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คำนำ 
 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการให้บริการ โดยประเด็นการ
สำรวจในครั้งนี้ประกอบด้วยประเด็นสำคัญของงานบริการ ได้แก่ ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความพึงพอใจด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวก และด้านภาพรวมของคุณภาพการให้บริการในแต่ละด้าน 
 
 การประเมินครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากความตระหนักของผู้บริหารและบุคลากรในความสำคัญของการใช้
สารสนเทศเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบริการเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จึงได้
ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเพ่ือจะได้นำผลการประมินครั้งนี้ไปใช้ในการ
แก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งริเริ่มหรือขยายงานหรือโครงการอ่ืนๆ 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการ นอกจากนั้นสารสนเทศที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ 
ยังใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทจน
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 คณะผู้บริหารขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน สำหรับการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูล
และเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการ
ดำเนินงานซึ่งช่วยให้การประเมินในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
     คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ 
            วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

                         องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 



ก 
 

 

ความพึงพอใจในงานบริการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
 การประเมินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในงานบริการ ๓ ด้าน คือ งานบริการจัดเก็บภาษี งาน
ส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ และงานบริหารกิจการประปา โดยประเมินในประเด็นต่อไปนี้ คือ 
  ๑.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
  ๒.  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
  ๓.  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  ๔.  ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ๕.  ความพึงพอใจภาพรวมของคุณภาพการให้บริการ 
 การประเมินในครั้งนี้ดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕64 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน
ผู้รับบริการในแต่ละงานที่ประเมิน ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการในงานบริการจัดเก็บภาษี จำนวน ๓๕๐ คน
กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการในงานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ จำนวน ๒๓๔ คน และกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการใน
งานบริหารกิจการประปา จำนวน ๒๘ คน กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ (rating scale) จำนวน ๔๘ ข้อ ที่มีคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 
๑.  ประเด็นของการศึกษา 
 ๑)  งานบริการจัดเก็บภาษี  
  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
  ๑.๑)  ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว 
  ๑.๒)  ความถูกต้องของบริการที่ได้รับ 
  ด้านช่องทางการให้บริการ 
  ๑.๓)  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี 
  ๑.๔)  สถานที่ในการรับชำระภาษีมีความสะดวก 
  ๑.๕)  วันเวลาในการให้บริการมีความสะดวก 
  ๑.๖)  มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  ๑.๗)  เจ้าหน้าที่มีจำนวนเพียงพอ 
  ๑.๘)  เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสุภาพ 
  ๑.๙)  เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ๑.๑๐) มีป้ายแจ้งขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 
  ๑.๑๑) สถานที่มีความสะดวก สะอาด เรียบร้อย 



ข 
 

 

  ๑.๑๒) วัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม 
  ๑.๑๓) มีที่นั่งพักรอขณะให้บริการ 
 

๒)  งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ  
  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
  ๑.๑)  ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสะดวก 
  ๑.๒)  มีการดำเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  ๑.๓)  ความน่าสนใจของกิจกรรมดูงาน ให้ความรู้ 
  ๑.๔)  ประโยชน์ของกิจกรรมที่เข้าร่วม 
  ๑.๕)  การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 
  ด้านช่องทางการให้บริการ 
  ๑.๖)  มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
  ๑.๗)  มีช่องทางการติดต่อขอรับบริการที่หลากหลาย เช่น การติดต่อที่สำนักงานทางโทรศัพท์ 
  ๑.๘)  มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  ๑.๙)  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ เช่น ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถาม 
  ๑.๑๐) เจ้าหน้าที่บริการด้านความเต็มใจ มีอัธยาศัยที่ดี 
  ๑.๑๑) เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
  ๑.๑๒) เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ๑.๑๓) ความสะดวกด้านพาหนะในการเดินทาง 
  ๑.๑๔) ความเหมาะสมของสถานที่ดำเนินกิจกรรม 
  ๑.๑๕) เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการเหมาะสม 
  ๑.๑๖) เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
  ๑.๑๗) ความเพียงพอด้านอาหาร เครื่องดื่ม 
  ๑.๑๘) มีการจัดเก้าอ้ี หรือที่พักท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
  ๑.๑๙) มีการจัดเตรียมยาหรืออุปกรณ์ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 
 

๓)  งานบริหารกิจการประปา 
  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
  ๑.๑)  ลำดับ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 
  ๑.๒)  ความรวดเร็ว ทันเวลาในการให้บริการ 
  ๑.๓)  น้ำประปามีเพียงพอ 
  ๑.๔)  น้ำประปามีคุณภาพดี 
  ๑.๕)  การให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ 
  ด้านช่องทางการให้บริการ 
  ๑.๖)  มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ 
  ๑.๗)  การมีช่องทางการติดต่อขอรับบริการที่หลากหลาย เช่น การติดต่อที่สำนักงาน ทางโทรศัพท์ 



ค 
 

 

  ๑.๘)  มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น 
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  ๑.๙)  เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ เช่น ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถาม 
  ๑.๑๐) เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยที่ดี 
  ๑.๑๑) เจ้าหน้าที่ให้บริการเต็มเวลา 
  ๑.๑๒) เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
  ๑.๑๓) เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ในการให้บริการ ไม่รับสินบน 
  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
  ๑.๑๔) เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการเหมาะสมกับงาน 
  ๑.๑๕) เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
  ๑.๑๖) สถานที่ในการติดต่อมีความสะดวก 
 
๒.  ผลการประเมิน 
 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี ของงานบริการทั้ง ๓ งาน ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านภาพรวมของคุณภาพการให้บริการในแต่ละด้าน 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  คุณภาพการให้บริการในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
๔.๖๙ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ ๔.๖๗ (ร้อยละ ๙๓.๔๐) ด้านช่องทางการ
ให้บริการในระดับ ๔.๖๖ (ร้อยละ ๙๓.๒๐) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ ๔.๖๙ (ร้อยละ ๙๓.๘๐) และ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับ ๔.๖๘ (ร้อยละ ๙๓.๖๐) 

๒)  งานบริการจัดเก็บภาษี พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๕๙ (ร้อยละ 
๙๑.๘๐) ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการใน
ระดับ ๔.๕๙ (ร้อยละ ๙๑.๘๐) ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ ๔.๖๐ (ร้อยละ ๙๒.๐๐) ด้านเจ้าหน้าที่  
ผู้ให้บริการในระดับ ๔.๕๘ (ร้อยละ ๙๑.๖๐) และด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับ ๔.๕๘ (ร้อยละ ๙๑.๖๐) 

๓)  งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุพบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๗๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยความพึ ง
พอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ ๔.๗๓ (ร้อยละ ๙๔.๖๐) ด้านช่องทางการให้บริการใน
ระดับ ๔.๗๓ (ร้อยละ ๙๔.๖๐) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ ๔.๗๖ (ร้อยละ ๙๕.๒๐) และด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกในระดับ ๔.๗๕ (ร้อยละ ๙๕.๐๐) 

๔)  งานบริหารกิจการประปาพบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๖๒ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๐ ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ ๔.๖๐ (ร้อยละ ๙๒.๐๐) ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 
๔.๖๐ (ร้อยละ ๙๒.๐๐) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ ๔.๖๒ (ร้อยละ ๙๒.๔๐) และด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกในระดับ ๔.๖๑ (ร้อยละ ๙๒.๒๐) 

 
  



ง 
 

 

๓.  ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้ 
 ๑.  จากผลการประเมินพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวมนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ควรนำผลดังกล่าวไปใช้ในการสื่อสารและสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายในด้านคุณภาพการ
ให้บริการที่สะท้อนถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ๒. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ควรนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืนๆ ของ
ผู้รับบริการมาวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาตนเองสำหรับใช้ในการปรับปรุง พัฒนาและแก้ไขปัญหา
การให้บริการ หรือใช้เพ่ือริเริ่มกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ืออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของแผนพัฒนา 
 ๓. จากผลการประเมินพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวมของงานบริการ
จัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด ควรจัดให้มีการปรับปรุงการบริการด้านการจัดเก็บภาษี โดยจัดทำแผนหรือ
ปรับแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการ
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี โดยกำหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น การสร้างช่องทางการเข้าถึงหรือติดต่อกับประชาชนผู้เสียภาษีเพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการเสียภาษี การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับประชาชนผู้เสียภาษี การจัดทำฐานข้อมูล
รายการทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นต้น 
 ๔. จากผลการประเมินพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวมของงานบริหาร
กิจการประปา ซึ่งเป็นระดับต่ำที่รองลงมา ควรจัดให้มีการจัดทำแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ำประปาในชุมชนอย่างกว้างๆ และสามารถปรับแผนฯ ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
 ๕. จากผลการประเมินพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวมของงานส่งเสริมการ
พัฒนาผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นระดับรองลงมา ควรจัดให้มีการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการอบรมอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ  
   
๔.  ข้อเสนอแนะในการประเมินคร้ังต่อไป 
 ๑.  ควรมีการศึกษาคุณภาพของการให้บริการด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตพ้ืนฐานของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการวินิจฉัยที่ควรปรับปรุง รวมทั้งใช้เพ่ือการ
พัฒนาจุดเด่นอย่างตรงสภาพ 
 ๒. ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ เพ่ือใช้สารสนเทศที่ได้รับจาก
การศึกษาในการวางแผนการพัฒนาอย่างสอดคล้องเชิงเหตุเชิงผล เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการ
ให้บริการและเพ่ิมประสิทธิผลของสภาพความสำเร็จตามเป้าหมาย 
 ๓. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการ เพ่ือใช้ผลสำหรับการลดขั้นตอน
หรือปรับปรุงกระบวนการให้บริการ 
 ๔. ควรมีการศึกษาความต้องการของประชาชนที่มีต่องานบริการ เพ่ือใช้ผลการศึกษาสำหรับการ
ริเริ่มหรือพัฒนางานหรือโครงการที่ดำเนินการอยู่ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุมทั้ง
ในงานจัดเก็บภาษี และงานบริหารกิจการประปา  
 ๕. ควรจัดให้มีการจัดการความรู้ ในด้านการให้บริการต่อชุมชน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการจัดระบบ 
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ต่อไป 



บทท่ี  ๑ 
บทนำ 

 
ความเป็นมาของการประเมิน 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ประเทศ
ไทยได้ให้ความสำคัญเรื่องของการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นมาเป็นลำดับ รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างให้
ความสำคัญเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ทำให้เกิดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นหลายรูปแบบ 
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงเป็นที่
คาดหวังของทุกรัฐบาลว่าการที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านั้นท้องถิ่นจะต้องได้รับการพัฒนาด้วย ดังนั้น
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มีบัญญัติที่กล่าวถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นในหมวดที่ ๙ 
ตั้งแต่มาตรา ๒๘๒ ถึงมาตรา ๒๙๐ บัญญัติไว้ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจหน้าที่ รายได้ และที่มาของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการบริหารราชการ
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน มีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน โดยการบริการนั้น
ต้องสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งจะแสดงถึงความสำเร็จตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า 
 เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งในด้านการกำหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริการ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง มีการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านแหล่งน้ำ ด้านการเมือง ด้านการให้บริการและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทอันสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบที่จะดำเนินงานโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก อีกทั้งมี หน้าที่ในการ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของประชาชน 
 ความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นจะทราบได้จากชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนซึ่งสะท้อน
ออกมาให้ปรากฏจากเจตคติที่ดีและความพึงพอใจที่ประชาชนมีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้นการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจาก
จะเป็นข้อมูลด้านตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจแล้ว ยังมีบทบาทในการให้สารสนเทศ
สำหรับใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขแนวทางการดำเนินงานรวมทั้งใช้เพื่อวางแผน กำหนดนโยบายหรือใช้
เพ่ือการตัดสินใจเชิงบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการในด้านการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน จึงได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเพ่ือจะใช้ผลการสำรวจครั้งนี้ในการประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน อีกทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่อย่างทุ่มเทจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และนำผลการประเมินมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการ
ริเริ่ม ปรับปรุงหรือการพัฒนางานหรือโครงการอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่
บริการต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 

 การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในงาน
ด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดังนี้ 
 1. งานบริการจัดเก็บภาษี  

2.  งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ  
3.  งานบริหารกิจการประปา 
โดยกำหนดประเด็นสำคัญในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการในแต่ละด้าน 

จำนวน 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 ๒.  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
 ๓.  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 ๔.  ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 ๕.  ความพึงพอใจภาพรวมของคุณภาพการให้บริการ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้
มาตรฐานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานบริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้มีประสิทธิผลต่อไป 
 2. ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีสารสนเทศเชิงประเมินเพ่ือนำไปสู่การกำหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการต่อไป 
 3. ช่วยให้ผู้บริการและบุคลากรอ่ืน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน สามารถนำผลการประเมิน
มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน โดยสามารถใช้กำหนดนโยบาย วางแผนและ
เสริมศักยภาพของตนเองในด้านการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการ เพ่ือ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของการประเมิน 
 1.  ตัวแปรที่ประเมิน 
  ตัวแปรที่ประเมินในการประเมินครั้งนี้ คือ ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ในประเด็นต่อไปนี้ คือ 

