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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 

ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุม่ 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ด าเนินการในรายละเอียดตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ตัวแปรที่ศึกษา 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรที่ศึกษาในการประเมินครั้งนี้ คือ ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการที่ มี

ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ใน 4 งาน คือ 
1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3) การพัฒนาส่งเสริมอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   โดยศึกษา
ในประเด็นต่อไปนี้ คือ 

1.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
1.2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
1.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามงานบริการดังต่อไปนี้ 
1)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 136 คน  
2)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน 136 คน  
3)  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 136 คน  
4)  การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 136 คน    
 

2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่างก าหนดโดยใช้ตารางของเครจซ่ี  และมอร์เก็น  (Krejcie and 
Morgan) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553) โดยจ าแนกตามประเภทงานบริการดังต่อไปนี้ 

1)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน 100 คน  
2)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน  จ านวน 100 คน  
3)  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จ านวน 100 คน  
4)  การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวน 100 คน    
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 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (simple 

random sampling) โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. พิจารณาวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือก าหนดประชากรในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามตัวแปรที่ศึกษา 
2. ก าหนดกรอบของประชากร (population frame) โดยก าหนดบัญชีประชากรที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานบริการที่ส ารวจ 
3. ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โดยใช้ตารางเครจซ่ี และมอร์เก็น  (Krejcie and 

Morgan) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553) 
4. ด าเนินการสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่มจนได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรใน

แต่ละชุมชน 
 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (rating scale) โดยใช้เกณฑ์น้ าหนัก
คะแนนจัดอันดับ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s scale) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หน้า 224) ดังนี้ 

มีความพึงพอใจมากที่สุด   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 สอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ าแนกตามงานที่ส ารวจ โดยแบ่งเป็นความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจ
ด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และตอนท้ายของแบบสอบถามเป็นข้อค าถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
การให้บริการและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
  1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวข้องเก่ียวกับความพึงพอใจในงานบริการ  และลักษณะ

การให้บริการในงานที่ต้องการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามจากการทวนเอกสารในข้อที่ 1 
  3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท 

(Likert’s Scale) 
  4. สร้างแบบสอบถามตามขอบข่ายของเนื้อหาและจ านวนตามที่ก าหนด และน าเสนอผู้ทรง 

คุณวุฒิเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ความครอบคลุมและความเหมาะสมของภาษาแต่ละข้อค าถามและ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน า 

  5. น าแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3  ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (content validity) โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์(Index of Item – Objective Congruence : IOC) เลือกข้อค าถามโดยพิจารณาจาก
ค่า IOC ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ซ่ึงแสดงว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงกับจุดประสงค์ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา มีต่อไปนี้ 
5.1) ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.2) อ.ดร.สันติ รักษาวงศ์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.3) อ.ว่าที่ร้อยโทศุภกฤษ สุขเจริญ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อความในแบบสอบถามที่ได้ค่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) ต้ังแต่ 0.67 – 1.00  

6. หาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่
บริการอ่ืน จ านวน 40 คน จากนั้นน ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หน้า 248) ซ่ึงได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.87 

7. ด าเนินการจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามประเด็นที่ ศึกษา  ผู้วิจัย
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ทุกชุมชนในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม อธิบายแนะน าวัตถุประสงค์ วิธีการตอบ และรับข้อมูลคืนด้วยตนเอง 
3. จัดแยกแบบสอบถามตามงานบริการและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในขั้นต้น 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์  (Index of Item – 
Objective Congruence : IOC) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หน้า 242) 

IOC       =     
N

R  

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

1.2 การหาค่าความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามด าเนินการโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient)    

 
 

2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยพิจารณาความเหมือนและจ าแนก

ประเภทของข้อมูลส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจากค าถามปลายเปิด 
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณดังต่อไปนี้ค านวณค่าเฉลี่ย  (M) และค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ในแต่ละงา นบริการโดยประยุกต์ใช้ เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1978; อ้างถึงใน 
บุญชม ศรีสะอาด, 2532, หน้า 100) ในการก าหนดระดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้ 

 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 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี น าเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. ความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
4. ความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม 

