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          บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีในงานบริการ 5 งาน คือ 1) งานจัดบริการ
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังขนาย 2) งานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้    
3) การให้บริการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 4) การให้บริการลงทะเบียนโครงการ
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5) ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี พบว่า ด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานที่ส ารวจจ านวน 5 
งาน ความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.70 จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.88 ซึ่งเป็น
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และสรุประดับความพึงพอใจด้านต่างๆ ดังนี้ 

       1. ด้านจัดบริการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด  

 2. ด้านงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ เท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มาก  

 3. ด้านการให้บริการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการพบว่าผู้รับบริการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึง
พอใจในระดับมาก  

 4. ด้านบริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพบว่า
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.70 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่ง
เป็นความพึงพอใจในระดับมาก  

 5. ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี พบว่า
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.72 จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.40 ซึ่ง
เป็นความพึงพอใจในระดับมาก 

 



ค 

 

ค าน า 
 

รายงานฉบับนี้เป็นผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในด้านงานจัดบริการการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังขนาย งานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การให้บริการอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการ การให้บริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และด้านการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์ในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการให้ระบบบริการเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรของ
เทศบาลต าบลวังขนาย ส าหรับการอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
ช่วยให้การศึกษาครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน  

 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
             สิงหาคม 2565 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีในงานบริการ 5 งาน คือ 1) งานจัดบริการ
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังขนาย 2) งานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้    
3) การให้บริการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 4) การให้บริการลงทะเบียนโครงการ
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5) ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี พบว่า ด้าน พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานที่ส ารวจจ านวน 5 
งาน ความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.70 จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.88 ซึ่งเป็น
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดและผลการประเมินความพอพอใจในด้านต่างๆ แสดงดังนี้ 
 1. ด้านจัดบริการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.71 ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 94.20 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
   2. ด้านงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 4.67ความพึงพอใจคิด เป็นร้อยละ 
93.40 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. ด้านการให้บริการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 4.67ความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 93.40 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 4. ด้านบริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4.70ความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 94.00 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 5. ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 4.72 ความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ 94.40 อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 

 

  



บทที่ 1 

บทน า 

 
ความเป็นมาของการศึกษา 
 ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองการปกครองของทั่วโลก 
รวมทั้งในประเทศไทย ส่งให้ประเทศไทยเร่งพัฒนาภาครัฐให้ก้าวทันเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐ ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2580) มุ่งเน้นการปรับปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพบริการภาครัฐ  โดยก าหนดความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจตามยุทธศาสตร์ทั้งส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และท้องถิ่น เพ่ือให้การท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่เกิดความเข้มแข็ง ไม่ซ้ าซ้อน ชัดเจน
ภายใต้ขนาดของรัฐที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้งปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
ท างานที่ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์สาหรับการก าหนดนโยบายการบริการประชาชน 
และการบริหารจัดการภายใน 
 การปกครองท้องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระดับพ้ืนฐานของประเทศ เพ่ือลดปัญหาและข้อจ ากัดในการ
บริหารงานของรัฐบาลส่วนกลาง ที่ไม่สามารถดูแลประชาชนทั้งประเทศได้ทั่วถึง รูปแบบการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นลักษณะการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางมาสู่ท้องถิ่น เป็นหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
เขตท้องถิ่นนั้นๆ เลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าไปท าหน้าที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเ พ่ือเลือกผู้บริหารท้องถิ่นอีกทีหนึ่ ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจอิสระ 
(autonomy) ในการบริหารจากรัฐได้ในระดับหนึ่งตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 283 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
มีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล และจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด 
และประเทศเป็นส่วนรวมด้วย อย่างไรก็ตาม การบริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
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การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนพ้ืนที่ ยังเป็นประเด็น
ปัญหาที่กล่าวถึงอยู่เสมอ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการสาธารณะเป็นไปตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญที่ให้อ านาจแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งให้ประชาชนในมีส่วน
ร่วมในการประเมินการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การส ารวจและประเมินความพึง
พอใจการด าเนินเนินงานของเทศบาล จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาหน่วยงาน โดยข้อมูลจากการ
ส ารวจจะเป็นแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เกิดการบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินของ
ภาครัฐ 
 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
  
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลวัง
ขนาย ในด้านต่างๆ ดังนี้  
   1 งานจัดบริการการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังขนาย  
   2) งานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  
   3) การให้บริการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  
   4) การให้บริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
   5) ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
 2. ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการของเทศบาลต าบลวังขนาย 
ประชาชนที่อาศัย และเป็นผู้ที่มาติดต่อขอใช้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการ
นี้ 
 3. ระยะเวลาในการศึกษา กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการของ
เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
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 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการบริการของเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 3. ได้ข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนา การปรับปรุงการด าเนินด้านต่างๆ และข้อมูลใน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ประชาชน หมายถึง ผู้รับบริการจากเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี  

2. ผู้ให้บริการ หมายถึง พนักงานเทศบาล บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในทุกๆ ต าแหน่งในเทศบาล
ต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 3. ความพึงพอใจในการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บริการ สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก และผลการปฏิบัติงาน 
 4. สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ในการให้บริการประชาชน เพ่ืออา นวยความสะดวกในงานบริการ 
 5. เทศบาลต าบล หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในระบบการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในที่นี้หมายถึง เทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การส ารวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1.  ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   
2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ 
3.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ  
4.  วิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
ประวัติต าบลวังขนาย 
 สถานที่ตั้งต าบลวังขนายสมัยก่อนเป็นพ้ืนที่ป่าไผ่ และป่าไม้รวก พ้ืนที่ติดกับอ าเภอพนมทวน 
และมีช้างอาศัยอยู่จ านวนมาก ซึ่งมีโขลงช้างโขลงหนึ่ง มีช้างตัวเมียเป็นหัวหน้าโขลงและมีงา โดยปกติ
ช้างตัวเมียจะไม่มีงา จากการบอกเล่าของชาวบ้าน “วันหนึ่งมีช้างตัวผู้เข้ามาในโขลงซึ่งไม่ทราบโดย
เหตุผลแน่ชัดว่ามาติดพันธุ์ช้างตัวเมียในโขลงนี้หรือมาแย่งอาหาร เกิดการต่อสู้ระหว่างช้างตัวผู้กับช้าง
ตัวเมียหัวหน้าโขลง จนช้างตัวเมียหัวหน้าโขลงงานหลุดและตายอยู่ในหนองน้ า จึงเป็นที่มาของชื่อ วัง
ขนาย โดย “วัง” มาจาก หนองน้ า และ “ขนาย” มาจาก งาของช้างตัวเมีย ปี พ.ศ. 2441  ต าบลวัง
ขนายได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น"อ าเภอวังขนาย"  มีที่ตั้งของที่ว่าการอ าเภออยู่ใกล้กับวัดศรีโลหะ
ราษฎร์บ ารุง แต่ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2484 มีการย้ายที่ว่าการอ าเภอท่าม่วงมาตั้งอยู่ในเขตอ าเภอท่าม่วง 
พระวรภักดิ์พิบูลย์ นายอ าเภอสมัยนั้น จึงขอเปลี่ยนชื่อจากอ าเภอวังขนาย เป็นอ าเภอท่าม่วงตั้งแต่นั้น
มา ท าให้ชื่อวังขนายมีฐานะเป็นเพียงต าบลหนึ่งในอ าเภอท่าม่วง 
 1. อาณาเขตพื้นที่ 
     ต า บ ล วั ง ข น า ย ตั้ ง อ ยู่ ใ น อ า เ ภ อท่ า ม่ ว ง  จั ง ห วั ด ก า ญ จ น บุ รี  ตั้ ง อ ยู่ ท า ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอท่าม่วง และอยู่ห่างจากอ าเภอท่าม่วงประมาณ 2 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้  
  1.1 ด้านทิศเหนือ 

                  หลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตที่ดินของราษฎร เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กับต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
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กาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ข้ามคลองชลประทานสาย 1 L ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่
ริมถนนลูกรังเลียบคลองส่งน้ าด้านเหนือ บริเวณพิกัด NR 716465 รวมระยะทางประมาณ 2,000 
เมตร 

                  หลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตที่ดิน
ของราษฎร ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กับต าบลทุ่ ง
ทอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ถึงหลักเขตที่ 3 ซ่ึงต้ังอยู่บรเิวณก่ึงกลางถนนลูกรังเชื่อมระหว่าง
ต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กับต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
บริเวณพิกัด  NR 741476 รวมระยะทางประมาณ 2,000 เมตร 

   หลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้ตามแนวเขตที่ดินของราษฎร ข้ามคลอง
ส่งน้ าชลประทานสาย 1L ถึงหลักเขตที่ 4 บริเวณข้างคลองส่งน้ าด้านทิศใต้ที่พิกัด NR 734449 รวม
ระยะทางประมาณ 2,700 เมตร 
      หลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 5 บริเวณ 
ข้างทางรถไฟสายธนบุรี - น้ าตก ที่หลัก กม. 99+110 ที่บริเวณพิกัด NR 736447 รวมระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 7,000 เมตร 

  1.2 ทิศตะวันออก 
          หลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบข้ามถนนทางหลวงแผ่นดินสายแสงชูโต หมายเลข 
323 สายใหม่ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 6 บริเวณหลัก กม.ที่ 110+200 ที่พิกัด NR 735446 รวม
ระยะทางประมาณ 300 เมตร 
          หลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศใต้ ตามแนวเขตที่ดินราษฎรและเป็นเส้น
แบ่งแนวเขตระหว่างต าบลวังขนาย กับต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ถึงหลักเขตที่ 
7 บริเวณหลัก กม. ที่ 110+400 ที่พิกัด NR 732423 รวมระยะทางประมาณ 2,200 เมตร 
          หลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตที่ดินราษฎรและเป็นเส้นแบ่งแนวเขต
ระหว่างต าบลวัง-ขนายกับต าบลวังศาลา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 
8 กึ่งกลางแม่น้ าแม่กลอง ที่บริเวณพิกัด NR 7325387 รวมระยะทางประมาณ 3,500 เมตร รวม
ระยะทาง ด้านทิศตะวันออก ประมาณ 6,000 เมตร 
  1.3 ทิศใต้ 
              หลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบกึ่งกลางล าน้ าของแม่น้ าแม่กลองและเป็นเส้นแบ่ง
แนวเขตระหว่างต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กับต าบลบ้านใหม่ อ าเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรีไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 9 ที่กึ่งกลางแม่น้ าแม่กลอง บริเวณ
พิกัด NR691420 รวมระยะทางประมาณ 6,500 เมตร 
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1.4 ทิศตะวันตก 
         หลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ราษฎรและเป็นเส้นแบ่งแนวเขต
ระหว่างต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กับต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 10 ริมถนนถนนแสงชูโต (สายเก่า) ที่หลัก 
กม.114+200 บริเวณพิกัด NR 696431 ระยะทาง ประมาณ 1,200 เมตร 
         หลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบตามแนวรั้วโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุงไป
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลาดยางเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลวังขนาย 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กับต าบลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ถึงหลักเขตที่ 11 
ริมถนนแสงชูโต (สายใหม่) ที่หลัก กม. 111+750 บริเวณพิกัด NR 712449 รวมระยะทางประมาณ 
2,300 เมตร 

        หลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวเขตที่ดินราษฎรและเป็นเส้นแบ่งแนว
เขตระหว่างต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กับต าบลทุ่งทอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ไปทางด้านทิศเหนือ ถึงบริเวณกึ่งกลางทางรถไฟ ธนบุรี-น้ าตก ที่หลัก กม.100+700 จน
บรรจบหลักเขต ที่ 1 รวมระยะทาง ประมาณ 200 เมตร รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 
3,700 เมตร 

 

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผนที่ต าบลวังขนาย  
ที่มา : ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าม่วง (2564) 
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 2. ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศในเขตต าบลวังขนายส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ  ลักษณะดินโดยทั่วไป
เป็นดินร่วนปนทรายประมาณ 75% และดินลูกรังประมาณ 15 % ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดินเหนียว
ประมาณ 10 %  พ้ืนที่ทางตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มซึ่งมักเกิดปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน มีแหล่งน้ าที่
ส าคัญ คือ แม่น้ าแม่กลอง ต าบลวังขนายไม่อยู่ในเขตป่าไม้ ต้นไม้ที่ชาวบ้านนิยมปลูก เช่น ต้นสัก ต้น
ประดู่ ต้นมะม่วง ต้นสะเดา เป็นต้น ต าบลวังขนายมีพ้ืนที่โดยประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร หรือ 
11,875 ไร่  
 3. ลักษณะภูมิอากาศ  
  ต าบลวังขนายเป็นเขตร้อนชื้น มีสภาพภูมิอากาศตลอดปีอยู่ที่อุณหภูมิระหว่าง 25 องศา
เซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นฤดูเปลี่ยน
มรสุมครั้งแรก มีอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
อยู่ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อยู่
ในช่วงอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอากาศแห้งแล้ง   
 4. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     ต าบลวังขนายแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในอ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ดังนี้ 

  - หมู่ 1 บ้านศาลเจ้าโพรงไม้  มีเนื้อท่ี 4.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,812.50 ไร่ 
            - หมู่ 2 บ้านวังขนาย  มีเนื้อที่ 1.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 687.5 ไร่             
            - หมู่ 3 บ้านมะกอกหมู่  มีเนื้อที่  2.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,562.50 ไร่      
          - หมู่ 4 บ้านหนองตาบ่ง  มีเนื้อที่  4.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,562.50  ไร่         

      - หมู่ 5 บ้านหลังอ าเภอ มีเนื้อที่ 1.50 ตารางกิโลเมตร 937.5 ไร่    
           - หมู่ 6 บ้านหลังวัด มีเนื้อที่ 2.60 ตารางกิโลเมตร 1,625.00 ไร่              
          - หมู่ 7 บ้านริมน้ า มีเนื้อที่ 2.70 ตารางกิโลเมตร 1,687.50 ไร่   

 4.1 การเลือกตั้ง 
   เทศบาลต าบลวังขนาย มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ต าบล วังขนาย ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต คือ เขต
เลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 2 7 และเขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 4 5 6  
 5. ประชากร 
     ประชากรในเขตเทศบาลต าบลวังขนาย รายงานเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 แสดงดัง
ตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรแต่หมู่บ้านในต าบลวังขนาย อ าเภอท่าเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
 

หมู่บ้าน ครัวเรือน 
 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

หมู่ที่ 1 บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ 0 671 723 1,394 
หมู่ที่ 2 บ้านวังขนาย 0 535 544 1,079 
หมู่ที่ 3 บ้านมะกอกหมู่ 3,670 1,214 1,419 2,633 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาบ่ง 0 476 502 978 
หมู่ที่ 5 บ้านหลังอ าเภอ 0 407 434 841 
หมู่ที่ 6 บ้านหลังวัด 0 499 561 1,060 
หมู่ที่ 7 บ้านริมน้ า 0 359 379 738 

รวม 3,670 4,161 4,562 8,723 
ที่มา : ส านักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลวังขนาย  
 
 6. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 6.1 สภาพทางเศรษฐกิจ  
       ต าบลวังขนายเป็นพ้ืนที่กึ่งเกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรม ประกอบอาชีพรับจ้าง 
ร้อยละ ร้อยละ 63.3 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 19.96 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ได้แก่ การ
ปลูกคะน้า กะหล่ าปลี ผักกาดหอม ผักกาดขาว ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน อ้อย ฯลฯ ประกอบ
อาชีพค้าขาย ร้อยละ 12.23 ประกอบอาชีพรับราชการและอาชีพอ่ืนๆ ร้อยละ 4.11  ประชากรบาง
ส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงปลากระชัง เช่น หมู่ 2 และอาชีพ เลี้ยงสุกร หมู่ 1-7 และเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ 5 
นอกจากนั้นยังมีอาชีพด้านการบริการ ได้แก่ โรงแรมจ านวน 4 แห่ง ร้านเกมจ านวน 1 แห่ง และร้าน
เสริมสวยจ านวน 6 แห่ง ต าบลวังขนายมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพที่ส าคัญ คือ บ่อ
น้ าแร่วัดวังขนายทายิการาม ด้านอุตสาหกรรมต าบลวังขนายมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก รวมทั้งหมด 23 แห่ง ดังนี้  

6.1.1 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เงินลงทุน 100 ล้านบาทข้ึนไป หรือมี
คนงานตั้งแต่ 200 คนข้ึนไป จ านวน 8 แห่ง            
            - บริษัทแสงโสม จ ากัด                ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านริมน้ า 
            - บริษัทกาญจนสิงขร จ ากัด          ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านริมน้ า 
             - บริษัทซีเอ็นทีไวน์ & ลิเคอร์ จ ากัด    ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านศาลเจ้าโพรง
ไม้ 
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            - บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด               ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านศาลเจ้าโพรง
ไม้ 
             - บริษัทไทยซานมิเกลลิเคอร์ จ ากัด           ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านศาลเจ้าโพรง
ไม้ 
             - บริษัทซีซีเอ็มสปิริต จ ากัด                    ตั้งอยู่ ม.1 บ้านศาลเจ้าโพรง
ไม้ 
            - บริษัทศรีฟ้าเว้นฟู๊ด จ ากัด                    ตั้งอยู่ หมู่ 3 บ้านมะกอกหมู่ 
             - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอนเนอร์ยี่ จ ากัด  ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านริมน้ า 
      6.1.2 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง เงินลงทุน 10 - 100 ล้านบาท หรือมี
คนงานตั้งแต่ 10-40 คนข้ึนไป จ านวน 7 แห่ง 
             - บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จ ากัด               ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านศาลเจ้าโพรง
ไม้ 
           - บริษัทสามัคคีพัฒนา จ ากัด                   ตั้งอยู่ หมู่ 3 บ้านมะกอกหมู่ 
           - หจก. สัญญาการเกษตร                       ต้ังอยู่ หมู่ 3 บ้านมะกอกหมู่ 
           - บริษัทกิจเจริญอุตสาหกรรมการทอ จ ากัด  ตั้งอยู่ หมู่ 3 บ้านมะกอกหมู่ 
           - บริษัทยงสวัสดิ์ คอนกรีต จ ากัด               ตั้งอยู่ หมู่ 3 บ้านมะกอกหมู่ 
          - หจก. ค็อกพิทเจริญภัณฑ์                      ตั้งอยู่ หมู่ 3 บ้านมะกอกหมู่ 
            - บริษัทไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ ากัด        ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านริมน้ า 
       6.1.3 โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เงินลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือมีคนงาน
ต่ ากว่า 10 คน จ านวน 8 แห่ง         
             - โรงปุ๋ยเจริญรุ่งเรือง                             ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านศาลเจ้า
โพรงไม้ 
           - หจก. สยามกาญจน์โปรดักส์                   ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านศาลเจ้า
โพรงไม้ 
           - บริษัทศรีรุ่งเรือง จ ากัด                         ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้านวังขนาย 
           - บริษัทไทยรุ่งเรืองอาหารสัตว์ จ ากัด          ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้านวังขนาย 
           - บริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทอง จ ากัด             ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้านวังขนาย 
           - บริษัทน าสวรรค์ จ ากัด                         ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้านวังขนาย 
           - ประนอม ท าวงกบประตู หน้าต่างไม้         ตั้งอยู่ หมู่ 3 บ้านมะกอกหมู่ 
             - ร้านตั้งเง็กเซ้ง                                    ตั้งอยู่ หมู่ 6 บ้านหลัง
วัด       
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 นอกจากภาคอุตสาหกรรมที่มีหลายประเภทและมีอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ 
กลางเล็กแล้ว ต าบลวังขนายยังมีการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้งกลุ่มที่จัดตั้งโดยมวลชน  
และกลุ่มท่ีจัดตั้งโดยส่วนราชการ ดังนี้ 
  - สถานีบริการน้ ามัน 4 แห่ง 
      - ร้านค้าทั่วไป 40 แห่ง (เป็นร้านค้าที่เก็บข้อมูลจากการช าระภาษี
ป้าย)             
        - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย 
        - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านมะกอกหมู่ 
        - กลุ่มแม่บ้านหนองตาบ่งร่วมใจ 
        - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนขนมไทย 
        - กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา (กลุ่มแม่บ้าน)                  
        - กลุ่มพ่อบ้านวังขนาย 
        - กลุ่มต้นกุ่มสัมพันธ์ 
        - กลุ่มมิตรสัมพันธ์ 
        - กลุ่มวังขนายสงเคราะห์ 
        - กลุ่มสตรีร่วมใจ 
        - สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 
        - วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทย 
        - กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (อสม.) 
        - วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านมะกอกหมู่ 
        - กลุ่มแม่บ้านหนองตาบ่งร่วมใจ 
        - วิสาหกิจชุมชนเรือนขนมไทย 
        - กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลวังขนาย      
        - ชมรมผู้สูงอายุต าบลวังขนาย 
      - กองทุนหมู่บ้าน 

6.2 สภาพทางสังคม 
     ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดวังขนายทายิการาม 
ตั้งอยู่ ถนน แสงชูโต ต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์รวมขอบประชาชน
ในชุมชน ร่วมท ากิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่
เทียนพรรษา และประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีแห่ปลา พิธีรดน้ าด าหัวในวันสงกรานต์ 
นอกจากนั้นต าบลวังขนายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ได้แก่ ภาษาถิ่น ด้านสุขภาพ (ความช านาญ
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นวดแผนไทย การกวาดยา) ด้านศิลปะการแสดง (ตีกลองยาว) ด้านงานฝีมือ (การท าบายศรี) ด้านการ
จักสาน (การถักแห) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านช่างฝีมือ (ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง, ผลิตพระพุทธรูปการท า
อิฐบล็อกประสาน) และด้านอาหาร (ขนมไทย) เป็นต้น  
  6.2.1 อาชญากรรม ต าบลวังขนาย ปี 2561 สถานีต ารวจภูธรท่าม่วงรายงาน
สถิติคดีอาชญากรรมของสถานีต ารวจภูธรท่าม่วง พบ คดีเกี่ยวกับลักทรัพย์มีการลักทรัพย์เกิดขึ้น 4 
ราย และคดียาเสพติด ปัญหาที่พบกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบมั่วสุมรวมถึงที่จุดชมวิวถนนริมน้ า หมู่ 2 ต าบลวัง
ขนาย 
  6.2.2 การสังคมสงเคราะห์ ต าบลวังขนายมีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ รวมทั้งช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ 
 
