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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักถึง 
ความส าคัญของการบริหารจัดการ ที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ โดย
มุ่งหวังที่จะให้บริการขององค์การด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจที่สุด การ
ด าเนินงานตามพันธกิจขององค์การ จึงจ าเป็นต้องได้รับการทบทวน ติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม จึงได้
มอบหมายให้ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   
 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 

  1. เพ่ือศึกษาระดับของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) งานด้านโยธาการ
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  2) งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  3) งานด้านรายได้หรือ
ภาษี   4)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ซ่ึงครอบคลุมกรอบความพึงพอใจดังนี้  ความ
พึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ   ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก      
 2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
ระเบียบวิธีในการประเมิน 
 

  การประเมินครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  เก็บข้อมูลจากตัวอย่างของประชากร
ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม โดยใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ    
ยามาเน่  (yamane) และผู้วิจัยใช้สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) 



รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ปีงบประมาณ 
2564  

ข 

 

 

และวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( purposive sampling ) ร่วมกับการเลือกตัวอย่างแบบใช้
วิจารณญาณ ( judgment sampling )    เนื่องจากการด าเนินงานอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด19 
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีโทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นหลัก โดยขอทะเบียนรายชื่อ
และเบอร์โทรศัพท์จากองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น าชุมชน เพ่ือหลีกเลี่ยงการพูดคุยแบบเห็นหน้า   
ประกอบกับการลงพ้ืนที่บางแห่งที่ไม่ใช่พ้ืนที่เสี่ยงโรคโควิด 19โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้น า
ชุมชน  การเก็บรวบรวมข้อมูลภายในเดือนกันยายน  2564  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบ
ส ารวจที่ผู้ประเมินได้พัฒนาจากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   โดยครอบคลุมความ
พึงพอใจดังต่อไปนี้   ด้านขั้นตอนการให้บริการ   ด้านช่องทางการให้บริการ   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  จากนั้นน าเครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้าง (construct validity) และความถูกต้องความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) 
ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence: IOC) ของความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 ทุกข้อ  ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ประเมินใช้ค่าสถิติดังนี้ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการประเมิน 
 

 การสรุปผลประเมินผู้ประเมินน าเสนอโดยเรียงล าดับด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยของงานจาก
มากไปน้อย ดังนี้ 
   ล าดับที่ 1 งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  พบว่ามีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.31 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับ 10  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับได้ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (=4.79) คิดเป็น    ร้อยละ 95.72 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับ10 ด้านขั้นตอนการให้บริการ( =4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.26 มีคะแนนคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับ10  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( =4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.15 มีคะแนน
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10   ด้านช่องทางการให้บริการ (=4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.54 
มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 9 ตามล าดับ 
 
  ล าดับท่ี 2 งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะพบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.17 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ
10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับได้ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ (=4.79) คิดเป็นร้อยละ 95.72 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ (=4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.26 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ
10  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( =4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.15 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับ10  ด้านช่องทางการให้บริการ ( =4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.54 มีคะแนนคุณภาพ
การให้บริการอยู่ในระดับ 9 ตามล าดับ 
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  ล าดับที่ 3 งานด้านรายได้หรือภาษี   พบว่า มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (=4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.16 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับได้ดังนี้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
(=4.80) คิดเป็นร้อยละ 95.91 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ (=4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.62 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก ( =4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.77 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับ 9  
ด้านช่องทางการให้บริการ (=4.72)  คิดเป็น ร้อยละ 94.32 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับ 9  ตามล าดับ    
  ล าดับที่ 4 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  พบว่ามีความพึงพอใจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.12 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับ10   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับได้ดังนี้   
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (=4.79) คิดเป็น ร้อยละ 95.75 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับ10  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (=4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.65  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับ 10  ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( =4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.82 มีคะแนนคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับ 9 ด้านช่องทางการให้บริการ ( =4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.24 มีคะแนน
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 9 ตามล าดับ 
 
 สรุปผล  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนยายหอม โดยภาพรวมทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.19 มี
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละงานพบว่า  อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกงาน  เรียงล าดับดังนี้ งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (=4.77) คิดเป็นร้อยละ 
95.31 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  รองลงมาคือ  งานด้านรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ (  = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.17 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  งานด้าน
รายได้หรือภาษี   (=4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.16 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10   และ 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (=4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.12 มีคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับ 10  ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   วิเคราะห์ได้ว่า ด้านเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดี เช่น  มี
ความเป็นกันเอง  ให้ความช่วยเหลือ แนะน าดี  ขยันท างานดี  ให้ค าอธิบายขั้นตอนและราคาที่ต้อ ง
เสียภาษีดี  ท างานเร็ว   ส่วนข้อแนะน าในแต่ละงานมีดังนี้   งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง    ขั้นตอนการขออนุญาตไม่ยุงยาก  การด าเนินงานรอไม่นานเกิน   อุปกรณ์ส านักงานมี
ครบ  เป็นสิ่งที่ดีควรรักษาไว้  ส าหรับงานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ     ควรดูแลเรื่องดิน
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บนถนนที่รถบรรทุกดินท าตกไว้  ควรตัดใบไม้ที่พันสายไฟฟ้า   ควรเพ่ิมเวลาเก็บขยะโดยเฉพาะ
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แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนยำยหอม 
ส่วนที่ 1 ควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรในงำนด้ำนโยธำกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง   
ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมพึงพอใจตำมควำมเห็นของผู้รับบริกำร 
 

ควำมพึงพอใจในงำนด้ำนโยธำกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง    
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง    

มำก มำก
ที่สุด 

ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 
1. ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร  ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว      
2.  ควำมชัดเจนในกำรชี้แจงขั้นตอนในกำรให้บริกำร  หรือ มีกำรแจ้งสำเหตุและวิธีแก้ไข 
ข้อขัดข้องของกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง 

     

3.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง กรอกง่ำย สะดวก ไม่ซ้ ำซ้อน      
4. ระยะเวลำในกำรให้บริกำรเหมำะสม ไม่รอนำนเกินสมควร      
5. ขั้นตอนกำรให้บริกำร  มีควำมโปร่งใส และด ำเนินตำมที่กฎหมำยก ำหนด           
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
1. มีกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย เช่น  ผ่ำนผู้น ำชุมชน  บอร์ด
ประชำสัมพันธ์  จดหมำยข่ำว  หอกระจำยข่ำว    

     

2. มีช่องทำงกำรให้บริกำร ที่หลำกหลำย เช่น  โทรศัพท์      
3. มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง      
4. มีช่องทำงกำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น กล่องรับควำมเห็น ผู้น ำชุมชน        
5. มีกำรติดต่อให้ข้อมูลทำงออนไลน์ เช่น เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น      
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
1. มีกำรแต่งกำยเหมำะสม       
2. มีควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทดี เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยำศัยดี      
3. มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร ให้ค ำแนะน ำ  ตอบข้อซักถำมได้ชัดเจนถูกต้อง      
4. สำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม ทันท่วงที       
5. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรให้บริกำร       
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1.  สถำนที่ติดต่อให้บริกำร  สะอำด ถูกสุขลักษณะ  และเหมำะสม       
2.  ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นต่อกำรให้บริกำร  เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี  
น้ ำดื่ม  ฯลฯ 

     

3.  อุปกรณ์ในกำรให้บริกำรมีคุณภำพ และทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร      
4.  มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำรชัดเจน และเข้ำใจง่ำย      
5.  มีสื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนกำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำงให้ประชำชนทรำบ
ล่วงหน้ำอย่ำงท่ัวถึง เช่น  ป้ำยประชำสัมพันธ์  คู่มือ แผ่นพับ  เอกสำร  สื่อบุคคล      

     

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ......................................................................................................................................... ..... 
............................................................................. .......................................................................................................... ... 
.............................................................. .............................................................. .............................................................. 
.............................................................. .............................................................. .............................................................. 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนยำยหอม 
ส่วนที่ 1 ควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรในงำนด้ำนรักษำควำมสะอำดในที่สำธำรณะ 
ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมพึงพอใจตำมควำมเห็นของผู้รับบริกำร 
 

ควำมพึงพอใจในงำนด้ำนรักษำควำมสะอำดในที่สำธำรณะ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง    

มำก มำก
ที่สุด 



ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 
1. ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร  ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว      
2.  ควำมชัดเจนในกำรชี้แจงขั้นตอนในกำรให้บริกำร  หรือ มีกำรแจ้งสำเหตุและวิธีแก้ไข 
ข้อขัดข้องของงำนด้ำนรักษำควำมสะอำดในที่สำธำรณะ 

     

3. ระยะเวลำในกำรให้บริกำรเหมำะสม ไม่รอนำนเกินสมควร      
4. ขั้นตอนกำรให้บริกำร  มีควำมโปร่งใส และครอบคลุมพ้ืนที่      
5. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเป็นตำมที่สำธำรณสุขก ำหนด           
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
1. มีกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย เช่น  ผ่ำนผู้น ำชุมชน  บอร์ด
ประชำสัมพันธ์  จดหมำยข่ำว  หอกระจำยข่ำว    

     

2. มีช่องทำงกำรให้บริกำร ที่หลำกหลำย เช่น  ติดต่อทำงโทรศัพท์      
3. มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงงำนด้ำนรักษำควำมสะอำดในที่สำธำรณะ      
4. มีช่องทำงกำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น กล่องรับควำมเห็น ผู้น ำชุมชน        
5. มีกำรติดต่อให้ข้อมูลทำงออนไลน์ เช่น เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น      
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
1. มีกำรแต่งกำยเหมำะสม       
2. มีควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทดี เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยำศัยดี      
3. มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร ให้ค ำแนะน ำ  ตอบข้อซักถำมได้ชัดเจนถูกต้อง      
4. สำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม ทันท่วงที       
5. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรให้บริกำร       
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1.  สถำนที่ติดต่อให้บริกำร สะอำด ถูกสุขลักษณะ  และเหมำะสม       
2.  ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นต่อกำรให้บริกำร  เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี  
น้ ำดื่ม  ฯลฯ 

     

3.  อุปกรณ์ในกำรให้บริกำรมีคุณภำพ และทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร      
4.  มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำรชัดเจน และเข้ำใจง่ำย      
5.  มีสื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนด้ำนรักษำควำมสะอำดในที่สำธำรณะให้ประชำชน
ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทั่วถึง เช่น  ป้ำยประชำสัมพันธ์  คู่มือ แผ่นพับ  เอกสำร  สื่อบุคคล      

     

ส่วนที่2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ .......................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนยำยหอม 
ส่วนที่ 1 ควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรในงำนด้ำนรำยได้หรือภำษี    
ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมพึงพอใจตำมควำมเห็นของผู้รับบริกำร 
 

ควำมพึงพอใจในงำนด้ำนรำยได้หรือภำษี    
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง    

มำก มำก
ที่สุด 

ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 
1. ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร  ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว      
2.  ควำมชัดเจนในกำรชี้แจงขั้นตอนในกำรให้บริกำร  หรือ มีกำรแจ้งสำเหตุและวิธีแก้ไข 
ข้อขัดข้องของงำนด้ำนรำยได้หรือภำษี    

     

3.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง กรอกง่ำย สะดวก ไม่ซ้ ำซ้อน      
4. ระยะเวลำในกำรให้บริกำรเหมำะสม ไม่รอนำนเกินสมควร      



5. ขั้นตอนกำรให้บริกำร  มีควำมโปร่งใส และด ำเนินตำมที่กฎหมำยก ำหนด           
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
1. มีกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย เช่น  ผ่ำนผู้น ำชุมชน  บอร์ด
ประชำสัมพันธ์  จดหมำยข่ำว  หอกระจำยข่ำว    

     

2. มีช่องทำงกำรให้บริกำร ที่หลำกหลำย เช่น  เจ้ำหน้ำที่ไปเก็บ  มำจ่ำยเอง  โอนผ่ำน
ธนำคำร 

     

3. มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงงำนด้ำนรำยได้หรือภำษี         
4. มีช่องทำงกำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น กล่องรับควำมเห็น ผู้น ำชุมชน        
5. มีกำรติดต่อให้ข้อมูลทำงออนไลน์ เช่น เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น      
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
1. มีกำรแต่งกำยเหมำะสม       
2. มีควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทดี เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยำศัยดี      
3. มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร ให้ค ำแนะน ำ  ตอบข้อซักถำมได้ชัดเจนถูกต้อง      
4. สำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม ทันท่วงที       
5. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรให้บริกำร       
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1.  สถำนที่ติดต่อให้บริกำร  สะอำด ถูกสุขลักษณะ  และเหมำะสม       
2.  ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นต่อกำรให้บริกำร  เช่น โต๊ะ เก้ำอ้ี  
น้ ำดื่ม  ฯลฯ 

     

3.  อุปกรณ์ในกำรให้บริกำรมีคุณภำพ และทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร      
4.  มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำรชัดเจน และเข้ำใจง่ำย      
5.  มีสื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนด้ำนรำยได้หรือภำษี   ให้ประชำชนทรำบล่วงหน้ำ
อย่ำงทั่วถึง เช่น  ป้ำยประชำสัมพันธ์  คู่มือ แผ่นพับ  เอกสำร  สื่อบุคคล      

     

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ................................................................................................................................... ........... 
............................................................................. .......................................................................................................... ... 
.............................................................. .............................................................. .............................................................. 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนยำยหอม 
ส่วนที่ 1 ควำมพึงพอใจต่อกำรรับบริกำรในงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม   
ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมพึงพอใจตำมควำมเห็นของผู้รับบริกำร 
 

ควำมพึงพอใจในงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม   
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปำน
กลำง    

มำก มำก
ที่สุด 

ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 
1. ขั้นตอนกำรขอรับบริกำร  ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน และมีควำมคล่องตัว      
2.  ควำมชัดเจนในกำรชี้แจงขั้นตอนในกำรให้บริกำร  หรือ มีกำรแจ้งสำเหตุและวิธีแก้ไข 
ข้อขัดข้องของงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม   

     

3. ระยะเวลำในกำรให้บริกำรเหมำะสม ไม่รอนำนเกินสมควร      
4. ขั้นตอนกำรให้บริกำร  มีควำมโปร่งใส และครอบคลุมพ้ืนที่      
5. ขั้นตอนกำรให้บริกำร เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด           
ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 
1. มีกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย เช่น  ผ่ำนผู้น ำชุมชน  บอร์ด
ประชำสัมพันธ์  จดหมำยข่ำว  หอกระจำยข่ำว    

     

2. มีช่องทำงกำรให้บริกำร ที่หลำกหลำย เช่น  ติดต่อทำงโทรศัพท์         
3. มีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม        



4. มีช่องทำงกำรเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อกำรให้บริกำร เช่น กล่องรับควำมเห็น ผู้น ำชุมชน        
5. มีกำรติดต่อให้ข้อมูลทำงออนไลน์ เช่น เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น      
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร 
1. มีกำรแต่งกำยเหมำะสม       
2. มีควำมสุภำพ กิริยำมำรยำทดี เป็นมิตร มีรอยยิ้ม อัธยำศัยดี      
3. มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร ให้ค ำแนะน ำ  ตอบข้อซักถำมได้ชัดเจนถูกต้อง      
4. สำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่ำงเหมำะสม ทันท่วงที       
5. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรให้บริกำร       
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
1.  สถำนที่ให้บริกำร สะอำดถูกสุขลักษณะ  และเหมำะสม เช่น มีทำงลำด  มีสุขำเฉพำะ       
2.  ควำมเพียงพอของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีจ ำเป็นต่องำนด้ำนพัฒนำชุมชนและ
สวัสดิกำรสังคม  เช่น มีเก้ำอ้ีนั่งรอ  น้ ำดื่ม   

     

3.  อุปกรณ์ในกำรให้บริกำรงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม  มีคุณภำพ และ
ทันสมัย     

     

4.  มีป้ำยข้อควำมบอกจุดบริกำรชัดเจน และเข้ำใจง่ำย      
5. มีสื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม  เช่น  คู่มือ 
แผ่นพับ  เอกสำร  ป้ำยประชำสัมพันธ์  รถกระจำยเสียง  สื่อบุคคล      

     

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ .......................................................... ................................................. ......................................... 
.............................................................. .............................................................. .............................................................. 
.............................................................. .............................................................. .............................................................. 



รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ปีงบประมาณ 
2564 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

ทีมงานด าเนินการประเมิน 
 

1. ผู้รับผิดชอบการประเมิน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรน าชู  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  ภาควิชาพ้ืนฐานทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2. ผู้ช่วยในการด าเนินการประเมิน 
อาจารย์ ดร. ศศิพัชร  จ าปา 
อาจารย์ ดร. ชัยรัตน์   โตศิลา 
อาจารย์ ดร. กิ่งแก้ว   สุวรรณคีรี 
อาจารย์ ดร. สุธิดา    สองสีดา 
อาจารย์ ผศ.ดร. พิชชา   บัวแย้ม 
อาจารย์ ดร. วาสนา    โล่ห์สุวรรณ 
  

3. ผู้ร่วมการด าเนินการประเมิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

 
 
  
 





 

 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 
 การปกครองท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่รัฐบาลมอบ
อ านาจในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ โดยหลักการกระจายอ านาจและให้อิสระแก่ท้องถิ่นเพ่ือ
ปกครองตนเอง โดยให้ความส าคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ให้มีการ
กระจายอ านาจให้กับท้องถิ่น โดยเน้นให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเอง มีอิสระในการก าหนดทิศทางใน
การบริหารท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งมีอิสระในการบริหารงานทั้งทางด้านการบริหารก าลังคน และ
งบประมาณ ทั้งนี้เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 
 สภาต าบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปี
เฉล่ียไม่ต ่ากว่าปีละหน่ึงแสนห้าหม่ืนบาท หรือตามเกณฑ์รายไดเ้ฉล่ียในวรรคสอง อาจจดัตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลไดโ้ดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  โดยยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล   เหตุที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลขึ้นมาใหม่นั้น เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจการปกครองสู่ประชาชนมากขึ้น จึง
ได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ “สภาต าบล” ที่มีอยู่เดิม และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 โดยให้มีการยกฐานะสภาต าบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด ขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542) ในการพัฒนาต าบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(มาตรา 66) โดยมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)  
  (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
            (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
         (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
            (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
            (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            (8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
            (9) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็น และสมควร 
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 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลอาจท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  (มาตรา 
68)  
            (1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
            (2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
           (3) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
            (4) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
            (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
            (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
            (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
            (8) การคุ้มครองดูและและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
             (9)  การหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
            (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
            (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
            (12) การท่องเที่ยว 
  (13) การผังเมือง 
 ตามเอกสารของส านักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว380  ประกาศ
เรื่องก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างของ   การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นใน พ.ศ. 2558    ในมิติที่ 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ
ก าหนดให้การส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงาน
เอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องมีการส ารวจหรือประเมินความพึง
พอใจอย่างน้อย 4 งาน เช่น  
  (1) งานด้านบริการกฎหมาย 
            (2) งานด้านทะเบียน 
           (3) งานด้านโยธา  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
            (4) งานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล 
            (5) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
            (6) งานด้านการศึกษา 
            (7) งานด้านเทศกิจ  หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
            (8) งานด้านรายได้หรือภาษี 
  (9) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
            (10) งานด้านสาธารณสุข 
            (11) งานด้านอื่นๆ 
 เนื่องจากการประเมินในมิติที่ 2  เป็นมิติที่เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ดังนั้นการ
ส ารวจครั้งนี้จึงใช้หลักคุณภาพการให้บริการและปัจจัยที่ก าหนดคุณภาพการให้บริการตามรูปแบบ  
SERVQUAL ของ Parasuraman   โดยปรับให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส านักงาน  ก.จ. ก.ท. 
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และ ก. อบต.  ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ  ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการความพึง
พอใจต่อช่องทางการให้บริการ   ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวก      
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เห็นความส าคัญ
ของการพัฒนา และความจ าเป็นของการบริหารจัดการที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  และเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ตั้งใจทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนยายหอม จึงได้ร่วมมือกับภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์    มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาย
หอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพ่ือน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
 1. เพ่ือศึกษาระดับของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1) งานด้านโยธาการ
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  2) งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  3) งานด้านรายได้หรือ
ภาษี   4)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ซึ่งครอบคลุมกรอบความพึงพอใจดังนี้  ความ
พึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ   ความพึงพอใจต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก      
 2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
 
ขอบเขตกำรประเมิน 
 

 1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนยายหอม ครั้งนี้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลดอนยาย
หอม อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ในแต่ละเรื่อง 
 

  2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
  การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมในงานดังต่อไปนี้ ได้แก่  

  2.1  งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
  2.2  งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
  2.3  งานด้านรายได้หรือภาษี    
  2.4  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
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   3. ขอบเขตด้ำนประชำกร และตัวอย่ำง 

      ประชากรและตัวอย่างในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คือ  ประชาชนที่รับบริการ 
ในงานดังต่อไปนี้ 1) งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  2) งานด้านรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ  3) งานด้านรายได้หรือภาษี   4)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  อย่างน้อย 1 
ครั้ง ใน 1 ปีที่ผ่านมา 
 

 4. ขอบเขตด้ำนตัวแปรในกำรศึกษำ 
 ตัวแปรในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ครั้งนี ้คือ ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการแต่ละภาระงานในด้านต่อไปนี้ 

 - ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
 - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
 - ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
 - ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1. ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาย
หอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผู้ที่รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ในงาน
ดังต่อไปนี้  1) งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  2) งานด้านรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ  3) งานด้านรายได้หรือภาษี   4)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความรู้สึก ท่าทาง ความคิดเห็นหรือทัศนคติ
ที่เกิดขึ้นของผู้รับบริการ ภายหลังจากได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ในงาน
ดังต่อไปนี้    1) งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  2) งานด้านรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ  3) งานด้านรายได้หรือภาษี   4)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  โดยแต่ละ
เรื่องครอบคลุมใน 4 ด้าน ดังนี้ 
          2.1 ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึก ท่าทาง ความ
คิดเห็นหรือทัศนคติที่เกิดขึ้นของผู้รับบริการต่อขั้นตอนการขอรับบริการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการ  
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว ความรวดเร็วในการให้บริการ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 
และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ   (เรียงตามล าดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ระยะเวลา
การให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ เป็นต้น        
    2.2 ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  หมายถึง  ความรู้สึก ท่าทาง ความ
คิดเห็นหรือทัศนคติที่เกิดขึ้นของผู้รับบริการต่อช่องทางการให้บริการ  ได้แก่  การมีประชาสัมพันธ์
ช่องทางการให้บริการ   มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย  ความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางการ
ให้บริการ  มีช่องทางการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ มีการติดต่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น      
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 2.3 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง  ความรู้สึก ท่าทาง ความ
คิดเห็นหรือทัศนคติที่เกิดขึ้นของผู้รับบริการต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ได้แก่ ความสุภาพ กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย  ให้ค าแนะน า     ช่วย
แก้ปัญหาได้ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การไม่รับสินบน การไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น 
          2.4 ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง  ความรู้สึก ท่าทาง ความ
คิดเห็นหรือทัศนคติที่เกิดขึ้นของผู้รับบริการต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน 
สะดวกในการเดินทางมารับบริการ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า 
โรงอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ความ
เพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ 
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ  ป้ายข้อความบอกจุด
บริการ/ป้าย ประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มีสื่อแจ้งให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับงานที่
ประเมิน เช่น หอกระจายข่าว  รถกระจายข่าว  จดหมาย  สื่อบุคคล เป็นต้น 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาย
หอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นองค์กรในการบริหารจัดการพัฒนาต าบล  และเป็นไปตาม
นโยบายกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นในการบริหารกิจการของต าบล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
     4. งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง    หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
และงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม เกี่ยวกับงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง   เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
     5  งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมต่างๆ และ
งานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม เกี่ยวกับงานด้านรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน  
    6  งานด้านรายได้หรือภาษี   หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ และงานบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม เกี่ยวกับงานด้านรายได้หรือภาษี   เพ่ือให้มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการแก่ประชาชน  
    7  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่างๆ และงาน
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม เกี่ยวกับงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ผู้บริหารและปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ทราบข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในงานดังต่อไปนี้   งานด้านโยธาการขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง   งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ   งานด้านรายได้หรือภาษี     งานด้าน
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พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม รวมทั้งข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงคุณภาพงานบริการ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพและตอบสนองกับความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การประเมินและส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาย

หอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาความพึง
พอใจของผู้รับบริการ จึงน าเสนอข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอมและ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม 
2. การประเมินมิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
3. แนวความคิดเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ (Public Service)  
4. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 
1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ตั้งอยู่เลขที่ 555 หมู่ที่ 3 ต าบลดอนยาย

หอม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองนครปฐม ประมาณ  17  
กิโลเมตร  และห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ประมาณ 9 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดกลาง (ณ วันที่ 2มีนาคม พ.ศ.2538)  มีเนื้อที่ประมาณ  35.25  ตาราง
กิโลเมตร  หรือประมาณ 22,031.25  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ต าบลข้างเคียง  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลถนนขาด อ าเภอเมืองนครปฐมและ  ต าบลบาง
ระก าอ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

  ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลตลาดจินดา  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลบางระก าและต าบลโคกพระเจดีย์  อ าเภอ

นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบางแขม  อ าเภอเมืองนครปฐมและต าบล

ดอนคา   อ าเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ

ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ท านา ท าสวน ตลอดจนเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงกุ้ง และเลี้ยงปลา ไม่มีป่า
เขาหรือแม่น้ าขนาดใหญ่ แต่จะมีล าคลองธรรมชาติ คือ คลองรางกระทุ่ม ,คลองควาย , คลองหัวโคก, 
คลองรางยายปิง ,คลองรางบัว ,คลองหนองหญ้าปล้อง ,คลองดอนยายหอม ,คลองวังกุ่ม ,คลองขุน
เทพ ,คลองดอนสามสิบ ,คลองล ายายหอมใหญ่ ,คลองเขมรชุมนุม ,คลองล าพญา ,คลองพระยาพาย
เรือ ,คลองตาลเดี่ยว ,คลองน้อยดอนขนาก ,คลองจระเข้มด ,คลองสิบห้าวา ,คลองดอนหัวนา ,คลอง
รางบางขวัญ ,คลองวงพาด ,คลองตาลสามต้น , คลองยายจิบ ,คลองน้อย ,คลองสะแกราย ,คลอง 
รพช. และคลอง กสช.  (14 คลอง) 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม เป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การพัฒนาเนื่องจากได้มีการ
วางผังเมืองก าหนดพ้ืนที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในที่ดินไว้อย่างเหมาะสม  ตลอดจนการคมนาคมที่สะดวกท า
ให้เป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพท่ีจะรองรับการพัฒนาทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

 
1.2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 1.2.1  เขตการปกครอง  ต าบลดอนยายหอม  มีหมู่บ้านจ านวน  9  หมู่บ้าน  

ประกอบด้วย 
 หมู่ที่  1  ชื่อบ้านดอนยายหอมมี  นายธนู  คงจุ้ย เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  2 ชื่อบ้านดอนยายหอม มีนายณรงค์ชัย  หอมประเสริฐสุขเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  3  ชื่อบ้านดอนยายหอมมีนายอนุชิต   จ าปาศรี     เป็นก านันต าบล 
 หมู่ที่  4 ชื่อบ้านดอนสามสิบ มีนายพีรวัฒน์  บุญมี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  5  ชื่อบ้านทุ่งต้นไทร มีนายสมโภช  ทุมะลิ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  6  ชื่อบ้านตาลเดี่ยวมีนายจรูญศักดิ์ หอมศรีประเสริฐเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  7  ชื่อบ้านดอนขนาก มีนายภานุวัฒน์   สุทธิ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  8  ชื่อบ้านดอนหัวนา มีนายนะริด  จอมทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  9  ชื่อบ้านสะแกราย  มีนายอนุชา   จอมบุญ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาย

หอม เต็มทั้งหมู่บ้าน จ านวน  6  หมู่บ้าน  และอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลบางส่วนและเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดอนยายหอมบางส่วน จ านวน 3  หมู่บ้าน   

 
  1.2.2  หน่วยเลือกตั้ง  จ านวน   8   หน่วย 
   (1)หน่วยเลือกตั้งที่  1 บริเวณบ้านนางอุไร   สมโสก 
   (2) หน่วยเลือกตั้งที่  2 บริเวณท่ีท าการ อบต.ดอนยายหอม 
   (3)หน่วยเลือกตั้งที่  3 บริเวณสนามกีฬากัญญารัตน์  เกิดรื่น 
   (4)หน่วยเลือกตั้งที่  4 บริเวณบ้านนายธงชัย   ใจเด็ด 
   (5)หน่วยเลือกตั้งที่  5 บริเวณศาลตาขุน 
   (6)หน่วยเลือกตั้งที่  6 โรงเรียนวัดดอนขนาก 
            (7) หน่วยเลือกตั้งที่  7 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
   (8)หน่วยเลือกตั้งที่  8 บริเวณหอถังประปาที่ 2 ของหมู่ที่ 8 
              (9)หน่วยเลือกตั้งที่  9 บริเวณบ้านนายสุพจน์   บุญยงค์ 
   (10) หน่วยเลือกตั้งที่  10 บริเวณวัดสะแกราย หมู่ที่ 9 
 
1.3.  จ านวนประชากร 
มีประชากรทั้งสิ้น  5,182  คน  แยกเป็นชาย  ๒,๓86  คน  เป็นหญิง  2,796  

คน  มีจ านวนครัวเรือน  2,014  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  147 .01  
คน/ตารางกิโลเมตร 
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    ที่มา :  ส านักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ข้อมูล    ณ  เดือนพฤษภาคม   2564 

 
 

 
     
1.4.  สภาพทางสังคม 
1.4.1การศึกษา 
-  มีสถานศึกษาในสังกัด  สพฐ.  จ านวน  1  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนวัดดอนขนาก  

ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
- มีสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม  จ านวน  2  แห่ง   

ได้แก่ 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขนาก  ตั้งอยู่หมู่ที่  7 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดอนยายหอม  ตั้งอยู่หมู่ที่  3 
    - มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  จ านวน  1  แห่ง   ได้แก่  มหาวิทยาลัยคริส

เตียน   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
 - มีสถานศึกษาเอกชน  จ านวน  1  แห่ง   ได้แก่    โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

นครปฐม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
 
1.4.2   การสาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    จ านวน  1  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่  3 
 - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน  3  แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่  2, 3, 7 
 - อัตราการมีและใช้ส้วมซึม ร้อยละ 100 

หมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ ๑  ชื่อบ้านดอนยายหอม 
หมู่ที่ ๒  ชื่อบ้านดอนยายหอม 
หมู่ที่ ๓  ชื่อบ้านดอนยายหอม 