 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยเพศ และระดับการศึกษาของ

ผู้ให้ข้อมูล ซ่ึงแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามเพศ 

เพศ 

งานบริการ 

งานด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

งานด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

งานด้านการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ 

งานด้านการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 42 42.00 39 39.00 40 40.00 33 33.00 
หญิง 58 58.00 61 61.00 60 60.00 67 67.00 
รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
   

 ข้อมูลจากตารางที่ 1 พบว่า  
1. ผู้ให้ข้อมูลในการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นเพศ

ชาย จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 และเป็นเพศหญิง จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 
2. ผู้ให้ข้อมูลในการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็น

เพศชาย จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 และเป็นเพศหญิงจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 
3. ผู้ให้ข้อมูลในการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพศชาย จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และเป็นเพศหญิงจ านวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
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4. ผู้ให้ข้อมูลในการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  เป็นเพศชายจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และเป็นเพศหญิง จ านวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 
 

ตารางท่ี 2 ผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามระดับการศึกษา 

เพศ 

งานบริการ 

งานด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

งานด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

งานด้านการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพตาม

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 

งานด้านการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 31 31.00 67 67.00 36 36.00 33 33.00 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

25 25.00 25 25.00 20 20.00 29 29.00 

มัธยมศึกษา    
ตอนปลาย/ปวช. 18 18.00 8 8.00 9 9.00 21 21.00 

อนุปริญญา/
ปวส. 15 15.00 0 0.00 4 4.00 14 14.00 

ปริญญาตรี 11 11.00 0 0.00 0 0.00 3 3.00 
รวม 100 100.0 100 100.0 100 100.0 100 100.0 

 

ขอ้มูลตารางที่ 2 พบว่า 
1. ผู้ให้ข้อมูลในงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิด

เป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 25.00  และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 18.00 ระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 15.00 และระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดับ 

2. ผู้ให้ข้อมูลในงาน ด้านการพัฒนาคุณภา พชีวิตผู้สูงอายุ ส่วน ใหญ่ส าเร็จการศึกษา
ระดับประถม ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 67.00 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดับ 

3. ผู้ให้ข้อมูลในการให้บริการงานด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับประถม ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 9.00 ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดับ 

4. ผู้ให้ข้อมูลในงานด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาระดับประถม ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อย
ละ 29.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 21.00 ระดับอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อย
ละ 14.00 และระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดับ 
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2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

แสดงในตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของความพึงพอใจท่ีมีต่องานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

รายการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. การแจ้งแผนผังข้ันตอน และผู้รับผิดชอบการ
ให้บริการ 4.86 0.35 97.17 

 
มากท่ีสุด 

2. การให้บริการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 4.80 0.40 96.07 มากท่ีสุด 
3. ถนนในชุมชนมีสภาพดี  เป็นไปตามมาตรฐาน   4.81 0.39 96.21 มากท่ีสุด 
4. มีเครือข่ายถนนครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 4.77 0.42 95.38 มากท่ีสุด 
5. มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน 4.83 0.37 96.69 มากท่ีสุด 
6. ทางเท้าได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพดี 4.86 0.35 97.17 มากท่ีสุด 
7. คุณภาพการให้บริการไฟฟ้า เช่น ไฟไม่ตก ไฟไม่ดับ
บ่อย 4.82 0.38 96.41 

 
มากท่ีสุด 

8. การมีไฟส่องสว่างครอบคลุมพ้ืนท่ีสาธารณะ 4.83 0.38 96.55 มากท่ีสุด 
9. น้ าประปามีความสะอาด ปลอดภัย 4.85 0.36 97.03 มากท่ีสุด 
10. น้ าประปามีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 4.79 0.41 95.86 มากท่ีสุด 
11. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมหรือแก้ไขอุปกรณ์ท่ี
ช ารุด 4.83 0.38 96.55 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.38 96.46 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ     
12. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์  4.82 0.38 96.41 

 
มากท่ีสุด 

13. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 
เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ 4.81 0.39 96.28 

 
มากท่ีสุด 

14. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.83 0.38 96.55 มากท่ีสุด 
15. มีการให้บริการในช่องทางอ่ืน ๆ  เช่น ทางไปรษณีย์ 
การบริการนอกสถานท่ี  4.79 0.41 95.72 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.39 96.24 มากท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ     
16. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ 4.85 0.36 96.97 