 ๑.1  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
 1.๒  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
 1.๓  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 1.๔  ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 1.๕  ความพึงพอใจภาพรวมของคุณภาพการให้บริการ 
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2 .1  ประชากรในการศึ กษา  ได้ แก่  ประชาชนในเขตพ้ื นที่ บริ การขององค์ การบริหาร 
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จำแนกตามงานบริการดังต่อไปนี้ 
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1) งานบริการจัดเก็บภาษี จำนวน 600 คน  
2) งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ จำนวน 700 คน 
3) งานบริหารกิจการประปา จำนวน 350 คน 

2.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกำหนดโดยใช้ตารางของเครจซี่  และมอร์เก็น  (Krejcie and 
Morgan) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553) โดยจำแนกตามประเภทงานบริการดังต่อไปนี้ 

1) งานบริการจัดเก็บภาษี จำนวน 234 คน  
2) งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ จำนวน 248 คน 
3) งานบริหารกิจการประปา จำนวน 184 คน 

3. ระยะเวลาในการศึกษา 
 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้การดำเนินการประเมินเกิดความเข้าใจตรงกัน คณะผู้ประเมินได้ให้คำนิยามศัพท์ไว้ ดังนี้ 
 1. องค์การบริหารส่วนตำบล หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในระบบ การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในที่นี้หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

2. ประชาชน หมายถึง ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ใน
งานให้บริการ 3 งาน ได้แก่ 1) งานบริการจัดเก็บภาษี 2) งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ และ 3) งานบริหาร
กิจการประปา 

3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือทัศนคติในทางบวกของประชาชนที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยจำแนกออกเป็นความ
พึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้ บริการความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

4. งานให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล  หมายถึง งานที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
คุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีขอรับการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการใน 3 งาน ได้แก ่1) งาน
บริการจัดเก็บภาษี 2) งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ และ 3) งานบริหารกิจการประปา 

 
 
 

 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริการส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
2. แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 

 3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 4. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริการส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

ประวัติความเป็นมา 
ตำบลคุ้งน้ำวน เป็นตำบลเก่าแก่ดั้งเดิมตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองราชบุรี ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี 

พ.ศ. 2441 (รศ.117) หรือราวสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งได้เล่าสืบต่อกันมาว่า ตำบลคุ้งน้ำวนที่มีชื่อเรียกดังกล่าว 
เนื่องจากแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านตำบลบริเวณที่เป็นโค้งน้ำ เมื่อน้ำไหลลงมามากๆ  น้ำจะพุ่งแรงปะทะกับชาย
ตลิ่งบริเวณโค้งทำให้เกิดตลิ่งพังเว้าเข้าไปเรียกว่า “คุ้ง” และน้ำในแม่น้ำที่ไหลเข้าไปบริเวณนั้นปะทะกับตลิ่งตรง
บริเวณคุ้งจะมีลักษณะหมุนวนตามคุ้งก่อนจะไหลออกและผ่านไป จึงได้ตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลคุ้งน้ำวน” 
บริเวณคุ้งที่เกิดน้ำวนจะอยู่บริเวณใต้วัดโคกพิกุลเรียงและอยู่บริเวณเหนือวัดราชคามข้ึนไป  

ตำบลคุ้งน้ำวน ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ต่อมามีการ
จัดตั้งสภาตำบลคุ้งน้ำวน ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 22/2499 ลงวันที่ 8  มีนาคม 2499 เรื่อง 
ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้าน และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้ง
น้ำวน มีสภาพเป็นนิติบุคคล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2539 มีสถานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก และปรับขนาดข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาด
กลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

การจัดรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปหนึ่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
นี้ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น จึงนับเป็นมิติใหม่   ที่รัฐบาลได้มีการ
กระจายอำนาจจากส่วนกลางให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วม
ในการบริหารท้องถิ่นตนเอง เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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ลักษณะท่ีตั้ง / อาณาเขตและเขตการปกครอง 
เนื้อที ่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนมีเนื้อที่  ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

9,375 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,066 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,700 คน แยกเป็นชาย 1,717 
คน หญิง 1,983 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 246.66 คน : ตารางกิโลเมตร 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
ทิศใต ้  ติดต่อกับตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   
ทิศตะวันตก  ติดต่อกบัคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ที่ตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านวัดโคก หมู่ที่ 3 ตรงข้ามวัดโคก

พิกุลเรียง โดยได้ย้ายมายังอาคารสำนักงานใหม่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 
 

ลักษณะภูมิประเทศ  
ตำบลคุ้งน้ำวน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำติดกับแม่น้ำแม่กลองพ้ืนที่ใช้ในการเกษตรเป็นดิน

ร่วนปนดินเหนียว อุ้มน้ำได้ดี ในฤดูแล้งอากาศค่อนข้างร้อน แต่เนื่องจากมีคลองอยู่ในพ้ืนที่หลายสาย โดย
เชื่อมต่อกับแม่น้ำแม่กลอง ทำให้มีน้ำเพียงพอใช้ในการเกษตร ประชาชนใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากประปาหมู่บ้าน 
โดยมีทั้งประปาผิวดินและประปาบาดาล ในฤดูฝนมีฝนตกมาก ในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 พ้ืนที่ลาดลงฝั่งแม่น้ำ
และค่อนข้างต่ำกว่าบริเวณอ่ืนทำให้มักเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ขึ้นอยู่กับว่าน้ำในแม่น้ำแม่กลอง
หลากมากน้อยเพียงใด   

 

เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีพ้ืนที่เขตการปกครองจำนวน 7 หมู่บ้าน ลักษณะการตั้งถิ่น

ฐานชุมชนของประชากรยังเป็นลักษณะหมู่บ้านชนบท เป็นกลุ่มบ้านรวมตัวกันอยู่เป็นหมู่บ้าน และมีพ้ืนที่ใช้ใน
การทำการเกษตรอยู่ติดกับหมู่บ้าน ประชากรในเขตตำบลคุ้งน้ำวนส่วนใหญ่มีเชื้อสายเขมรลาวเดิม  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร จำนวน

ประชากรรวม 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง 

1 บ้านคุ้งกระถิน 187 294 359 653  

2 บ้านม้าลาย 130 206 245 451  

3 บ้านวัดโคก 110 225 210 435  

4 บ้านท่าใหญ ่ 136 216 264 480  

5 บ้านบางพังข้าม 95 142 172 314  

6 บ้านคลองตาจ่า 179 275 320 595  

7 บ้านคลองตาจ่า 237 353 417 770  

รวม 1,074 1,711 1,987 3,698  

 ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองราชบุรี (วันที่ 5 ตุลาคม 2558) 
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 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 1.  ประชากรในตำบลคุ้งน้ำวน ประกอบอาชีพ ดังนี้ 
  1.1  อาชีพเกษตรกรรม  ได้แก่  การทำสวนผักและผลไม้ 
  1.2  อาชีพเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  เลี้ยงปลา  ไก่พันธุ์พ้ืนเมือง 
  1.3  อาชีพหัตถกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทำกระเป๋าหนังด้วยมือ 
  1.4  อาชีพค้าขาย ได้แก่ ร้านค้าขายของชำ ร้านขายอาหาร ค้าขายผัก ผลไม้ 
  1.5  อาชีพรับจ้างทั่วไป 
 ประชากรในตำบลคุ้งน้ำวนมีรายได้เฉลี่ยคนละ 85,456 บาท/ปี 
 

ข้อมูลร้านค้า บริษัท  ห้างร้านในเขตตำบลคุ้งน้ำวน 
ลำดับที่ ประเภท จำนวน (แห่ง) หมายเหตุ 

1 ร้านค้า 20  

2 โรงทำกระบะกล้วยไม้ 2  

3 โรงเก็บมะพร้าว 3  

4 โรงทำมะพร้าวขาว – ดำ 10  

5 ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 3  

6 โรงเพาะเห็ด 2  

7 ร้านตัดผม 3  

8 โรงดองผลไม้ 1  

9 โรงงานผลิตแป้งทากันยุง 1  

10 ห้องเช่า 2  

11 เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์ 4  

12 โรงทำมะพร้าวต้ม 3  

13 โรงทำกระเป๋าหนัง 2  

14 รีสอร์ท 1  

15 รับทำ พ.ร.บ. 1  

16 รับซื้อของเก่า 1  

17 โรงทำเส้นขนมจีน 1  

18 ร้านอาหารตามสั่ง 14  

19 ร้านขายมะพร้าวเผา 1  

20 ร้านขายส้มตำ 4  

21 ร้านปะ ผุ เคาะ พ่นสี 1  
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ลำดับที่ ประเภท จำนวน (แห่ง) หมายเหตุ 
22 โรงทำเฟอร์นิเจอร์ 1  

23 โรงซ่อมรถ 1  

24 ร้านล้าง อัด ฉีด 1  

25 โรงทำน้ำตาลมะพร้าว 1  

26 ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1  

27 ทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 1  

28 ร้านก๊วยเตี๊ยว 1  
 

 กลุ่มอาชีพ/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มองค์กร/กองทุน ที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
ได้แก่  
 1.  สภาเด็กและเยาวชนตำบลคุ้งน้ำวน  มีสมาชิก  จำนวน  14  คน 
 2.  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลคุ้งน้ำวน  มีสมาชิก  จำนวน  182  คน 
 3.  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลคุ้งน้ำวน  มีสมาชิก  จำนวน  815  คน 
 4.  กลุ่มชมรมทูบีนัมเบอร์วัน   มีสมาชิก  จำนวน  722  คน 
 5.  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตำบลคุ้งน้ำวน มีสมาชิก  จำนวน  42  คน 
 6.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมเกษตร  มีสมาชิก  จำนวน  220  คน 
 7.  กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคุ้งน้ำวน มีสมาชิก  จำนวน  503  คน 
 8.  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร   มีสมาชิก  จำนวน  67  คน 
 9.  กองบุญวันละบาทตำบลคุ้งน้ำวน  มีสมาชิก  จำนวน  976  คน 
 

 สภาพทางสังคม 
 1.  การศึกษา มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 

โรงเรียน 
จำนวน
บุคลากร 

ครู 

จำนวนนักเรียน 
รวม 

นักเรียน 
ก่อนปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษา 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน 6 คน - - 5 5 23 17 50 

โรงเรียนวัดเหนือวน(ประชาอุทิศ) 6 คน - - 7 8 12 17 44 

โรงเรียนจันทคามวิทยา 0 คน - - - - - 3 3 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.คุ้งน้ำวน 

2 คน 11 9 - - - - 20 

รวม 13 คน 11 9 12 13 35 37 97 
 

 2.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีวัดในเขตพ้ืนที่ตำบลคุ้งน้ำวน  จำนวน 6 แห่ง ศูนย์ปฏิบัติธรรม 
จำนวน 1 แห่ง และศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง ดังนี้ 
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  (1)  วัดคุ้งกระถิน   หมู่ที่  1 
  (2)  วัดท่าสุวรรณ   หมู่ที่  2 
  (3)  วัดเหนือวน    หมู่ที่  2 
  (4)  วัดโคกพิกุลเรียง   หมู่ที ่ 3 
  (5)  วัดราชคาม    หมู่ที่  4 
  (6)  วัดจันทคาม    หมู่ที่  6 
  (7)  ศูนย์ปฏิบัติธรรมผาสุกวนิช  หมู่ที่  5 
  (8)  ศาลเจ้าปุนเถ้ากงปุนเถ้าม้า  หมู่ที่  6 
 3.  สาธารณสุข  มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ตำบลคุ้งน้ำวน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
  (1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งน้ำวน (หมู่ที่ 6) มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 4 คน 
  (2) กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีคณะกรรมการ
ดำเนินงานกองทุนฯ จำนวน 14 คน  
  อัตราการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100 
 4.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (1)  ป้อมสายตรวจตำรวจชุมชนตำบลคุ้งน้ำวน ตั้งอยู่หน้าวัดจันทคาม จำนวน 1 แห่ง 
  (2)  ป้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งอยู่หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
คุ้งน้ำวน จำนวน 1 แห่ง 
 

 การบริการพื้นฐาน 
 1.  การคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ดังนี้ 

ถนนสายหลัก 
 ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมทางหลวงชนบท สาย รบ–สส 4013 (ราชบุรี–
สมุทรสงคราม)  ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรีซึ่งผ่านตำบลคุ้ง
กระถิน และตำบลคุ้งน้ำวน เพ่ือเชื่อมต่อกับตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี
ระยะทางในเขตตำบลคุ้งน้ำวน ประมาณ 7 กิโลเมตร 
 

