 4.89 0.36 มากที่สุด 97.83 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.79 0.41 มากที่สุด 95.63 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรให้บริการ 4.89 0.32 มากที่สุด 97.71 
4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 4.83 0.38 มากที่สุด 96.52 
5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.84 0.36 มากที่สุด 96.88 

รวม 4.85 0.37 มากที่สุด 96.92 
  

จากตารางที่ 4.12 พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.85) คิดเป็นร้อยละ 96.92 โดยเมื่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ /ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด  



94 
 

(X  = 4.89) คิดเป็นร้อยละ 97.83 รองลงมาได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับ

มากที่สุด ( X  = 4.89) คิดเป็นร้อยละ 97.71 และด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 4.84) คิดเป็นร้อยละ 96.88 
 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

ตารางที่ 4.13 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ในแต่ละดา้น 

 

งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ
คล่องตัว 4.91 0.36 มากที่สุด 98.15 
2. มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง 4.89 0.33 มากที่สุด 97.77 
3. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา 4.93 0.34 มากที่สุด 98.69 
4. การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน 4.87 0.43 มากที่สุด 97.31 
5. การให้บริการในแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาที่เหมาะสม 4.86 0.35 มากท่ีสุด 97.23 

รวม 4.89 0.36 มากที่สุด 97.83 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสาย เว็บไซด์ 4.77 0.42 มากที่สุด 95.38 
2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่ สะดวก และ
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น 4.75 0.43 มากที่สุด 95.08 
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจใน
การดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาขยะ และรณรงค์ในเรื่อง
การคัดแยกขยะ 4.83 0.38 มากที่สุด 96.54 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 
 

งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

4. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
อย่างทันท่วงท ี 4.80 0.40 มากที่สุด 95.54 

รวม 4.79 0.41 มากที่สุด 95.63 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 4.92 0.28 มากที่สุด 98.31 
2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และ
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น 4.90 0.31 มากที่สุด 97.92 
3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจใน
การดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาขยะ และรณรงค์ในเรื่อง
การคัดแยกขยะ 4.88 0.32 มากที่สุด 97.69 
4. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
อย่างทันท่วงท ี 4.88 0.33 มากที่สุด 97.54 
5. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และ
หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น 4.90 0.30 มากที่สุด 98.00 
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับ
สิ่งของตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทาง 

มิชอบ 4.84 0.37 มากที่สุด 96.77 
รวม 4.89 0.32 มากที่สุด 97.71 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 
1. สถานที่ตั้งในการกำจัดขยะมีความเหมาะสม 4.82 0.39 มากที่สุด 96.38 
2. ในแต่ละพ้ืนที่อยู่อาศัยของประชาชนมีถังขยะเพียงพอ
สำหรับใส่ขยะมูลฝอย 4.87 0.34 มากที่สุด 97.31 
3. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดเก็บขยะ 
สะอาด มีคุณภาพและมีความทันสมัย 4.82 0.39 มากที่สุด 96.38 



96 
 

ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 

 

งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล X  S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 

4. ป้ ายแสดง ข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.80 0.40 มากท่ีสุด 96.00 
5. มีการจัดเก็บอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อ
การใช้งาน 4.83 0.38 มากที่สุด 96.54 

รวม 4.83 0.38 มากที่สุด 96.52 
ด้านผลการปฏิบัติงาน 
1. สามารถกำจัดขยะถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ ไม่ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.90 0.30 มากที่สุด 98.00 
2. มีการพัฒนาสถานที่ทิ้งขยะให้เหมาะสมไม่ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ไม่ เป็นแหล่ ง
เพาะพันธุ์เชื้อโรค 4.81 0.39 มากที่สุด 96.15 
3. มีการรักษาความสะอาดถนน หรือทางเดินและทาง
สาธารณะ ลำคลอง สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษามากขึ้น 4.87 0.34 มากที่สุด 97.31 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะมูลฝอย มีการคัด
แยกขยะในครัวเรือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้  4.80 0.40 มากที่สุด 96.08 

รวม 4.84 0.36 มากที่สุด 96.88 

 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า  
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม 

อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.89) คิดเป็นร้อยละ 97.83 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 4.93) คิดเป็นร้อยละ 98.69 รองลงมาได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ 

มีความคล่องตัว อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.91) คิดเป็นร้อยละ 98.15 และมีการให้บริการด้วย

ความครบถ้วน ถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.89) คิดเป็นร้อยละ 97.77 
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ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากที่สุด (X  = 4.79) คิดเป็นร้อยละ 95.63 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 
พึงพอใจในเรื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหา

ขยะ และรณรงค์ในเรื่องการคัดแยกขยะ อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.54 
รองลงมาได้แก่ มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที  อยู่ในระดับ 

มากที่สุด (X  = 4.80) คิดเป็นร้อยละ 95.54 และการประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์  อยู่ในระดับ 

มากที่สุด (X  = 4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.38 
ด้านเจ้าหน้าที่ /บุคลากรผู้ ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.89) คิดเป็นร้อยละ 97.71 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.92) 

คิดเป็นร้อยละ 98.31 รองลงมาได้แก่ มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และหลากหลาย 

เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต  คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น  อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 4.90) คิดเป็นร้อยละ 98.00 และมีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ที่สะดวก และหลากหลาย 

เช่น โทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต  คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น  อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 4.90) คิดเป็นร้อยละ 97.92 

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.52 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง ในแต่ละพ้ืนที่อยู่อาศัยของประชาชนมีถังขยะเพียงพอสำหรับใส่ขยะมูลฝอย 

อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.87) คิดเป็นร้อยละ 97.31 รองลงมาได้แก่ มีการจัดเก็บอุปกรณ์เป็น

ระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.54 

และสถานที่ตั้งในการกำจัดขยะมีความเหมาะสม, อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดเก็บ

ขยะ สะอาด มีคุณภาพและมีความทันสมัย อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.82) คิดเป็นร้อยละ 96.38 

ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  

(X  = 4.84) คิดเป็นร้อยละ 96.88 โดยเมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง 
สามารถกำจัดขยะถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อยู่ในระดับ

มากที่สุด (X  = 4.90) คิดเป็นร้อยละ 98.00 รองลงมาได้แก่ มีการรักษาความสะอาดถนน หรือ
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ทางเดินและทางสาธารณะ ลำคลอง สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษามากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด  

( X  = 4.87) คิดเป็นร้อยละ 97.31 และมีการพัฒนาสถานที่ทิ้ งขยะให้ เหมาะสมไม่ทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.81) 
คิดเป็นร้อยละ 96.15 



บทที่ 1 
บทนำ 

 
1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 การปกครองตนเองโดยรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Self Government)  
เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม จากความสำคัญดังกล่าวจึงทำให้มีการให้ความสำคัญกับ 
การกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งวีระศักดิ์  เครือเทพ (2548 : 13-19)   
ได้กล่าวว่า การกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือในการปรับโครงสร้างอำนาจรัฐ
ประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีอำนาจการปกครองตนเองโดยปลอดจากการแทรกแซงของ
รัฐบาลหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การใช้อำนาจรัฐในชุมชนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนที่มีความหลากหลายตามระดับพัฒนาการของชุมชนแต่ละแห่งได้อย่าง
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยหลักการสำคัญที่สนับสนุนเหตุผลและความจำเป็นของการปกครองท้องถิ่นก็คือ  
(1) เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย การพัฒนา และการมีส่วนร่วม  
(2) เพื่อสร้างความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ (3) เพื่อการสร้าง
สมดุลแห่งรัฐในการใช้อำนาจปกครองบริหารในยุคสมัยแห่งประชาธิปไตย และ (4) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร หลักการสำคัญของการกระจายอำนาจตาม
แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 มีสามประการ ได้แก่ หลักความ
เป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
การเงินการคลังของตนเองภายใต้กรอบของกฎหมายและภายใต้หลักความเป็นรัฐเดี่ยวในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หลักการจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐใน
การบริหารราชการแผ่นดินโดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะ
ระดับชุมชน ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผิดชอบการดำเนินภารกิจของรัฐใน
ระดับประเทศและในระดับภูมิภาค และให้คำปรึกษา สนับสนุน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงเท่าที่จำเป็น และหลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ประหยัด) และประสิทธิผล (สำเร็จตามเป้าหมาย) มีคุณภาพมาตรฐานบริหารงานอย่าง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการตรวจสอบผล  
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมี  
5 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
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กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้มีการจัดความสัมพันธ์ใน  
เชิงบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคปัจจุบันเผชิญความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลาย 
ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกาภิวัฒน์   
และการเปิดเสรีในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นแรงผลักดันและส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อาจกล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐ ทำหน้าที่
ร่วมกับรัฐบาล ในลักษณะที่ เสริมแรงกัน ไม่ใช่การแข่งขัน หน้าที่ของรัฐบาลระดับชาติ ได้แก่   
การกำหนดเป้าหมายเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระดับมหภาค สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทำหน้าที่ผลิตบริการสาธารณะท้องถิ่น (Local Public goods) กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ คือ การทำงาน
ใกล้ชิดกับประชาชน รู้ข้อมูลและความต้องการ รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อปัญหาท้องถิ่นรวดเร็วกว่า 
เช่นเดียวกัน ระบบการผลิตบริการของท้องถิ่นจะมีลักษณะที่หลากหลาย (Diversity) ตามสภาพแต่ละ
ท้องถิ่น นอกจากนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำงานภายใต้บรรยากาศการแข่งขันและมี  
การเปรียบเทียบข้ามพ้ืนที่และหน่วยงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นอีกหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่เกิดข้ึนภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจการปกครองขั้นพ้ืนฐานของ
รัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ใน
การจัดทำ บำรุงรักษา และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยยึดหลักการว่า ประชาชนต้องได้รับการ
บริการสาธารณะที่ดีขึ้นไม่ต่ำกว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากข้ึน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมดำเนินการและติดตามตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นหลักประกันว่าประชาชนไม่ว่าจะ
อยู่ส่วนใดของประเทศ จะได้รับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ำที่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการบริหารจัดการองค์กรบริหารส่วนตำบลควรต้องดำเนินให้เกิดประโยชน์กับ
ท้องถิ่นอย่างสูงสุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลจึงจัดให้มีการประเมินการบริหารจัดการที่ดี  
ซึ่งดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 มิติด้าน
ประสิทธิผลในแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 
3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะในมิติที่ 2  
ด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการนั้น องค์การบริหาร  
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ส่วนตำบลต้องประสานงานกับสถาบันภายนอก ที่เป็นกลางเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ได้ร่วมมือกับ 
“สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจตาม
กิจกรรมและภารกิจ จำนวน 4 งาน ได้แก่ 1) งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ  
2) งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 3) งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร  
และ 4) งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทั้งนี้ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการ 
ขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย งานด้านการขออนุญาต 
ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร และงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 
3. ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจการให้บริการที่มีต่องานด้านการขึ้นทะเบียนและการ
จ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร และงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยสำรวจความพึงพอใจจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และ
สิ่งอำนวยความสะดวก และด้านผลการปฏิบัติงาน 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ  หน่วยงานเอกชน ที่ได้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
(Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้พิการ งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร 
และงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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3.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 