 
มากท่ีสุด 

17. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.80 0.40 96.07 

 
มากท่ีสุด 

18. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมใน
การให้บริการ 

 
4.85 

 
0.36 

 
97.03 

 
มากท่ีสุด 
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รายการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
19. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม 4.86 0.35 97.10 

 
มากท่ีสุด 

20. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุก
ราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.81 0.39 96.28 

 
มากท่ีสุด 

21. ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 4.82 0.40 96.48 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.83 0.38 96.66 มากท่ีสุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
22. ความสะดวกของสถานท่ีต้ังในการเดินทางมารับ
บริการ 4.84 0.36 96.90 

 
มากท่ีสุด 

23. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการ
ให้บริการ 4.81 0.39 96.21 

 
มากท่ีสุด 

24. เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน 4.81 0.39 96.21 มากท่ีสุด 
25. จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและ
สะดวก  4.85 0.36 97.03 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.38 96.59 มากท่ีสุด 
สรุปความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการ 4 ด้าน 4.82 0.38 96.49 มากท่ีสุด 

 

ข้อมูลจากตารางที่ 3 พบว่า ผู้รับบริการในงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความพึง
พอใจต่อการบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยท่ากับ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00  หรือคิด
เป็นร้อยละ 96.49 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

เท่ากับ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.46  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด โดยเรียง ล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

  1) การแจ้งแผนผังขั้นตอน และผู้รับผิดชอบการให้บริการ และทางเท้าได้มาตรฐานและ
อยู่ในสภาพดี 

  2) น้ าประปามีความสะอาด ปลอดภัย 
 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  4.81  จาก

คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.24 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

  1) การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 
  2) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์ 
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3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ  4.83  จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.66 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  โดยเรียงล าดับ
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

  1) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม 
  2) ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความเอาใจใส่ กระตือรือร้น 

และความพร้อมในการให้บริการ 
 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.83        

จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ  96.59  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  โดย
เรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

  1) จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและสะดวก 
  2) ความสะดวกของสถานที่ต้ังในการเดินทางมารับบริการ 
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3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ผลการศึกษา ความพึงพอใจของผู้รับบริ การที่ มีต่อ งา นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิ ต

ผู้สูงอายุ แสดงในตารางที่ 4 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของความพึงพอใจท่ีมีต่องานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

รายการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดท าทะเบียนจ าแนกตามสุขภาพ  4.83 0.38 96.57 มากท่ีสุด 
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  4.83 0.38 96.51 มากท่ีสุด 
3. การจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน เช่น การเย่ียม
บ้าน 4.82 0.38 96.40 

 
มากท่ีสุด 

4. การจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้านสุขภาพ เช่น ด้านสุขภาพ 
ช่องปาก ด้านสายตา 4.82 0.38 96.46 

 
มากท่ีสุด 

5. การจัดกิจกรรมนันทนาการ หรือกีฬาให้กับผู้สูงอายุ 4.80 0.40 96.06 มากท่ีสุด 
6. การจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแลผู้สูงอายุให้กับ
สมาชิก ในครอบครัว 4.80 0.40 96.00 

 
มากท่ีสุด 

7. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 4.84 0.37 96.74 มากท่ีสุด 
8. การด าเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ 4.80 0.40 96.00 มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.39 96.34 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ     
9. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย  เว็บไซต์  4.80 0.40 96.00 

 
มากท่ีสุด 

10. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 
เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น  เว็บไซต์ 4.78 0.41 95.60 

 
มากท่ีสุด 

11. การจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็น 4.83 0.37 96.63 มากท่ีสุด 
12. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.79 0.41 95.83 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 0.40 96.01 มากท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ     
13. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ 4.80 0.40 96.06 

 
มากท่ีสุด 

14. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.81 0.40 96.11 

 
มากท่ีสุด 

15. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมใน 
การให้บริการ 4.79 0.41 95.77 

 
มากท่ีสุด 

16. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจง 4.83 0.38 96.57 

 
มากท่ีสุด 

17. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุก     
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รายการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.81 0.39 96.23 มากท่ีสุด 
18. ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 4.80 0.40 96.00 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.81 0.40 96.12 มากท่ีสุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
19. ความสะดวกของสถานท่ีต้ังในการเดินทางมารับ
บริการ 4.81 0.40 96.11 