 ถนนสายรอง 
 1. ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 2009 (บ้านคลองสนอง – บ้าน
คลองตาจ่า) เชื่อมต่อกับถนนสายราชบุรี – สมุทรสงครามที่บริเวณหมู่ที่ 1 ลัดเลาะไปตามข้างคลองสนอง เข้า
เขตหมู่ที่ 7 ก่อนจะไปบรรจบกับถนนสายคลองตาจ่า – โรงหวี ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 
หมู่ที่ 7 ก่อนจะมาบรรจบกับถนนสายคุ้งกระถิน–คุ้งน้ำวน ที่บริเวณวัดจันทคาม หมู่ที่ 6 รวมระยะทาง 
7.815 กิโลเมตร (ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวนแล้ว) 
 2. ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 4168 (บ้านเหนือวน–บ้านคลอง
สนอง) เชื่อมต่อกับถนนสายราชบุรี – สมุทรสงคราม บริเวณบ้านอาบู หมู่ที่ 2 บรรจบกับถนนสายบ้านคลอง
สนอง–บ้านคลองตาจ่า บริเวณสะพานสวนกล้วยไม้ หมู่ที่ 1 รวมระยะทาง 1.648 กิโลเมตร(ปัจจุบันถนนสาย
ดังกล่าวได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน) 
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 3. ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 2101 (บ้านคลองสนอง – บ้าน 
คุ้งน้ำวน) เชื่อมต่อกับถนนสายบ้านคลองสนอง – บ้านคลองตาจ่า บริเวณหมู่ที่ 5 บรรจบกับถนนสายมิ่งโมฬี  
หมู่ที4่ รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร (ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนแล้ว) 
 4. ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ของกรมโยธาธิการ สาย รบ 2108 (ประชาสามัคคี – ข้าง
คลองศาลตาเพ็ชรหมู่ที่ 6)  เชื่อมต่อกับถนนสายบ้านคลองตาจ่า – โรงหวี  บริเวณข้างคลองศาลตาเพ็ชร หมู่ที่ 
6 รวมระยะทาง 0.718  กิโลเมตร (ปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนแล้ว) 
 

 2.  การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน และหลังคาเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณร้อยละ 99 และมีไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ บริเวณถนนสายหลักและถนนสายรอง แต่ยังไม่ทั่วถึง 
 3.  แหล่งน้ำ 
 (1.1)  แหล่งน้ำธรรมชาติ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่ 
  -  แม่น้ำแม่กลอง 
  -  คลองสาธารณะสายต่างๆ  จำนวน  ๒๗ สาย ดังนี้ 
  (1.2)  น้ำประปา  มีระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมด  ๕  แห่ง  ได้แก่ 
  -  หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งกระถิน (ประปาระบบผิวดิน)  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยกรมอนามัย มี
ผู้ใช้น้ำทั้งหมด 265 หลังคาเรือน 1,341 คน มีผู้ใช้น้ำร่วมคือ หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งกระถิน จำนวน 110 หลังคา
เรือน และหมู่ที่ 7 ตำบลคุ้งน้ำวน 50 หลังคาเรือน บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 
  -  หมู่ที่ 3 บ้านวัดโคก (ประปาระบบผิวดิน) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537  โดยกรมอนามัย  มี
ผู้ใช้น้ำทั้งหมด 175 หลังคาเรือน 903 คน โดยมีผู้ใช้น้ำร่วมคือ หมู่ที่  2 บ้านม้าลาย บริหารงานโดย
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
  -  หมู่ที่ 4 บ้านท่าใหญ่ (ประปาระบบบาดาลแบบสูบจ่ายตรง) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีผู้ใช้น้ำทั้งหมด 97 หลังคาเรือน 392 คน บริหารงานโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 
  -  หมู่ที่ 4 บ้านท่าใหญ่ (ประปาระบบแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านท่าใหญ่) ก่อสร้างเมื่อปี 
พ.ศ. 25๕๖ มีผู้ใช้น้ำ ทั้งหมด 378 หลังคาเรือน โดยงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  
  -  หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาจ่า (ประปาระบบผิวดิน) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยกรมอนามัย  
มีผู้ใช้น้ำทั้งหมด 230 หลังคาเรือน โดยมีผู้ใช้น้ำร่วมคือ หมู่ที่ 5 บ้านบางพังข้าม และหมู่ที่ 6  บ้านคลองตาจ่า  
บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
 4.  ขยะมูลฝอย 
 ขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองมี
ปริมาณ 2 ตันต่อวัน หรือประมาณครัวเรือนละ 2 กิโลกรัมต่อวัน ( 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน) รวมแล้วมีขยะจาก
บ้านเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ปริมาณเดือนละ 60 ตัน จากแนวโน้มการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ มีการประกอบกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  มีแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนและการตั้ง
บ้านเรือนเพิ่มข้ึน  ทำให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน
ได้จ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยไม่มีขยะตกค้างเหลืออยู่ในพ้ืนที่  (โดยดำเนินการจัดเก็บขยะวัน
เว้นวัน หรือทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันเสาร์) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนดำเนินการบริหาร
จัดการขยะโดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเก็บ ขน ทิ้ง ให้ครอบคลุมในพ้ืนที่ตำบลคุ้งน้ำวน 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล 
 โครงสร้างและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
  1.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  2.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
  3.  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 

  1.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในหมู่บ้านๆละ 2 คน โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีวาระดำรง
ตำแหน่ง 4 ปี 
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1)  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  (2)  พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  (3)  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 

  2.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ไม่เกิน สอง
คน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้หนึ่งคน 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1)  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ
และข้อบังคับทางราชการ 
  (2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  (3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
  (4)  วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  (5)  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
  (6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น 
  
  3.  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552) มาตรา 60/1 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 
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12 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 231 และมาตรฐานการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้ างองค์การ
บริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย 
 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล (รายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 

ปีงบประมาณ รายรับ รายจ่าย 

พ.ศ. 2554 13,729,117.41 12,086,145.35 

พ.ศ. 2555 14,099,616.50 12,286,053.74 

พ.ศ. 2556 17,402,384.08 13,576,812.77 

พ.ศ. 2557 17,407,820.76 15,580,760.69 

พ.ศ. 2558 19,309,651.76 17,050,709.96 

 
 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่
 องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำสวนผัก
ผลไม้ ประชากรบางส่วนมีอาชีพรับจ้าง ตำบลคุ้งน้ำวนอยู่ใกล้กับตัวอำเภอเมืองราชบุรีและตลาดกลางผักและ
ผลไม้ มีถนนสายหลักสัญจรไปมาสะดวก แต่ถนนสายรองมีหลายสายที่ยังเป็นถนนลูกรังหินคลุก จึงจำเป็นต้อง
มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมกัน ตลอดจนต้องมีการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิด 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 

ความหมายของการให้บริการ 
เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้ บริการแก่

ประชาชนผู้มาติดต่อที่เรียกว่า ผู้รับบริการนั่นเอง องค์กรของรัฐจะต้องตอบสนองความต้องการของคนหลาย
กลุ่ม การให้บริการขององค์กรหรือหน่วยงานในภาครัฐเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการติดต่อประชาสัมพันธ์กับ
ประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรง เพ่ือให้ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว 

จากการศึกษาความหมายของคำว่า ให้บริการ ได้มีผู้ให้ความหมายในลักษณะที่คล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้ 
สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึง การให้บริการ สรุปได้ดังนี้ 
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่  กล่าวคือ ประโยชน์และบริการที่

องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด  มิใช่เป็นการจัดให้แก่
บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการเอ้ืออำนวยประโยชน์
และบริการแล้ว ยังไม่คุ้มค่ากับการดำเนินงานนั้น ๆ 

2. หลักความสม่ำเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
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4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ 
5. หลักความสะดวก  บริการที่จัดให้แก่ผู้ รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติ ได้ ง่าย

สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือผู้ใช้บริการ
มากจนเกนิไป 

สมิต สัชฌุกร (2542, หน้า 13) ให้ความหมายว่า การบริการเป็นการปฏิบัติงานที่กระทำหรือติดต่อ
เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งทั้งด้วย   ความพยายามใด ๆ ก็
ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทำให้บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือ จัดได้ว่าเป็นการให้บริการ
ทั้งสิ้น การจัดอำนวยความสะดวก การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึง
สามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี โดยมีจุดเน้นสำคัญเป็นการช่วยเหลือและอำนวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 

เลื่อมใส ใจแจ้ง (2546, หน้า 31-34) ได้เสนอแนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมี
คุณภาพว่า ต้องอาศัยเทคนิคกลยุทธ์ทักษะที่จะทำให้ชนะใจผู้รับบริการ  ซึ่งสามารถกระทำได้ทั้งก่อนการ
ติดต่อ ระหว่างการติดต่อ และหลังการติดต่อ โดยได้รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับ ในองค์กรรวมทั้ง
ผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้การบริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเชื่อถือศรัทธา และ
สร้างภาพลักษณ ์ซึ่งจะมีผลในการใช้บริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป 

 

การปรับมุมมองว่าประชาชนคือลูกค้าคนสำคัญ 
ในการปรับกระบวนทัศน์สู่การบริการเป็นเลิศของท้องถิ่นในการพัฒนาการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นที่จะต้องมีการปรับทัศนคติ  วิธีคิด วิธีการทำงานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว โดยยึดหลักการบริการ ดังนี้ 

1. กระตือรือร้นที่จะบริการประชาชน 
2. มีจิตสานึกในการให้บริการที่ดีต่อประชาชน 
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะให้แก่เรา 
4. สร้างค่านิยมใหม่ที่ว่าความพึงพอใจของประชาชนคือ ความสำเร็จของเรา 
 

การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการบริการ 
1. มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2. ปรับตัวให้ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
3. คำนงึถึงผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ 
4. ลดความเป็นทางการในการประสานงาน 
5. ใช้กฎระเบียบอย่างมีดุลยพินิจ 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
7. ทำงานเป็นทีม 
8. ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
10. ยึดการบริหารจัดการที่ดี 
11. มีมาตรฐานการทำงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ 
 

หลักการบริการเป็นเลิศ 
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
2. เต็มใจบริการ 
3. ทำงานฉับไว 
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4. ปราศรัยไพเราะ 
5. เหมาะสมโอกาส 
6. ไม่ขาดน้ำใจ 
 

ลักษณะท่ีดีของผู้ให้บริการ 
1. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
2. พูดจาไพเราะอ่อนหวาน 
3. ทำตนเป็นคนสุภาพ สง่าผ่าเผย 
4. ยิ้มอยู่เสมอ ทั้งใบหน้า ดวงตา และริมฝีปาก 
5. หลีกเลี่ยงคำกล่าวปฏิเสธ ขณะเดียวกันหลีกเลี่ยงการรับคำในเรื่องท่ียังไม่แน่ใจ 
6. แสดงให้ปรากฏว่าเต็มใจบริการ 
7. หลีกเลี่ยงการโต้แย้งฉุนเฉียวใส่อารมณ์ต่อผู้มาติดต่อ 
8. ยกให้ประชาชนเป็นผู้ชนะอยู่เสมอ 
9. มองคนในทางที่ดีไม่ดูถูกคน 
10. พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ ทั้งบุคลิกการพูด และความรู้ 
11. เป็นนักฟังที่ด ี
12. สนใจผู้มาติดต่ออย่างจริงจัง 
13. ยกย่องผู้มาติดต่อ 
 

เทคนิคในการต้อนรับประชาชน 
1. สร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง 
2. ต้อนรับด้วยความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติอยู่เสมอ 
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
4. ต้อนรับด้วยความอบอุ่น 
5. เอาใจใส่ 
6. ปฏิบัติหน้าที่ให้ทันใจ 
7. พากเพียรอดทน 
8. ต้อนรับด้วยความจริงใจ 
9. ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ 
 

หลักการที่ดีของงานบริการ 
จรัส สุวรรณมาลา (2539) กล่าวถึง ลักษณะการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีตัวแปรที่จะนำมาใช้ใน

การกำหนดคุณภาพของการบริการ ดังนี้ 
1. ความถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง บริการที่จัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย โดยเฉพาะบริการที่บังคับ

ให้ประชาชนต้องมาใช้บริการ เช่น  บริการรับชำระภาษีอากร จำเป็นต้องควบคุมให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. ความเพียงพอ หมายถึง บริการที่มีจำนวนและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ 
ไม่มีการรอคอยหรือเข้าคิวเพ่ือขอรับบริการ 
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3. ความทั่วถึงเท่าเทียม ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีอภิสิทธิ์ หมายถึง บริการที่ดีต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในทุกพ้ืนที่ กลุ่มอาชีพ เพศ วัย ได้ใช้บริการประเภทเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีข้อยกเว้น 

4. ความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ หมายถึง การให้บริการที่ดีมีคุณภาพนั้นจะต้องมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ 
4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความสะดวก คือ สามารถใช้บริการได้ ณ ที่ต่าง ๆ และสามารถ

เลือกใช้วิธีการได้หลายแบบตามสภาพของผู้ ใช้บริการ  นอกจากนั้นความสะดวกอาจพิจารณาได้จาก
กระบวนการให้บริการ เช่น การจัดให้มีจุดบริการเพียงจุดเดียว 

4.2 ความรวดเร็ว หมายถึง ประชาชนต้องได้รับการบริการทันทีโดยไม่ต้องคอยรับบริการนาน
เกินสมควร 

4.3 ความน่าเชื่อถือได้ของระบบบริการ หมายถึง บริการที่มีคุณภาพจะต้องมีความต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ มีระเบียบแบบแผนการให้บริการที่แน่นอน  คาดการณ์ล่วงหน้าได้แน่นอน  เป็นที่ พ่ึงพาของ
ผู้รับบริการได้เสมอ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 

5. ความได้มาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การให้บริการประเภทที่ต้อง
อาศัยความรู้ความชำนาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ เช่น การเงิน การบัญชี  บริการทางการแพทย์
เศรษฐกิจ กฎหมาย ฯลฯ บริการดังกล่าวนี้จะมีคุณภาพดีก็ต่อเมื่อมีบุคลากรและกระบวนการให้บริการที่ได้
มาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ 