  3.3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่  เพศ  อายุ อาชีพ ประเภทผู้รับบริการ 
 3.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงิน

ให้แก่ผู้พิการ งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร 
และงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 ทำให้ทราบความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น  
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านผลการปฏิบัติงาน 
 4.2 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวางแผนการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจในการให้บริการ  หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อ
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ สถานที่และ
สิ่งอำนวยความสะดวก  และผลการปฏิบัติงาน 
  กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ หมายถึง การอธิบาย ชี้แจง แนะนำ
ขั้นตอนในการให้บริการมีความชัดเจน เป็นไปตามขั้นตอน มีความรวดเร็ว และทันเวลา มีการลำดับ
ก่อนหลัง มีความเหมาะสม และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที 
  ช่องทางการให้ บริการ หมายถึ ง การประกาศข่ าว  ประชาสัม พันธ์  มี ช่ องทาง 
การประสานงาน มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์การให้บริการให้ประชาชนเข้าใจใน 
การดำเนินงานชัดเจน 
  เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรมีการแต่งกายเรียบร้อย 
เหมาะสม ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นกันเอง มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่  และมีความพร้อมใน 
การให้บริการ มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มีความรู้ ความสามารถ และให้บริการด้วย ความซื่อสัตย์  
สุจริต 
  สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความสะดวกใน
การเดินทาง มีที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอบริการที่เพียงพอ มีการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ มีคุณภาพและมีความทันสมัย สะอาด 
เรียบร้อย  มีป้ายข้อความบอกจุดให้บริการและป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เข้าใจง่าย 
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  ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรมและโครงการ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน มีการสำรวจและประเมินความต้องการเบื้องต้นก่อนดำเนินงาน ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า  
มีความโปร่งใส มีประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม ในกรณีที่ผลการดำเนินงานมีความบกพร่อง สามารถ
ปรับปรุง แก้ไขได้ 
 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่เคยเข้ารับบริการงานด้าน
การขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย งานด้านการขออนุญาต 
ปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร และงานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

เรื่อง งานด้านการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินให้แก่ผู้พิการ  
 

คำชี้แจง : แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 
คำสั่ง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) ท่ีตรงกับความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

