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ค าน า 
 

  การติดตามและประเมินผลเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในด้านต่างๆ ว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ         
ที่สามารถน าไปปรับปรุงและก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ต่อไป 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ท าการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งผลการประเมิน
ดังกล่าวจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล  ในเชิงพัฒนาแก่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  ต่อไป 
 
           
  
              องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน 
 

        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า มีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรัฐมอบอ านาจ ให้หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเองภายใต้โครงสร้างการบริหารที่กฎหมายก าหนด ซึ่งในปัจจุบัน
การบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้
บัญญัติให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็น 3 ส่วน คือ 1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย 
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง และกรม 2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดและ
อ าเภอ และ 3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะในส่วนของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 2 
ระบบ คือ ระบบทั่วไป (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล) และระบบพิเศษ (กรุงเทพ 
มหานคร เมืองพัทยา) ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทมากขึ้นในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งแตกต่าง
จากในอดีตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหลักในการพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะการจัดบริการสาธารณะขั้น
พ้ืนฐานเท่านั้น สอดคล้องกับแนวคิดในการให้ประชาชนได้ปกครองและบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเอง ทั้งนี้
เนื่องจากการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน ดังนั้น การบริหารจัดการท้องถิ่นต่างๆ ของตนเอง จึงเป็นการแก้ปัญหาหรือให้บริการ
สาธารณะต่างๆ ตรงกับความต้องการของประชาชน และเกิดความรวดเร็ว นอกจากนั้น การปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
เป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบ่งเบาภาระของรัฐบาล ท าให้ประชาชนรู้จักการปกครอง
ตนเอง โดยส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นผู้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา สนับสนุน และก ากับดูแล การปฏิบัติ 
งานของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น เพ่ือการปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
          องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า จึงตระหนักในบทบาทและหน้าที่ดังกล่าว ประกอบกับกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญของการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยในแต่ละปีจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการ (2) ด้านการบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภา (3) ด้านการเงินและการคลัง และ (4) ด้านการบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดใน 4 มิติ ได้แก่ (1) มิติด้านประสิทธิผล (2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
(3) มิติด้านประสิทธิภาพ และ (4) มิติด้านพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะการประเมินด้านการบริการสาธารณะ ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่ได้รับการขึ้นบัญชี
รายชื่อจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
(ก.ท.จ.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต. จังหวัด) ท าการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ งานบริการสาธารณะใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้าน
ช่องทางการให้บริการ  3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  เพ่ือจะได้ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
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1.2 วัตถุประสงคข์องการประเมิน 
 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเป้า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ   

 

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตร
สมบูรณ์   จังหวัดชัยภูมิ  

 
1.3 ขอบเขตการประเมิน 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  มีขอบเขตการประเมินดังนี้ 

1. ขอบเขตของเนื้อหา ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการโดยครอบคลุมในประเด็น  ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดย
ประเมินระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านในภาพรวมของผู้ใช้บริการทั้งหมด และแยกตามประเภทของงานบริการ 

2. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่ใช้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ และกลุ่มตัวอย่างได้จากการ
สุ่มตัวอย่างจากประชากรดังกล่าว 

3. ขอบเขตของระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้เริ่มจัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน สร้างแบบสอบถาม ด าเนินการ
ส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานการประเมิน ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

 
1.4 ประโยชน์ของการประเมิน 
 เพ่ือน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนากระบวนการท างานด้านคุณภาพ  การให้บริการ
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มารับบริการซึ่งเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการด้าน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ตรงตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดี มีความสุข และพอใจในสิ่งนั้น ตรงกันข้ามหากความ
ต้องการไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น  
 

 ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตร
สมบูรณื จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในครั้งนี้ 
 

 งานบริการสาธารณะ หมายถึง บริการที่จัดท าข้ึนโดยภาครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจัดท าโดย
เอกชนแต่อยู่ในความควบคุมของรัฐเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน  เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนและ
เพ่ือสาธารณะประโยชน์  
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บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง                                                                 
 2.1.1 หลักธรรมาภิบาล  หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ  และบรรษัท   
ภิบาล ฯลฯ ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรมนั้น  ไม่ใช่
แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ ร่วมกัน  เป็นสังคมของมวล
มนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบ สุข สามารถประสาน
ประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน  

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล   หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการดังนี้  

1) หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 
ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม กล่าวโดยสรุป คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระท ากันตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล  

2) หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยม              
ที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ  ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละ              
ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น  

3) หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมเป็นสังคมที่เปดดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา             
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มี
การเปดดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปดดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  ตลอดจน มีระบบหรือ
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้
การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น  

4) หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจส าคัญๆ ของสังคม โดยเปดดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้ง
ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐ
หรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

5) หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า ต้อง
ตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่างๆ มีความ
รับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

6) หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจ าเป็น
จะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดย
ส่วนรวม 

2.1.5 เครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจ 
 การวัดความพึงพอใจ  ก าหนดระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ  
   5     หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ     มากที่สุด 
   4     หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ     มาก 
   3     หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ     ปานกลาง 
   2     หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ     น้อย 
   1     หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ     น้อยที่สุด 
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 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
  1. ตั้งจุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าต้องการศึกษาความพึงพอใจของใครมีต่อสิ่งใด 
  2.ให้ความหมายของความพึงพอใจที่จะศึกษานั้นอย่างแจ่มชัด   
  3.สร้างข้อความให้ครอบคลุมคุณลักษณะที่ส าคัญๆของสิ่งที่จะศึกษาให้ครบถ้วนทุกแง่มุมต้องมีทั้ง
ข้อความที่เป็นทั้งทางบวกและทางลบ  

 4. ตรวจสอบข้อความที่สร้างขึ้น โดยตนเองและผู้ที่มีความรู้  (ผู้ เชี่ยวชาญ) ความครบถ้วน            
ของคุณลักษณะที่ศึกษาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในการพิจารณาข้อความนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าข้อความ
นั้นมีลักษณะเป็นข้อความทางบวก ข้อความทางลบ หรือมีลักษณะกลางๆ  

5. ท าการทดลองใช้ ก่อนน าไปใช้จริงเพ่ือหาความเที่ยงตรง ค่าอ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่น
ของมาตราวัดทัศนคต ิ 

6. ก าหนดการให้คะแนน โดยให้มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 มีความพึงพอใจในระดับ  มาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 มีความพึงพอใจในระดับ  น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 มีความพึงพอใจในระดับ  น้อยที่สุด 

 

2.2 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 1. ภูมิประเทศ    

ต ำบลบ้ำนเป้ำ มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่รำบเชิงเขำ  มีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลหนองโพนงำม อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
  ทิศใต้  ติดต่อกับต ำบลกุดเลำะ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลบ้ำนแก้ง อ ำเภอภูเขียว และต ำบลบ้ำนหัน อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
จังหวัดชัยภูมิ   
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลโนนทอง อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ   
 

2.  ลักษณะภูมิอำกำศ 
        พ้ืนที่ต ำบลบ้ำนเป้ำมีภูมิอำกำศร้อน  มี ๓ ฤดู   
 

3.  ลักษณะของดิน   
          ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนซุยอุดมสมบูรณ์   
 

4.  ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
         แหล่งน้ ำของต ำบลบ้ำนเป้ำ  มีดังนี้ 

- ห้วย  จ ำนวน ๒ แห่ง คือ ห้วยทิก หมู่ที่ ๓, ห้วยเป้ำ  หมู่ที่  ๕,๑๐,๑๑ 
- ฝำย  จ ำนวน ๓ แห่ง  คือ  ฝำยคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนทิก  หมู่ที่ ๓ , ฝำยท่ำวังหิน หมู่ที่ ๑๑,     

          ฝำยเจ้ำประเทศ หมู่ที่ ๑๑ 
- อ่ำงเก็บน้ ำ จ ำนวน  ๑ แห่ง  คือ  อ่ำงเก็บน้ ำเจ้ำประเทศ  หมู่ที่ ๑๑ 
- บ่อบำดำล  จ ำนวน ๕ แห่ง   
- บึงน้ ำ  จ ำนวน ๑ แห่ง  คือ  บึงแก้ง  หมู่ที่ ๔ 
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- ด้านการเมือง/ การปกครอง 

๒.๑ เขตกำรปกครอง  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเป้ำ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้ำน    
หมู่ที่ ๑  บ้ำนเป้ำ (ในเขต อบต.)        หมู่ที่ ๓  บ้ำนทิก 
หมู่ที่ ๔  บ้ำนพรม      หมู่ที่ ๕  บ้ำนโนนสังข ์
หมู่ที่ ๖  บ้ำนร่องแสนค ำ         หมู่ที ่๘  บ้ำนเป้ำ (ในเขต อบต.) 
หมู่ที่ ๑๐  บ้ำนโนนโก (ในเขต อบต.)    หมู่ที่ ๑๑  บ้ำนโนนชำด 
หมู่ที่ ๑๒  บ้ำนห้วยข่ำ         หมู่ที่ ๑๓  บ้ำนโพธิ์ทอง 

