
ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบล

หลุมข้าว ป�งบประมาณ 2565 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัด

ลพบุรี ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการประเมินใน 6 เรื่อง โดยนำเสนอผลการประเมิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการในภาพรวม 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ส่วนท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านกิจการประปา 

ส่วนท่ี 6 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าถนน 
 

ส่วนท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการในภาพรวม 
  

ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการ ในภาพรวม 
 

ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม   X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. งานการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส ์ 4.64 0.59 มากท่ีสุด 92.80 

2. งานบริการด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.60 0.54 มากท่ีสุด 91.89 

3. งานบริการภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 4.58 0.50 มากท่ีสุด 91.62 

4. งานบริการด้านกิจการประปา 4.63 0.51 มากท่ีสุด 92.61 

5. งานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าถนน 4.58 0.49 มากท่ีสุด 91.57 

รวม 4.61 0.53 มากท่ีสุด 92.10 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า 

 ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว 

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.61) คิดเป�นร้อยละ 92.10 

โดยเม่ือพิจารณาในรายโครงการพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ

และผู้ป่วยเอดส์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.80 รองลงมาได้แก่ งานบริการ
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ด้านกิจการประปา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.61 และงานบริการด้าน

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.60) คิดเป�นร้อยละ 91.89 

 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

2.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงข้อมูลท่ัวไป งานการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประกอบด้วย เพศ 

อายุ อาชีพ และประเภทผู้รับบริการ 
 

รายการ จำนวน/คน ร้อยละ 

เพศ 

    1. ชาย 52 

 

43.33 

    2. หญิง 68 56.67 

อายุ 

    1. ต่ำกว่า 26 ป� 12 10.00 

    2. 26 – 40 ป� 18 15.00 

    3. 41 – 55 ป� 49 40.83 

    4. 56 – 69 ป� 34 28.33 

    5. 70 ป� ข้ึนไป 7 5.83 

อาชีพ 

1. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 3 2.50 

2. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 2 1.67 

3. นักเรียน/นักศึกษา 5 4.17 

4. รับจ้างท่ัวไป 77 64.17 

5. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 5 4.17 

    6. เกษตรกร/ประมง 9 7.50 

7. ว่างงาน 11 9.17 

8. อ่ืน ๆ 8 6.67 

ประเภทผู้รับบรกิาร     

 1. ประชาชน 

 

118 

 

98.33 

     2. หนว่ยงานภาคเอกชน 2 1.67 

รวม 120 100.00 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง จำนวน 68 คน คิดเป�นร้อยละ 56.67 และ 

เพศชาย จำนวน 52 คน คิดเป�นร้อยละ 43.33 

มีอายุระหว่าง 41 – 55 ป� จำนวน 49 คน คิดเป�นร้อยละ 40.83 รองลงมาได้แก่ อายุ

ระหว่าง 56 – 69 ป� จำนวน 34 คน คิดเป�นร้อยละ 28.33 และอายุระหว่าง 26 – 40 ป� จำนวน  

18 คน คิดเป�นร้อยละ 15.00 

ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป จำนวน 77 คน คิดเป�นร้อยละ 64.17 รองลงมาได้แก่ ว่างงาน 

จำนวน 11 คน คิดเป�นร้อยละ 9.17 และอาชีพเกษตรกร/ประมง จำนวน 9 คน คิดเป�นร้อยละ 7.50 

ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 118 คน คิดเป�นร้อยละ 98.33 และ

หน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 2 คน คิดเป�นร้อยละ 1.67  

 

2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

 

ตารางท่ี  4.3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  

ในภาพรวม 

 

งานการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ /ข้ันตอนการให้บรกิาร 4.63 0.60 มากท่ีสุด 92.63 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.66 0.57 มากท่ีสุด 93.17 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ 4.64 0.60 มากท่ีสุด 92.72 

4. ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 4.63 0.60 มากท่ีสุด 92.58 

5. ด้านผลการปฏิบัตงิาน 4.65 0.57 มากท่ีสุด 92.90 

รวม 4.64 0.59 มากท่ีสุด 92.80 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  

ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.80 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้าน

พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.66)  
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คิดเป�นร้อยละ 93.17 รองลงมาได้แก่ ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.65)  

คิดเป�นร้อยละ 92.90 และด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64)  

คิดเป�นร้อยละ 92.72 

 

2.3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานการบรกิารผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
 

ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานการบริการผู้สูงอายุ ผู้ พิการและ 

ผู้ป่วยเอดส์ ในแต่ละด้าน 
 

งานการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ 

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 4.64 0.62 มากท่ีสุด 92.83 

2. สวัสดิการมีความเพียงพอตามความตอ้งการ 4.63 0.59 มากท่ีสุด 92.50 

3. การใหบ้ริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา 4.63 0.59 มากท่ีสุด 92.67 

4. ได้รับสวัสดิการตามเวลาท่ีเหมาะสม หรือเวลาท่ีจำเป�น  4.62 0.62 มากท่ีสุด 92.33 

5. มีการแจ้งระยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่อง

อย่างชัดเจน 4.64 0.59 มากท่ีสุด 92.83 

รวม 4.63 0.60 มากท่ีสุด 92.63 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง

ต่ า งๆ  ชั ด เจน  เห ม าะสม  เข้ า ใจ ง่าย  เช่ น  บ อร์ ด

ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ 4.66 0.59 มากท่ีสุด 93.17 

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และ

หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการ

หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น 4.66 0.57 มากท่ีสุด 93.17 

3. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายดว่นปลัดฯ 4.67 0.57 มากท่ีสุด 93.33 

4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

เอดส์ทราบและเข้าใจในการดำเนินงาน 4.65 0.56 มากท่ีสุด 93.00 

รวม 4.66 0.57 มากท่ีสุด 93.17 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

งานการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 4.63 0.59 มากท่ีสุด 92.67 

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ และเป�นกันเอง  4.63 0.59 มากท่ีสุด 92.67 

3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 

และมีความพร้อมในการให้บริการ 4.64 0.59 มากท่ีสุด 92.83 

4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว 4.63 0.59 มากท่ีสุด 92.50 

5. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 

สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วย

แก้ป�ญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.65 0.62 มากท่ีสุด 93.00 

6. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของ

ตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 4.63 0.59 มากท่ีสุด 92.67 

รวม 4.64 0.60 มากท่ีสุด 92.72 

ด้านสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 4.61 0.63 มากท่ีสุด 92.17 

2. สิ่ งอำนวยความสะดวก เช่น  ท่ี จอดรถ ห้ องน้ ำ 

Internet ท่ีนั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ 4.63 0.59 มากท่ีสุด 92.67 

3. สถานท่ี มีความสะอาดเป�นระเบียบ เรียบร้อย สะดวก

ต่อการใช้บริการ 4.63 0.59 มากท่ีสุด 92.50 

4 . ป้ าย แสดงข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ าย

ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.65 0.59 มากท่ีสุด 93.00 

รวม 4.63 0.60 มากท่ีสุด 92.58 

ด้านผลการปฏิบัติงาน 

1. กิจกรรมและโครงการตรงตามความต้องการของประชาชน 4.64 0.59 มากท่ีสุด 92.67 

2. การดำเนินการถูกต้องเป�นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มี

การฉ้อฉลใด ๆ 4.64 0.59 มากท่ีสุด 92.67 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

งานการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมี

ความบกพร่อง 4.63 0.59 มากท่ีสุด 92.50 

4. กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชน

ส่วนรวม 4.63 0.59 มากท่ีสุด 92.50 

5. ผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ

ครบถ้วน ตามกำหนดทุกเดือน 4.70 0.50 มากท่ีสุด 94.00 

รวม 4.65 0.57 มากท่ีสุด 92.90 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า  

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.63 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว, มีการแจ้ง

ระยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64) คิดเป�น

ร้อยละ 92.83 รองลงมาได้แก่ การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.67 และสวัสดิการมีความเพียงพอตามความต้องการ อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.50 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.66) คิดเป�นร้อยละ 93.17 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจในเรื่อง จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.67)  

คิดเป�นร้อยละ 93.33 รองลงมาได้แก่ การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ 

ชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์, มีช่องทางการ

ประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการหมู่บ้าน 

ผู้นำชุมชน เป�นต้น อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.66) คิดเป�นร้อยละ 93.17 และมีการประชาสัมพันธ์

ให้ผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ป่วยเอดส์ทราบและเข้าใจในการดำเนินงาน อยู่ ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.65) คิดเป�นร้อยละ 93.00 
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ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.72 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคำถาม ชี้แจง

หรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ป�ญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.65) 

คิดเป�นร้อยละ 93.00 รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และ 

มีความพร้อมในการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.83 และเจ้าหน้าท่ี

แต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ และเป�นกันเอง, เจ้าหน้าท่ี

ให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.67 

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.58 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง ป้าย แสดงข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน 

เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.65) คิดเป�นร้อยละ 93.00 รองลงมาได้แก่ สิ่งอำนวยความ

สะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ Internet ท่ีนั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.67 และสถานท่ี มีความสะอาดเป�นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการ

ใช้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.50 

ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.65) คิดเป�นร้อยละ 92.90 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรือ่ง 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน ตามกำหนดทุกเดือน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.70) คิดเป�นร้อยละ 94.00 รองลงมาได้แก่ กิจกรรมและโครงการตรงตามความต้องการของ

ประชาชน, การดำเนินการถูกต้องเป�นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีการฉ้อฉลใด ๆ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( X  = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.67 และมีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความ

บกพร่อง, กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.50 
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ส่วนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงข้อมูลท่ัวไป งานบริการด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย เพศ อายุ 

อาชีพ และประเภทผู้รับบริการ 
 

รายการ จำนวน/คน ร้อยละ 

เพศ 

    1. ชาย 24 

 

48.00 

    2. หญิง 26 52.00 

อายุ 

    1. ต่ำกว่า 26 ป� 3 6.00 

    2. 26 – 40 ป� 14 28.00 

    3. 41 – 55 ป� 16 32.00 

    4. 56 – 69 ป� 14 28.00 

    5. 70 ป� ข้ึนไป 3 6.00 

อาชีพ 

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 1 2.00 

2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 6 12.00 

3. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 3 6.00 

4. รับจ้างท่ัวไป 6 12.00 

5. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 2 4.00 

    6. เกษตรกร/ประมง 28 56.00 

7. ว่างงาน 4 8.00 

ประเภทผู้รับบริการ     

1. ประชาชน 

 

49 

 

98.00 

    2. หนว่ยงานภาคเอกชน 1 2.00 

รวม 50 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง จำนวน 26 คน คิดเป�นร้อยละ 52.00 และ 

เพศชาย จำนวน 24 คน คิดเป�นร้อยละ 48.00 
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มีอายุระหว่าง 41 – 55 ป� จำนวน 16 คน คิดเป�นร้อยละ 32.00 รองลงมาได้แก่ อายุ

ระหว่าง 26 – 40 ป�, อายุระหว่าง 56 – 69 ป� จำนวน 14 คน คิดเป�นร้อยละ 28.00 และอายุต่ำกว่า 

26 ป�, อาย ุ70 ป� ข้ึนไป จำนวน 3 คน คิดเป�นร้อยละ 6.00 

ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง จำนวน 28 คน คิดเป�นร้อยละ 56.00 รองลงมาได้แก่ 

อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท, อาชีพรับจ้างท่ัวไป จำนวน 6 คน คิดเป�นร้อยละ 12.00 และ ว่างงาน 

จำนวน 4 คน คิดเป�นร้อยละ 8.00 

ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 49 คน คิดเป�นร้อยละ 98.00 และ 

หน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 1 คน คิดเป�นร้อยละ 2.00 

 

3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ตารางท่ี  4.6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในภาพรวม 

 

งานบริการด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ /ข้ันตอนการให้บริการ 4.52 0.58 มากท่ีสุด 90.30 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.59 0.58 มากท่ีสุด 91.70 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรใหบ้ริการ 4.67 0.52 มากท่ีสุด 93.40 

4. ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 4.62 0.52 มากท่ีสุด 92.30 

5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.59 0.50 มากท่ีสุด 91.76 

รวม 4.60 0.54 มากท่ีสุด 91.89 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานบริการด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.60) คิดเป�นร้อยละ 91.89 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้าน

พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.67) 

คิดเป�นร้อยละ 93.40 รองลงมาได้แก่ ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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( X  = 4.62) คิดเป�นร้อยละ 92.30 และด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.59)  

คิดเป�นร้อยละ 91.76 

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในแต่ละด้าน 
 

งานบริการด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ 

1. มีข้ันตอนการดำเนินงานท่ีเป�นระบบและชัดเจน 4.56 0.54 มากท่ีสุด 91.20 

2. การให้บริการมีความสะดวก รวดเรว็ถูกต้อง 4.50 0.61 มาก 90.00 

3. การให้บริการเป�นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน 4.52 0.54 มากท่ีสุด 90.40 

4. การให้บริการมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม  4.48 0.65 มาก 89.60 

รวม 4.52 0.58 มากท่ีสุด 90.30 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง

ต่ า งๆ  ชั ด เจน  เห ม าะสม  เข้ า ใจ ง่าย  เช่ น  บ อร์ ด

ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ 4.66 0.52 มากท่ีสุด 93.20 

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และ

หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการ

หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น 4.64 0.53 มากท่ีสุด 92.80 

3. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลดัฯ 4.44 0.67 มาก 88.80 

4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจใน

การดำเนินงาน 4.60 0.57 มากท่ีสุด 92.00 

รวม 4.59 0.58 มากท่ีสุด 91.70 

ด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรผู้ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรยีบร้อย และเหมาะสม 4.74 0.44 มากท่ีสุด 94.80 

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ และเป�นกันเอง 4.74 0.44 มากท่ีสุด 94.80 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 

 

งานบริการด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 

และมีความพร้อมในการให้บริการ 4.68 0.51 มากท่ีสุด 93.60 

4. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการสอนเป�นอย่างด ี 4.60 0.61 มากท่ีสุด 92.00 

5. เจ้าหน้าท่ีมีจำนวนเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี 4.62 0.57 มากท่ีสุด 92.40 

6. เจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบในการดูแลเด็กเล็กอย่าง

เหมาะสมและท่ัวถึง 4.64 0.53 มากท่ีสุด 92.80 

รวม 4.67 0.52 มากท่ีสุด 93.40 

ด้านสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

1. สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ 4.60 0.49 มากท่ีสุด 92.00 

2. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำ สื่อการ

เรียนการสอน มีความเหมาะสมและเพียงพอ 4.68 0.47 มากท่ีสุด 93.60 

3 . สถานท่ีและอุปกรณ์ มีความสะอาดเป�นระเบียบ  

เรียบร้อย  4.60 0.53 มากท่ีสุด 92.00 

4. มีการให้บริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องนอน 

อาหารเสริม วัสดุการศึกษา เพียงพอต่อความต้องการของ

เด็กเล็ก 4.58 0.57 มากท่ีสุด 91.60 

รวม 4.62 0.52 มากท่ีสุด 92.30 

ด้านผลการปฏิบัติงาน 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงกับความต้องการของประชาชน 4.58 0.50 มากท่ีสุด 91.60 

2. การดำเนินงานเป�นไปดว้ยความโปรง่ใส 4.58 0.50 มากท่ีสุด 91.60 

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมี

ความบกพร่อง 4.58 0.54 มากท่ีสุด 91.60 

4. มีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม 4.60 0.49 มากท่ีสุด 92.00 

5. เด็กมีพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม 4.60 0.49 มากท่ีสุด 92.00 

รวม 4.59 0.50 มากท่ีสุด 91.76 
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จากตารางท่ี 4.7 พบว่า  

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.52) คิดเป�นร้อยละ 90.30 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง มีข้ันตอนการดำเนินงานท่ีเป�นระบบและชัดเจน อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.56) คิดเป�นร้อยละ 91.20 รองลงมาได้แก่ การให้บริการเป�นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความ 

เสมอภาคเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.52) คิดเป�นร้อยละ 90.40 และการให้บริการมี

ความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.50) คิดเป�นร้อยละ 90.00 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.59) คิดเป�นร้อยละ 91.70 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจในเรื่อง การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม  

เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.66)  

คิดเป�นร้อยละ 93.20 รองลงมาได้แก่ มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย 

เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.80 และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการ

ดำเนินงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.60) คิดเป�นร้อยละ 92.00 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.67) คิดเป�นร้อยละ 93.40 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความ

สุภาพ และเป�นกันเอง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.74) คิดเป�นร้อยละ 94.80 รองลงมาได้แก่ 

เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมในการให้บริการ อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ( X  = 4.68) คิดเป�นร้อยละ 93.60 และเจ้าหน้าท่ีมีความรับผิดชอบในการดูแลเด็กเล็ก