165 
10 

144 

79 
7 

168 

    127 
     8 
  195 

206 
15 

363 
หมู่ที่ ๔  ชื่อบ้านดอนสามสิบ 229 347   375 722 
หมู่ที่ ๕  ชื่อบ้านทุ่งต้นไทร 156 236   258 494 
หมู่ที่ ๖  ชื่อบ้านตาลเดี่ยว 67 97     105 202 
หมู่ที่ ๗  ชื่อบ้านดอนขนาก 655 513    786     1,299 
หมูที ่๘  ชื่อบ้านดอนหัวนา 439 712    707 1,419 
หมู่ที่ ๙  ชื่อบ้านสะแกราย 149 227    235 462 

รวม 2,014   2,386 2,796 5,182 
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1.4.3   การรักษาความสงบเรียบร้อย 
    -  ที่พักสายตรวจต าบลดอนยายหอม      จ านวน  1   แห่ง  สถานที่ตั้ง หมู่ที่  7 
 
1.5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
1.5.1 การคมนาคม  การจราจร 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอมมีทางหลวงสายหลักตัดผ่าน 

๑ สาย คือ ถนนสายพระประโทน - บ้านแพ้ว และยังมีเส้นทางเชื่อมติดต่อกับอ าเภอสามพราน  
อ าเภอนครชัยศรี ซึ่งเป็นถนนลาดยางก่อสร้างโดยส านักงานทางหลวงชนบทและส านักงานโยธาธิการ
จังหวัดนครปฐม  ส่วนถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอมที่ใช้เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านจะเป็นถนน คสล. และถนนลูกรัง ซึ่งราษฎรในพื้นที่ได้รับความสะดวกเป็นอย่างดี 

 
 
    5.2  การไฟฟ้า 
  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  ตลอดจนมีไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือส่องสว่างในถนน

สายหลักของแต่ละหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
 
  5.3  การประปา 
  มีการประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน  ครบทุกหมู่บ้าน     
 
1.6. ระบบเศรษฐกิจ  
1.6.1  การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่ เลี้ยงกุ้ง  เลี้ยง

ปลา ท าสวน ท าไร่ ปลูกผัก ปลูกผลไม้  ที่ เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างตามโรงงาน
อุตสาหกรรม 

   
1.6.2  อุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรม  11  แห่ง  ได้แก่ 
1. บริษัท จงฟู่ (กรุงเทพ) จ ากัด    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
2. หจก. ชุมสายธัญญกิจ     ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
3. บริษัท จ้อยจุฑา จ ากัด    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
4. บริษัท ไทเจียซิน จ ากัด    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
5. หจก. แสงสมบูรณ์การช่าง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
6. บริษัท ฟุ้กเฮง ซิลิเกท กลาส จ ากัด   ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
7. บริษัท ยูนิฟ เพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
8. บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จ ากัด   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
9. บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง 2566 จ ากัด   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
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10. บริษัท วิริยกิจ  อุตสาหกรรมพลาสติก   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 
11. บริษัท นิวแหลมทอง ฟูดส์ อินดัสทรีส์ จ ากัด  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 
   
1.6.3  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มอาชีพต่างๆที่จัดตั้งขึ้นในต าบลดอนยายหอม มีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ความ

พร้อมในการรวมกลุ่มของชุมชนต าบลดอนยายหอม  ในการก่อตั้งเป็นกลุ่มใหญ่นั้นยังไม่พร้อมมากนัก
เพราะไม่ค่อยมีเวลาว่าง  ต้องรับจ้างท างานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ความพร้อมในการ
รวมกลุ่ม เดิมนั้นมีความพร้อมพอสมควรแต่ต้องมีการกระตุ้นจูงใจบ้าง  ในบางครั้ง ซึ่งกลุ่มพลัง
มวลชนหรือกลุ่มต่างๆ ที่รวมกันในต าบลดอนยายหอม มีกลุ่มต่างๆ สรุปดังนี้ 

  1. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง – เลี้ยงปลา  หมู่ที่  7  
  2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง - เลี้ยงปลา  หมู่ที่  6   

    3. กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่  4      
  4. กลุ่มเกษตรกรแม่บ้าน  หมู่ที่  9      
  5. กลุ่มอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกราม  หมู่ที่  9    
  6. กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่  8     
  7. กลุ่มเกษตรกรค้าน้ ามันประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  7   

    8. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ า  หมู่ที่  5    
    9. กลุ่มทอผ้า  

 
1.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มี วัด จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่ 
  1. วัดดอนยายหอม  ตั้งอยู่หมู่ที่  3 
  2. วัดดอนขนาก    ตั้งอยู่หมู่ที่  7 
  3. วัดสะแกราย   ตั้งอยู่หมู่ที่  9 
 

  1.7.1 วัดดอนยายหอม  ในอดีตชาวบ้านเรียกว่า วัดโคกยายหอม ปัจจุบันร้างเป็น
โบราณสถาน เรียกว่า "เนินพระ" ต านานเล่าสืบกันมาว่า ยายหอมตั้งบ้านเรือนอยู่ตรงบริเวณนี้ เป็นผู้
เลี้ยงพระยาพาน วัดนี้รกร้างมากว่า 1 พันปีต่อมามีวัดโคกยายหอมอีกตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลดอนยาย
หอม เป็นวัดเก่าแก่จวนร้างเหมือนกัน มีพระสงฆ์ประจ าอยู่ 2-3 รูป สร้างในสมัยใดไม่มีหลักฐาน
ปรากฏ บริเวณพ้ืนที่นี้ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา "พ่อเงินวิทยา" สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการราว พ.ศ. 2398 หลวงพ่อทรัพย์ เจ้าอาวาสวัดงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี 
พิจารณาเห็นสภาพวัดช ารุดทรุดโทรมมาก ไม่อาจบูรณปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นไปได้ และอยู่ในทิศทางที่ตั้ง
ไม่ดีจึงร่วมกับชาวบ้านแถบนี้เลือกสถานที่ตั้งวัดใหม่ขึ้นในทางเหนือ อยู่ระหว่างวัดร้างเนินพระกับวัด
โคกยายหอม เป็นที่นาของนายคงกับนายฉิม ตระกูลอินทนจุ้ย ได้ถวายที่ดินผืนนี้ให้เป็นที่สร้างวัดใหม่ 
เนื้อที่ 8 ไร่ เมื่อ พ.ศ. 2400 หลวงพ่อทรัพย์ได้อาราธนาพระวินัยธร ฮวบพรหมสร อายุ 25 ปี บวช
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ได้ 5 พรรษา จากวัดทอง อ าเภอบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซึ่งก าลังศึกษาปริยัติธรรมที่วัดสุวรรณาราม 
อ าเภอบางกอกน้อย มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก  
 เทศกาลและงานประเพณี  วัดดอนยายหอมมีงานประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาที่เป็น
ศูนย์รวมในการท ากิจกรรมร่วมกันของคณะสงฆ์ ประชาชนในต าบลดอนยายหอม ตลอดจนประชาชน
ที่มีจิตศรัทธาต่อวัดดอนยายหอม ดังนี้ 

1. งานคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อเงิน ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม ของทุกปี 
เพ่ือเป็นการระลึกถึงบุญบารมีของหลวงพ่อเงิน เพ่ือให้ประชาชนในต าบลดอนยายหอมและประชาชน
ทั่วไปที่มีจิตศรัทธาได้สักการะ โดยในช่วงงานดังกล่าวจะมีพิธีบวชพราหมณ์เพ่ือเป็นการรักษาศีล 
ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีของชาวต าบลดอนยายหอม 

2. งานปิดทองกลางเดือน 4 ขึ้น 15 ค่ า ของทุกปี เป็นงานประจ าปีที่จัดขึ้นเพ่ือให้
ประชาชนต าบลดอนยายหอม และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสักการะท าบุญ บ าเพ็ญกุศลปิดทองพระ
พุทธบาท รูปปั้นคุณยายหอม รูปจ าลองหลวงพ่อเงินศิลาเสมาธรรมจักรซึ่งขุดค้นพบที่เนินพระเจดีย์ซึ่ง
อยู่ใกล้วัดดอนยายหอม 

3. งานคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อแช่ม ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม ของทุกปี 
เพ่ือเป็นการระลึกถึงบุญบารมีของหลวงพ่อแช่มที่ได้อุปการคุณต่อชาวต าบลดอนยายหอม และ
ประชาชนทั่วไป   

4. งานตามเทศกาลทางพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา 
ฯ 
 เนินพระ  หรือเนินยายหอม อยู่ที่ต าบลดอนยายหอม จากจังหวัดนครปฐมไปตามถนน
เพชรเกษมสู่ กรุงเทพฯ ประมาณ 15 กิโลเมตร จะมีแยกเลี้ยวขวาเข้าถนนเศรษฐกิจ 2 (บ้านแพ้ว - 
ดอนยายหอม) ประมาณ 9กิโลเมตร จะถึงเนินพระหรือเนินยายหอม ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของถนนลึกเข้า
ไปประมาณ 150 เมตร กลางทุ่งนาใกล้กับถนนสายนครปฐม - อ าเภอบ้านแพ้ว เป็นโบราณสถานที่
เก่าแก่มาก เมื่อ พ.ศ. 2497พระราชธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อเงิน) เจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม ได้ขุดเอา
อิฐที่หักพังแถวชานเนินไปสร้างพระอุโบสถ เมื่อขุดลึกลงไปเล็กน้อยก็พบศิลาเหลี่ยมเขียวสองต้น สูง
ประมาณ 4 เมตร มีลายจ าหลักที่ปลายเสาคล้ายกับ เสาประตูสาญจิเจดีย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช 
กับกวางหมอบ ท าด้วยศิลา 1 ตัว พระพุทธรูปศิลาสมัยทวาราวดี  1 องค์ พระเสมาธรรมจักรท าด้วย
หินแต่หักพัง เสาศิลานี้ตอนบนมีง่ามส าหรับวางพระเสมาธรรมจักร เป็น แบบเดียวกับที่พบในบริเวณ
องค์พระปฐมเจดีย์วัดพระงาม วัดพระประโทน และแบบพระราชวังสนามจันทร์ เสาศิลานี้ เวลานี้อยู่ที่
วัดดอนยายหอม ส่วนกวางหมอบกับพระพุทธรูปส่งไปเก็บไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจาก
โบราณวัตถุที่พบเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันว่า เดิมบริเวณนี้เป็นวัดเก่าและตัวเนินคงจะเป็นฐานเจดีย์ 
ขนาดสูงใหญ่ อยู่ภายในบริเวณวัด ตั้งแต่สมัยทวาราวดีหรือก่อนนั้นมีอายุกว่า 1,000 ปีมาแล้ว ถือว่า
เป็นสถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์และส าคัญ 
 1.7.2 วัดสะแกราย   วัดสะแกรายได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 เมษายน  2530 โดยมี
พระเดชพระคุณท่านพระครูเกษมธรรมนันท์ (หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม) เป็นประธานยกเสาเอก
ในที่ดิน 10  ไร่  โดยนายอรุณ  แอ่นศรี  อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่  9  ร่วมกับพ่ีน้องหมู่บ้านสะแกรายและ
ชาวบ้านล าเอียกจัดซื้อที่ดิน วันที่ 24 มิถุนายน 2535  นายเพียว  มีดี และนายเดช  ทุยหุ่น  ได้หา
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ปลาในคลองห้วยจระเข้ได้พบพระพุทธรูป  2  องค์  หน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ทั้งสองพบ
พระพุทธรูปห่างกัน 30 นาที จึงได้มาถวายไว้ที่ส านักสงฆ์  ส าหรับให้ประชาชนกราบไหว้สักการะเพ่ือ
ความเป็นศิริมงคล  และจัดงานประจ าปีปิดทองตลอดมา ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อสองพ่ีน้อง” 
 บ้านสะแกราย   บ้านสะแกรายตั้งอยู่หมู่ 9 ต าบลดอนยายหอม เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่
และมีต านานสืบเนื่องมาจากชนเผ่าไททรงด า หรือลาวโซ่ง  เป็นชนชาติไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกกัน
ต่างๆนานาว่าไทด า ผู้ไทด า ไทซงด า ผู้ไทซงด า ลาวทรงด า ลาวซ่วง ลาวซ่วงด า ลาวโซ่ง ไทโซ่ง  อันมี
ข้อสันนิษฐานว่า  ที่มีชื่อเรียกมากมายหลายชื่อนั้น  ก็เนื่องมาจากค าว่า “ โซ่ง  ซ่วง  หรือส้วง ”  ใน
ภาษาลาวโซ่งแปลว่ากางเกง  ค าว่าลาวโซ่งหรือลาวซ่วง  จึงหมายถึงลาวนุ่งกางเกง  หรือหมายถึงผู้ที่
นุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าสีด านั้นเอง และมีประวัติการเล่าสืบทอดกันว่า  มีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศ  ต่อมาได้อพยพย้ายจากถิ่นฐานเดิมลงมาสู่ดินแดนทางตอนใต้ กับตะวันออกเฉียงใต้เรื่อยมา  
และกระจายกันอยู่บริเวณมณฑลกวางสี  ยูนนาน  ตังเก๋ีย  ลุ่มแม่น้ าด าและแม่น้ าแดง  จนถึงแคว้นสิบ
สองจุไทย โดยมีเมืองแถง  หรือเดียนเบียนฟู  เป็นศูนย์กลางการปกครองตนเองอย่างอิสระภายหลังได้
อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาตั้งหลักแหล่งกระจายกันอยู่ในที่ต่างๆในประเทศไทยจ านวนมาก 
 1.7.3 วัดดอนขนากเดิมเป็นที่ดอนมีต้นป่าขนากขึ้นอยู่เป็นจ านวนมาก  ประชาชนที่
อาศัยอยู่    ได้เรียกชื่อตามการอนุรักษ์ของท้องถิ่นที่มีป่านั้นว่า ดอนขนาก  ต่อมาได้จัดสร้างเป็น
ส านักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ.2450  โดยนายไล้ อยู่ศิริ  บริจาคที่ดินเป็นที่ส านักสงฆ์  จ านวน  8  ไร่  และ
นายหลก  กิ่มเพชร บริจาคที่ดินเป็นที่ส านักสงฆ์  จ านวน 4 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา  ต่อมามีนายพุฒ 
นางอ่วม นายนาค และนายบุตร มีจิตรศรัทธา  สร้างกุฏิขึ้น รวม 2 หลัง เป็นแบบทรงไทยโบราณ จึง
ได้นิมนต์พระภิกษุวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม มาจ าพรรษา รวม  5  รูป  โดยมีพระอาจารย์จ๊ะ  เป็นผู้
รักษาการแทนเจ้าอาวาสรูปแรก  ครั้นต่อมามีเหตุการณ์ผลัดเปลี่ยนผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสอีก
หลายรูปจนถึงพระอธิการศรีทอง  อังสุทตโต  เจ้าอาวาส  ได้ท าการบูรณปฏิสังขรณ์ วัตถุ  
เจริญรุ่งเรืองมากในปี  พ.ศ.  2499เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของ จ.นครปฐม 
ประชาชนทั่วไปทุกวัยนิยมมาบวชชีพราหมณ์ และท าบุญ ที่ส านักปฏิบัติธรรมประจ า วัดดอนขนาก
แห่งนี้ ภายในวัดดอนขนากยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ วิหารโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม หลวงพ่อสี่ทิศ รวมถึง
แม่ตะเคียน ที่มีนักเสี่ยงโชคแห่เข้าไปกันอย่างล้นหลานก่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล และที่ขาด
ไม่ได้ก็คือ การได้ลอดใต้โบสถ์ที่วัดนี้ โดยผู้ที่เดินทางไปส่วนมากจะเดินทางเพ่ือลอดใต้โบสถ์ 3 รอบ 
หรือ 9 รอบ เพื่อให้เกิดสิ่งดี ๆ และความเป็นสิริมงคล 