6. การเรียกเก็บค่าบริการที่เหมาะสม ต้นทุนการให้บริการต่ำ หมายถึง การให้บริการของรัฐประเภทที่มี
การเรียกเก็บค่าบริการจากผู้รับบริการ ต้องมีค่าบริการที่ เหมาะสม และต้องมีระบบการจัด บริการที่มี
ประสิทธิภาพ มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพดีและมีค่าบริการที่ไม่สูงเกินไป 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2540, หน้า 48-53) ได้กล่าวไว้ว่า เกี่ยวกับวิธีการสร้างความประทับใจ สำหรับ
ประชาชนผู้รับบริการ อาจทำได้หลากหลายขึ้นอยู่กับกำลังทรัพยากรที่มี และความตั้งใจที่จะให้บริการที่ดีโดย
พนักงานผู้ให้บริการเป็นเรื่องสำคัญ พนักงานผู้ให้บริการต้องมีจิตสำนึกที่ดี สนใจ และตั้งใจพัฒนาการบริการของ
ตนให้เกิดความประทับใจที่ดี สำหรับประชาชนแล้วจะต้องมีขบวนการ วิธีปฏิบัติที่สร้างความประทับใจสำหรับ
ประชาชนผู้รับบริการ คือ 

1. การจัดระบบในการให้บริการที่มีคุณภาพอาจทำได้หลายทาง ได้แก่ 
1.1 การให้บัตรคิว โดยรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือหยิบจากจุดวางบัตรคิว 

แต่ทั้งนี้ต้องมีการประกาศให้ทราบตลอดเวลา 
1.2 การจัดแถว การจัดช่องให้ติดต่อ โดยการจัดช่องหรือแถวให้ประชาชนเข้าแถวอย่างเป็น

ระเบียบ 
1.3 การจัดให้มีผู้ให้บริการคอยดูแลเป็นครั้งคราว เพ่ือให้เกิดระเบียบ 
1.4 การจัดช่องพิเศษ ในกรณีที่มีเรื่องที่ติดต่อบางเรื่องสามารถดำเนินการได้รวดเร็วก็ควร

แยกเรื่องดังกล่าวออกจากช่องปกติ และจัดเป็นช่องทางด่วนให้ โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบและชัดเจน เช่น 
1.4.1 การจัดเวลาทำการเริ่มจาก 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
1.4.2 การระบุเวลาดำเนินการหน่วยบริการที่ดี ควรระบุเวลาดำเนินการให้ชัดเจนเพ่ือที่

ประชาชนจะได้ทราบระยะเวลาในการดำเนินการ 
1.4.3 การจัดจุดรับบริการ จุดที่รับติดต่อควรเป็นจุดที่สะดวกสำหรับประชาชนควรเป็น

จุดที่อยู่บริเวณด้านหน้าของหน่วยงาน 



15 
 

1.4.4 บริการจุดเดียว ในระบบบริการที่ดีภาระทั้งหลายควรตกกับพนักงาน   ส่วน
ประชาชนควรได้รับความสะดวกมากที่สุด การกำหนดจุดรับติดต่อควรจัดให้เหลือน้อยที่สุดประชาชนควร
ติดต่อที่จุดเดียว และเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จ 

2. การอำนวยความสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เกิดความรู้สึก 
และความประทับใจที่ดีมาก โดยสามารถจัดให้แก่ประชาชนได้ ดังนี้ 

2.1 ความสะดวกระหว่างรอหน่วยบริการ หากจำเป็นที่ผู้รับบริการต้องรอหน่วยงานบริการ ต้อง
จัดให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการรอ เช่น จัดให้มีสถานที่และท่ีนั่งรอให้เพียงพอ   ไม่แออัด 

2.2 ความสะอาดของสถานที่  ความประทับใจของประชาชนขึ้นอยู่กับความสะอาดของ
สถานที ่ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ โดยเฉพาะห้องสุขา 

2.3 ความสะดวกของประชาชนบางกลุ่ม ประชาชนที่เข้ามาติดต่อมีหลายกลุ่ม หลายประเภท
โดยเฉพาะคนพิการควรจัดให้มีทางเลื่อนสำหรับรถเข็น 

3. การใช้เทคโนโลยี ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเก็บและประมวลผลข้อมูล ผ่อน
แรงในการทำงาน สร้างความถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์  ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว และช่วยให้
ผลงานมีความเรียบร้อย เทคโนโลยีสามารถนำมาใช้สำหรับงานบริการ เช่น 

3.1 แบบฟอร์ม ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มที่จัดพิมพ์โดยส่วนราชการ หน่วยบริการควรยินยอม
ให้ผู้ติดต่อสามารถพิมพ์แบบฟอร์มของตนได้เอง 

3.2 การให้ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีการพัฒนาของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วย
บริการควรใช้ประโยชน์จากการพัฒนายุคใหม่  เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการบริการ  เช่น ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และให้ข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 

3.3 การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม่ช่วยในการบริการ 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการพิมพ์หรือบันทึกผลงานแทนการลงรายการด้วยตัวบุคคล 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
สมิต สัชฌุกร (2542) ให้ความหมายคำว่า การบริการ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “Service” ซึ่งเป็น

คำท่ีเราคุ้นเคย และคนส่วนมากจะเรียกร้องขอรับบริการเพ่ือความพึงพอใจของตน โดยกล่าวว่าการบริการเป็น
การปฏิบัติงานที่กระทำหรือติดต่อและเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใด
ทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายามใด ๆ ก็ตาม ด้วยวิธีการหลากหลายในการทำให้ คนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความ
ช่วยเหลือ จัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น การจัดอำนวยความสะดวก     ก็เป็นการให้บริการ และการสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี โดยเรื่อง
สำคัญคือ เป็นการช่วยเหลือ และอำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 19-20) กล่าวถึง พฤติกรรมของผู้ที่จะทำงานบริการได้ดีมีดังต่อไปนี้ 
อัธยาศัยดี 
ผู้ใช้บริการล้วนมีความคาดหวังว่าผู้ให้บริการจะให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดี ทั้งด้วย สีหน้า แวว

ตา ท่าทาง และคำพูด การต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เป็นเสน่ห์ที่สำคัญ มีภาษิต จีนกล่าวไว้ว่า “ยิ้มไม่
เป็นอย่าค้าขายดีกว่า” การมองด้วยแววตาที่เป็นมิตรฉายแสงของความเต็มใจ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็น
ลักษณะที่แสดงออกทางความคิด และความรู้สึกที่ดี ท่าทางที่กระตือรือร้นกุลีกุจอ เป็นการสร้างความรู้สึก
ประทับใจเมื่อแรกพบกัน เมื่อรวมเข้ากับคำพูดที่ดี มีน้ำเสียงไพเราะ ก็จะเป็นคุณสมบัติที่ดีในด้านพฤติกรรม
ของผู้บริการ 
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มีมิตรไมตรี 
พนักงานผู้ให้บริการที่มีการแสดงออกให้ผู้ใช้บริการเห็นว่ามีมิตรไมตรี จะเป็นการชนะใจตั้งแต่

ต้น ความมีมิตรไมตรีจะนำไปสู่ความสำเร็จในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใด การบริการ  ที่ดีบวกกับการ
ให้ความช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อให้เกิดความพอใจและความชื่นชอบของผู้ใช้บริการถ้าพนักงานผู้ให้บริการ
แสดงมิตรไมตรีและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการ ก็จะเกิดมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการอย่าง
มั่นคง และเกิดมิตรภาพที่ยืนนาน เอาใจใส่ สนใจงาน 

ความมุ่งม่ันในการให้บริการ 
ความมุ่งมั่นมีความสัมพันธ์กับความเอาใจใส่งานเป็นอย่างมาก เพราะหากขาดความเอาใจใส่ สนใจ

งาน แล้วก็จะเพิกเฉย ละเลยในการปฏิบัติงาน หรือทำงานไปเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ เอาดีไม่ได้ การพิจารณาถึง
พฤติกรรมของผู้ให้บริการว่ามีความเอาใจใส่ สนใจงานหรือไม่ จะต้องดูว่ามีความจริงจัง ในการทำงานมากน้อย
เพียงใด บางคนอาจแสดงออกอย่างกระตือรือร้นต่อหน้าผู้บังคับบัญชา แต่พอลับตาผู้บังคับบัญชาแล้ว ก็เลิก
สนใจงาน หันหลังให้งาน ไม่คิดที่จะปรับปรุงพัฒนาให้เกิดความสะดวกในการบริการ ผู้ใช้บริการไม่ดูแลในเรื่อง
ความสะอาดของสถานที่ และผลิตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก แต่ให้ผลเป็นการ
สร้างภาพลักษณท์ี่ดีแก่หน่วยงาน 

แต่งกายสุภาพและสะอาดเรียบร้อย 
พนักงานผู้ให้บริการจะต้องมีบุคลิกภาพดี เพ่ือให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจของผู้รับบริการการแต่ง

กายที่ถูกกาลเทศะ เหมาะสมทั้งต่อสถานที่ทำงาน และสถานภาพของหน่วยงาน จะช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีจาก
ผู้ติดต่อเกี่ยวข้องด้วย หากพนักงานผู้ให้บริการแต่งกายสกปรก มีกลิ่นเหม็น คงไม่เป็นที่น่าพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ และเกิดความรู้สึกสะอิดสะเอียนในการคัดเลือกผู้เข้าทำงาน จึงต้องให้ความสำคัญกับการแต่งกาย
เป็นพิเศษ หากแต่งกายไม่สุภาพก็จะส่อแสดงถึงความไม่ใส่ใจในความถูกต้องเหมาะสม 

กิริยาสุภาพมารยาทงดงาม 
ประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนต้องการติดต่อขอรับบริการจากผู้ซึ่งมีกิริยาสุภาพ  และรังเกียจ ผู้ซึ่งมี

กิริยาหยาบ การที่พนักงานผู้ให้การบริการมีกิริยาสุภาพ  อ่อนน้อม จะเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาหรือเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน นอกจากมีกิริยาสุภาพแล้ว การแสดงออกถึงความมีมารยาทรู้จักท่ีสูงที่ต่ำ ที่ชอบ
ที่ควร นับเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานผู้ให้บริการจะต้องตระหนักรู้ และประพฤติปฏิบัติอย่างระมัดระวัง หากมี
ข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดข้ึน จะนำความเสียหายมาสู่หน่วยงานมาก 

วาจาสุภาพ 
ไม่มีประชาชนผู้รับบริการคนใดชอบการพูดหยาบคาย ก้าวร้าว ทุกคนล้วนต้องการคำพูดที่สุภาพ ฟังแล้ว

รื่นหู คนที่ไม่ยอมรับความจริงว่าตนพูดไม่เข้าหูคน หรือคนเขารังเกียจที่จะฟังจะได้รับการติฉิน โดยทั่วไปการทำงานที่
ต้องมีการบริการ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดความพึงพอใจ    จึงต้องเป็นผู้มีวาจาสุภาพ เพ่ือให้ประชาชน
ผู้ใช้บริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริการ การคัดเลือกผู้ เข้าทำงานจึงควรจะสัมภาษณ์  เพ่ือจะได้
สนทนา ป้อนคำถาม และฟังคำตอบว่าบุคคลใดมีการใช้ถ้อยคำอย่างไร วาจาสุภาพหรือไม ่เพียงใด 

น้ำเสียงไพเราะ 
การแสดงออกทางน้ำเสียงของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป บางคนพูดมีน้ำเสียงชวนฟังน้ำเสียง

แสดงถึงความเต็มใจในการให้ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือ ในขณะที่บางคนมีน้ำเสียงห้วน หรือที่เรียกกันว่าพูดไม่มี
หางเสียง หรือพูดเสียงดุดัน พูดตวัดเสียง ไม่ว่าผู้ใดจะมีธรรมชาติของเสียงที่เปล่งออกมาเป็นคำพูดอย่างไร การที่
จะทำงานบริการได้ดีก็จะต้องเป็นผู้มีน้ำเสียงไพเราะ แม้ว่าจะไม่ไพเราะหรือเสียงหวาน เสียงดีอย่างนักร้อง แต่
จะต้องมีน้ำเสียงชัดเจน และชวนฟัง จึงจะมีความเหมาะสมในการทำหน้าที่บริการ 
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ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
พนักงานผู้ให้การบริการจะต้องมีอารมณ์มั่นคง เพราะอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องพบปะผู้คนมากหน้า

หลายตา ซึ่งมีภูมิหลังต่าง ๆ กัน ผู้รับบริการบางคนมีกิริยาดี มีความสุภาพ และมีความเป็นผู้ดี แต่บางคน
อาจจะมีกิริยามารยาทไม่ดี แสดงท่าทางหยิ่งยโส หรือมีอุปนิสัยใจร้อน ต้องการบริการที่รวดเร็วทันใจ เมื่อไม่ได้
ดังใจอาจพูดตำหนิ หรืออาจถึงขั้นขู่ตะคอกด้วยกิริยาหยาบคาย ในงานที่ต้องมีการบริการไม่อาจจะแสดง
อารมณ์ตอบโต้ได้ พนักงานผู้ให้บริการจะต้องควบคุมอารมณ์ด้วยความอดทน อดกลั้น 

รับฟังและเต็มใจแก้ไขปัญหา 
พฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานที่ต้องให้การบริการจะต้องสนองตอบความต้องการของประชาชน