อย่างเหมาะสมและท่ัวถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.80 

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.62) คิดเป�นร้อยละ 92.30 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำ สื่อการเรียนการสอน มีความ

เหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.68) คิดเป�นร้อยละ 93.60 รองลงมาได้แก่ 

สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ , 

สถานท่ีและอุปกรณ์มีความสะอาดเป�นระเบียบ เรียบร้อย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.60) คิดเป�น
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ร้อยละ 92.00 และมีการให้บริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องนอน อาหารเสริม วัสดุการศึกษา 

เพียงพอต่อความต้องการของเด็กเล็ก อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.58) คิดเป�นร้อยละ 91.60 

ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.59) คิดเป�นร้อยละ 91.76 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง 

มีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม, เด็กมีพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.60) คิดเป�นร้อยละ 92.00 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงกับความต้องการ

ของประชาชน, การดำเนินงานเป�นไปด้วยความโปร่งใส, มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการ

ดำเนินงานมีความบกพร่อง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.58) คิดเป�นร้อยละ 91.60 
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ส่วนท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

4.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงข้อมูลท่ัวไป งานบริการภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย เพศ 

อายุ อาชีพ และประเภท ผู้รับบริการ     

 

รายการ จำนวน/คน รอ้ยละ 

เพศ 

    1. ชาย 56 

 

53.33 

    2. หญิง 49 46.67 

อายุ 

    1. ต่ำกว่า 26 ป� 5 4.76 

2. 26 ป� – 40 ป� 43 40.95 

3. 41 ป� – 55 ป� 30 28.57 

4. 56 – 69 ป� 23 21.90 

5. 70 ป�ข้ึนไป 4 3.81 

อาชีพ 

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 6.67 

2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 27 25.71 

3. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 10 9.52 

4. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 6 5.71 

5. นักเรียน/นักศึกษา 3 2.86 

6. รับจ้างท่ัวไป 18 17.14 

7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 4 3.81 

8. เกษตรกร/ประมง 25 23.81 

9. ว่างงาน 5 4.76 

ประเภทผู้รับบริการ     

1. ประชาชน 

 

105 

 

100.00 

รวม 105 100.00 
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จากตารางท่ี 4.8 พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศชาย จำนวน 56 คน คิดเป�นร้อยละ 53.33 และ 

เพศหญิง จำนวน 49 คน คิดเป�นร้อยละ 46.67 

มีอายุระหว่าง 26 – 40 ป� จำนวน 43 คน คิดเป�นร้อยละ 40.95 รองลงมาได้แก่ อายุ

ระหว่าง 41 – 55 ป� จำนวน 30 คน คิดเป�นร้อยละ 28.57 และอายุระหว่าง 56 – 69 ป� จำนวน  

23 คน คิดเป�นร้อยละ 21.90 

ส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จำนวน 27 คน คิดเป�นร้อยละ 25.71 รองลงมา

ได้แก่ อาชีพเกษตรกร/ประมง จำนวน 25 คน คิดเป�นร้อยละ 23.81 และอาชีพรับจ้างท่ัวไป จำนวน 

18 คน คิดเป�นร้อยละ 17.14 

ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 105 คน คิดเป�นร้อยละ 100.00  

 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

 

ตารางท่ี  4.9 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ในภาพรวม 

 

งานบริการภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ /ข้ันตอนการให้บริการ 4.53 0.50 มากท่ีสุด 90.55 

2. ดา้นช่องทางการให้บริการ 4.65 0.49 มากท่ีสุด 93.00 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ 4.56 0.50 มากท่ีสุด 91.27 

4. ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 4.61 0.50 มากท่ีสุด 92.29 

5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.55 0.50 มากท่ีสุด 91.00 

รวม 4.58 0.50 มากท่ีสุด 91.62 

  

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานบริการภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  

ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.58) คิดเป�นร้อยละ 91.62 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้าน

พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.65)  

คิดเป�นร้อยละ 93.00 รองลงมาได้แก่ ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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( X  = 4.61) คิดเป�นร้อยละ 92.29 และด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.56) คิดเป�นร้อยละ 91.27 

 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ในแต่ละด้าน 
 

งานบริการภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ 

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 4.55 0.50 มากท่ีสุด 91.05 

 2. การให้บริการมีความสะดวกรวดเรว็ และทันเวลา 4.50 0.50 มาก 90.10 

3. การให้บริการเป�นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน  4.50 0.50 มาก 90.10 

4. มีการแจ้งระยะเวลาท่ีใช้ในการดำเนินการในแต่ละเรื่อง

อย่างชัดเจน 4.53 0.50 มากท่ีสุด 90.67 

5. การแจ้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการขอรับ

บริการอย่างชัดเจน 4.54 0.50 มากท่ีสุด 90.86 

รวม 4.53 0.50 มากท่ีสุด 90.55 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง

ต่ า งๆ  ชั ด เจน  เห ม าะสม  เข้ า ใจ ง่าย  เช่ น  บ อร์ ด

ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด ์ 4.75 0.43 มากท่ีสุด 95.05 

2. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลดัฯ 4.69 0.47 มากท่ีสุด 93.71 

3. มีเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวแจกเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้หรือภาษี 4.57 0.52 มากท่ีสุด 91.43 

4. มีตัวอย่างแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์ม 4.59 0.51 มากท่ีสุด 91.81 

รวม 4.65 0.49 มากท่ีสุด 93.00 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 

 

งานบริการภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 4.50 0.50 มาก 90.10 

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ และเป�นกันเอง  4.54 0.50 มากท่ีสุด 90.86 

3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 

และมีความพร้อมในการให้บริการ 4.52 0.50 มากท่ีสุด 90.48 

4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และ

รวดเร็ว 4.56 0.50 มากท่ีสุด 91.24 

5. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 

สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วย

แก้ป�ญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.60 0.51 มากท่ีสุด 92.00 

6. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของ

ตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 4.65 0.50 มากท่ีสุด 92.95 

รวม 4.56 0.50 มากท่ีสุด 91.27 

ด้านสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับ

บริการ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 92.57 

2. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์

สาธารณะ ท่ีนั่งรอรับบริการ มีความเพียงพอ 4.64 0.48 มากท่ีสุด 92.76 

3. สถานท่ีมีความสะอาดเป�นระเบียบ เรียบร้อย สะดวก

ต่อการใช้บริการ 4.56 0.52 มากท่ีสุด 91.24 

4. ป้ ายแสดง ข้อความบอกจุดให้บริการ และป้ าย

ประชาสมัพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.63 0.50 มากท่ีสุด 92.57 

รวม 4.61 0.50 มากท่ีสุด 92.29 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 

 

งานบริการภาษีป้าย ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านผลการปฏบัิติงาน 

1. การดำเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน 4.62 0.49 มากท่ีสุด 92.38 

2. การดำเนินกิจกรรมโครงการเป�นไปด้วยความโปร่งใส 4.54 0.50 มากท่ีสุด 90.86 

3. มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมี

ความบกพร่อง 4.51 0.50 มากท่ีสุด 90.29 

4. กิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชน

ส่วนรวม 4.52 0.50 มากท่ีสุด 90.48 

รวม 4.55 0.50 มากท่ีสุด 91.00 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า  

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.53) คิดเป�นร้อยละ 90.55 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.55) คิดเป�นร้อยละ 91.05 รองลงมาได้แก่ การแจ้งรายละเอียดหลักฐาน

ประกอบการขอรับบริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.54) คิดเป�นรอ้ยละ 90.86 และ

มีการแจ้งระยะเวลาท่ีใช้ ในการดำเนินการในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน  อยู่ ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.53) คิดเป�นร้อยละ 90.67 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.65) คิดเป�นร้อยละ 93.00 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจในเรื่อง การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม  

เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.75)  

คิดเป�นร้อยละ 95.05 รองลงมาได้แก่ จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.69) คิดเป�นร้อยละ 93.71 และมีตัวอย่างแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์ม 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.59) คิดเป�นร้อยละ 91.81 
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ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.56) คิดเป�นร้อยละ 91.27 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของตอบแทน หรือสินบน 

และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.65) คิดเป�นร้อยละ 92.95 รองลงมา

ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือข้อสงสัย ให้

คำแนะนำช่วยแก้ป�ญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.60) คิดเป�นร้อยละ 

92.00 และเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว อยู่ ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.56) คิดเป�นร้อยละ 91.24 

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.61) คิดเป�นร้อยละ 92.29 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีนั่งรอ 

รับบริการ มีความเพียงพอ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.76 รองลงมาได้แก่ 

สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ, ป้ายแสดง ข้อความบอกจุดให้บริการ 

และป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 

92.57 และสถานท่ีมีความสะอาดเป�นระเบียบ เรียบร้อย สะดวกต่อการใช้บริการ อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.56) คิดเป�นร้อยละ 91.24 

ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.55) คิดเป�นร้อยละ 91.00 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง 

การดำเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.62) คิดเป�นร้อยละ 

92.38 รองลงมาได้แก่ การดำเนินกิจกรรมโครงการเป�นไปด้วยความโปร่งใส อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.54) คิดเป�นร้อยละ 90.86 และกิจกรรมและโครงการมีประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชน

ส่วนรวม อยูใ่นระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.52) คิดเป�นร้อยละ 90.48 
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ส่วนท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านกิจการประปา 

5.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงข้อมูลท่ัวไป งานบริการด้านกิจการประปา ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ และ

ประเภทผู้รับบริการ         

 

รายการ จำนวน/คน ร้อยละ 

เพศ 

    1. ชาย 52 45.22 

    2. หญิง 63 54.78 

อายุ 

    1. ต่ำกว่า 26 ป� 14 12.17 

    2. 26 – 40 ป� 13 11.30 

3. 41 – 55 ป� 25 21.74 

4. 56 – 69 ป� 48 41.74 

5. 70 ป� ข้ึนไป 15 13.04 

อาชีพ 

1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 2.61 

2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 3 2.61 

3. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 3 2.61 

4. นักเรียน/นักศึกษา 8 6.96 

5. รับจ้างท่ัวไป 24 20.87 

6. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 22 19.13 

7. เกษตรกร/ประมง 39 33.91 

8. ว่างงาน 8 6.96 

9. อ่ืน ๆ 5 4.35 

ประเภทผู้รับบริการ     

1. ประชาชน 

 

110 

 

95.65 

    2. หน่วยงานภาครัฐ 3 2.61 

    3. หน่วยงานภาคเอกชน 2 1.74 

รวม 115 100.00 
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จากตารางท่ี 4.11 พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง จำนวน 63 คน คิดเป�นร้อยละ 54.78 และ 

เพศชาย จำนวน 52 คน คิดเป�นร้อยละ 45.22 

มีอายุระหว่าง 56 – 69 ป� จำนวน 48 คน คิดเป�นร้อยละ 41.74 รองลงมาได้แก่ อายุ

ระหว่าง 41 – 55 ป� จำนวน 25 คน คิดเป�นร้อยละ 21.74 และอายุ 70 ป� ข้ึนไป จำนวน 15 คน  

คิดเป�นร้อยละ 13.04 

ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง จำนวน 39 คน คิดเป�นร้อยละ 33.91 รองลงมาได้แก่ 

อาชีพรับจ้างท่ัวไป จำนวน 24 คน คิดเป�นร้อยละ 20.87 และแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ จำนวน  