   
 1.8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 - แม่น้ า ล าคลองจ านวน  40 สาย ได้แก่ คลองรางกระทุ่ม ,คลองควาย , คลองหัว
โคก, คลองรางยายปิง ,คลองรางบัว ,คลองหนองหญ้าปล้อง ,คลองดอนยายหอม ,คลองวังกุ่ม ,คลอง
ขุนเทพ ,คลองดอนสามสิบ ,คลองล ายายหอมใหญ่ ,คลองเขมรชุมนุม ,คลองล าพญา ,คลองพระยา
พายเรือ ,คลองตาลเดี่ยว ,คลองน้อยดอนขนาก ,คลองจระเข้มด ,คลองสิบห้าวา ,คลองดอนหัวนา ,
คลองรางบางขวัญ ,คลองวงพาด ,คลองตาลสามต้น , คลองยายจิบ ,คลองน้อย ,คลองสะแกราย ,
คลอง รพช. และคลอง กสช.  (14 คลอง) 
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2.   การประเมินมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
 
 อ้างถึงหนังสือราชการ จากส านักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว380  
ประกาศเรื่องก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างของ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พ.ศ. 2558 
  
 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
  ตัวชี้วัดที่ 2  การบริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  หรือออก
หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 3  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 4  ระดับความส าเร็จโครงการดีเด่นตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี 
    ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  มีเกณฑ์การให้คะแนน
และน้ าหนักในการประเมินของ ส านักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว380    ดังนี้ 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 10 = คะแนนมากกว่าร้อยละ  95 ขึ้นไป 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 9  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  95 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 8  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  90 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 7  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  85 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 6  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  80 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 5  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  75 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 4  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  70 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 3  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  65 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 2  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  60 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 1  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  55 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 0  = คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  50 
 
 เอกสาร หลักฐาน  
 เอกสาร หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุตามข้อมูล เช่น  

- หนังสือรับรองผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากสถาบันการศึกษา 
- แบบส ารวจความพึงพอใจที่ใช้ในการประเมิน 
- สถานที่  เอกสาร  หรือหลักฐานที่แสดงถึงความพึงพอใจ 
- ตัวอย่างบุคคลที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ 

 
 แนวทางการประเมิน 
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  1. คุณภาพการให้บริการพิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ 
องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประสานงานหรือจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก
ที่เป็นกลางมาด าเนินการส ารวจ    
  2.  กรอบงานที่จะประเมินประกอบด้วย 
    1) ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
    2) ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
    3) ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

       4) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
  3. ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจาก องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.  องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น เสนองานบริการที่จะน ามาประเมินผลจ านวน 
4 งานบริการ โดยจะต้องเป็นงานที่เป็นภารกิจหลัก  
 
3.  แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ (Public Service) 
 3.1. ความหมายของการบริการสาธารณะ   
  การบริการสาธารณะเป็นสิ่งที่หน่วยราชการที่มีอ านาจหน้าที่ ในการตอบสนองต่อ                 
ความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยราชการ  
ความหมายของค าว่า การบริการสาธารณะ นั้น มีนักวิชาการได้ให้ค านิยามไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้  
  ปฐม  มณีโรจน์ (อ้างจาก Suchitra, 1996) ได้ให้ความหมายของการให้บริการสาธารณะ 
ว่าเป็นการบริการในฐานะที่ เป็นหน้ าที่ ของหน่ วยงานที่ มี อ านาจกระท า เพ่ื อตอบสนอง                       
ความต้องการเพ่ือให้ เกิดความพอใจ จากความหมายนี้จึงเป็นการพิจารณาการให้บริ การว่า
ประกอบด้วยผู้ให้บริการ (providers) และผู้รับบริการ (recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่
ที่ต้องให้บริการเพ่ือให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ 
  จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา (2529, หน้า 34) การบริการสาธารณะ หมายถึง ภารกิจใด ๆ ที่รัฐ
จัดท าขึ้น เพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพของประชาชนเพ่ือกระจายความมั่นคงไปยังราษฎรอย่างทั่วถึง และ
ยุติธรรม อันจะท าให้ราษฎรทุกคนมีโอกาสอันที่จะใช้สิทธิเสรีภาพทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นกิจกรรมที่รัฐจัดท า เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือ
เพ่ือปรับปรุงสวัสดิการของประชาชนให้ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดหา
ไฟฟ้า ประปา ท า ถนนหนทาง บริการงานทะเบียนราษฎร ส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ    
  ประยูร กาญจนดุล (2491) ได้กล่าวถึงแนวความคิดของการให้บริการสาธารณะ ดังนี้ 
   1. บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความอ านวยการหรือในความควบคุมของรัฐ 
   2. บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
   3. การจัดระเบียบและวิธีด าเนินบริการสาธารณะ ย่อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 
เพ่ือให้เหมาะสมแก่ความจ าเป็นแห่งกาลสมัย 
   4. บริการสาธารณะจะต้องจัดด าเนินการอยู่เป็นนิจและโดยสม่ าเสมอ ไม่มีการหยุดชะงัก
ลงด้วยประการใด ประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหาย 
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   5. เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน 
  สรุปว่าการบริการสาธารณะ (public service) หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอ านวยการ
หรือในความควบคุมของฝ่ายการปกครองที่จัดท า ขึ้นเพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
ฝ่ายปกครองในความหมายนี้หมายถึง ฝ่ายบริหารที่รวมถึงข้าราชการทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่จะต้องจัดท าบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนเหมือน ๆ กัน  
  B. M. Verma (อ้างจาก Suchitra, 1986) ได้พิจารณาการให้บริการสาธารณะว่าเป็น
กระบวนการให้บริการซึ่งมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเป็นพลวัตร โดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้
เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบใช้ทรัพยากรและผลิตการบริการได้เป็นไปตามแผนงานและการเข้าถึง  การ
รับบริการจากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ (system 
approach) ที่มีการมองว่าหน่วยที่มีหน้าที่ให้บริการใช้ปัจจัยน าเข้า (outputs) เข้าสู่กระบวนการผลิต 
(process) และออกมาเป็นผลผลิตหรือการบริการ โดยทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้
ดังนั้นการประเมินผลจะช่วยท าให้ทราบถึงผลผลิต หรือการบริการที่เกิดข้ึนว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่ง
จะเป็นข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เป็นปัจจัยน าเข้าต่อไป ด้วยเหตุนี้ระบบการให้บริการสาธารณะ
จึงมีลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
  In Joung Wang (อ้างจาก Suchitra, 1986) ได้พิจารณาการให้บริการสาธารณะว่าเป็น              
การเคลื่อนย้ายเรื่องที่จะให้บริการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามที่ต้องการด้วยเหตุนี้
ท าให้พบว่าการบริการว่ามีปัจจัยที่ส าคัญ คือ (1) ตัวบริการ (services) (2) แหล่งหรือสถานที่ที่
ให้บริการ (sources)  (3) ช่องทางในการให้บริการ (channels)  (4) ผู้รับบริการ (client groups) 
จากการศึกษาดังกล่าวจึงให้ความหมายของระบบการให้บริการว่าเป็นระบบที่มี การเคลื่อนย้าย
บริการอย่างคล่องตัวผ่านช่องทางที่เหมาะสมจากแหล่งให้บริการก็มีคุณภาพไปยังผู้รับบริการตรงตาม
เวลาที่ก าหนดไว้  ซึ่งจากความหมายดังกล่าวจะเป็นไปได้ว่าการให้บริการนั้นจะต้องมีการเคลื่อนย้าย
ตัวบริการจากผู้ให้บริการ ไปยังผู้รับบริการ ผ่านช่องทางและต้องตรงตามเวลาที่ก าหนด 
  Macullong (1983) มีความเห็นว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องประกอบไปด้วย                     
3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ หน่วยงานที่ให้บริการ (service delivery agency) บริการซึ่งเป็น
ประโยชน์ที่หน่วยงานที่ให้บริการได้ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ (the service recipient) โดยประโยชน์
หรือคุณค่าของบริการที่ได้รับนั้น ผู้บริการจะตระหนักไว้ในจิตใจ ซึ่งอาจสามารถวัดออกมาในรูปของ
ทัศนคติก็ได ้
  Willium H. Lvcy, Dennis Gilbert & Gutherie S. Birhead (1977) ม อ ง ว่ า ก า ร
ให้บริการสาธารณะมี 4 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
  1. ปัจจัยน าเข้า (inputs) หรือทรัพยากร อันได้แก่ บุคลากร ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวก 
  2. กิจกรรม (activities) หรือกระบวนการ (process) ซึ่งหมายถึงวิธีการที่จะใช้ทรัพยากร 
  3. ผล (result) หรือผลผลิต (outputs) ซึ่งหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการใช้ทรัพยากร 
  4. ความคิดเห็น (opinions) ต่อผลกระทบ (inputs) ซึ่ งหมายถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการบริการที่ได้รับ  
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  จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นการพิจารณา โดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่มี                  
การมองว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการน า ปัจจัยน าเข้า เข้าสู่ระบบการผลิตและออกมาเป็นผลผลิต
หรือการบริการเช่นเดียวกันกับแนวคิดของ บีเอ็มเวอร์มา   
  เทพศักดิ์  บุญรัตพนธ์ (2536) ได้ให้ความหมายของการให้บริการว่าการที่บุคคล กลุ่ม 
บุคคล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะเป็นของรัฐ
หรือเอกชนโดยส่วนรวม มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ส่วนคือ 
    1. สถานที่และบุคคลที่ให้บริการ 
    2. ปัจจัยที่น า เข้าหรือทรัพยากร 
    3. กระบวนการและกิจกรรม 
    4. ผลผลิตหรือตัวบริการ 
    5. ช่องทางการให้บริการ 
    6. ผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ 
  จากการพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของ
การบริการสาธารณะ คือ การสร้างความพอใจให้ เกิดแก่ผู้ รับบริการ ดังนั้นการที่ จะวัดว่า                 
การบริการสาธารณะบรรลุเป้าหมายหรือไม่ วิธีหนึ่งคือ การวัดความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการเพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการ เพราะการวัด
ความพึงพอใจนี้เป็นการตอบค า ถามว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการมีความสามารถสนอง ความ
ต้องการของประชาชนได้หรือไม่ เพียงใด อย่างไร 
 
     3.2. หลักการบริการสาธารณะ  
    แคทซ์ และดาเนท (Katz & Danet อ้างถึงใน กนกพรรณ  ธีระค า ศรี, 2540, หน้า 21-
22) ได้เสนอแนวความคิดต่อหลักการให้บริการประชาชนไว้อย่างน่าสนใจ บุคคลทั้งสองได้น า 
การศึกษาการบริการประชาชนแล้วมีความเห็นว่าจะต้องศึกษาจากหลักการพ้ืนฐานของการให้บริการ
ขององค์กรเป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 3 ประการ คือ การติดต่อเฉพาะงาน (specificity) 
การปฏิบัติโดยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน (universalism) และการวางตัวเป็นกลาง (affective 
neutrality) 
          1. การติดต่อเฉพาะงาน เป็นหลักการที่ต้องก าหนดบทบาทของประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้อยู่ในวงจ ากัด เพ่ือให้การควบคุมสามารถกระท าได้ตามระเบียบกฎเกณฑ์ และ
สามารถท าได้ง่ายด้วย ทั้งนี้โดยสังเกตจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่
ประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่มีการสอบถามเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ หากมี 
การให้บริการที่ไม่เฉพาะเรื่อง หรือสอบถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องผลกระทบที่ตามมานอกจากจะท าให้
งานล่าช้าและยังท าให้การควบคุมเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยยากล าบาก 
         2. การปฏิบัติโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นหลักการที่ประชาชนควรได้รับการ
วินิจฉัย   สั่งการอย่างมีเหตุผลยึดหลักกฎหมาย และไม่ค านึงถึงตัวบุคคล โดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ทุกคนหรือกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแก่ประชาชนต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ ไม่ถือเขาถือ
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เรา      โดยสังเกตจากเจ้าหน้าที่ว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ให้บริการตามล าดับก่อนหรือหลังหรือไม่                  
ซ่ึงหากมีการเลือกปฏิบัติและไม่ได้ให้บริการตามล าดับก่อนหลังถือว่าเป็นการบริการไม่เสมอภาค 
        3. การวางตัวเป็นกลาง เป็นหลักการที่ต้องการให้บริการโดยไม่มีอารมณ์ หรือ
ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเน้นการให้บริการโดยไม่ค านึงถึงความเป็นญาติ เพ่ือนหรือคนรู้จัก ทั้ งนี้
พิจารณา จากเจ้าหน้าที่ใช้น้ าเสียงสนทนากับประชาชนอย่างไร กริยาท่าทางที่เจ้าหน้าที่แสดง
ออกเป็นอย่างไร    และสีหน้าของเจ้าหน้าที่ขณะให้บริการเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่มีน้ าเสียงที่แสดง
ลักษณะยินดี หรือข่มขู่กริยาท่าทางสุภาพหรือไม่สุภาพ หรือหน้าตายิ้มแย้ม หรือบึ้งตึง ท าหน้าไม่
พอใจ หรือร าคาญ 
 

    3.3 ลักษณะส าคัญของการบริการสาธารณะ  
  3.3.1 บริการสาธารณะเป็นกิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของ    
ฝ่ายปกครองบริการสาธารณะนั้นไม่ว่าจะเป็นประเภทใด จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย
ปกครองในฐานะที่เป็นผู้อ านวยการจัดท าเองหรือในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมดูแลให้ผู้อ่ืนจัดท า  เสมอ
บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองจัดท าเอง เช่นการรักษาความสงบภายใน การป้องกันประเทศ การ
คลัง เป็นต้น บริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้ควบคุมดูแลให้ผู้อ่ืนจัดท า เช่น การให้สัมปทาน
กิจการสาธารณูปโภค แก่เอกชนรับไปจัดท า เป็นต้น 
  3.3.2 บริการสาธารณะต้องมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน ความต้องการส่วนรวมของประชาชนนี้อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
          3.3.2.1 ความต้องการที่จะได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          3.3.2.2 ความต้องการที่จะได้รับความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต ฉะนั้นบริการ
สาธารณะจึงต้องจัดขึ้นเพ่ือสนองความต้องการดังกล่าวนี้ เพราะเป็นกิจการที่เกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะโดยตรง 
            3.3.2.3 การจัดระเบียบและวิธีการจัดท าบริการสาธารณะย่อมจะต้องมีการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้เสมอ โดยบทกฎหมายผู้ใดจะถือว่าท าให้เสียหายหรือเสียสิทธิอย่างใดไม่ได้ 
เพราะต้องการจัดท าบริการสาธารณะจ าเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความจ าเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะ เช่น รัฐบาลอาจจะมี
นโยบายสนับสนุนให้มีการค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังเพ่ือน าผลของการค้นคว้ามาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ต่อประชาชน รัฐก็สามารถจัดแก้ไขระเบียบบริหารราชการได้ โดยแก้ไขกฎหมายปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม ด้วยการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ เพ่ือรับผิดชอบจัดท าโครงการสาธารณะในเรื่อง
นี้ ตัวอย่างในปี พ.ศ. 2523 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานขึ้น เป็น
ต้น 
  3.3.3 บริการสาธารณะจะต้องจัดด าเนินการอยู่เป็นนิจ และโดยสม่ าเสมอ โดยไม่มี                      
การหยุดชะงัก เพราะว่าบริการสาธารณะเป็นกิจการที่จ าเป็นอย่างยิ่งแก่ประชาชน หากหยุดชะงักด้วย
ประการใด ๆ ประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชน ด้วยเหตุนี้บริการ
สาธารณะที่จัดท าเป็นราชการจึงถือหลักส าคัญว่าจะต้องท าให้ติดต่อกันโดยสม่ าเสมอเป็นนิจเพราะ
ความต้องการของประชาชนย่อมมีอยู่ตลอดเวลา หากมีผู้ใดมาท าให้บริการสาธารณะต้องหยุดชะงักลง 
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ฝ่ายปกครองก็มีอ านาจที่จะปราบปรามได้ ส าหรับข้าราชการเพ่ือป้องกันมิให้ข้าราชการและพนักงาน
ของรัฐนัดหยุดงานอย่างเดียวกับลูกจ้างของเอกชน โดยถือว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิดอาญา  
 