 1. (  ) ชาย    2. (   )  หญิง 
2. อาย ุ(ปี) 
 1. (   )  ต่ำกว่า 26 ปี  3. (   )  41 ปี – 55 ปี 5. (   )  70 ปี ขึ้นไป 

 2. (   )  26 ปี – 40 ปี  4. (   )  56 ปี – 69 ปี 
3. อาชีพ 
 1. (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5. (  ) นักเรียน/นักศึกษา 9. (  ) ว่างงาน 

 2. (  ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  6. (  ) รับจ้างท่ัวไป  10. (  ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...............
 3. (  ) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 7. (  ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
 4. (  ) ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 8. (  ) เกษตรกร/ประมง 
4. กลุ่มผู้รับบริการ 

 1. (  ) ประชาชน   2. (  )  หน่วยงานภาครัฐ 3. (  ) หน่วยงานภาคเอกชน 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการ 

 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ      
1. ขัน้ตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      
2. การให้บริการมคีวามสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา      
3. การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทยีมกัน       
4. มีการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน      
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม 
เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ 

     

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ 
อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น 

     

3. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนและการรับเงินยังชีพผู้พิการ 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม       
2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง       
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมใน
การให้บริการ 

     

4. เจ้าหนา้ทีใ่หบ้ริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว      
5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคำถาม 
ช้ีแจงหรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

     

6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของตอบแทน หรือ
สินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

     

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก      
1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
2. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ ที่นั่งรอรับบริการ มีความ
เพียงพอ 

     

3. สถานท่ีมีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการ      
4. ป้ายแสดง ข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

     

ด้านผลการปฏิบัติงาน      
1. การดำเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน      
2. การดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส      
3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่ผลการดำเนินงานมีความบกพร่อง      
4. กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์เหมาะสม      
5. ผู้พิการสามารถข้ึนทะเบียนและได้รับเงินอย่างครบถ้วนทุกคน      
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ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
 

1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 

***  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  *** 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

เรื่อง งานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย 
 

คำชี้แจง : แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 
คำสั่ง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) ท่ีตรงกับความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

 1. (  ) ชาย    2. (   )  หญิง 
2. อาย ุ(ปี) 
 1. (   )  ต่ำกว่า 26 ปี  3. (   )  41 ปี – 55 ปี 5. (   )  70 ปี ขึ้นไป 

 2. (   )  26 ปี – 40 ปี  4. (   )  56 ปี – 69 ปี 
3. อาชีพ 
 1. (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5. (  ) นักเรียน/นักศึกษา 9. (  ) ว่างงาน 

 2. (  ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  6. (  ) รับจ้างท่ัวไป  10. (  ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...............
 3. (  ) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 7. (  ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
 4. (  ) ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 8. (  ) เกษตรกร/ประมง 
4. กลุ่มผู้รับบริการ 

 1. (  ) ประชาชน   2. (  )  หน่วยงานภาครัฐ 3. (  ) หน่วยงานภาคเอกชน 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการ 

 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ      

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      

2. การให้บริการมคีวามสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา      

3. การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทยีมกัน       

4. มีการแจ้งระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน      

5. การแจ้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการขอรับบริการอย่างชัดเจน      
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม 
เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ 

     

2. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      

3. มีเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวแจกเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บรายได้หรือภาษี 

     

4. มีตัวอย่างแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์มการยื่นภาษีมีความชัดเจน      

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม       

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง       

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมใน
การให้บริการ 

     

4. เจ้าหน้าทีใ่หบ้ริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว      

5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคำถาม 
ช้ีแจงหรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

     

6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของตอบแทน หรือ
สินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

     

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก      

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

2. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งรอ
รับบริการ มีความเพียงพอ 

     

3. สถานที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อขอรับ
บริการ 

     

4. ป้าย แสดงข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

     

5. มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้      

ด้านผลการปฏิบัติงาน      

1. การดำเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน      

2. การดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส      

3. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน 

     

4. กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม      
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 ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
 

1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน
....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
....................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
....................................................................................................................................................................................... 