อ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 
 อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2546) และพระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ดังนี้ 
 1. อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด ได้แก่ 
  1.1 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  1.2 ให้มีและบ ารุงทางบกและทาง 
  1.3 รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัด 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   1.4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  1.5 ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  1.6 ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
  1.7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  1.8 บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  1.9 หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
       2. อ านาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้ก าหนด อ านาจหน้าที่ที่เทศบาลต าบลล าทับอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต
เทศบาล ได้แก่ 
  2.1 ให้มนี้ าสะอาดหรือการประปา 
  2.2 ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 



12 

 

  2.3 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  2.4 ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
  2.5 บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
  2.6 ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
  2.7 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  2.8 ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
  2.9 เทศพาณชิย์ 
 3. อ านาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป 
             ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2543 ก าหนดไว้แจ้งชัด โดย
สรุปได้ดังนี้  
 3.1 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  

 3.2 ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า  
 3.3 รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  
 3.4 ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
 3.5 ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  
 3.6 ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
 3.7 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

 3.8 บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 3.9 ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา  
 3.10 ให้มีโรงฆ่าสัตว์  
 3.11 ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้  

 3.12 ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า  
 3.13 ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ  

 3.14 ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
 3.15 ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น  

 3.16 หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 4. กิจการที่อาจจัดท าในเขตเทศบาล  
 4.1 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม  
 4.2 ให้มีสุสานและฌาปนสถาน  
 4.3 บ ารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร  
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 4.4 ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก  
 4.5 ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 

 4.6 ให้มีการสาธารณูปการ  
 4.7 จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข  

 4.8 จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา  
 4.9 ให้มีและบ ารุงสถานทีส่ าหรับการกีฬาและพลศึกษา  

 4.10 ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
 4.11 ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น  
 4.12 เทศพาณิชย์  
       นอกจากนีเ้ทศบาลยังมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 ดังนี้  
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
 2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ  
 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
 5. การสาธารณูปการ  
 6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  
 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 9. การจัดการศึกษา  
 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส  
 11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่น  
 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
 13. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
 14. การส่งเสริมกีฬา  

 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน      
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  

 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
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 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออก ซึ่งยากที่จะวัดความพึงพอใจโดยตรง 
แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม การวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น และการแสดงความคิดเห็นนั้น
จะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจนั้นได้ (เสาวรีย์ บุญสา และคณะ, 2562) 
นอกจากนี้ยังมีผู้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี้  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง รักหรือชอบ ดังนั้น
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติอยู่และความพึง
พอใจจะส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในแต่ละบุคคลไม่มีวันสิ้นสุ ด สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม 

สุพล (2540 ) กล่าวถึง ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นในลักษณะเชิงบวก
ของบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรือได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดหวังไว้ 

อรรถพร (2546) กล่าวถึง ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจของ
บุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพ้ืนฐานของ
การรับรู้ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรม
นั้นๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 

McComick (1965) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย์ ซึ่งตั้งอยู่บนความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวกันอย่างใกล้ชิดกับผลสัมฤทธิ์ และสิ่งจูงใจ 
(Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ 

Kotler (1994) กล่าวว่า ความพึงพอใจว่าเป็นระดับความรู้สึกที่มีผลมาจาก การเปรียบเทียบ
ระหว่างการรับรู้ผลจากการท างาน หรือประสิทธิภาพกับความคาดหวังของผู้รับบริการ โดย
ผู้รับบริการได้รับบริการหรือสินค้าต่ ากว่าความคาดหวัง จะเกิดความไม่พึงพอใจแต่ถ้าตรงกับความ 
คาดหวังผู้รับบริการจะเกิดความพอใจและถ้าสูงกว่าความคาดหวังจะเกิดความประทับใจ 

Morse (1953) ให้ความหมายของความพึงพอใจ คือ การลดความเครียดของผู้ท างานให้
น้อยลง ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นมีความต้องการ ถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนอง
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ทั้งหมดหรือบางส่วน ความเครียดจะน้อยลงความพอใจจะเกิดขึ้น และในทางกลับการถ้าความ
ต้องการ ไม่ได้รับการตอบสนองความเครียดและความไม่พอใจจะเกิดขึ้น 

Strauss & Sayless (1960) กล่าวถึง ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที่ท า
และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตาม หน่วยงานหรือองค์กร 
 1. การวัดความพึงพอใจ  

 การวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง ที่บอกมาตรฐานหรือคุณภาพ
งานบริการ ซึ่งวัดได้จากพฤติกรรมการแสดงออก หรือค าบอกเล่าของผู้รับบริการ หรือวัด จากคะแนน 
หรือผลจากการสอบถาม (สุพัตรา วิจิตรโสภา, 2546; สาโรจ ไสยสมบัติ, 2538) การวัดความพึงพอใจ
นั้นสามารถท าไดห้ลายวิธีดังต่อไปนี ้
 1.1 การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอีกวิธีหนึ่ง  โดย
ผู้ออกแบบสอบถามเพ่ือต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งเป็นการขอร้องหรือขอความร่วมมือจากกลุ่ม
บุคคลที่ต้องการจะสอบถามสามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบค าถามอิสระ
ค าถามดังกล่าวอาจถาม ความพอใจในด้านต่างๆ ข้อดีของวิธีนี้คือได้ค าตอบที่มีความหมายแน่นอนมี
ความสะดวกรวดเร็วในการส ารวจสามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ ข้อเสียคือ ผู้ตอบต้อง
สามารถอ่านออกเขียนได้และมีความสามารถในการคิดเป็นความพึงพอใจเป็นสภาวะที่มีความต่อเนื่อง
ไม่สามารถบอกจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของความพึงพอใจได้ แบบสอบถามถึงนิยมสร้างเป็นแบบมาตร
อันดับ 
  1.2 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีที่ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ จากการ
แสดงออกทางลักษณะทางร่างกาย น้ าเสียง แววตา ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญ
พิเศษของผู้สัมภาษณ์ ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ได้ตรงกับข้อเท็จจริง  
  1.3) การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการได้ โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนและหลัง หรือขณะที่รอรับบริการอยู่ เช่น การ
สังเกตกริยาท่าทาง การพูด สีหน้า ความถ่ีของการมาใช้บริการ เป็นต้น 
 2. ความส าคัญของความพึงพอใจในการบริการ 
     การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เป็นเป้าหมายสูงสุดของความส าเร็จในการ
ด าเนินงานบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกที่ดีและประทับใจในบริการที่ได้รับจนติดใจและ
กลับมาใช้บริการซ้ า ความส าคัญต่อผู้ให้บริการขององค์การบริการจ าเป็นต้องค านึงถึงความพึงพอใจ
ต่อการบริการ ดังนี้ (เสาวรีย์ บุญสา และคณะ, 2562) 

  2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการและลักษณะของ
การน าเสนอ บริการที่ชื่นชอบ  
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 2.1.2 คุณภาพของการบริการที่จะท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจขึ้นอยู่กับลักษณะ
การบริการที่ปรากฏให้เห็น ได้แก่ สถานที ่อุปกรณ์เครื่องใช้ และบุคลิกลักษณะของพนักงานบริการ  
ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจของการบริการ ความเต็มใจที่จะให้บริการ 
  2.1.3 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการเป็นตัวชี้คุณภาพและความส าเร็จ 
ของงานบริการ การสร้างความพึงพอใจในงานให้กับผู้ปฏิบัติงานบริการย่อมท าให้พนักงานมีความรู้สึก
ที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย และตั้งใจปฏิบัติงาน  
 3. ประเภทของความพึงพอใจ  

 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการและความรู้สึกท่ีผู้ใช้บริการได้รับจากบริการ สามารถ
น ามาประเมินระบบบริการว่าได้มีการเข้าถึงผู้ใช้บริการ โดยความพึงพอใจ 6 ประเภท ดังนี้  (Aday 
and Andersen, 1978)  
 3.1 ความพึงพอใจต่อความสะดวกท่ีได้รับจากบริการ (Convenience) ได้แก่   
 - การใช้เวลารอคอยในสถานที่บริการ (Office Waiting Time)  
 - การได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ (Availability of Care When 
Needs)  
 - ความสะดวกสบายที่ได้รับในสถานบริการ (Base of Getting to 
Care)  
 3.2 ความพึงพอใจต่อการประสานงานของการบริการ (Co-ordination) ซึ่ง
แยกออกเป็น  
  - การได้รับบริการทุกประเภทในสถานที่หนึ่ง คือ ผู้ใช้บริการสามารถ
ขอรับบริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ (Getting all needs met at one place)  
 - ผู้ให้บริการให้ความสนใจผู้ใช้บริการ  
 - ได้มีการติดตามผลงาน (Follow-up)  
 3.3 ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากบริการ (Information)  

 3.4 ความพึงพอใจต่ออัธยาศัย ความสนใจของผู้ให้บริการ (Courtesy) ได้แก่ 
การแสดงอัธยาศัยท่าทางท่ีดีเป็นกันเองของผู้ให้บริการ และความสนใจห่วงใยต่อผู้ใช้บริการ  

3.5 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบริการ (Quality of Care) ได้แก่ คุณภาพ
ของการบริการต่อผู้ใช้บริการ  
 3.6 ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ (Output-off-pocket cost) 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ  
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4. แนวทางส่งเสริมความพึงพอใจ  
 นอกจากการบริการและการปฏิบัติของผู้ให้บริการจะส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการแล้วนั้น ยังมีปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่จะท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงใจ ดังนี้ (กรรณิการ์ รุจิวร
โชติ, 2563) 

  4.1 สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการได้สะดวก ท าเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่
ให้บริการทั่วถึง  
 4.2 การส่งเสริมและการแนะน าการบริการ เช่น การสร้างคุณภาพของการบริการให้
เกิดความประทับใจ  
 4.3 ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติการ เป็นบุคคลที่มี
บทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานบริการให้ผู้ได้รับบริการเกิดความความพึงพอใจ  ดังนั้น การแสดง
พฤติกรรมการบริการและตอบสนองบริการที่ผู้รับบริการ มีความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็ม  

 4.4 สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น การออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการ
ตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และการให้สีสัน การจัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน เป็นต้น  

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการ 
 1. ความหมายของการบริการ 
 วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2553) กล่าวว่า บริการ หมายถึง สิ่งที่ไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ 
และเป็นสิ่งที่ไม่ถาวร บริการเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผู้ให้บริการโดยส่งมอบการบริการนั้นไปยัง
ผู้รับบริการ หรือผู้รับบริการ เพ่ือใช้บริการนั้นๆ โดยทันทีหรือภายในระยะเวลาเกือบจะทันทีที่มีการ
ให้บริการ  