4.    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 4.1. ความหมายของความพึงพอใจ 
  โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักจะศึกษาในภาพสองมิติ คือ มิติความ                 
พึงพอใจของผู้ปฏิบัติ และมิติความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในมิติ
หลัง ซึ่งมีผู้กล่าวถึงแนวคิดนี้ไว้จ านวนมากพอสมควรในลักษณะใกล้เคียง และสัมพันธ์กับเรื่องทัศนคต ิ
  ความพึงพอใจ หรือความพอใจ (satisfaction) ได้มีนักวิชาการ และผู้สนใจได้ ให้                  
ความหมายความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้  
  ออสแคมป์ (Oskamps อ้างใน กนกพรรณ ธีระด าศรี, 2540, หน้า 23) พบว่าความพึง
พอใจมีความหมายอยู่ 3 นัย 
  1. ความพึงพอใจ หมายถึงสภาพการณ์ที่ผลการปฏิบัติจริงได้เป็นไปตามที่บุคคลคาดหวังไว้ 
  2. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความส าเร็จที่เป็นไปตามความต้องการ 
  3. ความพึงพอใจ หมายถึง การที่งานได้เป็นไปตามหรือตอบสนองต่อคุณค่าของบุคคล 
  จากความหมายทั้ ง 3 นัย ดั งกล่าวจะเห็นว่าได้น าไปสู่การพัฒนาทฤษฎีว่าด้วย                     
ความพึงพอใจต่องาน 3 ทฤษฎีที่ส าคัญคือ ตามความหมายนัยแรก อยู่ในกลุ่มทฤษฎีความคาดหวัง 
(expect theories) ตามความคาดหมายที่สองอยู่ในกลุ่มทฤษฎีความต้องการ (need theories) และ
ตามความหมายนัยที่สามจัดอยู่ในกลุ่มทฤษฎีคุณค่า (value theories) 
  วัลลภา  ชายหาด  (2532, หน้า 65) ให้ความหมายของความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการสาธารณะว่า หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับการบริการใน
ลักษณะของการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง การให้บริการอย่างก้าวหน้า   
  สมพร  ตั้งสะสม (2537, หน้า 14) ให้ความหมายของความพึงพอใจตามความหมายของ
พจนานุกรมทางด้านจิตวิทยาไว้ว่า เป็นความรู้สึกของผู้มารับบริการต่อสถานบริการตามประสบการณ์
ที่ได้รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนั้น 
  หลุย  จ าปาเทศ (2538, หน้า 8) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็นความ
ต้องการ (need) ได้บรรลุเป้าหมายพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุขสังเกตได้จากสายตาค าพูด 
และ  การแสดงออก 
  เชลลีย์ (Shelly, 1975, pp. 350-355) ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็น                 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกตามแบบฉบับของมนุษย์คือความรู้สึกในทางบวก และความรู้สึกในทาง
ลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความสุข
ที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ  กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีต่อระบบย้อนกลับ  สามารถท าให้
เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมได้อีก จะเห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู้สึกท่ีสลับซับซ้อนและ
ความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ 
  วรูม (Vroom, 1964, p. 6) กล่าวว่า ทัศนคติ และความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใช้
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แทนกันได้ เพราะทั้งสองค านี้ หมายถึง ผลที่ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้นทัศนคติด้าน
บวกจะแสดงให้ เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพ                 
ความไม่พึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็นสภาพความไม่พึงพอใจในสิ่งนั้น 
  Chaplin (อ้างจาก จรรยา ศิริพร , 2537, หน้า 13) อธิบายว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการ หมายถึง ความรู้สึกของประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงาน และ
องค์การต่าง ๆ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่มีต่อการรับรู้สภาพของการให้บริการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้ง               
ความคาดหวัง (expectation) ต่อไปในอนาคตด้วย 
  John D. Millet (อ้างจาก จรรยา ศิริพร, 2537, หน้า 17) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจใน                      
การให้บริการ (satisfactory service) หรือความสามารถที่จะพิจารณาว่า บริการนั้นเป็นที่พึงพอใจ
หรือไม่โดยวัดจาก 
   1. การให้บริการที่เท่าเทียมกัน (equitable service) คือการให้บริการที่มีความยุติธรรม 
เสมอภาคและเสมอหน้า 
   2. การให้บริการรวดเร็วตลอดเวลา (timely service) คือการให้บริการตามลักษณะ
ความจ าเป็นรีบด่วน และความต้องการ 
   3. การให้บริการที่มากพอ (ample service) คือการให้บริการที่มากพอในด้านสถานที่
บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
   4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) คือการให้บริการที่สม่ าเสมอไม่
ขาดหายค้างคา 
   5. การให้บริการที่มีความก้าวหน้า (progressive service) คือการพัฒนางานบริการ
ทางด้านปริมาณและคุณภาพ ให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ 
    จากค ากล่าวข้างต้น ที่มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจหลายประการ พอสรุปได้ว่า 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความรู้สึก ท่าทาง ความคิดเห็นหรือทัศนคติที่เกิดขึ้นของ
ผู้รับบริการ ภายหลังจากได้รับบริการ  
 
 4.2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
  ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในแง่ของทัศนคติ แรงจูงใจ ความคาดหวัง ได้แก่  
ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow, 1970, pp. 35-38) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need) โดยมาสโลว์                 
ชี้ว่าความต้องการจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการจูงใจและความต้องการจะแบ่งออกเป็นระดับ  
ต่าง ๆ กันมาสโลว์ (Maslow) ได้ตั้งข้อสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของคนไว้ว่า 
  1. คนมีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วก็
จะเกิดความต้องการอย่างอ่ืนต่อไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด 
  2. ความต้องการที่ ไม่ ได้ รับการตอบสนองจะเป็นสิ่ งจู งใจให้ เกิดพฤติกรรมส่วน                   
ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป 
  3. ความต้องการของคนจะเรียงล าดับความส าคัญ เมื่อความต้องการขั้นใดได้รับ                   
การตอบสนองแล้ว จะเกิดความต้องการในขั้นสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ 
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  นอกจากนี้การจัดล าดับขั้นความต้องการของคนนั้นมี 5 ขั้น ตามล าดับดังนี้ 
  1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological need) เป็นความต้องการด้านพ้ืนฐานที่
มนุษย์ต้องการเพ่ือการพักผ่อน ความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการทางด้านร่างกายจะมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย ยังไม่ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการทางด้านร่างกายอย่างเพียงพอแล้วก็จะเริ่มมีความต้องการข้ันต่อไป 
  2. ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (safe and security need) เป็นความ
ต้องการความมั่นคงในชีวิต ในหน้าที่การงาน เช่น การมีงานท าและมีรายได้สม่ าเสมอ มีสวัสดิการ   
ส่วนความต้องการความปลอดภัยนั้น  เป็นความต้องการที่ปราศจากการประสบอุบัติ เหตุ                     
การเจ็บป่วย เป็นความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่โดยมั่นคง สะดวกสบาย 
  3. ความต้องการทางสังคมและความรัก (social and love need) เมื่อมนุษย์ได้รับ                    
การตอบสนองความต้องการในสองขั้นต้นจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว ความต้องการทางสังคมจะเป็น
สิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการด้านนี้ คือ ความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับของคน
อ่ืน ต้องการที่จะมีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรต่าง ๆ เป็นที่รัก และเป็นที่ยอมรับของบุคคล
หรือสังคมนั้นๆ 
  4. ความต้องการ การยอมรับและยกย่อง (esteem need) เป็นความต้องการการได้รับ 
ความนับถือ อยากมีชื่อเสียง ท าให้เกิดความภูมิใจในตัวเอง การได้รับการตอบสนองความต้องการ   
ในขั้นจะน าไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกว่ามีคุณค่า รวมทั้งต้องการที่จะมีฐานะโดดเด่น เป็นที่
ยอมรับของบุคคลอื่น อยากให้บุคคลอื่นเคารพยกย่อง ซึ่งมีผลท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป 
  5. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (self  actualization need) เป็นความปรารถนาที่
จะใช้ศักยภาพสูงสุดที่ตนมีอยู่ ท าในสิ่งที่คิดว่าสามารถที่จะเป็นหรือท าได้ เช่น ความปรารถนาที่จะ
เป็นเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง เป็นพนักงานตัวอย่าง  ฯลฯ เป็นความต้องการที่จะให้ตนได้รับ
ความส าเร็จ และสมหวังในสิ่งที่ตนคิด หรือต้องการทุกอย่าง  
 

 4.3. ปัจจัยแห่งความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ 
   กมล ชูทรัพย์ และเสถียร เหลืองอร่าม (2516, หน้า 552-553 อ้างถึงใน พรพรรณ                    
เกิดในมงคล, 2542, หน้า 25-26) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้คนพอใจในการบริการ ประกอบด้วย 
   1. ผู้ใช้บริการได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการคุ้มกับการมาใช้บริการ 
   2. ลักษณะให้บริการ ผู้ใช้บริการบางคนเห็นว่า การให้บริการที่มีคุณภาพย่อมส าคัญว่า
การบริการจากเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
   3. ผู้ใช้บริการได้รับการยกย่องนับถือ หรือความเคารพจากผู้ให้บริการ 
   4. ผู้ใช้บริการมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในธุรกิจที่ใช้บริการ เพราะผลตอบแทนจาก    
การใช้บริการ 
   5. ประชาธิปไตยจากการใช้บริการ คือผู้ใช้บริการมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วน
ร่วมในการก าหนดรูปแบบการบริการ 
   6. ความมีระเบียบในการบริการ 
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 การศึกษาระดับความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการทราบว่าบุคคลมีความรู้สึกอย่างไร
เกี่ยวกับงานหรือบริการ ซึ่งอาจจะชอบหรือไม่ชอบ พอใจ หรือไม่พอใจ หรือไม่มีความรู้สึกใด ๆ ซึ่ง
เป็นความรู้สึกสุดท้ายหลังจากได้รับประเมินแล้ว   เมื่อทราบความรู้สึกที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายของ
กระบวนการประเมินแล้ว ประการต่อมาคือการค้นหาสาเหตุปัจจัยแห่งความพึงพอใจ คือ การหา
สาเหตุของการมีความรู้สึกว่าเป็นเพราะอะไร จึงพอใจและไม่พอใจ     
 กรอบแนวความคิดในการศึกษาจะต้องก าหนดความพึงพอใจเป็นตัวแปรตาม และเหตุปัจจัย
แห่งความพึงพอใจเป็นตัวแปรอิสระ ดังนี้ 
 

   
  จากความหมายดังกล่าวจึงอาจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจที่มีต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามที่บุคคลได้คาดหวังไว้ในการบริการสาธารณะต่าง ๆ นั้นเป็น      
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล นับว่ามีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็นสิ่งชี้วัดได้ว่าการบริการสาธารณะดังกล่าวประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
  