 
มากท่ีสุด 

20. ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ า
ด่ืม ท่ีจอดรถ ห้องน้ า  4.79 0.40 95.89 

 
มากท่ีสุด 

21. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 4.80 0.40 95.94 มากท่ีสุด 
22. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการ
ให้บริการ 4.81 0.39 96.23 

 
มากท่ีสุด 

23. สถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อ
ขอรับบริการ 4.82 0.38 96.46 

 
มากท่ีสุด 

24. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการ
ให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.77 0.42 95.43 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.40 96.01 มากท่ีสุด 
สรุปความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการ 4.81 0.40 96.12 มากท่ีสุด 

 

ข้อมูลจากตารางที่ 4 พบว่า ผู้รับบริการในงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีความ
พึงพอใจต่อการบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้ บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิด
เป็นร้อยละ 96.12 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

เท่ากับ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.34 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
โดยเรียง ล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1) มีการจัดท าทะเบียนจ าแนกตามสุขภาพ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) การจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เช่น การเยี่ยมบ้าน และการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้าน
สุขภาพ เช่น ด้านสุขภาพ ช่องปาก ด้านสายตา 
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2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.01 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ     
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1) การจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็น 
2) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย  เว็บไซต์ 
 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.81 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.12 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในร ะดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจง 
2) ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่

ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.01 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

1) สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ 
2) ความสะดวกของสถานที่ต้ังในการเดินทางมารับบริการ และความเพียงพอของอุปกรณ์ 

เครื่องมือในการให้บริการ 
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4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แสดงในตารางที่ 5 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของความพึงพอใจท่ีมีต่องานด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

รายการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดท าทะเบียนจ าแนกตามกลุ่มความถนัด 4.81 0.39 96.19 มากท่ีสุด 
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ง 4.45 0.50 88.95 มาก 
3. มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเย่ียมบ้านหรือการ 
   พบปะเป็นกลุ่ม 

 
4.87 

 
0.34 

 
97.33 

 
มากท่ีสุด 

4. การจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านกีฬา  
   การประชุมพ้ืนท่ี 

 
4.82 

 
0.39 

 
96.38 

 
มากท่ีสุด 

5. การจัดกิจกรรมนันทนาการ ท้ังในหรือนอกพ้ืนท่ี 4.88 0.33 97.52 มากท่ีสุด 
6. การจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการ 
   จัดกิจกรรมของกลุ่ม 

 
4.70 

 
0.46 

 
94.10 

 
มากท่ีสุด 

7. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว 4.82 0.39 96.38 มากท่ีสุด 
8. การด าเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการ 4.56 0.63 91.24 มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.74 0.43 94.76 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ     
9. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด 
   ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์  

 
4.85 

 
0.36 

 
96.95 

 
มากท่ีสุด 

10. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ  
     เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ 

 
4.75 

 
0.43 

 
95.05 

 
มากท่ีสุด 

11. การจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็น 4.68 0.47 93.52 มากท่ีสุด 
12. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.81 0.39 96.19 มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 4.77 0.41 95.43 มากท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ     
13. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้  
     บริการ 

 
4.80 

 
0.40 

 
96.00 

 
มากท่ีสุด 

14. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ  
     เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

 
4.78 

 
0.44 

 
95.62 

 
มากท่ีสุด 

15. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม 
     ในการให้บริการ 

 
4.86 

 
0.35 

 
97.14 

 
มากท่ีสุด 

16. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ      
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รายการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
     เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า  
     ช่วยแก้ปัญหาได้ 

 
4.78 

 
0.44 

 
95.62 

 
มากท่ีสุด 

17. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
     ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 
4.77 

 
0.44 

 
95.43 

 
มากท่ีสุด 

18. ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับ 
     สินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 

 
4.79 

 
0.41 

 
95.81 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.80 0.41 95.94 มากท่ีสุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
19. ความสะดวกของสถานท่ีต้ังในการเดินทางมารับ 
     บริการ 

 
4.86 

 
0.35 

 
97.14 

 
มากท่ีสุด 

20. ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น  
     น้ าด่ืม ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