 จิตตินันท์ นันทไพบูลย์ (2551) กล่าวว่า คุณภาพการบริการเป็นความรู้สึกที่ผู้รับบริการ
ได้รับจากการบริการซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คาดหวังก่อนรับบริการกับสิ่งที่ได้รับ
บริการจริง หากเป็นไปตามที่คาดหวังก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็จะเกิด
ความรู้สึกไม่พอใจ แต่ถ้าได้รับการบริการเกินความคาดหวังก็จะเกิดความพึงพอใจสูงสุดและประทับใจ
ในการบริการ 

 Zineldin (1996) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
ของผู้รับบริการในด้านของคุณภาพภายหลังจากที่เขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ และมีความต้องการที่
จะใช้บริการนั้นรวมทั้งการที่เขาได้ท าการประเมินและเลือกท่ีจะใช้บริการ 

 Kotler (2000) กล่าวว่า “การบริการ คือ การกระท าที่หน่วยงานหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่งนา
เสนอต่อหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งหรือบุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้” 
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 สมิต สัชฌุกร (2542) กล่าวว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระท าหรือติดต่อเกี่ยวข้อง
กับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งทั้งด้วยความพยายามใดๆ ก็ตาม
ด้วยวิธีการหลากหลายในการท าให้บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือ จัดได้ว่าเป็นการ
ให้บริการทั้งสิ้น การจัดอ านวยความสะดวก การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการ
ให้บริการ การให้บริการจึงสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี โดยมีจุดเน้นส าคัญเป็นการช่วยเหลือ
และอ านวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 
 จากการศึกษาการให้บริการนั้นมีหลากหลายแง่มุมของการพิจารณา เป็นเรื่องที่มีความ
ซับซ้อน  พบว่าคุณภาพการบริการเป็นเรื่องส าคัญซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้รับบริการจริง 
องค์กรที่ต้องการความส าเร็จของการประกอบการ จึงต้องให้ความสนใจประเด็นคุณภาพการให้บริการ 
ความคาดหวังของผู้รับบริการ และความต้องการของผู้เข้ารับบริการ  
 2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
  Zineldin (1996) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง
ของผู้รับบริการในด้านของคุณภาพภายหลังจากที่เขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการนั้น ๆ และมีความ
ต้องการที่จะใช้บริการนั้นรวมทั้งการที่เขาได้ท าการประเมินและเลือกท่ีจะใช้บริการ 
 ชัชวาล ทัตศิวัช (2552) คุณภาพในการให้บริการ หมายถึง ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการของการให้บริการที่ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งจะมีระดับ
แตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคลโดยคุณภาพการให้บริการจะต้องค านึงถึง
ประเด็นต่างๆ  
 Millet (1954) กล่าวถึงเป้าหมายส าคัญของการบริการ คือ การสร้างความพอใจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลักและแนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาคหมายถึง 
ความยุติธรรมในการบริหารภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก กีดกันใน
การให้บริการประชาชน การให้บริการสาธารณะต้องตรงต่อเวลา และจ านวนการให้บริการสถานที่
ให้บริการอย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้บริการสาธารณะอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของ
สาธารณะเป็นหลัก และการให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะทาหน้าที่ได้มากข้ึนโดยการใช้ทรัพยากรเท่าที่มี 
 2.1 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการให้บริการ 
   Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของงาน
บริการพบว่า ในการประเมินคุณภาพในการบริการผู้ใช้บริการจะพิจารณาจากเกณฑ์ส าคัญซึ่งสามารถ
สรุปเป็นเกณฑท์ีใ่ช้ในการประเมินคุณภาพของการบริการไว้ดังนี้  
     2.1.1 การเขาถึงบริการ (Access) บริการที่ให้กับผู้รับบริการต้องอ านวย
ความสะดวกในด้านเวลา และสถานที่ท่ีให้แก่ผู้รับบริการ  
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 2.1.2 การติดต่อสื่อสารมีการอธิบายอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษาที่
ผู้รับบริการเข้าใจง่าย  

 2.1.3 ความสามารถ บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความช านาญและมีความรู้
ความสามารถ  
 2.1.4 ความสุภาพเป็นมิตร บุคลากรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ความเป็นกันเอง
และวิจารณญาณ  

 2.1.5 ความน่าเชื่อถือบริษัทและบุคลากรต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจในการบริการ โดยการเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ผู้รับบริการ  
 2.1.6 ความไว้วางใจบริการที่ให้กับผู้รับบริการ ต้องมีความสม่ าเสมอ และ
ถูกต้อง  
 2.1.7 การตอบสนองผู้รับบริการพนักงานต้องให้บริการ และแก้ปัญหาแก่
ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ตามท่ีผู้รับบริการต้องการ  

2.1.8 ความปลอดภัยบริการที่ให้ต้องปราศจากอันตราย ความเสี่ยง และ
รวมถึงปัญหา 

 2.1.9 สร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible) บริการที่ผู้รับบริการจะ
ได้รับจะท าให้สามารถ คาดคะเนถึงคุณภาพบริการดังกล่าวได้ 

2.2 คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานหรือองค์การ 
                        การให้บริการของหน่วยงานหรือองค์การที่ให้บริการยังสามารถพิจารณาได้จาก
เกณฑ์ 9 ประการ ดังต่อไปนี้ (Steve and Cook, 1995; ชัชวาลย์ ทัตศิวัช 2552) 

2.2.1 การเข้าถึงบริการได้ทันทีตามความต้องการของผู้รับบริการ 
2.2.2 ความสะดวกของท าเลที่ตั้งในการเข้ารับบริการ 
2.2.3 ความน่าเชื่อถือไว้วางใจของการให้บริการ 
2.2.4 การให้ความส าคัญต่อผู้รับบริการแต่ละคน 
2.2.5 ราคาค่าบริการที่เหมาะสมกับลักษณะของงานบริการ 
2.2.6 คุณภาพการให้บริการทั้งในระหว่างเข้ารับบริการและภายหลังการ

เข้ารับบริการ 
 2.2.7 ชื่อเสียงของบริการที่ได้รับรวมถึงการยกย่องชมเชยในบริการ 
 2.2.8 ความปลอดภัยในการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 
  2.2.9 ความรวดเร็วในการให้บริการ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 มานิสา บุญหล้า (2557) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รองลงมา
ได้แก่ ด้านการให้บริการ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ตัวแปรเพศ อายุ ระยะเวลาที่อาศัย มีระดับความ พึงพอใจต่อการ
ให้บริการ สาธารณะของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวงโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่
ในด้านระดับการศึกษา อาชีพ และการอยู่อาศัย มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจ าแนกตาม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ พบว่า ตัวแปรข่าวสารในการดาเนินงาน มีระดับ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวงโดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ในด้านแหล่งที่มาของงบประมาณ การใช้งบประมาณมีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การให้บริการสาธารณะของเทศบาลต าบลเจดีย์หลวง โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

วรุณี เชาว์สุขุม (2559) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลนครนนทบุรี 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลนครนนทบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการใช้
บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสิ่งอานวยความสะดวก ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนสูงสุด
ตามล าดับ คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการใช้
บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก 

ปิยณัฐ จันทร์เกิด (2560) ศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ตามการรับรู้ของประชาชน และเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์ ตาม
การรับรู้ของประชาชน จ าแนกตามอาชีพ และระดับรายได้ต่อเดือน พบว่า การให้บริการของเทศบาล
นครนครสวรรค์ตามการรับรู้ของประชาชนโดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ และด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้     
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มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ และด้านการรู้จัก
และเข้าใจ ผู้รับบริการมีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก คุณภาพการให้บริการของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ไม่มีความแตกต่างกันตามการรับรู้ของประชาชนเมื่อจ าแนกตามอาชีพ แต่มีความแตกต่าง
กันเมื่อจ าแนกตามระดับรายได้ต่อเดือนโดยคุณภาพ การให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์
โดยรวม ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับริการ ด้านการรู้จักและ
เข้าใจผู้รับบริการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 

เสรี วรพงษ์ (2562) ศึกษาระดับคุณภาพการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วน ต าบลปกาสัย อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผลส ารวจ
เป็นรายด้านในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการต่อขั้นตอนการให้บริการมีค่า
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.25 มีคะแนนคุณภาพการ ให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ทุกด้านความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 93.21 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป) ความพึง
พอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 96.16 มีคะแนนคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ความพึงพอใจต่อสิ่งอา นวยความสะดวก มีค่า
อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 92.68 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 5 (มากกว่า
ร้อยละ 80 ขึ้นไป) 



บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลวังขนาย 

อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ด าเนินการในรายละเอียดตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษาในการประเมินครั้งนี้ คือ ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการที่มี
ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลวังขนายใน 5 งานบริการ โดยศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ คือ 
       1. งานจัดบริการการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังขนาย 
       2. งานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
       3. การให้บริการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 
       4. การให้บริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
       5. ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการของเทศบาลต าบลวังขนาย 

จ าแนกตามงานบริการดังต่อไปนี้ 
        1.1 งานจัดบริการการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังขนาย จ านวน 100 
คน 
        1.2 ด้านงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จ านวน 100 คน 
        1.3 ด้านการให้บริการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ จ านวน 100 คน 
        1.4 ด้านบริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ านวน 100 
คน 
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        1.5 ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี จ านวน 100 
คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดการเก็บรวบรวมข้อมูลความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ด้าน โดยแต่ละด้านความพึงพอใจมี
ประชากร 100 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
           กลุ่มตัวอย่างค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1970) และ/หรือ
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่มาใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังขนาย
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากประชาชนที่เข้ามารับการบริการ
หรือได้รับการบริการนอกสถานที่ในช่วงเวลาที่ก าหนด 
 การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย จ านวน 382 
คน จากหลักการค านวณของ Ya mane (1970) ดังนี้ 

      n    =       N 
       1 + Ne2 

                โดยแทนค่า n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
                               N = ขนาดของประชากร 
                               e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ก าหนด e = 0.05) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random 
sampling) โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

       1. พิจารณาวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือก าหนดประชากรในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามตัวแปรการศึกษา 
        2. ก าหนดกรอบของประชากร (population frame) โดยการก าหนดบัญชีประชากรที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานบริการที่ส ารวจ  
       3. ด าเนินการสุ่มโดยใช้ตารางตัวเลขสุ่มจนได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากร
ในแต่ละชุมชน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสอบถาม 

    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้าง
ขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ และดัดแปลงจากแบบสอบถามที่มีผู้สร้างมาแล้ว
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เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ เพ่ือให้ข้อความครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา
งานด้านบริการแต่ละด้านขององค์การบริหารส่วนต าบลขนายแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

    ตอนที่ 1 เป็นข้อถามข้อมูลด้านประชากรและสังคมของประชาชนผู้รับบริการ ส าหรับ
สอบถามข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย เพศ และระดับการศึกษา 

    ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ าแนกตามงานที่ส ารวจ โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความ
พึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และท้ายของแบบสอบถามเป็นข้อค าถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการให้บริการและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 

     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยใช้เกณฑ์น้ าหนัก
คะแนนจัดอันดับ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Liker’s scale) ดังนี้ 

 มีความพึงพอใจมากที่สุด  5 คะแนน 
 มีความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 
 มีความพึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 
 มีความพึงพอใจน้อย  2 คะแนน 
          มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  1 คะแนน 
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดเพ่ือสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้

ได้รับการบริการ 
 2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

    2.1 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานบริการ และ
ลักษณะการให้บริการในงานที่ต้องการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามจากการทวนเอกสาร 
  2.3 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของ     
ลิเคิร์ท (Likert’s Scale)   
 2.4 สร้างแบบสอบถามตามขอบข่ายของเนื้อหาและจ านวนตามที่ก าหนด และ
น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ความครอบคลุมและความเหมาะสมของภาษาแต่ละ
ข้อค าถามและปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน า 
 2.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และขอค าแนะน าในการแก้ไข ปรับปรุงเพ่ือให้อ่านแล้วมี
ความเข้าใจง่าย และชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งแสดงว่าข้อความนั้นวัดได้ตรงกับ
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จุดประสงค์ การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบทดสอบหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อม่ัน ดังนี้  
                            1) การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: 
IOC) โดยก าหนด เกณฑ์การให้คะแนน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547) 

     เห็นด้วย ให้คะแนนเท่ากับ 1 (สอดคล้อง) 
                                    ไม่แน่ใจ ให้คะแนนเท่ากับ 0 (ไม่แน่ใจ) 
                                    ไม่เห็นด้วย ให้คะแนนเท่ากับ -1 (ไม่สอดคล้อง) 
                                จากนั้นบันทึกผลการพิจารณาลงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน 
และน าค่าท่ีได้มา 

                     IOC    =    
  

 
 

             IOC     แทน     ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ 
                       .      แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
               N       แทน     จ านวนผู้เชีย่วชาญ 
 2) การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามด าเนินการโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) 
  2.6 ด าเนินการจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามประเด็นที่ศึกษา ผู้วิจัย
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
         1. ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ทุกชุมชนในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม อธิบายแนะน าวัตถุประสงค์ วิธีการตอบ และรับข้อมูลคืน
ด้วยตนเอง 
        3. จัดแยกแบบสอบถามตามงานบริการและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลใน
ขั้นตอน 
        4. เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    1.1 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยพิจารณาความเหมือนและ
จ าแนกประเภทของข้อมูลส าหรับเชิงคุณภาพจากค าถามปลายเปิด 
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    1.2 วิเคราะห์ข้อมูลตามรายละเอียดของข้อมูลที่ได้มาจากการแจกแบบสอบถาม 
น ามาวิเคราะห์เชิงปริมาณจากการตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการทางสถิติด้วยการค านวณหา 
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
เพ่ือการอธิบายค่าระดับของตัวแปรต่างๆ เพ่ือบ่งชี้ และยืนยันผลการประเมินให้เที่ยงตรงมากยิ่งขึ้ น 
สถิติที ่ใช้คือ 

 1.2.1 ความถี่ ใช้กับตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศและระดับการศึกษา
สูงสุด  
 1.2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
กับปัจจัยความพึงพอใจในการให้บริการของงานด้านต่างๆ ที่ประชาชนเข้ามารับการบริการ 
 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล 

ต าบลวังขนายอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีน าเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใหข้้อมูล 

 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยเพศ และระดับการศึกษาของ

ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานผู้ใหต้อบแบบสอบถามในด้านต่างๆ  
 

 
 
 

เพศ 

งานบริการ 
ด้านงาน
จัดบริการ

การศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้านงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้ 

ด้านการให้บริการ
อ านวยความ

สะดวกในการติดต่อ
ราชการ 

ด้านบริการ
ลงทะเบียนโครงการ
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยง

ดูเด็กแรกเกิด 

ด้านการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 26 26 33 33 35 35 42 42 40 40 
หญิง 74 74 67 67 65 65 58 58 60 60 
รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลพ้ืนฐานในการส ารวจความพึงพอใจที่มต่ีองานด้านต่างๆ ดังนี้  
 1. งานจัดบริการการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเพศชายจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อย

ละ 26 และเปน็เพศหญิง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ74 
                 2. งานด้านด้านงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เป็นเพศชาย จ านวน 33 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33 และเป็นเพศหญิง จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 67 
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                 3.งานด้านการให้บริการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเป็นเพศชาย จ านวน 35 

คน คิดเป็นรอ้ยละ 35 และเป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 65 

                 4. งานด้านบริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นเพศชาย 

จ านวน 42 คน  คิดเป็นร้อยละ 42 และเป็นเพศหญิง จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58 

                 5. ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีด้านสาธารณสุขมูล

ฐาน เป็นเพศชาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และเป็นเพศหญิง จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา  
 

 
 
 
 
ระดับการศึกษา 

งานบริการ 

ด้านงานจัดบริการ
การศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้านงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้ 

ด้านการให้บริการ
อ านวยความ

สะดวกในการติดต่อ
ราชการ 

ด้านบริการ
ลงทะเบียน

โครงการอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก

แรกเกิด 

ด้านการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

และจารีตประเพณี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่ได้เรียน
หนังสือ 

- - - - - - - - - - 

ประถมศึกษา 22 22 59 59 60 60 50 50 60 60 

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนต้น 

16 16 16 16 15 15 22 22 13 13 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. 

61 61 14 14 13 13 13 13 15 15 

อนุปริญญา/ 
ปวส. 

- - 7 7 7 7 8 8 7 7 

ปริญญาตรี 1 1 3 3 4 4 6 6 3 3 
สูงกว่าปริญญา
ตร ี

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. อื่นๆ  -      - - - - - - - -     - 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษาดังนี้  
 1. ผู้ให้ข้อมูลในด้านงานจัดบริการการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส วนใหญ่ส าเร็จ

การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อย

ละ 22 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 16 ตามล าดับ 

 2. ผู้ให้ข้อมูลในงานด้านงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา 

ระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 16 

รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดับ 

  3. ผู้ให้ข้อมูลในงานด้านการให้บริการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ สวนใหญ่

ส าเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็น

ร้อยละ 15 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็น ร้อยละ 13 และระดับประถมศึกษา 

ระดับอนุปริญญา ปวส. คิดเป็น ร้อยละ 7 ตามล าดับ  

 4. ผู้ให้ข้อมูลในงานด้านบริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

คิดเป็นร้อยละ 22 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดับ  

 5. ผู้ให้ข้อมูลในงานด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

ส่วนใหญ่ส าเร็จ ระดับระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/

ปวช. คิดเป็นร้อยละ 15 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 13 ตามล าดับ 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ 

 2.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านการบริการการศึกษาใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

             ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานจัดบริการการศึกษาในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังขนาย แสดงดังตารางที่ 3 พบว่าผู้รับบริการในงานด้านการบริการ

การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพึงพอใจต่อ การบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้ด้าน

ความพึงพอใจต่องานบริการคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 

ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดบัมากที่สุด  
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการบริการการศึกษาในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
 

รายการส ารวจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ  
S.D. ร้อยละความ

พึงพอใจ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 
1. มีการแจ้งข้ันตอนการรบัสมคัร และระเบียบการรับ
สมัครอย่างชัดเจน 

4.75 0.43 95.00 มากที่สุด 

2. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 4.68 0.49 93.60 มากที่สุด 
3. มีการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.65 0.47 93.00 มากที่สุด 
4. มีการแจ้งปฏิทินการจดักิจกรรมในวันประชุมผู้ปกครอง  4.72 0.45 94.4 มากที่สุด 
5. มีการส่งบันทึกพัฒนาการนักเรยีนให้ผู้ปกครองรับทราบ
อย่างต่อเนื่อง 

4.64 0.48 92.8 มากที่สุด 

6. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 4.65 0.48 93.00 มากที่สุด 
7. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ 4.75 0.43 95.00 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.69 0.46 93.80 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
8. มีการประชาสัมพันธ์การให้บรกิาร เช่น บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ 
เป็นต้น 

4.76 0.49 93.40 มากที่สุด 

9. มีช่องทางการรับฟังความคิดเหน็ต่อการให้บริการ เช่น 
ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต ์

4.62 0.56 92.40 มากที่สุด 

10. การจดัให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.62 0.50 92.40 มากที่สุด 
11. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทาง
ไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่ การให้บริการนอกเวลา 
หรือการให้บริการล่วงหน้า 

4.63 0.52 92.60 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 0.52 93.20 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
12. เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลนักเรยีนมีจ านวนเพียงพอ และมี
อัตราส่วนท่ีเหมาะสม 

4.72 0.49 94.40 มากที่สุด 

13. ความสภุาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

4.76 0.47 93.40 มากที่สุด 
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รายการส ารวจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
S.D. ร้อยละความ

พึงพอใจ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

15. เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความ
พร้อมในการให้บริการ 

4.79 0.43 95.80 มากที่สุด 

16. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญในด้านการดูแลเด็ก
เล็ ก  จิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กปฐมวั ย  จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนประเมินพัฒนาการ
ตามสภาพจริงของนักเรียน 

4.81 0.41 96.20 มากที่สุด 

17. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบรกิารเหมือนกันทุกราย 
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

4.83 0.40 96.60 มากที่สุด 

18. เจ้าหน้าท่ีความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น 
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตวั ฯลฯ 

4.80 0.42 96.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.79 0.43 95.80 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
19. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับ
บริการ 

4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 

20. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม 
ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่น่ังคอยรับบริการ 

4.68 0.46 93.60 มากที่สุด 

21. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 4.72 0.47 94.40 มากที่สุด 
22. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ปากกา เป็นต้น 

4.65 0.47 93.00 มากที่สุด 

23. สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อ
ขอรับบริการ และเข้าถึงได้ง่าย 

4.67 0.47 93.40 มากที่สุด 

24. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ให้บริการ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.71 0.47 94.20 มากที่สุด 

25. มีสื่อประชาสมัพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.73 0.44 94.60 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.69 0.46 93.80 มากที่สุด 

สรุป  4.71 0.47 94.20 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้าน 

ดังต่อไปนี้  

          1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจเทา่กับ 4.69 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.80 ซ่ึงประเด็นความพึงพอใจความเรียงที่

มีระดับมากท่ีสุดโดยเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได ้ 

 1) มีการแจ้งขั้นตอนการรับสมัคร และระเบียบการรับสมัครอย่างชัดเจน

และความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ 

 2) มีการแจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมในวันประชุมผู้ปกครอง 

 3) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 

 4) มีการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและความสะดวกในการ

ให้บริการแต่ละข้ันตอน 

 5) มีการส่งบันทึกพัฒนาการนักเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง   