 4.4. การวัดความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
  ปรัชญา  เวสารัชช์ (2526, หน้า 251) กล่าวว่า การให้บริการของรัฐ จะต้องค านึงถึงสิ่ง
ต่อไปนี้ 
  4.4.1. การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก
หรือให้ค าจ ากัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้าง ๆ ถึงองค์ประกอบที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ 
คือ 
   1.1 ให้บริการที่เท่าเทียมกันแก่สมาชิกสังคม 
   1.2 ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม เช่น บริการดับเพลิง บริการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย 
น้ าท่วม 
   1.3 ให้บริการโดยค านึงถึงปริมาณมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากหรือน้อยเกินไป 
   1.4 ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
  4.4.2. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นค่านิยมพ้ืนฐานส าหรับ                      
การบริการในสังคมประชาธิปไตย จะต้องท าหน้าที่ภายใต้การชี้น าทางการเมืองจากตัวแทนของ
ประชาชน และต้องสามารถให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบต่อมติมหาชน ต้องมีความยืดหยุ่นที่จะ
ปรับเปลี่ยนลักษณะงาน หรือการให้บริการที่สามารถสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มาก
ที่สุด 
 อมร  รักษาสัตย (อ้างถึงใน กนกพรรณ  ธีระด าศรี, 2540, หน้า 24) นักวิชาการไทยอีก
ท่านหนึ่งเห็นว่าความพอใจของผู้รับบริการเป็นมาตรการอีกอย่างหนึ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพของ               
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การบริหารงานได้ เพราะการจัดบริการของรัฐนั้นมิใช่สั กแต่ว่าท าให้เสร็จ ๆ ไป แต่หมายถึง                         
การให้บริการอย่างดีเป็นที่น่าพอใจของประชาชน 
  พาราดูแมน และบาลี  (Paradurman Zeithal & Barry อ้างถึ งใน  รัชยา กุลวานิช
ไชยนันท์, 2535, หน้า 14-15) กล่าวว่า หลักการบริการที่ดีต้องประกอบด้วย 
  1. ความเชื่อถือได้ (reliability) ประกอบด้วย 
   1.1 ความสม่ าเสมอ 
   1.2 ความพร้อมที่จะให้บริการและการอุทิศเวลา 
  2. การตอบสนอง (response) ประกอบด้วย 
   2.1 ความเต็มใจที่จะให้บริการ 
   2.2 ความพร้อมที่จะให้บริการและการอุทิศเวลา 
   2.3 ความต่อเนื่องในการติดต่อ 
   2.4 ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี 
  3. ความสามารถ (competence) ประกอบด้วย 
   3.1 ความสามารถในการบริการ 
   3.2 ความสามารถในการสื่อสาร 
   3.3 ความสามารถในความรู้วิชาการท่ีจะให้บริการ 
  4. การเข้าถึงบริการ (access) ประกอบด้วย 
   4.1 ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหรือรับบริการได้สะดวก ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมาย
ซับซ้อนเกินไป 
   4.2 ผู้ใช้บริการใช้เวลารอคอยน้อย 
   4.3 เวลาที่ให้บริการเป็นเวลาที่สะดวกส าหรับผู้ใช้บริการ 
   4.4 อยู่ในสถานที่ท่ีผู้ใช้บริการติดต่อได้สะดวก 
  5. ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy) ประกอบด้วย 
   5.1 การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ 
   5.2 การให้การต้อนรับที่เหมาะสม 
   5.3 ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพที่ดี 
  6. การสื่อสาร (communication) ประกอบด้วย 
   6.1 มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะงานบริการ 
   6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ 
  7. ความซื่อสัตย์ (probity) 
  8. ความมั่นคง (security) ได้แก่ ความปลอดภัยทางกายภาพ 
  9. ความเข้าใจ (understanding) ประกอบด้วย 
   9.1 การเรียนรู้ผู้ใช้บริการ 
   9.2 การให้ค า แนะน า และเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ 
   9.3 การให้ความสนใจต่อผู้ใช้บริการ 
  10. การสร้างสิ่งที่จับต้องได้ (tangibility) ประกอบด้วย 
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   10.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมส าหรับให้บริการ 
   10.2 การเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
   10.3 การจัดสถานที่ที่ให้บริการอย่างสะอาดสวยงาม 
  สุริยะ  วิริยะสวัสดิ์ (2530) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่องค์การ
ราชการกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ส าหรับการวัดความพึงพอใจของ
ประชาชนหลังการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พิจารณาจากระดับของผลที่ได้จากการให้บริการว่าอยู่ใน
ระดับของมติต่อไปนี้คือ 
  1. ความสามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชน 
  2. ความสอดคล้องกับปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่ 
  3. การท าให้ประชาชนเกิดความภูมิใจ 
 ฟิดซ์เจอรัลด์ และดูแรนท์ (Fitzgerld and Durant อ้างถึงใน กนกพรรณ  ธีระด าศรี , 
2540, หน้า 25)   ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะว่า
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของหน่วยการปกครองท้องถิ่น โดยมีพ้ืนฐานมา
จากการรับรู้ (perceptions) ถึงการส่งมอบบริการที่แท้จริง และการประเมินผลแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับเกณฑ์   ที่แต่ละบุคคลตั้งไว้ รวมทั้งการตัดสินของบุคคลนั้น 
โดยการประเมินผลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ 
   1. ด้านอัตวิสัย (subjective) ซึ่งเกิดจากการได้รับรู้ถึงการส่งมอบบริการ 
   2. ด้านวัตถุวิสัย (objective) ซึ่งเกิดจากการได้รับปริมาณและคุณภาพของบริการ 
 มิลเล็ท (Millet, 1954, p. 357) ได้อธิบายว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการ
สาธารณะ (satisfactory services) หรือความสามารถในการที่จะพิจารณาว่าบริการสาธารณะนั้น                 
จะเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ให้พิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้คือ 
  1. ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างยุติธรรม โดยลักษณะการจัดให้นั้นจะต้องเป็นไป
อย่างเสมอภาคและเสมอหน้า (equitable service) แก่ผู้รับบริการ 
  2. ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา (timely service) ตาม
ลักษณะของความจ าเป็นรีบด่วนในบริการและความต้องการของประชาชนในบริการนั้นๆ 
  3. ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างเพียงพอ แต่ความต้องการของผู้รับบริการ
(ample service) 
  4. ความสามารถในการจัดบริการให้อย่างต่อเนื่ อง (continue service) โดยไม่มี                   
การหยุดชะงักหรือติดขัดในการให้บริการนั้น ๆ 
  5. ความสามารถในการพัฒนาการบริการที่จัดให้ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความ
เจริญก้าวหน้า (progressive service) ตามลักษณะของบริการนั้น ๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ 
  โดยสรุปแล้ว ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐควร
ครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้   1) การให้บริการด้านขั้นตอนการให้บริการ  2) การให้บริการด้าน
ช่องทางการให้บริการ  3) การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     4) การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ  
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 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจนั้นมีหลาย
ประการมีทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ตลอดจนสภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วย 
ความพึงพอใจในการบริการขององค์กรทุกองค์กรนั้น ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรว่ามีประสิทธิภาพในการด าเนินงานหรือไม่ และเป็นตัวชี้วัด
ถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติว่าเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยวัดที่ขั้นตอนการให้บริการ  
ช่องทางการให้บริการ  พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่  และสิ่งอ านวยความสะดวก    ดังนั้นการส ารวจ
ความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรท้องถิ่นจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการได้ทราบ เพ่ือปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 

 
 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

     ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ห้วยดอนยายหอม ใน
ภาระงานต่อไปนี้ 
1) งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
2) งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ   
3) งานด้านรายได้หรือภาษี    
4)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

การให้บริการด้าน 
ขั้นตอนการให้บริการ 

 

การให้บริการด้าน 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

 

การให้บริการด้าน 
ช่องทางการให้บริการ  

การให้บริการด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 



 

 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรประเมิน 

  
 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)    ในบทนี้เป็นการเสนอวิธีการศึกษาประกอบด้วย ประชากรและตัวอย่าง  
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ 
ที่ใช้ในการประเมิน ซ่ึงด าเนนิการประเมินตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
 
ประชำกรและตัวอย่ำง 
 ประชำกร 
 ประชากรในการส ารวจครั้งนี้  คือ  ประชาชนที่มาใช้บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล  
ดอนยายหอม อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 1 ปีที่ผ่านมา  จ านวนประชากรในแต่ละภาระงานแสดง
ดังต่อไปนี้    
  1. งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง       จ านวน    54   คน   

 2. งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ   จ านวน  5,182  คน 
   3. งานด้านรายได้หรือภาษี        จ านวน     40   คน 
   4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม     จ านวน   5,182 คน 
        
 ตัวอย่ำง  
 กำรก ำหนดจ ำนวนตัวอย่ำง  
 การประเมินครั้งนี้ผู้ประเมินก าหนดจ านวนตัวอย่างจากสูตรการค านวณขนาดของตัวอย่าง
ของ   ยามาเน่   (Yamane, อ้างถึงใน สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์, 2549)  โดยยอมให้มีความคลาดเคลื่อน 
(e) เกิดข้ึนในระดับ ±5 %    

  n         =  N           
          1 + N (e)2 

  n       =     ขนาดของตัวอย่าง     N      =       ขนาดของประชากร 
           e       =      ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ + 5 %   
                                        
 
 
ตารางที่   3.1  แสดงจ านวนประชากร  และจ านวนตัวอย่างในแต่ละงาน   
 

งำนที่ประเมิน ประชำกร ตัวอย่ำง 
งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   54 47 
งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 5,182   371 
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งานด้านรายได้หรือภาษี    40 36 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   5,182   371 
  
กำรสุ่มตัวอย่ำง 
 1. เนื่องจากงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง      และงานด้านรายได้หรือภาษี   
เป็นงานที่กลุ่มเป้าหมายมีลักษณะเฉพาะ   ผู้วิจัยจึงใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( purposive 
sampling ) ร่วมกับการเลือกตัวอย่างแบบใช้วิจารณญาณ ( judgment sampling )   ให้ได้ตาม
จ านวนตัวอย่าง  เก็บข้อมูลโดยพิจารณาความสมัครใจในการตอบ 

2. งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
เป็นงานที่ผู้รับบริการเป็นประชาชนทั่วไป ผู้วิจัยจึงใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (multistage random 
sampling) มีข้ันตอนดังนี้ 

    ขั้นที่ 1  แบ่งพ้ืนที่การส ารวจตามเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็นหมู่บ้าน ได้ทั้งหมด  
9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1  บ้านดอนยายหอม  หมู่ที่  2 บ้านดอนยายหอม  หมู่ที่  3 บ้านดอนยาย
หอม หมู่ที่  4  บ้านดอนสามสิบ  หมู่ที่  5  บ้านทุ่งต้นไทร  หมู่ที่  6  บ้านตาลเดี่ยว  ห มู่ ที่  7  
บ้านดอนขนาก  หมู่ที่  8  บ้านดอนหัวนา  หมู่ที่  9  บ้านสะแกราย    

    ขั้นที่ 2. ท าการสุ่มหมู่บ้านด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากมา 3 หมู่บ้าน เพ่ือสะดวก
ต่อการเก็บข้อมูล ได้พ้ืนที่ส ารวจดังนี้ หมู่ที ่ 4  บ้านดอนสามสิบ  หมู่ที่  5  บ้านทุ่งต้นไทร    หมู่ที่ 7  
บ้านดอนขนาก 

    ขั้นที่ 3  ท าการเทียบบัญญัติไตรยางค์ ตามจ านวนประชากรที่ได้จากการสุ่มในขั้นที่ 2 
ด้วยวิธีหาสัดส่วน (ร้อยละ) เพ่ือใช้ค านวณจ านวนตัวอย่างของแต่ละหมู่ที่  (จ านวนประชากรแต่ละหมู่
ที่ x 100 / จ านวนประชากรสุ่มทั้งหมด = สัดส่วนร้อยละ  จากนั้นน าค่าร้อยละมาหาจ านวนตัวอย่าง
ของแต่ละหมู่ที่ ดังนี้  จ านวนตัวอย่างทั้งหมด x ร้อยละของแต่ละหมู่ที่ / 100 =  จ านวนตัวอย่าง
ของแต่ละหมู่ที่) ดังตารางที่   3.2                 
    
 
 
ตารางที่  3.2  แสดงจ านวนประชากรและตัวอย่างงานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  และ
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   

งำนที่ประเมิน 
 
พื้นที่ 

งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ   
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   

ประชำกรสุ่ม (คน) สัดส่วน (ร้อย
ละ) 

ตัวอย่ำง(คน) 

หมู่ที ่4  บ้านดอนสามสิบ  722 28.7 107 
หมู่ที ่ 5  บ้านทุ่งต้นไทร     494 19.6 73 
หมู่ที ่7  บ้านดอนขนาก 1,299 51.7 192 
รวม 2,515 100.0 371 
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 ขั้นที่ 4  จากนั้นท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม  โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การได้รับบริการในแต่ละงาน และ ความสมัครใจ  
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
 กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือ   ซึ่งพัฒนาเป็นแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย  โดยผ่านการตรวจสอบ ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (construct validity) และความถูก
ต้องความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) ตลอดจนความชัดเจนของข้อความ ความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือการวิจัย  โดยน าแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  รวมทั้งสิ้นจ านวน 5 ท่าน ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of 
item objective congruence: IOC) ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ
ข้อรายการ (items) ที่มีค่า IOC=0.5 ขึ้นไป ซึ่ งหมายถึงข้อรายการนั้นมีความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่จะวัด ดังนี้ 
  +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะวัด 
  0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะวัด 
  -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะวัด 
  จากนั้นเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ลงความคิดเห็นแล้วมาวิเคราะห์ความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องรวมทั้งแก้ไข ปรับปรุง ให้
เรียบร้อยตามค าแนะน าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ไว้ โดยค านวณได้ตามสูตร ดังนี้  

  จากสูตร  IOC  =   N
ΣR   

          ΣR  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
           N   =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
 ผลการทดสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective congruence: IOC) 
ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน  พบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 ทุกข้อ 
  
 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจ ำนวน 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ในงาน
ดังต่อไปนี้  1) งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  2) งานด้านรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ  3) งานด้านรายได้หรือภาษี   4)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  โดยทุกงาน
จะครอบคลุมความพึงพอใจดังต่อไปนี้  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ   ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   ซึ่งแต่ละข้อแสดงระดับความพึงพอใจ โดยใช้
แบบส ารวจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ มีการให้คะแนนตามน้ าหนักจาก
มากไปหาน้อย      
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ส่วนที่ 2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การประเมินครั้งนี้  ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ช่วยการประเมิน และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   เนื่องจากการด าเนินงานอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธี
โทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นหลัก โดยขอทะเบียนรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์
จากองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น าชุมชน เพ่ือหลีกเลี่ยงการพูดคุยแบบเห็นหน้า   ประกอบกับ
การลงพื้นที่บางแห่งที่ไม่ใช่พ้ืนที่เสี่ยงโรคโควิด 19โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้น าชุมชน    การเก็บ
รวบรวมข้อมูลภายในเดือนกันยายน 2564  และจะสอบถามตัวอย่างก่อนเก็บข้อมูลว่าต้องเคยมารับ
บริการจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ในงานที่ประเมิน  ซึ่งการประเมินครั้งนี้อยู่
ภายใต้การควบคุมของทีมอาจารย์ผู้ประเมิน 

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
    การประเมินครั้งนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย  แล้วน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตาราง   มีข้ันตอนดังต่อไปนี้   
   1. วิ เคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้ รั บบริการ ผู้ประเมินใช้ค่ าร้อยละ 
(percentage)  ค่าเฉลี่ย ( )  และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมทั้ง การแจกแจงความถ่ี (frequency) ทั้งภาพรวม และรายด้าน   
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้น ผู้ประเมินได้ก าหนดเกณฑ์ โดยอาศัยหลักการให้คะแนนและน้ าหนักในการประเมินของ 
ส านักงาน  ก.จ. ก.ท.  และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว380  ประกาศเรื่องก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ   องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน พ.ศ. 2558  ในมิติที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ได้ก าหนดรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 10 = คะแนนมากกว่าร้อยละ  95 ขึ้นไป 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 9  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  95 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 8  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  90 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 7  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  85 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 6  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  80 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 5  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  75 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 4  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  70 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 3  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  65 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 2  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  60 
    คุณภาพของการให้บริการระดับ 1  = คะแนนไม่เกินร้อยละ  55 
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    คุณภาพของการให้บริการระดับ 0  = คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  50 
 
 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( )  ได้ก าหนดเกณฑ์แบ่งระดับการวัดความพึงพอใจ (Best, 1964, 
p. 182) แบ่งเป็นช่วง แต่ละช่วงมีความหมาย ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.50-5.00 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50-4.49 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50-3.49 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.50-2.49 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00-1.49 หมายความว่า ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  
 
   วิธีกำรนับคะแนนควำมพึงพอใจ 
 1) นับเฉพาะจ านวนผู้ตอบค่าระดับคะแนน 4 = ความพึงพอใจมาก และระดับคะแนน 
5 = ความพึงพอใจมากที่สุด มาใช้ในการค านวณหาค่าร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้ดังนี้ 
 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ = ผลรวมของร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับมาก และมากท่ีสุด 
  2) ตัวอย่างการนับจ านวนผู้มีความพึงพอใจ  จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (n)  395 คน 
ผลค าตอบ  1 ข้อ ดังตารางที่ 3.3 
 
ตารางที่  3.3    แสดงตัวอย่างการนับจ านวนผู้มีความพึงพอใจรายข้อ   

n=395 

ควำมพึงพอใจต่องำนด้ำนกำรก่อสร้ำง ซ่อมแซมถนนในต ำบล 
ระดับควำมพึงพอใจ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง    

มาก มาก
ที่สุด 

ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 
1. มีความชัดเจนในการอธิบาย และแนะน าขั้นตอนในการก่อสร้าง 
ซ่อมแซมถนนในต าบลหรือ มีการแจ้งสาเหตุและวิธีแก้ไข ข้อขัดข้องของ
การด าเนินงาน 

0 0 65 25
5 

75 

 
        จากตารางที่ 3.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลความพึงพอใจในบริการในระดับมาก 255 
คน และในระดับมากท่ีสุด 75 คน รวมเป็น 330 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.5  เมื่อเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินผลความพึงพอใจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อนี้มีคะแนนคุณภาพของการ
ให้บริการอยู่ในระดับ 7 
 
 3) ตัวอย่างผลประเมินความพึงพอใจรายด้าน จากกลุ่มตัวอย่าง 395 คน น าคะแนน
ร้อยของทุกข้อมารวมกัน  แล้วหารด้วยจ านวนข้อของแต่ละด้าน ดังตารางที่ 3.4 
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ตารางที่  3.4    แสดงตัวอย่างผลประเมินความพึงพอใจรายด้าน 

n=395 

  ควำมพึงพอใจต่องำนด้ำนกำรก่อสร้ำง 
ซ่อมแซมถนนในต ำบล   S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับมาก 
และมากที่สุด 