ผู้ใช้บริการ ดังนั้น เมื่อประชาชนผู้ใช้บริการมีปัญหาหรือข้อร้องเรียนใด ๆ พนักงานผู้ให้บริการจะต้องแสดง
ความสนใจ รับฟังปัญหาเป็นเบื้องต้น จะด่วนบอกปัดหรือแสดงท่าทีไม่สนใจรับรู้ปัญหาย่อมไม่ได้ นอกจาก
แสดงความเอาใจใส่อย่างจริงจังแล้ว จะต้องมีความรู้สึกเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่
ประชาชนผู้รับบริการด้วย เพราะการที่พนักงานผู้ให้บริการเพียงแต่รับฟังปัญหาอย่างเดียว  ย่อมไม่เป็นการ
เพียงพอ ทั้งจะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการรู้สึกว่าเป็นการรับฟังอย่างขอไปที แต่ถ้าเมื่อใดที่มีความกระตือรือร้น
ดำเนินการแก้ปัญหา จะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

กระตือรือร้น 
อุปนิสัยที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นเป็นพฤติกรรมที่ดีอย่างยิ่งในงานบริการ หากพนักงานผู้ทำงาน

บริการเป็นคนเนิบนาบ เฉื่อยแฉะ ย่อมมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการหมดศรัทธาและไม่คาดหวังที่จะ
ได้รับบริการ เพราะจะเป็นผลให้การบริการล่าช้า ผิดเวลา หรือไม่ทันกำหนดที่ควรจะเป็น 

มีวินัย 
พนักงานผู้ให้บริการที่มีระเบียบวินัย จะทำงานเป็นระบบ มีความคงเส้นคงวา และมีนิสัย  ยึดมั่นใน

คำสัญญา เมื่อหน่วยงานมีนโยบายกำหนดไว้เป็นหลักการว่าจะให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างใดแล้ว ก็จะปฏิบัติ
ตามกรอบหรือแนวทางที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด  ดังนั้น ในการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ทำงาน
บริการ จึงควรพิจารณาทดสอบความมีวินัยเป็นเรื่องสำคัญ 

ซื่อสัตย ์
การให้บริการจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่บิดพลิ้ว หรือใช้เล่ห์กลฉ้อฉล ผู้รับบริการ

ทุกคนต้องการติดต่อสัมพันธ์กับคนที่ซื่อสัตย์ และรักษาคำพูด ไม่ชอบติดต่อกับคนพูดโป้ปด มดเท็จ ตลบตะแลง ดังนั้น
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รักษาคำพูด จึงเป็นสุดยอดปรารถนาของผู้ใช้บริการ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 
ประยูร กาญจณดล (2549, หน้า 119-12) ได้ให้ความหมายของคำว่า บริการสาธารณะไว้ใน

หนังสือ “กฎหมายปกครอง” ว่า บริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่อยู่ในความอำนวยการหรืออยู่ในความ
ควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน ฝ่าย
ปกครอง หมายถึง ฝ่ายบริหารที่รวมถึงข้าราชการทุกส่วน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่มีหน้าที่จะต้อง
จัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน โดยมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นกิจกรรมที่อยู่ในการควบคุมของรัฐ 
2. มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
3. การจัดระเบียบและวิธีดำเนินบริการสาธารณะ ย่อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพ่ือให้เหมาะสม

แก่ความจำเป็นแห่งกาลสมัย 
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4. ต้องจัดดำเนินการโดยสม่ำเสมอ 
5. เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน 
ปฐม มณีโรจน์ (2538 อ้างถึงใน สุวัฒน์ บุญเรือง, 2545, หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการ

บริการสาธารณะว่า เป็นการบริการในฐานะท่ีเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการและเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ จากความหมายดังกล่าวนี้  สามารถพิจารณาการให้บริการสาธารณะ
ว่า ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ (providers) และผู้รับบริการ (recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่
ต้องให้บริการ เพ่ือให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ 
กุลธน ธนาพงศธร (2528, หน้า 303-304) กล่าวว่า หลักการให้บริการที่สำคัญมี 5 ประการคือ 
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริการที่องค์การ

จัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดการให้แก่บุคคลกลุ่ม
หนึ่งโดยเฉพาะ 

2. หลักความสม่ำเสมอ คือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
3. หลักความเสมอภาค คือ บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอหน้าและเท่า

เทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มคนใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอ่ืน ๆอย่างเห็นได้ชัด 
4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการบริการ จะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะได้รับ 
5. หลักความสะดวก  บริการที่ จัดให้แก่ผู้ รับบริการ  จะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติ ง่าย

สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการหรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2523, หน้า 251) กล่าวว่า การให้บริการของรัฐนั้นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้  
1. การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกของสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัดได้ยากหรือให้คำ

จำกัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้าง ๆ ถึงองค์ประกอบที่จะให้เกิดความพึงพอใจ ดังนี้ 
1.1 ให้บริการที่เท่าเทียมกันแก่สมาชิกของสังคม 
1.2 ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม เช่น บริการดับเพลิง บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 
1.3 ให้บริการโดยคำนึงถึงปริมาณความมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากหรือน้อยเกินไป 
1.4 ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

2. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นค่านิยมพ้ืนฐานสำหรับการบริการราชการใน
สังคมประชาธิปไตย จะต้องทำหน้าที่ภายใต้การชี้นำทางการเมืองจากตัวแทนของประชาชนและต้องสามารถ
ให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบต่อมติมหาชน  ต้องมีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนลักษณะงานหรือการ
ให้บริการที่สามารถสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มากท่ีสุด 

 
3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547, หน้า 122) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อการทำงานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน
คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น  มีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน มีขวัญและ
กำลังใจ และสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานรวมทั้งส่งผลต่อความสำเร็จและ
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
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เพาเวลล์ (Powell, 1983, หน้า 17-18) ได้เสนอความหมายของความพึงพอใจว่า  หมายถึง
ความสุขที่เกิดจากการปรับตัวของบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี และเกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของ
บุคคลและได้รับการตอบสนอง  จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า  ความพึง
พอใจ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่แสดงออก เป็นความชอบใจ พอใจ เมื่อได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลกับ
ความต้องการของบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ จะช่วยลดความตึงเครียดของมนุษย์ให้น้อยลงหรือหมดไป 

เชลลี (Shelly, 1975, หน้า 252-268) กล่าวถึง ทฤษฎีของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึก  สอง
แบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว
จะทำให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ี
ระบบย้อนกลับความสุขที่สามารถทำให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้นได้ อีก ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อน และความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ 

 มอร์ส (Morse, 1955, หน้า 27 : 1967, หน้า 81) กล่าวว่า ความพึงพอใจหรือความพอใจตรง
กับคำในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” หมายถึง สิ่งที่ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เป็นการ
ลดความตึงเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือสภาพความรู้สึกของบุคคลที่มีความสุข ความชื่นใจ ตลอดจน
สามารถสร้างทัศนคติในทางบวกต่อบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจต่อสิ่งนั้น  

ความพึงพอใจเป็นเรื่องส่วนบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอ้างอิงตามประสบการณ์ของบุคคลซึ่งมีความ
แตกต่างและคล้ายคลึงตามแต่ละบุคคล ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ความชอบใจหรือความรู้สึก
ชอบ พอใจของบุคคลที่มีต่อการทำงาน และองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอ่ืน ๆ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวัน
สิ้นสุด เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลา และสภาพแวดล้อมบุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคยพึง
พอใจมาแล้ว ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกระดับบุคคลซึ่งเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลจาก
การทำงานหรือประสิทธิภ าพของสินค้ าและบริการกับ ความคาดหวังของลูกค้ าที่ มี ต่อสินค้ าและ
บริการ กล่าวคือ ถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าและบริการนั้นต่ำกว่าความคาดหวังจะทำให้เกิดความไม่พอใจ ถ้าผลที่
ได้รับจากสินค้าและบริการนั้นตรงกับความคาดหวังจะทำให้เกิดความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าและ
บริการนั้นสูงกว่าความคาดหวังจะทำให้เกิด     ความประทับใจ กระบวนการของการสร้างความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน คือ ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจมากจะมีความพยายาม และถ้ามีความพยายามมากจะปฏิบัติงานได้
มาก  ทำให้ ได้ รางวัลมากขึ้น  ซึ่ งจะนำไปสู่ ความพึงพอใจปฏิบัติ งานมากยิ่ งขึ้น  (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 และ Kotler, 1994; อ้างถึงใน สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ, 2549) 

การศึกษาความพึงพอใจที่นิยมใช้ส่วนใหญ่มีหลากหลายรูปแบบ ในที่นี้ได้จำแนกตามสาเหตุต่าง ๆ ที่
ทำให้เกิดความพึงพอใจในการบริโภคสินค้าและบริการของผู้บริโภค โดยใช้หลักการเปรียบเทียบมาช่วยในการ
จำแนกรูปแบบ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ (กัลยารัตน์ คงพิบูลย์กิจ, 2549) 

1. แบบจำลองความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความคาดหวัง 
ความพอใจในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากผู้บริโภคเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่เกิดขึ้น

จริงกับความคาดหวังที่ผู้บริโภคต้องการให้สินค้านั้นมีความแตกต่างระหว่าง 2 สิ่งนี้ เป็นที่มาของระดับความพึง
พอใจของผู้บริโภค 

ความพึงพอใจของผู้บริโภค หมายถึง ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกตอบสนองของผู้บริโภคต่อการ
ประมาณค่าในการรับรู้ที่ไม่ตรงกันระหว่างสิ่งที่คาดหวังไว้กับผลการดำเนินการอันเกิดขึ้นจริงของสินค้าหรือบริการ
ที่รับรู้ภายหลังการบริโภค จากนิยามนี้สามารถนำมาอธิบายหลักการสร้างความพึงพอใจได้ 3 ประการ คือ 
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1.1 ความคาดหวังต่อสินค้าหรือผลการดำเนินงาน ลูกค้ามักตั้งความหวังที่อาจเป็นไปได้ต่อสินค้า
หรือผลการดำเนินงาน โดยรับรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า การโฆษณา หรือการ
บอกกล่าวแบบปากต่อปาก เป็นต้น 

1.2 ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ลูกค้าจะประมาณค่าผลการดำเนินงานของสินค้าจากผลการ
ดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริง หรือผลการดำเนินงานที่รับรู้ภายหลังการบริโภค 

1.3 ความไม่ตรงกัน ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง มักทำให้เกิดความพึง
พอใจ หากความคาดหวังมีมากกว่าการรับรู้ที่เกิดข้ึนจริงจะนำมาซึ่งความพอใจของผู้บริโภคท่ีสูงขึ้น 

2. แบบจำลองความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความปรารถนา 
ความพึงพอใจในลักษณะนี้เกิดจากการที่ผู้บริโภคเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าและบริการที่

เกิดขึ้นจริงกับความปรารถนาที่ผู้บริโภคต้องการให้สินค้านั้นมีความแตกต่างระหว่างทั้ง  2 สิ่งเป็นที่มาของคำ
นิยามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคว่าความพึงพอใจเป็นผลมาจากปฏิกิริยาของความรู้สึกของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อประสบการณ์จากสินค้าและบริการนั้น ๆ โดยหลักการความพึงพอใจมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ 

2.1 การดำเนินงานที่รับรู้ได้ เป็นการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแล้วสามารถใช้ความรู้สึกรับรู้ได้และ
สามารถจะแสดงปฏิกิริยาต่อความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนนั้นได้ 

2.2 ความคาดหวังและความหวังที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคได้มีการคาดหวังไว้ล่วงหน้า ซึ่ง
ความคาดหวังนั้นต้องมีความเหมาะสมไม่มากจนเกินไป ควรพอเหมาะกับคุณสมบัติของสินค้าและบริการนั้น ๆ 

2.3 ความปรารถนาและความปรารถนาที่เหมาะสม เป็นเสมือนกับความคาดหวัง แต่มีความ
แตกต่างกันคือ ความปรารถนาเป็นความรู้สึกหรือความต้องการให้เกิดในสิ่งที่เหมาะสมแล้วความปรารถนานั้น
ต้องมีความเหมาะสมกับสินค้าและบริการนั้น ๆ ด้วย 

3. แบบจำลองความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความยุติธรรม 
ความพึงพอใจในลักษณะนี้เป็นความคาดหวังในด้านความยุติธรรม  ความถูกต้องในการซื้อขาย

ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย คำนิยามของคำว่ายุติธรรมนั้น หมายถึง ความถูกต้องที่แต่ละบุคคลสมควรจะได้รับ ถ้า
ผู้บริโภครับรู้ว่าการซื้อขายมีความถูกต้อง ยุติธรรม จะนำมาซึ่งความพึงพอใจ โดยความยุติธรรมนี้จะต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของการประเมินเวลา และเงินของผู้ซื้อว่าสมควรกับเวลาและความพยายามในการซื้อขายสินค้าของ
ผู้ขาย รวมถึงผลจากการซื้อขายด้วย 

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (สาทิตย์ จีนาภักดิ์ , 2550, หน้า 10)  

มีดังต่อไปนี้ 
1. ผลิตภัณฑ์บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบริการที่มีลักษณะคุณภาพ