   
2.3 กรอบแนวคิดของการประเมินความพึงพอใจ 

 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  มีกรอบ
แนวคิดตามแผนภาพดังนี้              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

งานบริการสาธารณะ 

- งานด้านกองช่าง  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

- งานด้านการศึกษา 

- งานด้านรายได้หรือภาษี 

- งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

   - ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

   - ด้านช่องทางการให้บริการ 

   - ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

   - ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการประเมิน 

 
3.1 วิธีด าเนินการประเมิน 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณื จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวิธีการด าเนินการประเมินในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมิน 

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ ประชาชนที่ใช้บริการงานด้านกองช่าง การขออนุญาต ปลูกสิ่งก่อสร้าง 
งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี  และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                       
 3.1.2 ตัวแปรและการวัดตัวแปร 

ตัวแปร ที่ใช้ในการประเมินมี 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม นั่นคือ 
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

1.1 ประเภทของงานบริการ 
1.2 เพศ 
1.3 อายุ 
1.4 สถานภาพ 
1.5 อาชีพ 
1.6 การศึกษา 
1.7 รายได้ 
1.8 เวลาที่ใช้บริการ 
1.9 จ านวนการใช้บริการ 

2) ตัวแปรตาม (Dependent variables) 
              ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

การวัดตัวแปร 
1) ตัวแปรอิสระ มีวิธีการวัดตัวแปร  ดังนี้ 
ประเภทของงานบริการ เพศ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา ช่วงเวลาในการขอรับบริการ และจ านวนครั้งใน

การรับบริการ จะใช้การวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ ส่วนตัวแปรอายุ จะใช้การวัดตัวแปรแบบอัตราส่วน  ส าหรับตัว
แปรรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การวัด ตัวแปรแบบอันดับ                     

2) ตัวแปรตาม มีวิธีการวัดตัวแปรในประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้าน นั่นคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยใช้วิธีการวัดตัวแปรแบบอันดับ 
(ordinal scale)  

3.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบส ารวจ 
2) วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
3) น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในรูปของตาราง รวมทั้งแปลผลการวิเคราะห์ 
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3.2.2 สถิติที่ใช้ในการประเมินและการแปลผล 
ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation : S.D) และร้อยละ  
ส่วนการแปลผลความพึงพอใจเพ่ือจัดอันดับความพึงพอใจ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 มีความพึงพอใจในระดับ  มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 มีความพึงพอใจในระดับ  มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 มีความพึงพอใจในระดับ  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 มีความพึงพอใจในระดับ  น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 มีความพึงพอใจในระดับ  น้อยที่สุด 
 

 3.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณื จังหวัดชัยภูมิ ได้แบ่งเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2     ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ตอนที่ 3     สรุป และข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก ได้แก่ ประเภทของงานบริการ เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้ จ านวนครั้งในการขอรับบริการ และช่วงเวลาในการขอรับบริการ ผลปรากฏดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามตัวแปร ประเภทของงานบริการ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
                การศึกษา รายได้ จ านวนครั้งในการขอรับบริการ และช่วงเวลาในการขอรับบริการ  

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของงานบริการ 
              งานด้านกองช่าง  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
              งานด้านการศึกษา 
              งานด้านรายได้หรือภาษี 
              งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 
40 
41 
40 
40 

 
20.0 
20.5 
20.0 
20.0 

รวม 200 100.0 
เพศ 
            ชาย 
            หญิง 

 
89 
111 

 
44.5 
55.5 

รวม 200 100.0 
อาย ุ
            18 – 20 ปี 
            21 – 40 ปี 
            41 – 60 ปี 
            61 ปีขึ้นไป 

 
6 

110 
80 
4 

 
3.0 
55.0 
40.0 
2.0 

รวม 200 100.0 
 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ 

โสด 
สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง 

 
40 
149 
11 

 
20.0 
74.5 
5.5 

รวม 200 100.0 



อาชีพ 
เกษตรกรรม 
รับจ้างทั่วไป 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 
ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
นักเรยีน/นักศึกษา 
ว่างงาน 

 
83 
37 
13 
24 
17 
12 
14 

 
41.5 
18.5 
6.5 
12.0 
8.5 
6.0 
7.0 

รวม 200 100.0 
 
การศึกษา 

ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า/ไม่ได้เรียน 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
 

49 
40 
52 
18 
38 
3 

 
 

24.5 
20.0 
26.0 
9.0 
19.0 
1.5 

รวม 200 100.0 
 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
รายได้ต่อเดือน 
             ไม่มีรายได้ 

1 – 5,000 บาท 
5,001 – 10,000 บาท 
10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท 
20,001 บาทขึ้นไป 