คะแนน
คุณภำพ 

ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร 
1. มีความชัดเจนในการอธิบาย และแนะน า
ขั้นตอนในการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนในต าบลหรือ 
มีการแจ้งสาเหตุและวิธีแก้ไข ข้อขัดข้องของการ
ด าเนินงาน 

4.29 0.64 ปานกลาง 85.8 8 

2. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนใน
ต าบล เหมาะสม ไม่รอนานเกินสมควร 

4.46 0.55 ปานกลาง 89.1 8 

3. ขั้นตอนการด าเนินการ  มีความโปร่งใส และ
ความเสมอภาค   

4.28 0.52 ปานกลาง 85.5 8 

4.  การด าเนินงานเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด    3.92 0.70 ปานกลาง 78.4 7 
5. การด าเนินงานมีมาตรฐาน   4.14 0.76 ปานกลาง 82.7 7 

ภำพรวม 4.22 0.74 ปำนกลำง 84.3  7 
 
   จากตารางที่ 3.4 พบว่าในภาพรวมด้านขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง (=  4.22) คิดเป็นร้อยละ 84.3 มีคะแนนคุณภาพของการให้บริการระดับ 7     
 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดย                    
การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้  ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างของประชากรที่มาใช้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ในแต่ละภาระงาน และน ามาค านวณด้วยค่าสถิติ ได้แก่
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

 1.  งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
     ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนยายหอม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
     ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

 2.  งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
     ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ดอนยายหอม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

 3.  งานด้านรายได้หรือภาษี    
     ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ดอนยายหอม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
     ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

  4.  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
     ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ดอนยายหอม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
     ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
  5. สรุปผลการประเมิน 

 สรุปผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
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 6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาย

หอม อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
 
  สัญญลักษณ์ทางสถิติ  
   สัญญลักษณ์ทางสถิติ ของค่าสถิติ (Statistics) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วยดังนี้ 
      =   ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง 
   S.D.    =   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง 
  n      =    จ านวนตัวอย่าง 
   f        =    การแจกแจงความถี่ (frequency) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
 
 ส่วนที่  1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทาง
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละ คะแนนคุณภาพ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 47 ราย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ  
ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     ดังตารางที่ 
4.1   
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ตารางที่ 4.1   แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความพึง
พอใจต่องานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   

n=47 

  ความพึงพอใจต่องานด้านโยธาการขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับมาก 
และมากที่สดุ 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการขอรับบริการ  ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีความคล่องตัว 

4.77 0.68 มากที่สุด 95.41 10 

2.  ความชัดเจนในการชี้แจงขั้นตอนในการ
ให้บริการ  หรือ มีการแจ้งสาเหตุและวิธีแก้ไข 
ข้อขัดข้องของการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.78 0.61 มากที่สุด 95.65 10 

3.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง กรอกง่าย สะดวก ไม่
ซ้ าซ้อน 

4.76 0.63 มากที่สุด 95.14 10 

4. ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม ไม่รอนาน
เกินสมควร 

4.77 0.65 มากที่สุด 95.37 10 

5. ขั้นตอนการให้บริการ  มีความโปร่งใส และ
ด าเนินตามที่กฎหมายก าหนด      

4.77 0.66 มากที่สุด 95.39 10 

ภาพรวม 4.77 0.63 มากที่สุด 95.39 10 
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ตารางที่ 4.1   แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความพึง
พอใจต่องานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  (ต่อ) 

n=47 

  ความพึงพอใจต่องานด้านโยธาการขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับมาก 
และมากที่สดุ 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการที่

หลากหลาย เช่น  ผ่านผู้น าชุมชน  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว  หอกระจายข่าว    

4.76 0.58 มากที่สุด 95.22 10 

2. มีช่องทางการให้บริการ ที่หลากหลาย เช่น  
โทรศัพท์ 

4.74 0.62 มากที่สุด 94.89 9 

3. มีความสะดวกในการเข้าถึงการขออนุญาตปลูก
สิ่งกอ่สร้าง 

4.76 0.51 มากที่สุด 95.15 10 

4. มีช่องทางการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น ผู้น าชุมชน   

4.74 0.64 มากที่สุด 94.73 9 

5. มีการติดต่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์  
Facebook  เป็นต้น 

4.72 0.61 มากที่สุด 94.47 9 

ภาพรวม 4.74 0.52 มากที่สุด 94.89 9 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1. มีการแต่งกายเหมาะสม  4.77 0.69 มากที่สุด 95.31 10 

2. มีความสุภาพ กิริยามารยาทดี เป็นมิตร มี
รอยยิ้ม อัธยาศัยดี 

4.81 0.64 มากที่สุด 96.29 10 

3. มีความพร้อมในการให้บริการ ให้ค าแนะน า  
ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนถูกต้อง 

4.79 0.63 มากที่สุด 95.74 10 

4. สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม ทันท่วงที  

4.77 0.53 มากที่สุด 95.45 10 

5. มีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการ  4.78 0.63 มากที่สุด 95.62 10 

ภาพรวม 4.78 0.53 มากที่สุด 95.68 10 
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ตารางที่ 4.1   แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความพึง
พอใจต่องานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  (ต่อ) 

n=47 

  ความพึงพอใจต่องานด้านโยธาการขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับมาก 
และมากที่สดุ 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.  สถานที่ติดต่อให้บริการ  สะอาด ถูก
สุขลักษณะ  และเหมาะสม  

4.78 0.66 มากที่สุด 95.64 10 

2.  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
จ าเป็นต่อการให้บริการ  เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี  น้ าดื่ม  
ฯลฯ 

4.78 0.72 มากที่สุด 95.54 10 

3.  อุปกรณ์ในการให้บริการมีคุณภาพ และ
ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 

4.76 0.71 มากที่สุด 95.28 10 

4.  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการชัดเจน และ
เข้าใจง่าย 

4.76 0.73 มากที่สุด 95.17 10 

5.  มีสื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานการขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์  
คู่มือ แผ่นพับ  เอกสาร  สื่อบุคคล      

4.73 0.69 มากที่สุด 94.65 9 

ภาพรวม 4.76 0.73 มากที่สุด 95.26 10 
โดยภาพรวมทุกด้าน 4.77 0.69 มากที่สุด 95.31 10 

 

 จากตารางที่ 4.1  พบว่าตัวอย่างที่รับบริการในงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.77)   คิดเป็นร้อยละ 95.31 มี
คะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับดังนี้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (=4.78)    คิดเป็นร้อยละ 
95.68มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ (=
4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.39 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก     (=4.76)  คิดเป็นร้อยละ 95.26 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 และ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ( =4.74) คิดเป็นร้อยละ 94.89 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับ9 ตามล าดับ   
     ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม  
ในงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2   แสดงผลข้อเสนอแนะในงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม f 
- เจ้าหน้าที่เป็นกันเอง  ให้ความช่วยเหลือ แนะน าดี 
- ขั้นตอนการขออนุญาตไม่ยุงยาก 
- การด าเนินงานรอไม่นานเกิน 
- อุปกรณ์ส านักงานมีครบ 

9 
8 
2 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
  
   ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานด้านรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการ
ให้บริการ   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละ คะแนนคุณภาพ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะแลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 371 ราย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ  
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ด้านช่องทางการให้บริการ   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ดังตารางที่ 
4.3  
 
ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความพึง
พอใจต่องานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 

n=371 

  ความพึงพอใจต่องานด้านรักษาความสะอาดใน
ที่สาธารณะ   S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดับมาก 
และมากที่สดุ 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการขอรับบริการ  ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีความคล่องตัว 

4.77 0.76 มากที่สุด 95.49 10 

2.  ความชัดเจนในการชี้แจงขั้นตอนในการ
ให้บริการ  หรือ มีการแจ้งสาเหตุและวิธีแก้ไข 
ข้อขัดข้องของงานด้านรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ 

4.77 0.66 มากที่สุด 95.35 10 

3. ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม ไม่รอนาน
เกินสมควร 

4.76 0.71 มากที่สุด 95.14 10 

4. ขั้นตอนการให้บริการ  มีความโปร่งใส และ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 

4.76 0.78 มากที่สุด 95.16 10 

5. ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นตามที่สาธารณสุข
ก าหนด      

4.76 0.74 มากที่สุด 95.18 10 

ภาพรวม 4.76 0.72 มากที่สุด 95.26 10 
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ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความพึง
พอใจต่องานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ (ต่อ) 

n=371 

  ความพึงพอใจต่องานด้านรักษาความสะอาด
ในที่สาธารณะ   S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดับมาก 
และมากที่สดุ 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการที่
หลากหลาย เช่น  ผ่านผู้น าชุมชน  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว  หอกระจายข่าว    

4.74 0.71 มากที่สุด 94.81 9 

2. มีช่องทางการให้บริการ ที่หลากหลาย เช่น  
ติดต่อทางโทรศัพท์ 

4.74 0.79 มากที่สุด 94.73 9 

3. มีความสะดวกในการเข้าถึงงานด้านรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะ 

4.73 0.73 มากที่สุด 94.52 9 

4. มีช่องทางการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น ผู้น าชุมชน   

4.72 0.68 มากที่สุด 94.34 9 

5. มีการติดต่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น 

4.72 0.72 มากที่สุด 94.32 9 

ภาพรวม 4.73 0.75 มากที่สุด 94.54 9 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1. มีการแต่งกายเหมาะสม  4.76 0.78 มากที่สุด 95.11 10 

2. มีความสุภาพ กิริยามารยาทดี เป็นมิตร มี
รอยยิ้ม อัธยาศัยดี 

4.82 0.65 มากที่สุด 96.39 10 

3. มีความพร้อมในการให้บริการ ให้ค าแนะน า  
ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนถูกต้อง 

4.81 0.64 มากที่สุด 96.18 10 

4. สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม ทันทว่งที  

4.76 0.75 มากที่สุด 95.28 10 

5. มีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการ  4.78 0.74 มากที่สุด 95.64 10 

ภาพรวม 4.79 0.65 มากที่สุด 95.72 10 
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ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความพึง
พอใจต่องานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ (ต่อ) 

n=371 

  ความพึงพอใจต่องานด้านรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ   S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 
ระดับมาก 
และมากที่สดุ 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.  สถานที่ติดต่อให้บริการ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ  และเหมาะสม  

4.73 0.69 มากที่สุด 94.51 9 

2.  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
จ าเป็นต่อการให้บริการ  เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี  น้ าดื่ม  
ฯลฯ 

4.77 0.72 มากที่สุด 95.41 10 

3.  อุปกรณ์ในการให้บริการมีคุณภาพ และ
ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 

4.77 0.71 มากที่สุด 95.37 10 

4.  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการชัดเจน และ
เข้าใจง่าย 

4.76 0.71 มากที่สุด 95.29 10 

5.  มีสื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้าน
รักษาความสะอาดในที่สาธารณะให้ประชาชน
ทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง เช่น  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  คู่มือ แผ่นพับ  เอกสาร  สื่อ
บุคคล      

4.76 0.68 มากที่สุด 95.15 10 

ภาพรวม 4.76 0.73 มากที่สุด 95.15 10 

โดยภาพรวมทุกด้าน 4.76 0.71 มากที่สุด 95.17 10 

 

 จากตารางที่  4.3  พบว่าตัวอย่างที่รับบริการในงานด้านรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.17 มี
คะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับดังนี้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (=4.79)    คิดเป็นร้อยละ 
95.72 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ(=
4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.26 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10  ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก (=4.76)  คิดเป็นร้อยละ 95.15 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 และ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ (=4.73) คิดเป็นร้อยละ 94.54 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 
9 ตามล าดับ   
 
 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่องานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงผลข้อเสนอแนะต่องานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม f 
- เจ้าหน้าที่ขยัน  ท างานดี 
- ควรดูแลเรื่องดินบนถนน  ที่รถบรรทุกดินท าตกไว้ 
- ควรตัดใบไม้ที่พันสายไฟฟ้า 
- ควรเพิ่มเวลาเก็บขยะ โดยเฉพาะบริเวณตลาดนัด  

18 
5 
3 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  งานด้านรายได้หรือภาษี    
 
    ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการงานด้านรายได้หรือภาษี   ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ แปลผล  คะแนนคุณภาพ
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านรายได้หรือภาษี   จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  36 ราย  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ   
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ดังตารางที่ 4.5 

  
ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความพึง
พอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี    

n=36 

  ความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือ
ภาษี      S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับมาก 
และมากที่สดุ 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการขอรับบริการ  ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

4.80 0.64 มากที่สุด 95.94 10 

2.  ความชัดเจนในการชี้แจงขั้นตอนในการ
ให้บริการ  หรือ มีการแจ้งสาเหตุและ
วิธีแก้ไข ข้อขัดข้องของงานด้านรายได้หรือ
ภาษี    

4.80 0.68 มากที่สุด 95.95 10 

3.  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง กรอกง่าย 
สะดวก ไม่ซ้ าซ้อน 

4.76 0.71 มากที่สุด 95.28 10 

4. ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม ไม่
รอนานเกินสมควร 

4.78 0.74 มากที่สุด 95.54 10 

5. ขั้นตอนการให้บริการ  มีความโปร่งใส 
และด าเนินตามที่กฎหมายก าหนด      

4.77 0.75 มากที่สุด 95.37 10 

ภาพรวม 4.78 0.76 มากที่สุด 95.62 10 
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ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความพึง
พอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี   (ต่อ) 

n=36 

  ความพึงพอใจต่องานด้านรายได้หรือ
ภาษี      S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับมาก 
และมากที่สดุ 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ให้บริการที่หลากหลาย เช่น  ผ่านผู้น า
ชุมชน  บอร์ดประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว  
หอกระจายข่าว    

4.74 0.72 มากที่สุด 94.81 9 

2. มีช่องทางการให้บริการ ที่หลากหลาย 
เช่น  เจ้าหน้าที่ไปเก็บ  มาจ่ายเอง  โอนผ่าน
ธนาคาร 

4.74 0.71 มากที่สุด 94.72 9 

3. มีความสะดวกในการเข้าถึงงานด้าน
รายได้หรือภาษี    

4.72 0.73 มากที่สุด 94.33 9 

4. มีช่องทางการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น ผู้น า
ชุมชน   

4.72 0.64 มากที่สุด 94.34 9 

5. มีการติดต่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น 

4.67 0.66 มากที่สุด 93.42 9 

ภาพรวม 4.72 0.73 มากที่สุด 94.32 9 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
1. มีการแต่งกายเหมาะสม  4.78 0.76 มากที่สุด 95.65 10 
2. มีความสุภาพ กิริยามารยาทดี เป็นมิตร 
มีรอยยิ้ม อัธยาศัยดี 

4.81 0.62 มากที่สุด 96.21 10 

3. มีความพร้อมในการให้บริการ ให้
ค าแนะน า  ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนถูกต้อง 

4.81 0.71 มากที่สุด 96.18 10 

4. สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม ทันท่วงที  

4.79 0.53 มากที่สุด 95.71 10 

5. มีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการ  4.79 0.73 มากที่สุด 95.81 10 

ภาพรวม 4.80 0.78 มากที่สุด 95.91 10 
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ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความพึง
พอใจต่องานด้านรายได้หรือภาษี   (ต่อ) 

n=36 

      ความพึงพอใจต่องานด้านรายได้
หรือภาษี      S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับมาก 
และมากที่สดุ 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.  สถานที่ติดต่อให้บริการ  สะอาด ถูก
สุขลักษณะ  และเหมาะสม  