และระดับการให้บริการตรงกับความต้องการ ความเอาใจใส่ขององค์กรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความ
สนใจในรายละเอียดของสิ่งที่ลูกค้าต้องการใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการใช้หรือสถานการณ์ที่ลูกค้าหรือบริการแต่
ละอย่าง และคำนึงถึงคุณภาพของการนำเสนอบริการเป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการที่ผู้รับบริการยอมรับหรือ
พิจารณ าเหมาะสมกับคุณ ภาพของการบริการตามความเต็มที่ จะจ่ าย  (willingness to pay) ของ
ผู้รับบริการ ทั้งนี้เจตคติของผู้รับบริการที่มีต่อราคาบริการกับคุณภาพของการบริการของแต่ละบุคคลอาจ
แตกต่างกันออกไป 
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3. สถานที่บริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ
การบริการ ทำเลที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ 

4. การส่งเสริมแนะนำบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นจากการได้ยินข้อมูลข่าวสารหรือ
บุคคลอ่ืนกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อที่มีอยู่ ก็จะรู้สึกดีกับบริการ
ดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้ 

5. ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร การบริการและผู้ปฏิบัติงานบริการล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาท
สำคัญต่อการปฏิบัติงานการบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้น ผู้บริหาร การบริการที่วางนโยบายการ
บริการโดยคำนึงถึงความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึง
พอใจได้ง่าย 

6. สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของลูกค้า ลูกค้ามักจะชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารสถานที่ ความ
สวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ การให้สีสัน และการจัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน ตลอดจนการ
ออกแบบวัสดุเครื่องใช้ในงานบริการ 

7. กระบวนการบริการ วิธีการนำเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้ามีความ
คล่องตวั และสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ 

มิลเล็ต (Millet, 1954, หน้า 397) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานบริการหรือความสามารถ
ที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พอใจหรือไม่ โดยวัดจาก 

1. การให้บริการอย่างเท่าเทียม (equitable service) คือ การให้บริการที่มีความยุติธรรม 
2. ความเสมอภาคและเสมอหน้าไม่ว่าจะเป็นใคร 
3. การให้บริการที่รวดเร็วทันต่อเวลา (timely service) คือ การให้บริการตามลักษณะความจำเป็นรีบด่วน 
4. การให้บริการอย่างพอเพียง (ample service) คือ ความต้องการเพียงพอในด้านสถานที่บุคลากร 

วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
5. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) จนกว่าจะบรรลุผล 
6. การให้บริการที่มีความก้าวหน้า (progressive service) คือ การพัฒนางานบริการด้านปริมาณ

และคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ 
 
การศึกษาและการวัดความพึงพอใจ 
โดยทั่ วไปของการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนิยมศึกษากันในสองมิติ  คือ มิติความพึงพอใจ 

ของผู้ปฏิบัติงาน และมิติความพึงพอใจในการได้รับบริการ 
การศึกษาความพอใจในการบริการ (service satisfaction) ซึ่งเน้นการประเมินค่าโดยลูกค้าหรือ

ผู้รับบริการต่อการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือชุดของบริการที่กำหนดขึ้น ซึ่งเป้าหมายของการศึกษามิตินี้
เป็นไปเพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจและค้นหาสาเหตุปัจจัยแห่งความพึงพอใจนั้นใน
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นว่าแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก 

การวัดความพึงพอใจถือว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เพราะเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งแตกต่างกันไป
ตามแต่ละบุคคล จึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะวัดทัศนคติโดยตรง แต่เราสามารถวัดได้จากทางอ้อมโดยการวัดความ
คิดเห็นของแต่ละบุคคล ซึ่งวิธีวัดความพึงพอใจสามารถทำได้ 3 วิธี คือ (คณิต ดวงหัสดี, 2537) 
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1. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือต้องการ
ทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถทำได้ในลักษณะที่กำหนดคำตอบให้เลือกหรือตอบคำถามอิสระคำถามดังกล่าว
อาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารและการควบคุมงาน และเงือ่นไขต่าง ๆ เป็นต้น 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี จึงจะ
ให้ข้อมูลที่เป็นจริงได้ 

3. การสังเกต เป็นวิธีที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยม โดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออก
จากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีนี้จะต้องอาศัยการกระทำอย่างจริงจังและการสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน 
 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วรรณี เดียวอิศเรศ (2548, หน้า ง) ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของ
เทศบาลเมืองศรีราชา ผลการประเมินพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80.00 มีความพึงพอใจต่อ
บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองศรีราชา ยกเว้นความพึงพอใจต่อบริการกองการศึกษาพบว่า มี
ประชาชนเพียงร้อยละ 79.10 เท่านั้นที่พึงพอใจต่อบริการ ส่วนด้านความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่
ให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองศรีราชาพบว่า แต่ละหน่วยงาน ประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อย
ละ 80.00 มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่ให้บริการและการอำนวยความสะดวก  เมื่อพิจารณา
สัดส่วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อบริการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า กองช่างสุขาภิบาล กองช่าง
และกองวิชาการและแผนมีสัดส่วนของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อบริการในสัดส่วนที่สูงกว่าหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ คือ ร้อยละ 98.20 ร้อยละ 96.00 และร้อยละ 95.20 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า มีประชาชนถึง
ร้อยละ 98.20 และ 92.50 ตามลำดับ ที่มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่ที่ให้บริการของกอง
ช่างสุขาภิบาลและสำนักการช่าง ซึ่งเป็นในสัดส่วนที่สูงกว่าหน่วยงานอื่นเช่นกัน 

ธนาธิป สุมาลัย (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการ
ให้บริการงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามผลการวิจัย
พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลบาง
นกแขวก อำเภอคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ จำนวนครั้งที่มาใช้บริการ ประเภทของบริการที่มาใช้บริการ และความรู้
เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร 

สุจิตรา เขื่อนขันธ์ (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
โครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมประชาชน
ในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการโครงการจัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนมากที่สุด คือ ด้าน
ความรวดเร็วของการให้บริการ รองลงมาคือ ด้านความเสมอภาคของการให้ บริการ ด้านความสะดวกของการ
ให้บริการ และด้านความเป็นกันเองของการให้บริการ  ตามลำดับและเมื่อพิจารณาตามปัจจัยส่วน
บุคคล เพศ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจไม่แตกต่าง
กัน ส่วนอายุและอาชีพที่ต่างกันทำให้มีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
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ไพวัลย์ ชลาลัย (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
พนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดับความพึง
พอใจในการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่อยู่ในระดับมาก เมือ่จำแนก    รายด้านตามความสำคัญ
ของการใช้บริการได้ดังนี้ 1) สามารถนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชน
ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อความสามารถนำระบบคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 2) ศึกษาองค์
ความรู้ใหม่ๆเพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีระดับความพึงพอใจต่อการศึกษาองค์ความรู้
ใหม ่ๆ เพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
 
 
 
  
 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการประเมิน 

 
ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินการและการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผู้วิจัยได้ดำเนินการในรายละเอียดตามลำดับหัวข้อต่อไปนี้ 
1. ตัวแปรที่ศึกษา 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ศึกษาในการประเมินครั้งนี้ คือ ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการที่มีต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนใน 3 งานบริการ คือ 1) งานบริการจัดเก็บภาษี 2) งาน
ส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ และ 3) งานบริหารกิจการประปา โดยศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ คือ 

1.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1.2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
1.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
1.5 ความพึงพอใจภาพรวมของคุณภาพการให้บริการ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2 .1  ประชากรในการศึ กษา  ได้ แก่  ประชาชนในเขตพ้ื นที่ บริ การขององค์ การบริหาร 
ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน จำแนกตามงานบริการดังต่อไปนี้ 

1) งานบริการจัดเก็บภาษี จำนวน 600 คน  
2) งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ จำนวน 700 คน 
3) งานบริหารกิจการประปา จำนวน 350 คน 

2.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกำหนดโดยใช้ตารางของเครจซี่  และมอร์เก็น  (Krejcie and 
Morgan) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553) โดยจำแนกตามประเภทงานบริการดังต่อไปนี้ 

1) งานบริการจัดเก็บภาษี จำนวน 234 คน  
2) งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ จำนวน 248 คน 
3) งานบริหารกิจการประปา จำนวน 184 คน 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (simple random 
sampling) โดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือกำหนดประชากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวแปรที่ศึกษา 
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2. กำหนดกรอบของประชากร  (population frame) โดยกำหนดบัญชีประชากรที่ เป็น
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานบริการที่สำรวจ 

3. กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โดยใช้ตารางเครจซี่ และมอร์เก็น (Krejcie and Morgan) 
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2553) 

4. ดำเนินการสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่มจนได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรในแต่ละชุมชน 
 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยใช้เกณฑ์น้ำหนักคะแนนจัดอันดับ 5 
ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s scale) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หน้า 224) ดังนี้ 

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  5 คะแนน 
มีความพึงพอใจมาก   4 คะแนน 
มีความพึงพอใจปานกลาง  3 คะแนน 
มีความพึงพอใจน้อย   2 คะแนน 
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  1 คะแนน 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ และระดับการศึกษา 
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำแนกตามงาน

ที่สำรวจ โดยแบ่งเป็นความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และตอนท้าย
ของแบบสอบถามเป็นข้อคำถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการและข้อเสนอแนะในการ
ให้บริการ 

 
ประเด็นที่สอบถามแสดงในตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 รายการข้อความในแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานบริการ 
 

งานที่ให้บริการ จำนวนข้อ รายการข้อความ 
1.  งานบริการจัดเก็บภาษี 13  ข้อ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  

1.1) ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว  
1.2) ความถูกต้องของบริการที่ได้รับ 
ด้านช่องทางการให้บริการ  
1.3) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี 
1.4) สถานที่ในการรับชำระภาษีมีความสะดวก 
1.5) วันเวลาในการให้บริการมีความสะดวก 
1.6) มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
1.7) เจ้าหน้าที่มีจำนวนเพียงพอ 
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งานที่ให้บริการ จำนวนข้อ รายการข้อความ 
1.8) เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสุภาพ 
1.9) เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
1.10)มีป้ายแจ้งขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 
1.11)สถานที่มีความสะดวก สะอาด เรียบร้อย 
1.12)วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม 
1.13)มีที่นั่งพักรอขณะให้บริการ 

2.  งานส่งเสริมการพัฒนา
ผู้สูงอายุ 

19 ข้อ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
2.1) ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสะดวก 
2.2) มีการดำเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
2.3) ความน่าสนใจของกิจกรรมดูงานให้ความรู้ 
2.4) ประโยชน์ของกิจกรรมที่เข้าร่วม 
2.5) การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 
ด้านช่องทางการให้บริการ  
2.6) มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม 
2.7) มีช่องทางการติดต่อขอรับบริการที่หลากหลาย เช่น 
การติดต่อที่สำนักงาน โทรศัพท์ 
2.8) มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ เช่น 
กล่องรับความคิดเห็น 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2.9) เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ เช่น ให้คำแนะนำ
หรือตอบข้อซักถาม 
2.10)เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยที่ดี 
2.11)เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
2.12)เจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความ
สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
2.13)ความสะดวกด้านพาหนะในการเดินทาง 
2.14)ความเหมาะสมของสถานที่ดำเนินกิจกรรม 
1.15)เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการเหมาะสม 
1.16)เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
1.17)ความเพียงพอด้านอาหาร น้ำดื่ม 
1.18)มีการจัดเก้าอ้ี หรือมีท่ีพักท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
1.19)มีการจัดเตรียมยาหรืออุปกรณ์ด้านสุขภาพสำหรับ
ผู้สูงอายุ 
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งานที่ให้บริการ จำนวนข้อ รายการข้อความ 
3. งานบริหารกิจการประปา 16 ข้อ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  

3.1) ลำดับขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 
3.2) ความรวดเร็ว ทันเวลาในการให้บริการ 
3.3) น้ำประปามีเพียงพอ 
3.4) น้ำประปามีคุณภาพดี 
3.5) การให้บริการครอบคลุมพื้นที ่
ด้านช่องทางการให้บริการ 
3.6) มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ 
3.7) การมีช่องทางการติดต่อขอรับบริการที่หลากหลาย 

เช่น การติดต่อที่สำนักงาน ทางโทรศัพท์ 
3.8) มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ เช่น 

กล่องรับฟังความคิดเห็น 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3.9) เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ เช่น ให้คำแนะนำ

หรือตอบข้อซักถาม 
3.10)เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยที่ดี 
3.11)เจ้าหน้าที่ให้บริการเต็มเวลา 
3.12)เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
3.13)เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ในการให้บริการไม่รับสินบน 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
3.14)เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการเหมาะสมกับงาน 
3.15)เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
3.16)สถานที่ในการติดต่อมีความสะดวก  

 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานบริการ และลักษณะการ

ให้บริการในงานที่ต้องการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. กำหนดโครงสร้างของแบบสอบถามจากการทวนเอกสารในข้อที่ 1 
3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s 

Scale) 
4. สร้างแบบสอบถามตามขอบข่ายของเนื้อหาและจำนวนตามที่กำหนด และนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ

เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ความครอบคลุมและความเหมาะสมของภาษาแต่ละข้อคำถามและปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อแนะนำ 

5. นำแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้ อ ห า  (content validity) โ ด ย วิ ธี ก า ร ห า ค่ า ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ข อ ง ข้ อ ค ำ ถ า ม กั บ
วัตถุประสงค์(Index of Item – Objective Congruence : IOC) เลือกข้อคำถามโดยพิจารณาจากค่า IOC ที่มี
ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่าข้อคำถามนั้นวัดได้ตรงกับจุดประสงค ์
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา มีต่อไปนี้ 
5.1) ผศ.อรรถพล  อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5.2) อ.ดร.อาคม เจริญสุข  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
5.3) ผศ.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้ วิ จั ย เลื อก ใช้ ข้ อความ ในแบบสอบถามที่ ได้ ค่ าดั ชนี ความสอดคล้ องของข้ อคำถามกั บ
วัตถุประสงค ์(IOC) ตั้งแต่ 0.67 – 1.00  

6. หาค่ าความ เชื่ อมั่ น  (reliability) โดยนำแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ กั บป ระชาชน ใน 
เขตพ้ืนที่บริการอ่ืน จำนวน 40 คน จากนั้นนำมาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หน้า 248) ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.87 

7. ดำเนินการจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามประเด็นที่ศึกษา  ผู้วิจัย
ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ทุกชุมชนในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม อธิบายแนะนำวัตถุประสงค์ วิธีการตอบ และรับข้อมูลคืนด้วยตนเอง 
3. จัดแยกแบบสอบถามตามงานบริการและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในขั้นต้น 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ 

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1.1  การหาค่าดั ชนี ความสอดคล้องของข้อคำถามกับจุดประสงค์  (Index of Item – 
Objective Congruence : IOC) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หน้า 242) 

IOC       =     
N

R  

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 
R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

1.2 การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามดำเนินการโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient)    

 
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยพิจารณาความเหมือนและจำแนกประเภท
ของข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจากคำถามปลายเปิด 

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณดังต่อไปนี้ คำนวณค่าเฉลี่ย  (M) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) ในแต่ ล ะงานบ ริก าร โดยป ระยุ กต์ ใช้ เกณ ฑ์ ของเบ สท์  (Best, 1978; อ้ างถึ ง ใน 
บุญชม ศรีสะอาด, 2532, หน้า 100) ในการกำหนดระดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้ 
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 4.50 - 5.00   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 3.50 - 4.49   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 2.50 - 3.49   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1.00 - 1.49   หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานและการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นำเสนอตามลำดับต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ความพึงพอใจที่มงีานบริการจัดเก็บภาษี  
3. ความพึงพอใจที่มีต่องานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 
4. ความพึงพอใจที่มีต่องานบริหารกิจการประปา 
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยเพศ และระดับการศึกษาของผู้ให้ข้อมูล 
ซึ่งแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 และตารางท่ี 3 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2 ผู้ให้ข้อมูล จำแนกตามเพศ 
 

เพศ 

งานบริการ 

งานบริการจัดเก็บภาษี 
งานส่งเสริมการพัฒนา

ผู้สูงอายุ 
งานบริหารกิจการประปา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 93 39.7 107 43.1 69 37.5 
หญิง 141 60.3 141 56.9 115 62.5 
รวม 234 100.0 248 100.0 184 100.0 

 

ข้อมูลจากตารางที่ 2 พบว่า  
1. ผู้ ให้ข้อมูลในการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่องานบริการจัดเก็บภาษี เป็นเพศชาย จำนวน 

93 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 และเป็นเพศหญิง จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 
2. ผู้ให้ข้อมูลในการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่องานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ เป็นเพศชาย จำนวน 

107 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 และเป็นเพศหญิง จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 
3. ผู้ให้ข้อมูลในการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่องานบริหารกิจการประปา เป็นเพศชาย จำนวน 69 

คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และเป็นเพศหญิง จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 
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ตารางท่ี 3 ผู้ให้ข้อมูล จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศกึษา 

งานบริการ 

งานบริการจัดเก็บภาษ ี
งานส่งเสริมการพัฒนา

ผู้สูงอายุ 
งานบริหารกิจการประปา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน จำนวน 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 6 2.6 26 10.5 4 2.2 
ประถมศึกษา 178 76.1 208 83.9 144 78.3 
มัธยมศึกษาตอนต้น 12 5.1 5 2.0 12 6.5 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 24 10.3 6 2.4 11 6.0 
อนุปริญญา/ปวส. 11 4.7 3 1.2 10 5.4 
ปริญญาตร ี 3 1.3 0 0.0 3 1.6 

รวม 234 100.0 248 100.0 184 100.0 
 

ข้อมูลตารางที่ 3 พบว่า 
1. ผู้ให้ข้อมูลในงานบริการจัดเก็บภาษี ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น 

ร้อยละ 76.1 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 10.3 และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 5.1 ตามลำดับ 

2. ผู้ให้ข้อมูลในงานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 83.9 รองลงมาคือ ไม่ได้เรียนหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 10.5 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.      
คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามลำดับ 

3. ผู้ให้ข้อมูลในงานบริหารกิจการประปา ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 78.3 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 6.5 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลำดับ 

 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการจัดเก็บภาษี  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล
คุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แสดงในตารางที่ 4 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่องานบริการจัดเก็บภาษี 
 

รายการสำรวจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย

ความ 
พึงพอใจ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1.1) ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว  4.59 .50 มากที่สุด 91.80 
1.2) ความถูกต้องของบริการที่ได้รับ 4.59 .50 มากที่สุด 91.80 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ 4.59 .50 มากทีสุ่ด 91.80 
ด้านช่องทางการให้บริการ     
1.3) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี 4.61 .50 มากที่สุด 92.20 
1.4) สถานท่ีในการรับชำระภาษมีีความสะดวก 4.61 .50 มากที่สุด 92.20 
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รายการสำรวจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย

ความ 
พึงพอใจ 

1.5) วันเวลาในการให้บริการมีความสะดวก 4.60 .50 มากที่สุด 92.00 
1.6) มีชอ่งทางรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 4.60 .50 มากที่สุด 92.00 

ความพึงพอใจด้านช่องทาง 4.60 .50 มากที่สุด 92.00 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
1.7) เจ้าหน้าท่ีมีจำนวนเพียงพอ 4.58 .50 มากที่สุด 91.60 
1.8) เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างสุภาพ 4.58 .50 มากที่สุด 91.60 
1.9) เจา้หน้าท่ีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 4.57 .50 มากที่สุด 91.40 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ 4.58 .49 มากที่สุด 91.60 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
1.10)มีป้ายแจ้งขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 4.58 .50 มากที่สุด 91.60 
1.11)สถานท่ีมีความสะดวก สะอาด เรียบร้อย 4.58 .50 มากที่สุด 91.60 
1.12)วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.57 .50 มากที่สุด 91.40 
1.13)มีที่น่ังพักรอขณะให้บริการ 4.58 .50 มากที่สุด 91.60 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.58 .50 มากที่สุด 91.60 
สรุปความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ 4.59 .47 มากที่สุด 91.80 

 

ข้อมูลจากตารางที่ 4 พบว่า ผู้รับบริการในบริการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 
มีความพึงพอใจต่อการบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 จากคะแนนเต็ม 5.00 
หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 91.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.59 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยผู้รับบริการมีความ
พึงพอในในด้านขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและความถูกต้อของบริการที่ได้รับ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.60 จากคะแนน
เต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี สถานที่และวันเวลาในการรับชำระภาษีมีความสะดวก 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.58 จากคะแนน
เต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในด้านเจ้าหน้าที่มีจำนวนเพียงพอ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสุภาพและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.58 จากคะแนน
เต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในด้านมีป้ายแจ้งขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน สถานที่มีความสะดวก สะอาด เรียบร้อยและมีที่นั่งพักรอขณะ
ให้บริการ 
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3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แสดงในตารางที่ 5 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่องานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 
 

รายการสำรวจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย

ความ 
พึงพอใจ 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ     
2.1) ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสะดวก 4.74 .44 มากที่สุด 94.80 
2.2) มีการดำเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 4.73 .44 มากที่สุด 94.60 
2.3) ความน่าสนใจของกิจกรรมดูงานให้ความรู้ 4.75 .43 มากที่สุด 95.00 
2.4) ประโยชน์ของกิจกรรมที่เข้าร่วม 4.73 .44 มากที่สุด 94.60 
2.5) การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว 4.72 .44 มากที่สุด 94.40 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ 4.73 .22 มากที่สุด 94.60 
ด้านช่องทางการให้บริการ     
2.6) มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 4.73 .44 มากที่สุด 94.60 
2.7) มีช่องทางการติดต่อขอรับบริการที่หลากหลาย เช่น การติดต่อท่ี
สำนักงาน โทรศัพท ์

4.74 .44 มากที่สุด 94.80 

2.8) มีการเปดิรับฟังความคดิเห็นที่มีต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น 

4.75 .43 มากที่สุด 95.00 

ความพึงพอใจด้านช่องทาง 4.73 .23 มากที่สุด 94.60 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
2.9) เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ เช่น ให้คำแนะนำหรือตอบข้อ
ซักถาม 

4.74 .43 มากที่สุด 94.80 

2.10)เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยที่ดี 4.78 .41 มากที่สุด 95.60 
2.11)เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอภาคเท่าเทียมกัน 4.75 .43 มากที่สุด 95.00 
2.12)เจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลอื และอำนวยความสะดวกในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

4.77 .41 มากที่สุด 95.40 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ 4.76 .27 มากที่สุด 95.20 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     
2.13)ความสะดวกด้านพาหนะในการเดินทาง 4.76 .42 มากที่สุด 95.20 
2.14)ความเหมาะสมของสถานท่ีดำเนินกิจกรรม 4.76 .51 มากที่สุด 95.20 
1.15)เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการเหมาะสม 4.77 .42 มากที่สุด 95.40 
1.16)เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 4.76 .42 มากที่สุด 95.20 
1.17)ความเพียงพอด้านอาหาร น้ำดื่ม 4.77 .42 มากที่สุด 95.40 
1.18)มีการจัดเก้าอ้ี หรือมีที่พักท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ 4.75 .52 มากที่สุด 95.00 
1.19)มีการจัดเตรยีมยาหรืออุปกรณ์ดา้นสุขภาพสำหรับผูสู้งอาย ุ 4.74 .43 มากที่สุด 94.80 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.75 .32 มากที่สุด 95.00 
สรุปความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ 4.75 .17 มากที่สุด 95.00 
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ข้อมูลจากตารางที่ 5 พบว่า ผู้รับบริการในงานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจต่อ     
การบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.00 
ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 

4.73 จากคะแนนเต็ม 5.00  หรือคิดเป็นร้อยละ 94.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดย
เรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1) ความน่าสนใจของกิจกรรมดูงานให้ความรู้ 
2) ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสะดวก 
3) มีการดำเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.73 จากคะแนน
เต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้

1) มกีารเปิดรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
2) มีช่องทางการติดต่อขอรับบริการที่หลากหลาย เช่น การติดต่อที่สำนักงาน ทางโทรศัพท์ 
3) มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลที่เก่ียวกับกิจกรรม 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.76 จากคะแนน
เต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้

1) เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยที่ดี 
2) เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
3) เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.75 จากคะแนน
เต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก โดยเรียงลำดับความพึงพอใจจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี ้

1) เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการเหมาะสม 
2) ความเพียงพอด้านอาหาร น้ำดื่ม 
3) ความสะดวกด้านพาหนะในการเดินทาง 
 

4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานบริหารกิจการประปา  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหารกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบล

คุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี แสดงในตารางที่ 6 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่องานบริหารกิจการประปา 
 

รายการสำรวจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย

ความ 
พึงพอใจ 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ     
3.1) ลำดับขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 4.61 .48 มากที่สุด 92.20 
3.2) ความรวดเร็ว ทันเวลาในการให้บริการ 4.62 .48 มากที่สุด 92.40 
3.3) น้ำประปามีเพียงพอ 4.60 .49 มากที่สุด 92.00 
3.4) น้ำประปามีคุณภาพดี 4.62 .48 มากที่สุด 92.40 
3.5) การให้บริการครอบคลุมพื้นที ่ 4.60 .49 มากที่สุด 92.00 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ 4.60 .46 มากที่สุด 92.00 
ด้านช่องทางการให้บริการ     
3.6) มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ 4.63 .48 มากที่สุด 92.60 
3.7) การมีช่องทางการติดต่อขอรับบริการที่หลากหลาย เช่น การ
ติดต่อที่สำนักงาน ทางโทรศัพท ์

4.61 .48 มากที่สุด 92.20 

3.8) มีการเปดิรับฟังความคดิเห็นที่มีต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ
ฟังความคิดเห็น 

4.62 .48 มากที่สุด 92.40 

ความพึงพอใจด้านช่องทาง 4.60 .45 มากที่สุด 92.00 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  .48   
3.9) เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ เช่น ให้คำแนะนำหรือตอบข้อ
ซักถาม 