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

***  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  *** 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

เรื่อง งานด้านการขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร 
 

คำชี้แจง : แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 
คำสั่ง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) ท่ีตรงกับความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

 1. (  ) ชาย    2. (   )  หญิง 
2. อาย ุ(ปี) 
 1. (   )  ต่ำกว่า 26 ปี  3. (   )  41 ปี – 55 ปี 5. (   )  70 ปี ขึ้นไป 

 2. (   )  26 ปี – 40 ปี  4. (   )  56 ปี – 69 ปี 
3. อาชีพ 
 1. (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5. (  ) นักเรียน/นักศึกษา 9. (  ) ว่างงาน 

 2. (  ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  6. (  ) รับจ้างท่ัวไป  10. (  ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...............
 3. (  ) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 7. (  ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
 4. (  ) ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 8. (  ) เกษตรกร/ประมง 
4. กลุ่มผู้รับบริการ 

 1. (  ) ประชาชน   2. (  )  หน่วยงานภาครัฐ 3. (  ) หน่วยงานภาคเอกชน 
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการ 
 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ      

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      

2. มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง      

 3. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา      

4. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปประกอบการดำเนินการ
อย่างเพียงพอ  

     

5. มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปประกอบการดำเนินการ
อย่างเพียงพอ  

     

6. มีการแจ้งเรื่องเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตต่าง ๆ อย่างชัดเจน      
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม 
เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ 

     

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์  
อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น 

     

3. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      

4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการดำเนินงานข้ันตอน
การขออนุญาตต่าง ๆ 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม       

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง       

3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมใน
การให้บริการ 

     

4. เจ้าหน้าทีใ่หบ้ริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว      

5. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านการให้บริการ การออกใบอนุญาต
ต่าง ๆ สามารถตอบคำถาม ช้ีแจงหรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

     

6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของตอบแทน หรือ
สินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

     

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก      

1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

2. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ อินเตอร์เน็ต ที่นั่งรอรับ
บริการ มีความเพียงพอ 

     

3. ป้ายแสดง ข้อความที่แสดงถึงขั้นตอนการให้บริการ มีความชัดเจน  
เข้าใจง่าย 

     

4. สถานที่และอุปกรณ์มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้
บริการ 

     

ด้านผลการปฏิบัติงาน      

1. การดำเนินการตรงตามความต้องการของประชาชน      

2. การดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส      

3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกสร้างต่าง ๆ       

4. มีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม      
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 ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
 

1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 

***  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  *** 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

เรื่อง งานด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

คำชี้แจง : แบบประเมินเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน 
คำสั่ง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) ท่ีตรงกับความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 

 1. (  ) ชาย    2. (   )  หญิง 
2. อาย ุ(ปี) 
 1. (   )  ต่ำกว่า 26 ปี  3. (   )  41 ปี – 55 ปี 5. (   )  70 ปี ขึ้นไป 

 2. (   )  26 ปี – 40 ปี  4. (   )  56 ปี – 69 ปี 
3. อาชีพ 
 1. (  ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5. (  ) นักเรียน/นักศึกษา  9. (  ) ว่างงาน 

 2. (  ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  6. (  ) รับจ้างท่ัวไป  10. (  ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...............
 3. (  ) ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 7. (  ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
 4. (  ) ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 8. (  ) เกษตรกร/ประมง 
4. กลุ่มผู้รับบริการ 

 1. (  ) ประชาชน   2. (  )  หน่วยงานภาครัฐ 3. (  ) หน่วยงานภาคเอกชน 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการ 

 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ      

1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      

2. มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง      

3. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา      

4. การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน      

5. การให้บริการในแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาที่เหมาะสม      
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการให้บริการ      

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม 
เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ 

     

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์  
อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น 

     

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
ปัญหาขยะ และรณรงค์ในเรื่องการคัดแยกขยะ 

     

4. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที      

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ      

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม       

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์  
อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น 

     

3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
ปัญหาขยะ และรณรงค์ในเรื่องการคัดแยกขยะ 

     

4. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที      

5. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์  
อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นต้น 

     

6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของตอบแทน หรือ
สินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

     

ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก      

1. สถานท่ีตั้งในการกำจัดขยะมีความเหมาะสม      

2. ในแต่ละพื้นท่ีอยู่อาศัยของประชาชนมีถังขยะเพียงพอสำหรับใส่ขยะมูลฝอย      

3. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดเก็บขยะ สะอาด มีคุณภาพ
และมีความทันสมัย 

     

4. ป้ายแสดง ข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความ
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

     

5. มีการจัดเก็บอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการใช้งาน      
ด้านผลการปฏิบัติงาน      

1. สามารถกำจัดขยะถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

2. มีการพัฒนาสถานที่ทิ้งขยะให้เหมาะสมไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ ุ์เชื้อโรค 

     



123 
 

 

 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการบริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

3. มีการรักษาความสะอาดถนน หรือทางเดินและทางสาธารณะ ลำคลอง 
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษามากขึ้น 

     

4. ส่งเสริมให้ประชาชนลดปริมาณขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้  

     

 
 ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
 

1. จุดเด่นของการให้บริการของหน่วยงาน
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
2. จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 
 

***  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  *** 