 
19 
36 
71 
53 
17 
4 

 
9.5 
18.0 
35.5 
26.5 
8.5 
2.0 

รวม 200 100.0 
 
จ านวนครั้งในการขอรับบริการ 

1 – 5 ครั้ง/ปี 
6 – 10 ครั้ง/ปี 
11 – 15 ครั้ง/ปี 
มากกว่า 15 ครั้ง/ปี 

 
 

89 
92 
17 
2 

 
 

44.5 
46.0 
8.5 
1.0 

รวม 200 100.0 
ช่วงเวลาในการขอรับบริการ 

08.30 – 10.00 น. 
10.01 – 12.00 น. 
12.01 – 14.00 น. 
14.01 น. – ปดดท าการ 

 
58 
84 
40 
18 

 
29.0 
42.0 
20.0 
9.0 

รวม 200 100.0 
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จากตารางที่  1  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน จากผู้มาใช้บริการ                     
งานด้านกองช่าง  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือภาษี และงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 
ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.5 โดยส่วนมาก   มีอายุระหว่าง 21 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา
คือ 41 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนมาก  มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 74.5 รองลงมาคือ โสด คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 

 

ผลการวิเคราะห์ด้านอาชีพ พบว่า ผู้รับบริการส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 41.5 
รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 18.5 โดยส่วนมากมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คิดเป็นร้อยละ 
26.0 รองลงมาคือ ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า/ไม่ได้เรียน คิดเป็นร้อยละ 24.5 

 

 ผลการวิเคราะห์ด้านรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท                
คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคอื 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 
 

จ านวนครั้งในการขอรับบริการส่วนมากเท่ากับ 6 – 10 ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ 1 – 5 
ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 44.5 และส่วนมากมาขอรับบริการในเวลา  10.01 – 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 42.0 
รองลงมาคือ 08.30 – 10.00 เวลา น. คิดเป็นร้อยละ 29.0 
 
4.2 ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
  

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เป้า ในภาพรวม 
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  แยกตามด้านต่างๆ               
   

ด้านที่ประเมิน x    S.D    ร้อยละ         ระดับความพึงพอใจ 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.67 
4.67 
4.69 
4.60 

0.45 
0.47 
0.49 
0.46 

93.40 
93.40 
93.80 
92.00 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.66 0.47 93.20 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  อ า เภอเกษตรสมบูรณ์จั งหวัดชัยภูมิ  ภาพรวมผู้ รับบริการมีความพึงพอใจ                  
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 หรือร้อยละ 93.20 ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏ
ว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 หรือร้อยละ 93.80 รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 หรือร้อยละ 93.40 และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 หรือร้อยละ 92.00  
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ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าแยกตามงานต่างๆ                                  

งานที่ประเมิน x  S.D    ร้อยละ       ระดับความพึงพอใจ 
งานด้านกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
งานด้านการศึกษา 
งานด้านรายได้หรือภาษี 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

4.70 
4.80 
4.49 
4.69 

0.46 
0.37 
0.57 
0.48 

94.00 
96.00 
89.80 
93.80 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

รวม 4.66 0.47 93.20 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่  3 พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ                  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ แยกตามงานต่างๆ ภาพรวมความพึง
พอใจ   อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.66 หรือร้อยละ 93.20 โดยงานด้านการศึกษา มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 หรือร้อยละ 96.00 รองลงมาคือ งานด้านกองช่าง การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 หรือร้อยละ 94.00 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.69 หรือร้อยละ 93.80 และงานด้านรายได้หรือภาษี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 หรือร้อยละ 89.80 
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บทที่ 5 
สรุป และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการประเมิน 
 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย  4.67 หรือร้อยละ 93.40                
หากพิจารณาตามประเภทของงานพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานด้านกองช่าง  การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง และงานด้านการศึกษา มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 หรือร้อยละ 95.80 รองลงมาเป็นงาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.75 หรือร้อยละ 95.00 จะเห็นได้ว่า ผู้รับบริการมีความ   
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า มีขั้นตอนในการให้บริการที่มี
ความชัดเจน มีความสะดวกรวดเร็ว มีการจัดล าดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มารับ
บริการ 
 2. ด้านช่องทางการให้บริการ 

 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย  4.67 หรือร้อยละ 93.40               
หากพิจารณาตามประเภทของงานพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษามากที่สุด มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.86 หรือร้อยละ 97.20 จะเห็นได้ว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีความ
ชัดเจน และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ  
 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.69 หรือ ร้อยละ 93.80               
หากพิจารณาตามประเภทของงานพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานด้านกองช่าง การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง  มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 หรือร้อยละ 96.00 รองลงมาเป็นงานด้านการศึกษา มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.77 หรือร้อยละ 95.40 จะเห็นได้ว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการมีใบหน้าที่ยิ้มแย้ม
แจ่มใสเป็นกันเอง ท างานเป็นระบบระเบียบ และถูกต้องตามข้ันตอนท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  