4.64 .48 มากที่สุด 92.80 

3.10)เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยที่ดี 4.62 .48 มากที่สุด 92.40 
3.11)เจ้าหน้าที่ให้บริการเต็มเวลา 4.64 .48 มากที่สุด 92.80 
3.12)เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 4.61 .48 มากที่สุด 92.20 
3.13)เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการไมร่ับสินบน 4.62 .48 มากที่สุด 92.40 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ 4.62 .46 มากที่สุด 92.40 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
3.14)เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการเหมาะสมกับงาน 4.61 .48 มากที่สุด 92.20 
3.15)เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 4.62 .48 มากที่สุด 92.40 
3.16)สถานท่ีในการติดต่อมีความสะดวก 4.62 .48 มากที่สุด 92.40 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.61 .45 มากที่สุด 92.20 
สรุปความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ 4.62 .45 มากที่สุด 92.40 

 

ข้อมูลจากตารางที่ 6 พบว่า ผู้รับบริการในงานบริหารกิจการประปา มีความพึงพอใจต่อการบริการ
ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.40 ซึ่งเป็น    
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 

4.60 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับ
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1) ความรวดเร็ว ทันเวลาในการให้บริการ 
2) น้ำประปามีคุณภาพดี 
3) ลำดับขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.60 จากคะแนน
เต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้

1) มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ 
2) มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
3) การมีช่องทางการติดต่อขอรับบริการที่หลากหลาย เช่น การติดต่อที่สำนักงาน ทางโทรศัพท์ 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  4.62 จากคะแนน
เต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้

1) เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ เช่น ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถาม 
2) เจ้าหน้าที่ให้บริการเต็มเวลา 
3) เจ้าหน้าที่ดูแล อำนวยความสะดวกด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยที่ดี 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.61 จากคะแนน
เต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี ้

1) เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน 
2) สถานที่ในการติดต่อเกี่ยวกับมีความสะดวก 
3) เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการเหมาะสมกับงาน 

    
5. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล  
คุ้งน้ำวนในงานที่สำรวจ 3 งาน พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมตามประเด็นของการให้บริการและ
ความพึงพอใจในแต่ละงานในตารางที่ 8 และตารางท่ี 9 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 8 สรุประดับความพึงพอใจตามประเด็นของการให้บริการ 
 

งานที่ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ต่อขั้นตอน 

การให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ต่อช่องทาง 

การให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ต่อเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ต่อสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

1. งานบริการจัดเก็บภาษ ี 4.59 4.60 4.58 4.58 
2. งานส่งเสริมการพัฒนาผูสู้งอาย ุ 4.73 4.73 4.76 4.75 
3. งานบริหารกิจการประปา 4.60 4.60 4.62 4.61 
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งานที่ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ต่อขั้นตอน 

การให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ต่อช่องทาง 

การให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ต่อเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ต่อสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.67 4.66 4.69 4.68 
ค่าร้อยละของความพึงพอใจ 93.40 93.20 93.80 93.60 

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด 
 

ข้อมูลจากตารางที่ 7 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในงานที่สำรวจทั้ง 3 งาน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
4.67 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.66 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 93.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.69 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 93.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 93.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 
ตารางท่ี 9 สรุประดับความพึงพอใจในภาพรวม 
 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. งานบริการจัดเก็บภาษ ี 4.70 94.00 มากที่สุด 
2. งานส่งเสริมการพัฒนาผูสู้งอาย ุ 4.75 95.00 มากที่สุด 
3. งานบริหารกิจการประปา 4.62 92.40 มากที่สุด 

สรุปความพึงพอใจในภาพรวม 4.69 93.80 มากที่สุด 
 

ข้อมูลจากตารางที่ 8 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานและการให้ บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในงานที่สำรวจ จำนวน 3 งาน ดังนี้ 

1. ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 3 งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.69 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

2. งานบริการจัดเก็บภาษี พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.70 จากคะแนนเต็ม 
5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

3. งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.75 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

4. งานบริหารกิจการประปา พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.62 จากคะแนนเต็ม 
5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 92.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 



บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ คือ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงาน
และการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในงานบริการที่
สำรวจ 3 งาน ได้แก่ 1) งานบริการจัดเก็บภาษี 2) งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ และ 3) งานบริหารกิจการ
ประปา โดยศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้รับบริการในงานบริการ 3 งาน ได้แก่ 1) งานบริการจัดเก็บ
ภาษี จำนวน 234 คน 2) งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ จำนวน 248 คน 3) งานบริหารกิจการประปา 
จำนวน 184 คน 

พ้ืนที่ในการศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี 
จงัหวัดราชบุรี ดำเนินการสำรวจในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับโดยมีการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม
กับวัตถุประสงค์ท่ีศึกษา (IOC) เท่ากับ 0.67 – 1.00 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.87 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อย
ละ (percentage) และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 
ผลการศึกษา 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพการให้บริการในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.76 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คิดเป็นร้อยละ 95.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 
1.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 

2. การให้บริการในงานบริการจัดเก็บรายได้ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.59 
จากคะแนนเต็ม 5.00 คิดเป็นร้อยละ 91.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 
2.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 
2.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับ 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.80 
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3. การให้บริการในงานส่งเสริมการพัฒนาผ ู้สูงอายุ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
4.74 จากคะแนนเต็ม 5.00 คิดเป็นร้อยละ 94.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

3.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.72 คิดเป็นร้อยละ 94.40 
3.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.20 
3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 
3.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40 

4. การให้บริการในงานบริหารกิจการประปา พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.76 
จากคะแนนเต็ม 5.00 คิดเป็นร้อยละ 95.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจใน     แต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

4.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 
4.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 
4.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 
4.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.00 
 
 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช ้
1. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ควรใช้ผลการศึกษาในครั้งนี้เทียบเคียงกับแนว

ทางการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี  (good local governance) และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพ่ือ
จัดบริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ประชาชนมุ่งหวัง และคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

2. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ควรกำหนดระบบการกำกับดูแลภายในให้
เหมาะสมและทันกับการขยายตัวของภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบกว้างขวาง
ตามที่มีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันการดำเนินการที่ผิดพลาดเสียหาย ปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น 

3. ผู้บริหารและผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ควรดำเนินการกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพการให้  
บริการ กำหนดให้มีฝ่ายงาน บุคลากร และบทบาทหน้าที่เฉพาะในการติดตาม กำกับดูแลการบริหารงานและคุณภาพ
ของการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่น 

4. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรดำเนินการเผยแพร่ข่าวสารและให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  รวมทั้งกำหนด
แนวทางดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การบริหารและการให้บริการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น 

5. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ควรดำเนินการเรื่องการบริการสาธารณะ   ให้เป็นไป
ตามหลักการปกครองที่ดี (good governance) ในเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการยึดหลักนิติธรรม หลักการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

6. จากผลการศึกษาที่พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการนั้นแสดงถึงคุณภาพในการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวนที่สามารถดำเนินการตามภารกิจและตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ จึงควรนำผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานต้น
สังกัด ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย    
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7. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ควรนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำ
แผนพัฒ นา  โดยใช้ผลการสำรวจเป็ นส ารสนเทศสำหรับการพัฒ นางานหรือโครงการที่ ป ระสบ
ผลสำเร็จ ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในงานบริการ รวมทั้งควร
วางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการอย่างสอดคล้องกับบริบทด้านทรัพยากร งบประมาณและบุคลากรเพ่ือ
สร้างกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน มีกระบวนการติดตาม ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้าง
นวัตกรรมการบริหารจัดการที่นำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่าย เวลา และแรงงาน   

8. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ควรริเริ่มกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้ดำเนินการ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการตามข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชน 
 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเพ่ือค้นหาแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี (good local governance)ภายใน

องค์กรเพ่ือปรับปรุงคุณภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ประชาชน
มุง่หวัง และคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรในด้านการให้บริการ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เวลา ลดขั้นตอน โดยเพ่ิมประสิทธิผลในการดำเนินการอย่างบรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3. ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ  เพ่ือรองรับภารกิจหน้าที่และ
บทบาทในชีวิตประจำวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูล
สำหรับการวางแผนด้านทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ และการออกแบบขั้นตอนการทำงานในอนาคต 

4. ควรมีการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดทำแผนพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ
ของประชาชน โดยใช้ผลการสำรวจเป็นสารสนเทศที่ครบถ้วนรอบด้านเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ การ
กำหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน และกระบวนการติดตามประเมินผล   

5. ควรมีการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น และดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การบริหารและการให้บริการดำเนิน
ไปภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
งานบริการจัดเก็บภาษี 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่างๆ 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ    1.  ชาย     2.  หญิง 
2.  อายุ .............. ปี 
3.  จบการศึกษาข้ันสูงสุด 
    1.  ไม่ได้เรียนหนังสือ   2.  ประถมศึกษา 
    3.  มัธยมศึกษาตอนต้น   4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
    5.  อนุปริญญา / ปวส.   6.  ปริญญาตรี 
    7.  สูงกว่าปริญญาตรี   8.  อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................ 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ      
1.1) ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว       
1.2) ความถูกต้องของบริการที่ได้รับ      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
1.3) มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี      
1.4) สถานท่ีในการรับชำระภาษมีีความสะดวก      
1.5) วันเวลาในการให้บริการมีความสะดวก      
1.6) มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1.7) เจ้าหน้าท่ีมีจำนวนเพียงพอ      
1.8) เจ้าหน้าท่ีให้บริการอย่างสุภาพ      
1.9) เจา้หน้าท่ีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์      
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก       
1.10)มีป้ายแจ้งขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน      
1.11)สถานท่ีมีความสะดวก สะอาด เรียบร้อย      
1.12)วัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม      
1.13)มีที่น่ังพักรอขณะให้บริการ      
ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ      
            
            
             

ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม : องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบรุ ี



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการให้บริการ 
งานส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ไดม้าปรับปรุงการ
ให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านตา่งๆ 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ    1.  ชาย     2.  หญิง 
2.  อายุ .............. ป ี
3.  จบการศึกษาข้ันสูงสุด 
    1.  ไม่ได้เรยีนหนังสือ    2.  ประถมศึกษา 
    3.  มัธยมศึกษาตอนต้น    4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
    5.  อนุปริญญา / ปวส.    6.  ปริญญาตร ี
    7.  สูงกว่าปริญญาตร ี    8.  อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................ 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
2.1) ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมมีความสะดวก      
2.2) มีการดำเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี      
2.3) ความน่าสนใจของกิจกรรมดูงานให้ความรู้      
2.4) ประโยชน์ของกิจกรรมที่เข้าร่วม      
2.5) การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
2.6) มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม      
2.7) มีช่องทางการติดต่อขอรับบริการที่หลากหลาย เช่น การติดต่อท่ีสำนักงาน โทรศัพท์      
2.8) มีการเปดิรับฟังความคดิเห็นที่มีต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
2.9) เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ เช่น ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถาม      
2.10)เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยที่ด ี      
2.11)เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอภาคเท่าเทียมกัน      
2.12)เจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลอื และอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม      
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
2.13)ความสะดวกด้านพาหนะในการเดินทาง      
2.14)ความเหมาะสมของสถานท่ีดำเนินกิจกรรม      
1.15)เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการเหมาะสม      
1.16)เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม      
1.17)ความเพียงพอด้านอาหาร น้ำดื่ม      
1.18)มีการจัดเก้าอี้ หรือมีท่ีพักที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ      
1.19)มีการจัดเตรยีมยาหรืออุปกรณ์ดา้นสุขภาพสำหรับผูสู้งอาย ุ      

ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ       
             

ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม : องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบรุี 



แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
งานบริหารกิจการประปา 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำข้อมูลที่ไดม้าปรับปรุงการ
ให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านตา่งๆ 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ    1.  ชาย     2.  หญิง 
2.  อายุ .............. ป ี
3.  จบการศึกษาข้ันสูงสุด 
    1.  ไม่ได้เรยีนหนังสือ    2.  ประถมศึกษา 
    3.  มัธยมศึกษาตอนต้น    4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
    5.  อนุปริญญา / ปวส.    6.  ปริญญาตร ี
    7.  สูงกว่าปริญญาตร ี    8.  อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................ 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
3.1) ลำดับขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก      
3.2) ความรวดเร็ว ทันเวลาในการให้บริการ      
3.3) น้ำประปามีเพียงพอ      
3.4) น้ำประปามีคุณภาพดี      
3.5) การให้บริการครอบคลุมพื้นที่      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
3.6) มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ      
3.7) การมีช่องทางการติดต่อขอรับบริการที่หลากหลาย เช่น การติดต่อที่สำนักงาน 
ทางโทรศัพท ์

     

3.8) มีการเปดิรับฟังความคดิเห็นที่มีต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
3.9) เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ เช่น ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถาม      
3.10)เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ มีอัธยาศัยที่ดี      
3.11)เจ้าหน้าที่ให้บริการเต็มเวลา      
3.12)เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน      
3.13)เจ้าหน้าท่ีมีความซื่อสัตย์ในการให้บริการไมร่ับสินบน      
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก       
3.14)เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการเหมาะสมกับงาน      
3.15)เครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน      
3.16)สถานท่ีในการติดต่อมีความสะดวก      
ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ       
            
             

ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม : องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบรุี 


	๑.ปก+คำนำ+สารบัญ
	๒.บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
	๓.บทที่ ๑ บทนำ
	๔.บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	๕.บทที่ ๓ วิธีดำเนินการประเมิน
	๖.บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	๗.บทที่ ๕ สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
	๘.บรรณานุกรม-ภาคผนวก