 2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 

4.66 จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดย

เรียงล าดับ ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได ้ดังนี้  

 1) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตาม

สาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

 2) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการ

นอกสถานที่ การให้บริการนอกเวลา หรือการให้บริการล่วงหน้า 

 3) มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความ

คิดเห็น เว็บไซต์ การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 

  3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 

4.79 จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดย

เรียงล าดับ ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได ้ 

 1) เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 2) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญในด้านการดูแลเด็กเล็ก จิตวิทยาและ
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พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงของ

นักเรียน 

 3) เจ้าหน้าที่ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่

หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 

 4) เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ

ให้บริการ 

 5) ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ 

 6) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียนมีจ านวนเพียงพอ และมีอัตราส่วนที่เหมาะสม 

 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.69 

จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ 

ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

 1) มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 

 2) ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 

 3) ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ มีความชัดเจน 

เข้าใจง่าย 

 4) ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ 

 5) สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ และ

เข้าถึงได้ง่าย 

 6) ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่จอดรถ ห้องน้ า 

ที่นั่งคอยรับบริการ 

 7) ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 

ปากกา เป็นต้น 

 

   

 

 



34 
 

  2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านด้านงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

              ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านด้านงานเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายไดแ้สดงดังตารางที่ 5  

 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่องานต่องานด้านด้านงานเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ 
 

รายการส ารวจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
S.D. ร้อยละความ

พึงพอใจ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 
1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 4.60 0.67 92.00 มากที่สุด 
2. ความชัดเจนในการช้ีแจงและแนะน่าขั้นตอนการช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

4.68 0.51 93.60 มากที่สุด 

3. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.69 0.46 93.80 มากที่สุด 
4. การให้บริการเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 4.68 0.47 93.60 มากที่สุด 

5. การแจ้งแผนผังขั้นตอนการให้บริการ 4.61 0.49 92.20 มากที่สุด 

6. การแจ้งแผนผังผูร้ับผดิชอบในงานบริการ 4.68 0.47 93.60 มากที่สุด 

7. แบบฟอร์มมีความชัดเจน และมีตัวอย่างการกรอก
แบบฟอร์ม หรือค าร้อง 

4.61 0.49 92.20 มากที่สุด 

8. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามล าดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทยีมกัน 

4.64 0.48 92.80 มากที่สุด 

9. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 4.72 0.45 94.40 มากที่สุด 

10. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ 4.60 0.49 92.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.64 0.60 92.80 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
11. มีการประชาสมัพันธ์การให้บรกิาร เช่น บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์ 

4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 

12. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้
รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต ์

4.71 0.46 94.20 มากที่สุด 

13. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.73 0.45 94.60 มากที่สุด 
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รายการส ารวจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
S.D. ร้อยละความ

พึงพอใจ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

14. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางไปรษณีย์ 
การบริการนอกสถานท่ี การให้บรกิารนอกเวลา หรือการ
ให้บริการล่วงหน้า 

4.76 0.43 95.20 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.72 0.90 94.40 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

15. เจ้าหน้าที ให้บริการรับช าระภาษีอย่างสุภาพ 4.65 0.48 93.00 มากที่สุด 

16. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

4.61 0.49 92.20 มากที่สุด 

17. เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการ 

4.76 0.41 93.40 มากที่สุด 

18. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยัใหค้ าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.62 0.49 92.40 มากที่สุด 

19. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบรกิารเหมือนกันทุกราย โดย
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

4.62 0.56 92.40 มากที่สุด 

20. เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่
รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 

4.63 0.49 92.60 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.65 1.15 93.00 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

21. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ 4.62 0.51 92.40 มากที่สุด 

22. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ท่ี
จอดรถ ห้องน้ า ที่น่ังคอยรับบริการ 

4.69 0.49 93.80 มากที่สุด 

23. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 4.68 0.53 93.60 มากที่สุด 

24. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 4.62 0.49 92.40 มากที่สุด 
25. สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับ
บริการ และเข้าถึงง่าย 

4.69 0.46 93.80 มากที่สุด 

26. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ มี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.67 0.47 93.40 มากที่สุด 

27. มีสื่อประชาสมัพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 1.29 93.40 มากที่สุด 

สรุป 4.67 0.98 93.40 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้รับบริการในงานด้านงานด้านด้านงานเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้ มีความพึงพอใจต่อการบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านช่องทางการ

ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุดความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการทีมี่ต่อการให้บริการแตล่ะด้าน ดังนี้  

 1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.64 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
โดยเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  

  1) ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 

2) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

3) ความชัดเจนในการช้ีแจงและแนะน่าขั้นตอนการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม

ต่างๆ การให้บริการเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด และการแจ้งแผนผังผู้รับผิดชอบในงานบริการ  

4) ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความ

เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

5) การแจ้งแผนผังขั้นตอนการให้บริการ และแบบฟอร์มมีความชัดเจน 

และมีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หรือค าร้อง 

6) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว และความครบถ้วน

ถูกต้องของการให้บริการ 

 2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.72

จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ 

ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  

 1) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการ

นอกสถานที่ การให้บริการนอกเวลา หรือการให้บริการล่วงหน้า 

2) การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 

 3) มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความ

คิดเห็น เว็บไซต์  
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 4) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตาม

สาย เว็บไซต์ 

 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.72 

จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ

ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  

  1) เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ

ให้บริการ 

  2) เจ้าหน้าที ให้บริการรับช าระภาษีอย่างสุภาพ 

  3) เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่

หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 

  4) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 

ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดย

ไม่เลือกปฏิบัติ 

  5) ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.67 

จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับ 

  1) มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 

  2) ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่จอดรถ ห้องน้ า 

ทีน่ั่งคอยรับบริการ และสถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ และเข้าถึงง่าย 

  3) ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 

  4) ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ มีความชัดเจน 

เข้าใจง่าย 

  5) ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 

 2.3 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านการให้บริการอ านวยความสะดวกใน

การติดต่อราชการ      

             ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการให้บริการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการแสดงในตารางที่ 6 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละด้านการให้บริการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 
 

รายการส ารวจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
S.D. ร้อยละความพึง

พอใจ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 
1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 4.71 0.48 94.20 มากที่สุด 
2. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.69 0.60 93.80 มากที่สุด 
3. การให้บริการเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 4.65 0.59 93.00 มากที่สุด 

4. การแจ้งแผนผังขั้นตอนการให้บริการ 4.71 0.46 94.20 มากที่สุด 

5. การแจ้งแผนผังผูร้ับผดิชอบในงานบริการ 4.69 0.46 93.80 มากที่สุด 

6. แบบฟอร์มมีความชัดเจน และมีตัวอย่างการกรอก
แบบฟอร์ม หรือค าร้อง 

4.62 0.49 92.40 มากที่สุด 

7. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามล าดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทยีมกัน 

4.63 0.49 92.60 มากที่สุด 

8. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 4.65 0.48 93.00 มากที่สุด 

9. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ 4.61 0.49 92.20 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.64 0.53 92.80 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
10. มีการประชาสมัพันธ์การให้บรกิาร เช่น บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์ 

4.64 0.48 92.80 มากที่สุด 

11. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น 
ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต ์

4.75 0.44 95.00 มากที่สุด 

12. การจดัให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.71 0.46 94.20 มากที่สุด 

13. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทาง
ไปรษณีย์ การบริการนอกสถานท่ี การให้บริการนอกเวลา 
หรือการให้บริการล่วงหน้า 

4.65 0.48 93.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.69 0.46 93.80 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     

14. ความสภุาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.62 0.49 92.40 มากที่สุด 

15. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

4.67 0.47 93.40 มากที่สุด 
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รายการส ารวจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
S.D. ร้อยละความพึง

พอใจ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

16. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ
ให้บริการ 

4.66 0.48 93.20 มากที่สุด 

17. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั 
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได ้

4.72 0.45 94.40 มากที่สุด 

18. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบรกิารเหมือนกันทุกราย 
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

4.68 0.47 93.60 มากที่สุด 

19. เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไมห่าประโยชน์สว่นตัว ฯลฯ 

4.64 0.48 92.80 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 0.47 93.40 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

20. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับ
บริการ 

4.64 0.48 92.80 มากที่สุด 

21. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม 
ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่น่ังคอยรับบริการ 

4.63 0.49 92.60 มากที่สุด 

22. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 4.68 0.47 93.60 มากที่สุด 

23. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 4.60 0.49 92.00 มากที่สุด 
24. สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อ
ขอรับบริการ และเข้าถึงง่าย 

4.67 0.47 93.40 มากที่สุด 

25. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ให้บริการ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 

26. มีสื่อประชาสมัพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.74 0.44 94.8 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 0.47 93.40 มากที่สุด 

สรุป 4.67 0.47 93.40 มากที่สุด 

 

ข้อมูลจากตารางที่ 6 พบว่าผู้รับบริการในความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านการให้บริการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  มีความพึงพอใจที่มีต่องานบริการคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแตล่ะด้าน มีดังต่อไปนี้  
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 1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เทา่กับ 4.64 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดย
เรียง ล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได ้ดังนี้ 
  1) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว และการแจ้งแผนผัง
ขั้นตอนการให้บริการ 
  2) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และการแจ้งแผนผัง
ผู้รับผิดชอบในงานบริการ 
  3) การให้บริการเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด และความสะดวกในการ
ให้บริการแต่ละข้ันตอน 
  4) ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน 
  5) แบบฟอร์มมีความชัดเจน และมีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หรือค า
ร้อง 
  6) ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ 
 2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.69
จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.90 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ 
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  
  1) มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความ
คิดเห็น เว็บไซต์ 
  2) การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 
  3) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการ
นอกสถานที่ การให้บริการนอกเวลา หรือการให้บริการล่วงหน้า 
  4) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ 

 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.67 
จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ 
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  
  1) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 
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  2) เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  3) ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  4) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 
  5) เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่
หาประโยชน์ส่วนตัว 
  6) ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.74 
จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ 
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้   

  1) มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 
  2) ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 
  3) ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 
  4) สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ และ
เข้าถึงง่าย 
  5) ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ 
  6) ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่จอดรถ ห้องน้ า 
ที่นั่งคอยรับบริการ 

 2.4 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านบริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุน

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

            ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านบริการลงทะเบียนโครงการ
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แสดงดังตารางที่ 7  
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มตี่องานด้านบริการลงทะเบียนโครงการ   
             อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 

รายการส ารวจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
S.D. ร้อยละความ

พึงพอใจ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 4.66 0.48 93.20 มากที่สุด 
2. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.67 0.47 93.40 มากที่สุด 
3. การให้บริการเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 4.68 0.47 93.60 มากที่สุด 
4. การแจ้งแผนผังขั้นตอนการให้บริการ 4.69 0.46 93.80 มากที่สุด 
5. การแจ้งแผนผังผูร้ับผดิชอบในงานบริการ 4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 
6. แบบฟอร์มมีความชัดเจน และมีตัวอย่างการกรอก
แบบฟอร์ม หรือค าร้อง 