 

 4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย  4.60 หรือร้อยละ 92.00                
หากพิจารณาตามประเภทของงานพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานด้านการศึกษามากที่สุด มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.79 หรือร้อยละ 95.80 รองลงมาเป็นงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.75 หรือร้อยละ 95.00 จะเห็นได้ว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ   ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า มีสถานที่ท่ีสะดวกสบายในการให้บริการในตัวอาคารมีการแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย  และเพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลให้ผู้มารับบริการเกิดความพึง
พอใจ  
 
 
 
 
 



      -12- 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ  ที่ค านึงถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้รับบริการมักจะมีความคาดหวังในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ 
องค์กรจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 
โดยต้องผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติด้วยการใช้เครื่องมือทางการบริหารต่างๆ  

 2. การจัดท าแผนจะต้องให้องค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจั ง โดยจะต้อง
จัดล าดับความส าคัญของโครงการที่จะด าเนินการให้ชัดเจนมากท่ีสุด 

 3. ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ควรเน้นเฉพาะเรื่องระเบียบปฏิบัติราชการ ของ        
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ควรให้ความส าคัญกับการวางแผนการตลาดตามความต้องการของ
ประชาชน เทคนิคการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารองค์กรเชิงธุรกิจ 

 4. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยวางแผนพัฒนาบนพ้ืนฐานของ
ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด เพ่ือก่อให้เกิดรายได้กับท้องถิ่นและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

 5. ควรศึกษาดูงานในท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่มีการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ได้ประสบความส าเร็จ และน ามา
ประยุกต์กับองค์กร เพ่ือช่วยให้การพัฒนาองค์กรประสบความส าเร็จได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
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แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงใน        หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
 

1. ประเภทของการขอใช้บริการ 
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
งานด้านการศึกษา 
งานด้านรายได้หรือภาษี 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 

2. เพศ  
      ชาย  หญิง 
 

3.  อายุ..............ปี 
 

4.  สถานภาพ  
 โสด                  สมรส   หม้าย/หย่าร้าง 

5.  อาชีพ 
 เกษตรกรรม      รับจ้างทั่วไป   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ            
 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท    ค้าขาย/อาชีพอิสระ    นักเรียน/นักศึกษา 
 ว่างงาน         อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 
 

6. การศึกษาที่ส าเร็จสูงสุด 
 ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า/ไม่ได้เรียน      มัธยมศึกษาตอนต้น   
 มัธยมศึกษาตอนปลาย         อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 ปริญญาตรี                สูงกว่าปริญญาตรี 
 

7.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท/เดือน) 
 ไม่มีรายได้    1- 5,000 บาท   5,001- 10,000 บาท        

  10,001- 15,000 บาท   15,001- 20,000 บาท   20,001 บาทขึ้นไป 
 

8.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่านมารับบริการที่หน่วยงานนี้บ่อยเพียงใด 
 1-5 ครั้ง/ปี   6 -10 ครั้ง/ปี   11-15 ครั้ง/ปี   มากกว่า 15 ครั้ง/ปี 
 

9. ช่วงเวลาในการขอรับบริการ 
  08.30 - 10.00 น.  10.01 - 12.00 น.  12.01 – 14.00 น.         
 14.01 น. – ปดดท าการ  อ่ืนๆ (ระบ)ุ....................................  
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ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  √ ในช่องว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน       
 

 
ความพึงพอใจในการให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1.  ความชัดเจนในการสื่อสารถึงขัน้ตอนในการให้บริการ      
2.  ความถูกต้องของขั้นตอนการให้บริการที่ก าหนด      
3.  ความรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ      
4.  การจัดล าดับก่อนหลังของผู้มารับบริการ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย และเพียงพอ      
2. แต่ละช่องทางการใหบ้ริการไมยุ่่งยาก ไม่ซับซ้อน และมีความชัดเจน      
3. แต่ละช่องทางการให้บริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1.  ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหนา้ที่ในการให้บริการ      
2.  เจ้าหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมให้บริการ      
3.  ความถูกต้องในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี      
4.  ความรวดเร็วในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี      
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. ความพร้อมของสถานท่ีในการให้บริการ      
2. ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ต่อการให้บริการ      
3. ความสะอาด ความเป็นระเบยีบ ของสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์              
ในการให้บริการ 
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