 
4.82 

 
0.39 

 
96.38 

 
มากท่ีสุด 

21. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม 4.81 0.39 96.19 มากท่ีสุด 
22. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการ 
     ให้บริการ 

 
4.80 

 
0.40 

 
96.00 

 
มากท่ีสุด 

23. สถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อ 
     ขอรับบริการ 

 
4.79 

 
0.41 

 
95.81 

 
มากท่ีสุด 

24. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการให้  
     บริการแบบโอนเงินมีความชัดเจน 

 
4.80 

 
0.40 

 
96.00 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.39 96.25 มากท่ีสุด 
สรุปความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการ 4.78 0.41 95.60 มากท่ีสุด 

 

ข้อมูลจากตารางที่ 5 พบว่า ผู้รับบริการในการให้บริการงานด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความพึงพอใจต่อการบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้ บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิด
เป็นค่าเฉลี่ยท่ากับ 4.78 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.60 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

เท่ากับ4.74 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.76 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
โดยมีความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมนันทนาการ ทั้งในหรือนอกพ้ืนที่ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.88 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 97.52 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
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2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.77 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.43 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีความพึง
พอใจด้านมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.95 ซ่ึงเป็นความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด 

 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 หรือ คิดเป็นร้อยละ 95.94  ซ่ึงเป็นความพึงพอใจ ในระดับมา กที่สุด โดย มี         
ความพึงพอใจด้านความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ 4.86 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 97.1 4 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด  

 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.81 จาก  

คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.25 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีความพึง
พอใจด้านความสะดวกของสถานที่ต้ังในการเดินทางมารับบริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.86 
จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 97.14 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
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5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ มีต่องานด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น แสดงในตารางที่ 6 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละของความพึงพอใจท่ีมีต่องานด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

รายการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. รูปแบบของกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
   และจารีตประเพณีท้องถ่ิน แสดงถึงประเพณีและ 
   เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน 

 
 

4.78 

 
 

0.42 

 
 

95.69 

 
 

มากท่ีสุด 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม 4.67 0.47 93.38 มากท่ีสุด 
3. ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.80 0.41 96.08 มากท่ีสุด 
4. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีสะดวกในการ 
    เข้าร่วม 

 
4.78 

 
0.41 

 
95.64 

 
มากท่ีสุด 

5. มีการด าเนินการตามท่ีวางแผนไว้ หรือประกาศไว้ 4.73 0.45 94.66 มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.75 0.43 95.09 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ     
6. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด  
   ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์ 

 
4.73 

 
0.45 

 
94.61 

 
มากท่ีสุด 

7. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ  
   เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ 

 
4.71 

 
0.46 

 
94.12 

 
มากท่ีสุด 

8. การจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็น 4.80 0.41 95.93 มากท่ีสุด 
9. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ 4.68 0.47 93.68 มากท่ีสุด 
10. มีการให้บริการในช่องทางอ่ืน ๆ  เช่น ทางไปรษณีย์  
    การบริการนอกสถานท่ี การให้บริการนอกเวลา  
    หรือการให้บริการล่วงหน้า 

 
4.77 

 
0.42 

 
95.49 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 4.74 0.44 94.76 มากท่ีสุด 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ     
11. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ 
     ให้บริการ 

 
4.74 

 
0.44 

 
94.85 

 
มากท่ีสุด 

12. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ 
     เจ้าหน้าท่ี 

 
4.70 

 
0.46 

 
94.07 

 
มากท่ีสุด 

13. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการด าเนินการ 4.78 0.42 95.69 มากท่ีสุด 
14. เจ้าหน้าท่ีให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.80 0.41 96.08 มากท่ีสุด 
15. ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับ 
     สินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ 

 
4.76 

 
0.43 

 
95.20 

 
มากท่ีสุด 
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รายการส ารวจ 
ค่าเฉลี่ย
ความ 

พึงพอใจ 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจ 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.76 0.43 95.18 มากท่ีสุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
16. ความสะดวกของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 4.73 0.45 94.66 มากท่ีสุด 
17. ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ า 
     ด่ืมท่ีจอดรถ ห้องน้ า 

 
4.78 

 
0.42 

 
95.69 

 
มากท่ีสุด 

18. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการจัด 
     กิจกรรม 

 
4.75 

 
0.44 

 
95.10 

 
มากท่ีสุด 

19. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกิจกรรม 
     มีความชัดเจน 