4.69 0.46 93.80 มากที่สุด 

7. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามล าดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทยีมกัน 

4.60 0.49 92.00 มากที่สุด 

8. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 4.72 0.45 94.40 มากที่สุด 
9. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ 4.74 0.45 94.80 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.68 0.47 93.60 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
10.  มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ  เ ช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์ 

4.60 0.49 92.00 มากที่สุด 

11. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น 
ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ 

4.77 0.42 95.20 มากที่สุด 

12. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 

13. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางไปรษณีย์ 
การบริการนอกสถานที่ การให้บริการนอกเวลา หรือการ
ให้บริการล่วงหน้า 

4.66 0.47 93.20 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.68 0.46 93.60 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
14. ความสภุาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.64 0.48 92.80 มากที่สุด 
15. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

4.77 0.42 95.20 มากที่สุด 
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รายการส ารวจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
S.D. ร้อยละความ

พึงพอใจ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

16. เจ้าหน้าท่ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการ 

4.68 0.46 93.60 มากที่สุด 

17. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสยั 
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได ้

4.71 0.46 94.20 มากที่สุด 

18. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบรกิารเหมือนกันทุกราย 
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 

19. เจ้าหน้าท่ีความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น 
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตวั ฯลฯ 

4.71 0.45 94.20 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.70 0.45 94.00 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

20. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ 4.72 0.45 94.40 มากที่สุด 

21. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่
จอดรถ ห้องน้ า ที่น่ังคอยรับบริการ 

4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 

22. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 

23. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 4.73 0.44 94.60 มากที่สุด 

24. สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับ
บริการ และเข้าถึงง่าย 

4.75 0.43 95.00 มากที่สุด 

25. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ 
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.71 0.45 94.20 มากที่สุด 

26. มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.80 0.40 96.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 0.44 94.60 มากที่สุด 

สรุป 4.70 0.45 94.00 มากที่สุด 

 

ข้อมูลจากตารางที่ 7 พบว่าผู้รับบริการในงานด้านบริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีความพึงพอใจต่อการบริการสรุปความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.70 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิด เป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้  
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1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 
4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดย
เรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได ้ดังนี้ 
 1) ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ 
 2) ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 
 3) การแจ้งแผนผังผู้รับผิดชอบในงานบริการ 
 4) การแจ้งแผนผังขั้นตอนการให้บริการ และแบบฟอร์มมีความชัดเจน 
และมีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หรือค าร้อง 
 5) การให้บริการเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 6) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 7) ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 
  8) ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน 

 2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 
จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ 
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  
  1) มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความ
คิดเห็น เว็บไซต์ 
  2) การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 
  3) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการ
นอกสถานที่ การให้บริการนอกเวลา หรือการให้บริการล่วงหน้า 
  4) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตาม
สาย เว็บไซต์ 

 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.70 
จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ 
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  

  1) ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  2) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 

ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 
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  3) เจ้าหน้าที่ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่
หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 
  4) เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  5) เจ้าหน้าที่ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 
  6) ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80 
จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ 
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  
  1) มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 
  2) สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ และ
เข้าถึงง่าย 
  3) ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 
  4) ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ 
  5) ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 
  6) ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่จอดรถ ห้องน้ า 
ที่นั่งคอยรับบริการ และความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 

 2.5 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 

      ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีแสดงในตาราง ที่ 8 ดังต่อไปนี้  
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
 

รายการส ารวจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
S.D. ร้อยละความ

พึงพอใจ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 
1. การประสานงานและอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

4.69 0.46 93.80 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมของวัน และเวลาในการจัดกิจกรรม 4.72 0.45 94.40 มากที่สุด 
3. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 
4. การแจ้งแผนผังผูร้ับผดิชอบในงานบริการ 4.68 0.47 93.60 มากที่สุด 
5. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามล าดับก่อนหลัง มี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 

6. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 4.71 0.46 94.20 มากที่สุด 
7. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ 4.75 0.44 95.00 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.71 0.46 94.20 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
8. มีการประชาสัมพันธ์การให้บรกิาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เสียงตามสาย เว็บไซต ์

4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 

9. มีช่องทางการรับฟังความคิดเหน็ต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น เว็บไซต ์

4.72 0.45 94.40 มากที่สุด 

10. การจดัให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.69 0.46 93.80 มากที่สุด 
11. มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณยี์ การ
บริการนอกสถานท่ี การให้บริการนอกเวลา หรือการให้บริการ
ล่วงหน้า 

4.72 0.45 94.40 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.71 0.46 94.20 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
12. ความสภุาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.73 0.45 94.60 มากที่สุด 
13. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหนา้ที่ผู้
ให้บริการ 

4.68 0.47 93.60 มากที่สุด 

14. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 4.80 0.40 96.00 มากที่สุด 
15. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การ 4.79 0.41 95.80 มากที่สุด 
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รายการส ารวจ 
คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 
S.D. ร้อยละความ

พึงพอใจ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได ้     
16. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบรกิารเหมือนกันทุกราย โดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ

4.69 0.46 93.80 มากที่สุด 

17. เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไมร่ับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 

4.85 0.36 97.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.76 0.43 95.20 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
18. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ 4.69 0.46 93.80 มากที่สุด 
19. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ท่ีจอด
รถ ห้องน้ า ที่น่ังคอยรับบริการ 

4.71 0.46 94.20 มากที่สุด 

20. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 4.75 0.44 95.00 มากที่สุด 
21. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 4.73 0.45 94.60 มากที่สุด 
22. สถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ 
และเข้าถึงได้สะดวก 

4.68 0.47 93.60 มากที่สุด 

23. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ มี
ความชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.69 0.46 93.80 มากที่สุด 

24. มีสื่อประชาสมัพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.70 0.46 94.00 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.71 0.46 94.20 มากที่สุด 

สรุป 4.72 0.45 94.40 มากที่สุด 

 

ข้อมูลจากตารางที่ 8 พบว่าผู้รับบริการในงานด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

และจารีตประเพณีมีความพึงพอใจต่อการสรุปความพึงพอใจที่มีต่องานบริการบริการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย    

เท่ากับ 4.72 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็น ร้อยละ 94.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้าน ดังนี้  

 1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

เท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

โดยเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  

 1) ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ  
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 2) ความเหมาะสมของวัน และเวลาในการจัดกิจกรรม 

 3) ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน 

 4) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และความเป็นธรรมของ

การบริการ เช่น เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

 5) การประสานงานและอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 6) การแจ้งแผนผังผู้รับผิดชอบในงานบริการ 

 2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.71 

จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ 

ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  

  1) มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความ

คิดเห็น เว็บไซต์ และมีการให้บริการในช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่ การ

ให้บริการนอกเวลา หรือการให้บริการล่วงหน้า 

  2) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตาม

สาย เว็บไซต์ 

  3) การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 

 3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.85 

จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 97.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ 

ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  

  1) เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่

หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 

  2) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 

  3) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การ 

  4) ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตอบค าถาม ชี้แจง

ข้อสงสัยให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 

  5) เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

  6) ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 



49 
 

 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.70 

จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ 

ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้  

  1) ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม  

  2) ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ 

  3) ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่จอดรถ ห้องน้ า 

ที่นั่งคอยรับบริการ 

  4) มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 

  5) ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ 

  6) ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ มีความชัดเจน 

เข้าใจง่าย 

  7) สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ และ

เข้าถึงได้สะดวก 

 

3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลวัง

ขนาย ในด้านต่างๆ 

     ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลวังขนาย 

อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีในงานที่ส ารวจ 5 งาน พบว่ามีระดับความพึงพอใจในภาพรวมตาม

ประเด็นของการให้บริการและความพึงพอใจในแต่ละงานแสดงดังตารางที่ 9 และ 10  
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ตารางท่ี 9 สรุประดับความพึงพอใจตามประเด็นของการใหบ้ริการ 

 

 จากตารางที่ 9 พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานที่ส ารวจ ทั้ง 5 

งาน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้ บริการ 

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้  

  1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจ เทา่กับ 4.67 หรือคิด เป็นร้อยละ 93.44 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

 2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 

4.69 หรือ คิดเป็นร้อยละ 93.84 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

 3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.71 

หรือ คิดเป็นร้อยละ 94.28 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 
งานที่ใหบ้ริการ 

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านช่องทาง
การให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ 

ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

1.  ด้านจัดบริการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

4.69 
 (93.80) 

4.66  
(93.20) 

4.79 
 (95.80) 

4.69  
(93.80) 

2. ด้านงานเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ 

4.64  
(92.80) 

4.72 
 (94.40) 

4.65 
 (93.00) 

4.67 
(93.40) 

3. ด้านการให้บริการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการ 

4.64 
(92.80) 

4.69 
(93.80) 

4.67 
(93.40) 

4.67 
(93.40) 

4. ด้านบริการลงทะเบียนโครงการ
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

4.68 
(93.60) 

4.68 
(93.60) 

4.70 
(94.00) 

4.73 
(94.60) 

5. ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

4.71 
(94.20) 

4.71 
(94.20) 

4.76 
(95.20) 

4.72 
(94.40) 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.67 4.69 4.71 4.70 
ค่าร้อยละของความพึงพอใจ 93.44 93.84 94.28 93.92 
ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
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 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 

4.70 หรือ คิดเป็นร้อยละ 93.92  ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 

ตารางท่ี 10 สรุประดับความพึงพอใจในภาพรวม 
รายการ คาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านจัดบริการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.71 94.20 มากที่สุด 
2. ด้านงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 4.67 93.40 มากที่สุด 
3. ด้านการให้บริการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ 

4.67 93.40 มากที่สุด 

4. ด้านบริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

4.70 94.00 มากที่สุด 

5.  ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 
ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

4.72 94.40 มากที่สุด 

สรุปความพึงพอใจภาพรวม 4.70 93.88 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 10 แสดงสรุประดับความพึงพอใจในประเด็นของการให้บริการทั้ง 5 งาน

บริการ พบว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานที่ส ารวจจ านวน 5 งาน  มีความพึงพอใจ

เท่ากับ 4.70 จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.88 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

และสรุประดับความพึงพอใจด้านต่างๆ ดังนี้ 

       1. ด้านจัดบริการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจเท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด  

 2. ด้านงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจ เทา่กับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมาก  

 3. ด้านการให้บริการอ านวยความสะดวกในการติดตอ่ราชการพบว่าผู้ รับบริการ

มีคา่เฉล่ียความพงึพอใจ เทา่กบั 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึง

พอใจในระดบัมาก  
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 4. ด้านบริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพบว่า

ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.70 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งเป็น

ความพึงพอใจในระดับมาก  

 5. ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี พบว่า

ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.72 จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.40 ซึ่งเป็น

ความพึงพอใจในระดับมาก 

 



บทที่ 5 

สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

สรุป 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลวังขนาย 

อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีในงานที่ส ารวจ 5 ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้ บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก  ดังนี้ สรุประดับความพึงพอใจในประเด็นของการให้บริการทั้ง 5 งานบริการ 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานที่ส ารวจจ านวน 5 งาน ความพึงพอใจในภาพรวม
เท่ากับ 4.70 จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.88 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด และสรุประดับความพึงพอใจด้านต่างๆ ดังนี้ 