22 คน คิดเป�นร้อยละ 19.13 

ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 110 คน คิดเป�นร้อยละ 95.65 

รองลงมาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 คน คิดเป�นร้อยละ 2.61 และหน่วยงานภาคเอกชน 

จำนวน 2 คน คิดเป�นรอ้ยละ 1.74 

 

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านกิจการประปา 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านกิจการประปา ในภาพรวม 

 

งานบริการด้านกิจการประปา X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ /ข้ันตอนการให้บริการ 4.64 0.49 มากท่ีสุด 92.74 

2. ด้านชอ่งทางการให้บริการ 4.63 0.52 มากท่ีสุด 92.38 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 92.67 

4. ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 4.63 0.51 มากท่ีสุด 92.70 

5. ด้านผลการปฏิบัติงาน 4.63 0.54 มากท่ีสุด 92.57 

รวม 4.63 0.51 มากท่ีสุด 92.61 

  

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานบริการด้านกิจการประปา ในภาพรวม อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.61 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจในด้านกระบวนการ /ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64) คิดเป�นรอ้ยละ 
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92.74 รองลงมาได้แก่ ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63)  

คิดเป�นร้อยละ 92.70 และด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63)  

คิดเป�นร้อยละ 92.67 
 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านกิจการประปา 
 

ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านกิจการประปา ในแต่ละด้าน 
 

งานบริการด้านกิจการประปา X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ 

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ

คล่องตัว 4.63 0.50 มากท่ีสุด 92.70 

2. การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา 4.63 0.49 มากท่ีสดุ 92.52 

3. การให้บริการเป�นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน  4.66 0.48 มากท่ีสุด 93.22 

4. มีการอธิบาย ชี้แจง ข้ันตอนการให้บริการท่ีชัดเจน 4.63 0.50 มากท่ีสุด 92.52 

รวม 4.64 0.49 มากท่ีสุด 92.74 

ด้านช่องทางการให้บรกิาร 

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง

ต่ า งๆ  ชั ด เจน  เห ม าะสม  เข้ า ใจ ง่าย  เช่ น  บ อร์ ด

ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด ์ 4.60 0.57 มากท่ีสุด 92.00 

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และ

หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการ

หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น 4.64 0.50 มากท่ีสุด 92.87 

3. มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

อย่างทันท่วงที 4.63 0.48 มากท่ีสุด 92.70 

4. มีการช่วยเหลือในการดำเนินงานทันต่อความต้องการ

ของผู้รับบริการ 4.61 0.57 มากท่ีสุด 92.17 

5. มีช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เรื่องนำ้ประปา 4.61 0.57 มากท่ีสุด 92.17 

รวม 4.63 0.52 มากท่ีสุด 92.38 



71 
 

ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 

 

งานบริการด้านกิจการประปา X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสมในการ

ให้บริการ 4.60 0.49 มากท่ีสุด 92.00 

2. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์  4.63 0.48 มากท่ีสุด 92.70 

3. เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมในการดำเนินงานตลอดเวลา  4.65 0.50 มากท่ีสุด 93.04 

4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง ไม่เลือก

ปฏิบัต ิ 4.64 0.48 มากท่ีสดุ 92.87 

5. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.63 0.50 มากท่ีสุด 92.70 

6. เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอต่อการให้บริการ 4.63 0.50 มากท่ีสุด 92.70 

รวม 4.63 0.49 มากท่ีสุด 92.67 

ด้านสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

1. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ ฯลฯ มีความ

เหมาะสมเพียงพอและทันสมัย ต่อการปฏิบัติงาน 4.63 0.50 มากท่ีสุด 92.70 

2. ระบบการสือ่สารในการให้บริการน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค 

มีประสิทธิภาพ 4.64 0.48 มากท่ีสุด 92.87 

3. การบริการแจกน้ำเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน  4.66 0.48 มากท่ีสุด 93.22 

4. มีสถานท่ีพักอาศัยชั่วคราวเพ่ือช่วยเหลือผู้รับบริการ 4.61 0.56 มากท่ีสุด 92.17 

5. มีการจัดเก็บอุปกรณ์เป�นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อ

การใช้งาน 4.63 0.55 มากท่ีสุด 92.52 

รวม 4.63 0.51 มากท่ีสุด 92.70 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 
  

งานบริการด้านกิจการประปา X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านผลการปฏิบัติงาน 

1 . ก ารให้ บ ริ การน้ ำ เพ่ื อ อุป โภ คบริ โภ ค  เพี ย งพ อ 

ครอบคลุมและท่ัวถึง 4.62 0.57 มากท่ีสุด 92.35 

2. มีการปรับปรุงการบริการเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคท่ีได้

มาตรฐาน 4.64 0.52 มากท่ีสุด 92.87 

3. การปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความ

บกพร่อง 4.63 0.52 มากท่ีสุด 92.52 

4. การให้บริการน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคเป�นประโยชน์ 

คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม 4.63 0.54 มากท่ีสุด 92.52 

รวม 4.63 0.54 มากท่ีสุด 92.57 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า  

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.74 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง การให้บริการเป�นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.66) คิดเป�นร้อยละ 93.22 รองลงมาได้แก่ ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อนและมีความคล่องตัว อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.70 และการให้บริการ

มีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา, มีการอธิบาย ชี้แจง ข้ันตอนการให้บริการท่ีชัดเจน อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.52 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.38 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจในเรื่อง มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 

คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.87

รองลงมาได้แก่ มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอย่างทันท่วงที อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.70 และมีมีการช่วยเหลือในการดำเนินงานทันต่อความต้องการ



73 
 

ของผู้รับบริการ, มีช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เรื่องน้ำประปา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.61)  