 
4.80 

 
0.41 

 
95.98 

 
มากท่ีสุด 

20. มีส่ือประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.79 0.42 95.74 มากท่ีสุด 
21. จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและ 
     เข้าถึงได้สะดวก 

 
4.77 

 
0.43 

 
95.34 

 
มากท่ีสุด 

ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.77 0.43 93.60 มากท่ีสุด 
สรุปความพึงพอใจท่ีมีต่องานบริการ 4.76 0.43 95.11 มากท่ีสุด 

 
 

ข้อมูลจากตารางที่ 6 พบว่า ผู้รับบริการในงานด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อการบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 จากคะแนนเต็ม 
5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.11 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ มีต่อการให้บริการแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้ 
1. ด้ านกระบวนการขั้ นตอนการให้ บริ การ พบว่ า ผู้ รั บบริ การมี ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

เท่ากับ 4.75 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.09 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดย
เรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

   1) ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
   2) การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่สะดวกในการเข้าร่วม และรูปแบบของกิจกรรมด้าน

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น แสดงถึงประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.74 จากคะแนน

เต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.76 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

   1) การจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็น 
   2) มีการให้บริการในช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่ การให้บริการ

นอกเวลาหรือการให้บริการล่วงหน้า 
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3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.76 จากคะแนน
เต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.18 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

   1) เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   2) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการด าเนินการ 
 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.77 จากคะแนน

เต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

   1) ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกิจกรรมมีความชัดเจน 
   2) มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 
 

6. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ในงานที่ส ารวจ 4 งาน พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
ตามประเด็นของการให้บริการและความพึงพอใจในแต่ละงานในตารางที่ 7 และตารางที่ 8 ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 7 สรุประดับความพึงพอใจตามประเด็นของการให้บริการ 
 

งานที่ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ต่อข้ันตอน 
การให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ต่อช่องทาง 

การให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ต่อเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 4.82 4.81 4.83 4.83 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4.82 4.80 4.81 4.80 
3. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 4.74 4.77 4.80 4.81 
4. การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 4.75 4.74 4.76 4.77 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.78 4.78 4.80 4.80 
ค่าร้อยละของความพึงพอใจ 95.66 95.61 95.98 95.61 

ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด มากท่ีสุด 
 

 

ข้อมูลจากตารางที่ 7 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานที่ ส ารวจ          
ทั้ง 4 งาน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้ 
บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.78 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.66 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
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2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.78  หรือ
คิดเป็นร้อยละ 95.61 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80  หรือ
คิดเป็นร้อยละ 95.98 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80  หรือ
คิดเป็นร้อยละ 95.61 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 
ตารางท่ี 8 สรุประดับความพึงพอใจในภาพรวม 

รายการ 
ค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ค่าร้อยละ 
ของค่าเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  4.82 96.49 มากที่สุด 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 4.81 96.12 มากที่สุด 
3. การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.78 95.60 มากที่สุด 

4. การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.76 95.11 มากที่สุด 

สรุปความพึงพอใจในภาพรวม 4.79 95.83 มากท่ีสุด 
 

 

ข้อมูลจากตารางที่ 8 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานที่ส ารวจ
จ านวน 4 งาน ดังนี้ 

1. ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 4 งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
4.79 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.83 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

2. งานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.49 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

3. งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.81 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.12 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

4. งานด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้รับบริการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.78 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.60  ซ่ึงเป็นความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด 

5. งานด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.76 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.11 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 

สรุปผลการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ คือ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้ 

บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในงานบริการที่ส ารวจ 
4 งาน คือ  

1)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
3)  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4)  การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

 โดยศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ผู้รับบริการ
ในงานบริการ 4 งาน  

1)  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 100 คน  
2)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จ านวน จ านวน 100 คน  
3)  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 100 คน  
4)  การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 100 คน    
   

 พ้ืนที่ในการศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการส ารวจในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
โดยมีการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ได้ค่ าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา (IOC) เท่ากับ 0.67 – 1.00 และมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.87 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่าร้อยละ (percentage) และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ   
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ผลการศึกษา 
ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีดังต่อไปนี้ 
1. คุณภาพการให้บริการในภาพรวม พบว่า ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 4  งาน พบว่า

ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.79 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.83 ซ่ึงเป็น
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.66 
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.61 
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 95.98 
1.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 95.61 
 

2. การให้บริการในงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็น ร้อยละ 96.49 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.46 
2.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.24 
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.66 
2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.59 
 

3. การให้บริการในงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.81 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.12 ซ่ึงเป็นความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

2.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.34 
2.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.01 
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.781 คิดเป็นร้อยละ 96.12 
2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.01 
 

4. การให้บริการงานด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.78 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็น ร้อยละ 95.60  ซ่ึง
เป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

4.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.76 
4.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.43 
4.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 95.94 
4.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.25 
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5. การให้บริการในงานด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า 
ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.76 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.11 ซ่ึง
เป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

5.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.75 คิดเป็นร้อยละ 95.09 
5.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.74 คิดเป็นร้อยละ 94.76 
5.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.18 
5.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 93.60 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

1. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ควรน า
ผลการประเมินในครั้งนี้เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมคุณภาพการให้บริการตามความต้องการและความ
คาดหวังของประชาชนผู้รับบริการ  โดยจัดท าเป็นแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม   

2. ควรรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลคุณภาพของการให้ 
บริการต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการประเมิน   
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

3. ควรใช้ผลประเมินในการพิจารณาแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติ และความสามารถ
ในการตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

4. ควรใช้ผลการประเมินในครั้งนี้เพ่ือก าหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการริเริ่มบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว  

5. ควรก าหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในการเปิดช่องทางให้สาธารณชนได้รับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ปัญหา  และการตรวจสอบ
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการด าเนินการที่ใส่ใจต่อปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับเกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการก าหนด
ประเด็นปัญหา แนวทางที่ได้ผลในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ  

2. ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ  เพ่ือใช้ประกอบการ
ด าเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. ควรมีการศึกษาแนวทางการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วม    
ในการบริหารราชการของประชาชน 

4. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับเกณฑ์ประสิทธิภาพ  (Efficiency) ในด้านสัดส่วนผลผลิตต่อ
ค่าใช้จ่าย ผลิตภาพต่อก าลังคน ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา และการประหยัดทรัพยากรการจัดการ 
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5. ควรมีการศึกษาเกณฑ์ประสิทธิผลอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความพึงพอใจ  และความเสี่ยง
ของการด าเนินงานตามโครงการ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    1.  ชาย     2.  หญิง 
2. จบการศึกษาช้ันสูงสุด     
  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ   2. ประถมศึกษา   3. มัธยมศึกษาตอนต้น   4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
  5. อนุปริญญา / ปวส.   6. ปริญญาตรี   7. สูงกว่าปริญญาตรี   8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......... .......... 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ      
1. การแจ้งแผนผังข้ันตอน และผู้รับผิดชอบการให้บริการ      
2. การให้บริการครอบคลุมทุกพื้นท่ี      
3. ถนนในชุมชนมีสภาพดี  เป็นไปตามมาตรฐาน        
4. มีเครือข่ายถนนครอบคลุมทุกพื้นท่ี      
5. มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน      
6. ทางเท้าได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพดี      
7. คุณภาพการให้บริการไฟฟ้า เช่น ไฟไม่ตก ไฟไม่ดับบ่อย      
8. การมีไฟส่องสว่างครอบคลุมพื้นท่ีสาธารณะ      
9. น้ าประปามีความสะอาด ปลอดภัย      
10. น้ าประปามีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค      
11. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมหรือแก้ไขอุปกรณ์ท่ีช ารุด      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
12. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย       
13. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์      
14. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
15. มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานท่ี การ
ให้บริการนอกเวลา หรือการให้บริการล่วงหน้า  

     

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
16. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
17. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
18. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ      
19. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจง 
     ข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

20. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อ ผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ      
21. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ ส่วนตัว       
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
22. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ      
23. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการให้บริการ      
24. เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใช้มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน      
25. จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและสะดวก       

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ
............................................................................................................................. ........................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา 
              ปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ  
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    1.  ชาย     2.  หญิง 
2. จบการศึกษาช้ันสูงสุด     
  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ   2. ประถมศึกษา   3. มัธยมศึกษาตอนต้น   4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
  5. อนุปริญญา / ปวส.   6. ปริญญาตรี   7. สูงกว่าปริญญาตรี   8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......... .......... 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด มาก 