       1. ด้านจัดบริการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากทีสุ่ด  

 2. ด้านงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้พบว่าผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ เท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มาก  

 3. ด้านการให้บริการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการพบว่าผู้รับบริการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึง
พอใจในระดับมาก  

 4. ด้านบริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพบว่า
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.70 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.00 ซ่ึง
เป็นความพึงพอใจในระดับมาก  

 5. ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี พบว่า
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.72 จาก คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.40 ซึ่ง
เป็นความพึงพอใจในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลวังขนาย เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
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 2. ควรจัดท าแผนงานพัฒนาระบบการบริการและแผนการติดตามและประเมินผลคุณภาพ
ของการให้ บริการต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ประเมิน ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
 3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมกับเชิงปริมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลวังขนาย 
 4. ควรผลประเมินในการพิจารณาแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติ และปรับปรุงระบบการ
ให้บริการ เพ่ือให้สอดคล้องวัตถุกับประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการ 
ด้านงานจัดบริการการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังขนาย 

ของเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคดิเห็นของท่าน เพื่อน าข้อมูลที่ไดม้า 
ปรับปรุงการให้บริการและแกไ้ขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ 
ตอนที ่1 ข้อมลูทั่วไป  
1. เพศ ชาย หญิง  
2. จบการศึกษาช้ันสูงสุด  
        ไมไ่ด้เรียนหนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
        อนุปริญญา / ปวส ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..................... 
 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก  ปาน
กลาง 

 น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
1. มีการแจ้งขั้นตอนการรบัสมคัร และระเบียบการรับสมัครอย่างชัดเจน      
2. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว      
3. มีการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
4. มีการแจ้งปฏิทินการจดักิจกรรมในวันประชุมผู้ปกครอง       
5. มีการส่งบันทึกพัฒนาการนักเรยีนให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง      
6. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน      
7. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
10. มีการประชาสมัพันธ์การให้บรกิาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสยีงตาม
สาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

     

11. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความ
คิดเห็น เว็บไซต ์

     

12. การจดัให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
13. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางไปรษณีย์ การบรกิารนอก
สถานท่ี การให้บริการนอกเวลา หรือการให้บริการล่วงหน้า 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
14. เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลนักเรยีนมีจ านวนเพียงพอ และมีอัตราส่วนท่ีเหมาะสม      
15. ความสภุาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
16. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ      
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ประเด็นวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ มาก
ที่สุด 

มาก  ปาน
กลาง 

 น้อย น้อย
ที่สุด 

17. เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ      
18. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความช านาญในด้านการดูแลเด็กเล็ก จิตวิทยาและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนประเมิน
พัฒนาการตามสภาพจริงของนักเรียน 

     

19. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบรกิารเหมือนกันทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ      
20. เจ้าหน้าท่ีความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น ไม่รบัสินบน ไม่หา
ประโยชนส์่วนตัว ฯลฯ 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
21. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ      
22. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ที่
นั่งคอยรับบริการ 

     

23. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
24. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
ปากกา เป็นต้น 

     

25. สถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ และเข้าถึง
ได้ง่าย 

     

26. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

     

27. มีสื่อประชาสมัพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้      
 
ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
……………………………………………………………………………………………….................................................................. 
ขอขอบคุณในความความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการ 
ด้านงานเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

ของเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคดิเห็นของท่าน เพื่อน าข้อมูลที่ไดม้า 
ปรับปรุงการให้บริการและแกไ้ขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ 
ตอนที ่1 ข้อมลูทั่วไป  
1. เพศ ชาย หญิง  
2. จบการศึกษาช้ันสูงสุด  
        ไมไ่ด้เรียนหนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
        อนุปริญญา / ปวส ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..................... 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก  ปาน
กลาง 

 น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว      
2. ความชัดเจนในการช้ีแจงและแนะน่าขั้นตอนการช าระภาษีและคา่ธรรมเนียม
ต่างๆ 

     

3. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
4. การให้บริการเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด      
5. การแจ้งแผนผังขั้นตอนการให้บริการ      
6. การแจ้งแผนผังผูร้ับผดิชอบในงานบริการ      
7. แบบฟอร์มมีความชัดเจน และมีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หรอืค าร้อง      
8. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน 

     

9. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน      
10. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
11. มีการประชาสมัพันธ์การให้บรกิาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสยีงตามสาย 
เว็บไซต ์

     

12. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น 
เว็บไซต ์

     

13. การจดัให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
14. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางไปรษณีย์ การบรกิารนอก
สถานท่ี การให้บริการนอกเวลา หรือการให้บริการล่วงหน้า 
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ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
15. เจ้าหน้าที ให้บริการรับช าระภาษีอย่างสุภาพ      
ประเด็นวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ มาก

ที่สุด 
มาก  ปาน

กลาง 
 น้อย น้อย

ที่สุด 
16. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ      
17. เจ้าหน้าท่ีมีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ      
18. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 
ช้ีแจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได ้

     

19. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบรกิารเหมือนกันทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ      
20. เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไมร่ับสนิบน ไม่หา
ประโยชนส์่วนตัว ฯลฯ 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
21. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ      
22. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่
นั่งคอยรับบริการ 

     

23. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
24. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ      
25. สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ และเข้าถึง
ง่าย 

     

26. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

     

27. มีสื่อประชาสมัพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้      
 
ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ขอขอบคุณในความความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการ 
ด้านการให้บริการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการ 

ของเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคดิเห็นของท่าน เพื่อน าข้อมูลที่ไดม้า 
ปรับปรุงการให้บริการและแกไ้ขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ 
ตอนที ่1 ข้อมลูทั่วไป  
1. เพศ ชาย หญิง  
2. จบการศึกษาช้ันสูงสุด  
        ไมไ่ด้เรียนหนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
        อนุปริญญา / ปวส ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..................... 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็นวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก  ปาน
กลาง 

 น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว      
2. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
3. การให้บริการเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด      
4. การแจ้งแผนผังขั้นตอนการให้บริการ      
5. การแจ้งแผนผังผูร้ับผดิชอบในงานบริการ      
6. แบบฟอร์มมีความชัดเจน และมีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หรอืค าร้อง      
7. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน 

     

8. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน      
9. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
10. มีการประชาสมัพันธ์การให้บรกิาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสยีงตาม
สาย เว็บไซต ์

     

11. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความ
คิดเห็น เว็บไซต ์

     

12. การจดัให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
13. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางไปรษณีย์ การบรกิารนอก
สถานท่ี การให้บริการนอกเวลา หรือการให้บริการล่วงหน้า 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
14. ความสภุาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
15. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ      
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ประเด็นวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ มาก
ที่สุด 

มาก  ปาน
กลาง 

 น้อย น้อย
ที่สุด 

16. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ      
17. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 
ช้ีแจงข้อสงสัยให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได ้

     

18. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบรกิารเหมือนกันทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ      
19. เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไมร่ับสนิบน ไม่
หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
20. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ      
21. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ท่ีจอดรถ ห้องน้ า 
ที่น่ังคอยรับบริการ 

     

22. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
23. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ      
24. สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ และ
เข้าถึงง่าย 

     

25. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ มีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

     

26. มีสื่อประชาสมัพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้      
 
ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
ขอขอบคุณในความความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการ 
ด้านบริการลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ของเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคดิเห็นของท่าน เพื่อน าข้อมูลที่ไดม้า 
ปรับปรุงการให้บริการและแกไ้ขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ 
ตอนที ่1 ข้อมลูทั่วไป  
1. เพศ ชาย หญิง  
2. จบการศึกษาช้ันสูงสุด  
        ไมไ่ด้เรียนหนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
        อนุปริญญา / ปวส ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..................... 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็นวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก  ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
1. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว      
2. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
3. การให้บริการเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด      
4. การแจ้งแผนผังขั้นตอนการให้บริการ      
5. การแจ้งแผนผังผูร้ับผดิชอบในงานบริการ      
6. แบบฟอร์มมีความชัดเจน และมีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม หรอืค าร้อง      
7. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน 

     

8. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน      
9. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
10. มีการประชาสมัพันธ์การให้บรกิาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสยีงตามสาย 
เว็บไซต ์

     

11. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น 
เว็บไซต ์

     

12. การจดัให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
13. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางไปรษณีย์ การบรกิารนอกสถานท่ี 
การให้บริการนอกเวลา หรือการให้บริการล่วงหน้า 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
14. ความสภุาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
ขอขอบคุณในความความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

15. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ      
16. เจ้าหน้าท่ีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ      
17. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัย 
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได ้

     

18. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบรกิารเหมือนกันทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ      
19. เจ้าหน้าท่ีความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น ไม่รบัสินบน ไม่หา
ประโยชนส์่วนตัว ฯลฯ 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
20. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ      
21. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ที่น่ังคอย
รับบริการ 

     

22. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
23. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ      
24. สถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ และเข้าถึงง่าย      
25. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
26. มีสื่อประชาสมัพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้      
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการ 
ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 

ของเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคดิเห็นของท่าน เพื่อน าข้อมูลที่ไดม้า 
ปรับปรุงการให้บริการและแกไ้ขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ 

ตอนที ่1 ข้อมลูทั่วไป  
1. เพศ ชาย หญิง  
2. จบการศึกษาช้ันสูงสุด  
        ไมไ่ด้เรียนหนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
        อนุปริญญา / ปวส ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..................... 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลวังขนาย อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็นวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก  ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
1. การประสานงานและอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม      
2. ความเหมาะสมของวัน และเวลาในการจัดกิจกรรม      
3. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด      
4. การแจ้งแผนผังผูร้ับผดิชอบในงานบริการ      
5. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน 

     

6. ความสะดวกในการให้บริการแต่ละขั้นตอน      
7. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
8. มีการประชาสัมพันธ์การให้บรกิาร เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสยีงตามสาย เว็บไซต์      
9. มีช่องทางการรับฟังความคิดเหน็ต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์      
10. การจดัให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
11. มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณยี์ การบริการนอกสถานท่ี การ
ให้บริการนอกเวลา หรือการให้บรกิารล่วงหน้า 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
12. ความสภุาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
13. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ      
14. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ      
15. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อ
สงสัยให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
ขอขอบคุณในความความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ มาก
ที่สุด 

มาก  ปาน
กลาง 

 
น้อย 

น้อย
ที่สุด 

16. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบรกิารเหมือนกันทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ      
17. เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไมร่ับสนิบน ไม่หาประโยชน์
ส่วนตัว ฯลฯ 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
18. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ      
19. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ที่น่ังคอยรับ
บริการ 

     

20. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
21. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ      
22. สถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ และเข้าถึงได้สะดวก      
23. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย      
24. มีสื่อประชาสมัพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้      
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คณะผู้จัดท า 

 
1. ผศ.ณัฐณิชา ทวีแสง   รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ดร.กิตติมา พฤกภูษณ   อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
3. นายวีระ ยุคุณธร   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
  

 