คิดเป�นร้อยละ 92.17 

ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรผู้ ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.67 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อมในการดำเนินงานตลอดเวลา อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.65) คิดเป�นร้อยละ 93.04 รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างเสมอภาคและท่ัวถึง ไม่เลือก

ปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.87 และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว

ทันเหตุการณ์, เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าท่ีมีเพียงพอต่อการให้บริการ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.70 

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.70 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง การบริการแจกน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.66) คิดเป�นร้อยละ 93.22 รองลงมาได้แก่ ระบบการสื่อสารในการให้บริการน้ำเพ่ือ

อุปโภคบริโภค มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.87 และอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ ฯลฯ มีความเหมาะสมเพียงพอและทันสมัย ต่อการปฏิบัติงาน อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.70 

ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.57 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง มี

การปรับปรุงการบริการเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคท่ีได้มาตรฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.64) คิดเป�น

ร้อยละ 92.87 รองลงมาได้แก่ มีการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความบกพร่อง,  

การให้บริการน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคเป�นประโยชน์ คุ้มค่า ต่อประชาชนส่วนรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.52 และการให้บริการน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค เพียงพอ ครอบคลุมและ

ท่ัวถึง อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.62) คิดเป�นร้อยละ 92.35 
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ส่วนท่ี 6 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าถนน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ตารางท่ี 4.14 แสดงข้อมูลท่ัวไป งานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าถนน ประกอบด้วย เพศ อายุ 

อาชีพ และประเภทผู้รับบริการ         
 

รายการ จำนวน/คน ร้อยละ 

เพศ 

    1. ชาย 28 

 

28.00 

    2. หญิง 72 72.00 

อายุ 

1. ต่ำกว่า 26 ป� 7 7.00 

2. 26 – 40 ป� 48 48.00 

3. 41 – 55 ป� 23 23.00 

4. 56 – 69 ป� 12 12.00 

5. 70 ป� ข้ึนไป 10 10.00 

อาชีพ 

    1. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 6.00 

2. ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 9 9.00 

3. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 1 1.00 

4. ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ 6 6.00 

5. นักเรียน/นักศึกษา 6 6.00 

6. รับจ้างท่ัวไป 48 48.00 

7. แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 7 7.00 

8. เกษตรกร/ประมง 9 9.00 

9. ว่างงาน 8 8.00 

ประเภทผู้รับบริการ     

1. ประชาชน 

 

85 

 

85.00 

    2. หนว่ยงานภาครัฐ 9 9.00 

    3. หนว่ยงานภาคเอกชน 6 6.00 

รวม 100 100.00 
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จากตารางท่ี 4.14 พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง จำนวน 72 คน คิดเป�นร้อยละ 72.00 และ 

เพศชาย จำนวน 28 คน คิดเป�นร้อยละ 28.00 

มีอายุระหว่าง 26 – 40 ป� จำนวน 48 คน คิดเป�นร้อยละ 48.00 รองลงมาได้แก่ อายุ

ระหว่าง 41 – 55 ป� จำนวน 23 คน คิดเป�นร้อยละ 23.00 และอายุระหว่าง 59 – 69 ป� จำนวน  

12 คน คิดเป�นร้อยละ 12.00 

ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างท่ัวไป จำนวน 48 คน คิดเป�นร้อยละ 48.00 รองลงมาได้แก่ อาชีพ

ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท, อาชีพเกษตรกร/ประมง จำนวน 9 คน คิดเป�นร้อยละ 9.00 และว่างงาน

จำนวน 8 คน คิดเป�นร้อยละ 8.00 

ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 85 คน คิดเป�นร้อยละ 85.00 

รองลงมาได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 9 คน คิดเป�นร้อยละ 9.00 และหน่วยงานภาคเอกชน 

จำนวน 6 คน คิดเป�นร้อยละ 6.00 
 

6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าถนน 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าถนน 

ในภาพรวม 
 

งานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าถนน X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ /ข้ันตอนการให้บริการ 4.58 0.49 มากท่ีสุด 91.52 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.53 0.50 มากท่ีสุด 90.50 

3. ด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ 4.59 0.49 มากท่ีสุด 91.70 

4. ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 4.59 0.49 มากท่ีสุด 91.76 

5. ดา้นผลการปฏิบัติงาน 4.62 0.49 มากท่ีสุด 92.35 

รวม 4.58 0.49 มากท่ีสุด 91.57 
  

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่องานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าถนน  

ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.58) คิดเป�นร้อยละ 91.57 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้าน

พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.62) คิดเป�น

ร้อยละ 92.35 รองลงมาได้แก่ ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ ในระดับมากท่ีสุด  
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( X  = 4.59) คิดเป�นร้อยละ 91.76 และด้านเจ้าหน้าท่ี /บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.59) คิดเป�นร้อยละ 91.70 
 

6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าถนน 
 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าถนน

ในแตล่ะด้าน 
 

งานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าถนน X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ 

1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความ

คล่องตัว 4.55 0.50 มากท่ีสุด 91.00 

2. มีการให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง 4.56 0.50 มากท่ีสุด 91.20 

3. การใหบ้ริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา 4.58 0.50 มากท่ีสุด 91.60 

4. การให้บริการเป�นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน  4.57 0.50 มากท่ีสุด 91.40 

5. การให้บริการในแต่ละข้ันตอนมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 4.62 0.49 มากท่ีสุด 92.40 

รวม 4.58 0.49 มากท่ีสุด 91.52 

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1. การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง

ต่ า งๆ  ชั ด เจน  เห ม าะสม  เข้ า ใจ ง่าย  เช่ น  บ อร์ ด

ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ 4.59 0.49 มากท่ีสุด 91.80 

2. มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และ

หลากหลาย เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการ

หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น 4.58 0.50 มากท่ีสุด 91.60 

3. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.41 0.49 มาก 88.20 

4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจใน

การดำเนินงานไฟฟ้าถนนในตำบลหลุมข้าว 4.52 0.50 มากท่ีสุด 90.40 

รวม 4.53 0.50 มากท่ีสุด 90.50 
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ตารางท่ี 4.16  (ต่อ) 

 

งานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าถนน X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม 4.61 0.49 มากท่ีสุด 92.20 

2. เจ้าหนา้ท่ีใหบ้ริการด้วยความสุภาพ และเป�นกันเอง  4.60 0.49 มากท่ีสุด 92.00 

3. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 

และมีความพร้อมในการให้บริการ  4.61 0.49 มากท่ีสุด 92.20 

4. เจ้าหน้าท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 4.56 0.50 มากท่ีสุด 91.20 

5. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 

สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือสงสัย ให้คำแนะนำช่วย

แก้ป�ญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 4.60 0.49 มากท่ีสุด 92.00 

6. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ไม่รับสิ่งของ

ตอบแทน หรือสินบน และไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 4.53 0.50 มากท่ีสุด 90.60 

รวม 4.59 0.49 มากท่ีสุด 91.70 

ด้านสถานท่ีและส่ิงอำนวยความสะดวก 

1. จุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะมีความเหมาะสม 4.58 0.50 มากท่ีสุด 91.60 

2. อุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะมีความเหมาะสม 

ปลอดภัย 4.59 0.49 มากท่ีสุด 91.80 

3. การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อการสัญจร 4.59 0.49 มากท่ีสุด 91.80 

4. ระบบไฟฟ้าสาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ 4.61 0.49 มากท่ีสุด 92.20 

5. การดูแล ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะให้สามารถใช้งาน

ได้ดีอยู่เสมอ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 91.40 

รวม 4.59 0.49 มากท่ีสุด 91.76 
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ตารางท่ี 4.16  (ต่อ) 

  

งานบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้าถนน X  S.D. 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

ร้อยละ 

ด้านผลการปฏิบัติงาน 

1. การดำเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน 4.62 0.49 มากท่ีสุด 92.40 

2. การดำเนินงานมีประโยชน์ และเหมาะสม 4.63 0.49 มากท่ีสุด 92.60 

3. การปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความ

บกพร่อง 4.61 0.49 มากท่ีสดุ 92.20 

4. ประชาชนมีความพึงพอใจงานไฟฟ้าในตำบลหลุมข้าว 4.61 0.49 มากท่ีสุด 92.20 

รวม 4.62 0.49 มากท่ีสุด 92.35 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า  

ด้านกระบวนการ / ข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.58) คิดเป�นร้อยละ 91.52 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง การให้บริการในแต่ละข้ันตอนมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.62) คิดเป�นร้อยละ 92.40 รองลงมาได้แก่ การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว และทันเวลา 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.58) คิดเป�นร้อยละ 91.60 และการให้บริการเป�นไปตามลำดับก่อนหลัง 

มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.57) คิดเป�นร้อยละ 91.40 

ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด ( X  = 4.53) คิดเป�นร้อยละ 90.50 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความ 

พึงพอใจในเรื่อง การประกาศข่าว หรือ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เหมาะสม  

เข้าใจง่าย เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.59)  

คิดเป�นร้อยละ 91.80 รองลงมาได้แก่ มีช่องทางการประสานงาน ติดต่อ ท่ีสะดวก และหลากหลาย 

เช่น โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เป�นต้น อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.58) คิดเป�นร้อยละ 91.60 และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจในการ

ดำเนินงานไฟฟ้าถนนในตำบลหลุมข้าว อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.52) คิดเป�นร้อยละ 90.40 

ด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรผู้ ให้บริการ ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.59) คิดเป�นร้อยละ 91.70 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 
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มีความพึงพอใจในเรื่อง เจ้าหน้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย และเหมาะสม, เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความ

กระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีความพร้อมในการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.61) คิดเป�น

ร้อยละ 92.20 รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสุภาพ และเป�นกันเอง, เจ้าหน้าท่ีมี

ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบคำถาม ชี้แจงหรือสงสัย ให้คำแนะนำ 

ช่วยแก้ป�ญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.60) คิดเป�นร้อยละ 92.00 

และเจ้าหน้าท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.56) คิดเป�น 

ร้อยละ 91.20 

ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม  

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.59) คิดเป�นร้อยละ 91.76 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ 

มีความพึงพอใจในเรื่อง ระบบไฟฟ้าสาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.61) 

คิดเป�นร้อยละ 92.20 รองลงมาได้แก่ อุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะมีความเหมาะสม ปลอดภัย, 

การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะมีความเพียงพอต่อการสัญจร อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.59) คิดเป�น 

ร้อยละ 91.80 และจุดติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.58)  

คิดเป�นร้อยละ 91.60 

ด้านผลการปฏิบัติงาน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.62) คิดเป�นร้อยละ 92.35 โดยเม่ือพิจารณาในรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในเรื่อง 

การดำเนินงานมีประโยชน์ และเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.63) คิดเป�นร้อยละ 92.60 

รองลงมาได้แก่ การดำเนินงานตรงตามความต้องการของประชาชน อยู่ ในระดับมากท่ีสุด  

( X  = 4.62) คิดเป�นร้อยละ 92.40 และการปรับปรุง แก้ไข ในกรณีท่ีผลการดำเนินงานมีความ

บกพร่อง, ประชาชนมีความพึงพอใจงานไฟฟ้าในตำบลหลุมข้าว อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.61) 

คิดเป�นร้อยละ 92.20 

 

 

 

 

 