ปาน 
กลาง น้อย 

น้อย 
ที่สุด 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ      
1. มีการจัดท าทะเบียนจ าแนกตามสุขภาพ เช่น ช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ ผู้ป่วยเร้ือรัง 

     

2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อ เน่ือง เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี      
3. การจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน เช่น การเย่ียมบ้าน      
4. การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพ เช่น ด้านสุขภาพ ช่องปาก ด้านสายตา      
5. การจัดกิจกรรมนันทนาการ หรือกีฬาให้กับผู้สูงอายุ      
6. การจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการดูแลผู้สูงอายุให้กับสมาชิก ในครอบครัว      
7. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว      
8. การด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีบริการ      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
9. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย เว็บไซต์       
10. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์      
11. การจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็น      
12. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
13. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
14. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
15. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมใน การให้บริการ      
16. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจง 
     ข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

17. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อ ผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ      
18. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว      
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
19. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ      
20. ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ท่ีจอดรถ คอยรับบริการ      
21. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
22. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการให้บริการ      
23. สถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับ บริการ      
24. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการมีความชัดเจน      

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
............................................................................................................................. ........................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา 
              ปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ  
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
การพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    1.  ชาย     2.  หญิง 
2. จบการศึกษาช้ันสูงสุด     
  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ   2. ประถมศึกษา   3. มัธยมศึกษาตอนต้น   4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
  5. อนุปริญญา / ปวส.   6. ปริญญาตรี   7. สูงกว่าปริญญาตรี   8. อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ      
1. มีการจัดท าทะเบียนจ าแนกตามกลุ่มความถนัด      
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อ เน่ือง      
3. มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเย่ียมบ้านหรือการพบปะเป็นกลุ่ม      
4. การจัดกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านกีฬา การประชุมพื้นท่ี      
5. การจัดกิจกรรมนันทนาการ ท้ังในหรือนอกพื้นท่ี      
6. การจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของกลุ่ม      
7. ข้ันตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล่องตัว      
8. การด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีบริการ      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
9. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย       
10. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น       
11. การจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็น      
12. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
13. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
14. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
15. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม ในการให้บริการ      
16. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ช้ีแจง
ข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

17. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อ ผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ      
18. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์      
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
19. ความสะดวกของสถานท่ีตั้งในการเดินทางมารับบริการ      
20. ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ท่ีน่ัง
คอยรับบริการ 

     

21. ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
22. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการให้บริการ      
23. สถานท่ีมีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ      
24. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการแบบโอนเงินมีความ
ชัดเจน 

     

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
............................................................................................................................. ........................................................................ 
ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา 
              ปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ  
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 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  
 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    1.  ชาย     2.  หญิง 
2. จบการศึกษาช้ันสูงสุด     
  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ   2. ประถมศึกษา   3. มัธยมศึกษาตอนต้น   4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
  5. อนุปริญญา / ปวส.   6. ปริญญาตรี   7. สูงกว่าปริญญาตรี   8. อื่นๆ (โปรดระบุ)................... 
 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ      
1. รูปแบบของกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถ่ิน 
   แสดงถึงประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน      

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม      
3. ความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม      
4. การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีสะดวกในการเข้าร่วม      
5. มีการด าเนินการตามท่ีวางแผนไว้ หรือประกาศไว้      
ด้านช่องทางการให้บริการ       
6. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์       
7. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์      
8. การจัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็น      
9. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ      
10. มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานท่ี  
     การให้บริการนอกเวลา หรือการให้บริการล่วงหน้า       

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
11. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

     

12. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าท่ี      
13. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการด าเนินการ       
14. เจ้าหน้าท่ีให้บริการโดยไม่ เลือกปฏิบัติ      
15. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ      
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
16. ความสะดวกของสถานท่ีในการจัดกิจกรรม      

17. ความเพียงพอของส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่มท่ีจอดรถ ห้องน้ า       
18. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม      
19. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมมีความชัดเจน      
20. มีส่ือประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้      
21. จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
………………………………………………………………….................................................................................................... .......................
.................................................................................................................................................................................................. ...
ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

  ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา 
              ปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ  