4.75 0.76 มากที่สุด 94.94 9 

2.  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็นต่อการให้บริการ  เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ี  น้ าดื่ม  ฯลฯ 

4.74 0.72 มากที่สุด 94.83 9 

3.  อุปกรณ์ในการให้บริการมีคุณภาพ 
และทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร 

4.74 0.71 มากที่สุด 94.81 9 

4.  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการชัดเจน 
และเข้าใจง่าย 

4.74 0.73 มากที่สุด 94.74 9 

5.  มีสื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้าน
รายได้หรือภาษี   ให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าอย่างทั่วถึง เช่น  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  คู่มือ แผ่นพับ  เอกสาร  
สื่อบุคคล      

4.73 0.79 มากที่สุด 94.55 9 

ภาพรวม 4.74 0.72 มากที่สุด 94.77 9 

โดยภาพรวมทุกด้าน 4.76 0.77 มากที่สุด 95.16 10 
 

 จากตารางที่ 4.5  พบว่าตัวอย่างที่รับบริการในงานด้านรายได้หรือภาษี   มีความพึง
พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.16 มีคะแนนคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับ10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน เรียงล าดับดังนี้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (=4.80)    คิดเป็นร้อยละ 95.91 มีคะแนน
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ (=4.78) คิดเป็นร้อย
ละ 95.62 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (=4.74)  
คิดเป็นร้อยละ 94.77 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 9 และ ด้านช่องทางการให้บริการ 
(=4.72) คิดเป็นร้อยละ 94.32 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 9 ตามล าดับ   
 
 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่องานด้านรายได้หรือภาษี   ขององค์การ 
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บริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ดังตารางที่ 4.6 
 

ตารางที่ 4.6  แสดงผลข้อเสนอแนะงานด้านรายได้หรือภาษี    

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม f 

- เจ้าหน้าที่ให้ค าอธิบายขั้นตอนและราคาที่ต้องเสียภาษีดี 
- มีขั้นตอนการจ่ายภาษีไม่ยุงยาก 
- การด าเนินงานรอไม่นานเกิน 

11 
3 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
 
 ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม  ในด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละ คะแนนคุณภาพความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 371 
ราย  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ในด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการ
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ให้บริการ   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ดังตารางที่ 4.7 

  

ตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความพึง
พอใจในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   

 n=371 

  ความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับมาก 
และมากที่สดุ 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการขอรับบริการ  ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

4.76 0.76 มากที่สุด 95.12 10 

2.  ความชัดเจนในการชี้แจงขั้นตอนในการ
ให้บริการ  หรือ มีการแจ้งสาเหตุและ
วิธีแก้ไข ข้อขัดข้องของงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม   

4.76 0.75 มากที่สุด 95.24 10 

3. ระยะเวลาในการให้บริการเหมาะสม ไม่
รอนานเกินสมควร 

4.72 0.68 มากที่สุด 94.39 9 

4. ขั้นตอนการให้บริการ  มีความโปร่งใส 
และครอบคลุมทั่วพื้นที่ 

4.73 0.71 มากที่สุด 94.57 9 

5. ขั้นตอนการให้บริการ เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด      

4.74 0.62 มากที่สุด 94.78 9 

ภาพรวม 4.74 0.81 มากที่สุด 94.82 9 
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ตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความพึง
พอใจในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  (ต่อ) 

 n=371 

  ความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับมาก 
และมากที่สดุ 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ
ที่หลากหลาย เช่น  ผ่านผู้น าชุมชน  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  จดหมายข่าว  หอกระจาย
ข่าว    

4.73 0.68 มากที่สุด 94.51 9 

2. มีช่องทางการให้บริการ ที่หลากหลาย เช่น  
ติดต่อทางโทรศัพท์    

4.72 0.59 มากที่สุด 94.47 9 

3. มีความสะดวกในการเข้าถึงงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม   

4.72 0.67 มากที่สุด 94.46 9 

4. มีช่องทางการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ เช่น กล่องรับความเห็น ผู้น าชุมชน   

4.72 0.65 มากที่สุด 94.35 9 

5. มีการติดต่อให้ข้อมูลทางออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์  Facebook  เป็นต้น 

4.67 0.71 มากท่ีสุด 93.42 9 

ภาพรวม 4.71 0.64 มากที่สุด 94.24 9 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1. มีการแต่งกายเหมาะสม  4.78 0.68 มากที่สุด 95.58 10 
2. มีความสุภาพ กิริยามารยาทดี เป็นมิตร มี
รอยยิ้ม อัธยาศัยดี 

4.79 0.72 มากที่สุด 95.87 10 

3. มีความพร้อมในการให้บริการ ให้
ค าแนะน า  ตอบข้อซักถามได้ชัดเจนถูกต้อง 

4.79 0.74 มากที่สุด 95.84 10 

4. สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม ทันท่วงที  

4.78 0.63 มากที่สุด 95.65 10 

5. มีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการ  4.79 0.67 มากที่สุด 95.79 10 

ภาพรวม 4.79 0.78 มากทีสุ่ด 95.75 10 
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ตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล  ค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพความพึง
พอใจในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  (ต่อ) 

n=371 

    ความพึงพอใจต่องานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม     S.D แปลผล 

ผลรวมร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับมาก 
และมากที่สดุ 

คะแนน
คุณภาพ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.  สถานที่ให้บริการ สะอาดถูกสุขลักษณะ  
และเหมาะสม เช่น มีทางลาด  มีสุขาเฉพาะ  

4.79 0.70 มากที่สุด 95.74 10 

2.  ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็นต่องานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม  เช่น มีเก้าอ้ีนั่งรอ  น้ า
ดื่ม   

4.79 0.78 มากที่สุด 95.73 10 

3.  อุปกรณ์ในการให้บริการงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีคุณภาพ และ
ทันสมัย     

4.78 0.75 มากที่สุด 95.65 10 

4.  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการชัดเจน 
และเข้าใจง่าย 

4.78 0.69 มากที่สุด 95.57 10 

5. มีสื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  เช่น  
คู่มือ แผ่นพับ  เอกสาร  ป้ายประชาสัมพันธ์  
รถกระจายเสียง  สื่อบุคคล      

4.78 0.63 มากที่สุด 95.56 10 

ภาพรวม 4.78 0.76 มากที่สุด 95.65 10 

โดยภาพรวมทุกด้าน 4.76 0.75 มากทีสุ่ด 95.12 10 
 

 จากตารางที่ 4.7  พบว่าตัวอย่างที่รับบริการในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม  มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.12 มี
คะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงล าดับดังนี้  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (=4.79)    คิดเป็นร้อยละ 
95.75 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (=
4.78) คิดเป็นร้อยละ 95.65  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ (=4.74)  คิดเป็นร้อยละ 94.82 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 9 และ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ( =4.71) คิดเป็นร้อยละ 94.24 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับ 9 ตามล าดับ  
  
 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางที ่4.8  แสดงผลข้อเสนอแนะในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม f 
- เจ้าหน้าที่ท างานเร็ว ให้ความช่วยเหลือดี 
- สถานที่ อบต. มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
- วิธีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการไม่ยุ่งยาก 
- ควรเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  
- ควรดูแลผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 

7 
8 
7 

12 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. สรุปผลการวิเคราะห์ 
 สรุปผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมต่องานที่ส ารวจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางที ่4.9 แสดงผลประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมในแต่ละงานที่ประเมิน 

  
งานที่ประเมิน ความพึงพอใจ แปลผล ร้อยละ ระดับ
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   S.D.   
ความ 

พึงพอใจ 
ความพึง
พอใจ 

คุณภาพ 

1)งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง     
    (n=47) 

4.77 0.69 มากที่สุด 95.31 10 

2) งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
     (n=371) 

4.76 0.71 มากที่สุด 95.17 10 

3) งานด้านรายได้หรือภาษี   (n=36)   4.76 0.77 มากที่สุด 95.16 10 
4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม     
     (n=371) 

4.76 0.75 มากที่สุด 95.12 10 

ภาพรวมของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

4.76 0.68 มากที่สุด 95.19 10 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่าผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม มีความ
พึงพอใจ โดยภาพรวมทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.19 มี
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละงานพบว่า  อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกงาน  เรียงล าดับดังนี้ งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (=4.77) คิดเป็นร้อยละ 
95.31 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  รองลงมาคือ  งานด้านรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ      (  = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.17 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  งาน
ด้านรายได้หรือภาษี   (=4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.16 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10   
และ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (=4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.12 มีคุณภาพการ
ให้บริการอยู่ในระดับ 10  ตามล าดับ 
 
 
 
6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   พบดังนี้  
  

งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   

- เจ้าหน้าทีเ่ป็นกันเอง  ให้ความช่วยเหลือ แนะน าดี 
- ขั้นตอนการขออนุญาตไม่ยุงยาก 
- การด าเนินงานรอไม่นานเกิน 
- อุปกรณ์ส านักงานมีครบ 

 
งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
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- เจ้าหน้าที่ขยัน  ท างานดี 
- ควรดูแลเรื่องดินบนถนน  ที่รถบรรทุกดินท าตกไว้ 
- ควรตัดใบไม้ที่พันสายไฟฟ้า 
- ควรเพิ่มเวลาเกบ็ขยะ โดยเฉพาะบริเวณตลาดนัด 

 
งานด้านรายได้หรือภาษี    

- เจ้าหน้าที่ให้ค าอธิบายขั้นตอนและราคาที่ต้องเสียภาษีดี 
- ขั้นตอนการจ่ายภาษีไม่ยุงยาก 
- การด าเนินงานรอไม่นานเกิน 

 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
- เจ้าหน้าที่ท างานเร็ว ให้ความช่วยเหลือดี 
- สถานที่ อบต. มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
- วิธีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการไม่ยุ่งยาก 
- ควรเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  
- ควรดูแลผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 

 
 การส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม ใน 4 งาน คือ 1) งานด้าน
โยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  2) งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  3) งานด้าน
รายได้หรือภาษี   4)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  โดยครอบคลุมความพึงพอใจ 
ดังต่อไปนี้  ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนยายหอม การประเมินในครั้งนี้ใช้สูตรการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่  (Yamane) 
ผู้วิจัยใช้สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) และวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ( purposive sampling ) ร่วมกับการเลือกตัวอย่างแบบใช้วิจารณญาณ ( judgment 
sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบส ารวจความพึงพอใจส าหรับผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะผู้ส ารวจ เนื่องจากการด าเนินงาน
อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีโทรศัพท์ในการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็น
หลัก  โดยขอทะเบียนรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์จากองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น าชุมชน เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการพูดคุยแบบเห็นหน้า  ประกอบกับการลงพ้ืนที่บางแห่งที่ไม่ใช่พ้ืนที่เสี่ยงโรคโควิด 19 
จากนั้นน ามาวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย 

 
สรุปผลการประเมิน 

 
  งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
   จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  47 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด   (=4.71)   คิดเป็นร้อยละ 95.31 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.78) คิดเป็น    
ร้อยละ 95.68  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10  
  ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.77) คิดเป็นร้อย
ละ 95.39 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  
   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.76) คิดเป็น 
ร้อยละ 95.26 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  
   ด้านช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.74) คิดเป็น  
ร้อยละ 94.89 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ9 
 
 งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
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   จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  371 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (=4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.17 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.79) คิดเป็น    
ร้อยละ 95.72 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10  
   ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.76) คิดเป็น    
ร้อยละ 95.26 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10   
   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.76) คิดเป็น  
ร้อยละ 95.15 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10  
   ด้านช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.73) คิดเป็น   
ร้อยละ 94.54 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 9 
 
  งานด้านรายได้หรือภาษี    
   จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  36 คน พบว่าโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด  (=4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.16 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
    ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.80) คิดเป็น   
ร้อยละ 95.91 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10  
   ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.78) คิดเป็น   
ร้อยละ 95.62 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10   
   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.74) คิดเป็น  
ร้อยละ 94.77 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 9  
  ด้านช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.72)  คิดเป็น   
ร้อยละ 94.32 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 9  
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
   จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  371 คน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (=4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.12 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยไดด้ังนี้ 
   ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.79) คิดเป็น    
ร้อยละ 95.75 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10  
   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.78) คิดเป็น  
ร้อยละ 95.65  มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ10  
   ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.74) คิดเป็น   
ร้อยละ 94.82 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 9  
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   ด้านช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.71) คิดเป็น   
ร้อยละ 94.24 มีคะแนนคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 9   
  
  สรุปผล  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนยายหอม โดยภาพรวมทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.76)   คิดเป็นร้อยละ 95.19 มี
คุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละงานพบว่า  อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกงาน  เรียงล าดับดังนี้ งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (=4.77) คิดเป็นร้อยละ 
95.31 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  รองลงมาคือ  งานด้านรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ (  = 4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.17 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10  งานด้าน
รายได้หรือภาษี   (=4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.16 มีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับ 10   และ 
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (=4.76) คิดเป็นร้อยละ 95.12 มีคุณภาพการให้บริการ
อยู่ในระดับ 10  ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนยายหอม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม    พบดังนี้  งานด้านโยธาการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง  เจ้าหน้าที่เป็นกันเอง  ให้ความช่วยเหลือ แนะน า  ขั้นตอนการขออนุญาตไม่ยุงยาก 

การด าเนินงานรอไม่นานเกิน   อุปกรณ์ส านักงานมีครบ   งานด้านรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  
เจ้าหน้าที่ขยันท างานดี  ควรดูแลเรื่องดินบนถนนที่รถบรรทุกดินท าตกไว้  ควรตัดใบไม้ที่พันสายไฟฟ้า   
ควรเพ่ิมเวลาเก็บขยะโดยเฉพาะบริเวณตลาดนัด  งานด้านรายได้หรือภาษี   เจ้าหน้าที่ให้ค าอธิบาย
ขั้นตอนและราคาที่ต้องเสียภาษีดี  มีขั้นตอนการจ่ายภาษีไม่ยุงยาก   การด าเนินงานรอไม่นานเกิน  
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  เจ้าหน้าที่ท างานเร็ว ให้ความช่วยเหลือดี  สถานที่ อบต. 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ  วิธีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการไม่ยุ่งยาก  
ควรเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ   ควรดูแลผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 
 

  
 
 

 



ประวัติหัวหน้าโครงการ 
 

1.  ชื่อ - สกุล  (ภาษาไทย) นายนพพร จันทรน าชู 
                   (ภาษาอังกฤษ) Mr. Nopporn Chantaranamchoo 
2.  หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3102201580981 
3.  ต าแหน่งป้จจุบัน    รองศาสตราจารย์  ประธานบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษา (ปริญญาโท-เอก)  
4.  สถานที่ท างาน  ภาควิชา พ้ืนฐานทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  โทรศัพท์/โทรสาร 034-255-254 
โทรศัพท์มือถือ 086-984-6642 
e-mail address Nopporncu@gmail.com 

5.  ประวัติการศึกษา 
           -   ปริญญาตรีสาขา เศรษฐศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่จบ 2534 
 - ปริญญาตรีสาขา การเงิน สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่จบ 2545 
 - ปริญญาตรีสาขา การจัดการ สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่จบ 2551 
 - ปริญญาโทสาขา เศรษฐศาสตร์  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีที่จบ 2539 
 - ปริญญาเอกสาขา พัฒนศึกษาศาสตร์  สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่จบ 2550 
6.  สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ  เศรษฐศาสตร์การศึกษา/ พัฒนศึกษา 
7.  ประสบการณ์ในงานวิจัย 
เรื่องท่ี เรื่อง ระยะเวลา 

1 รูปแบบนวัตกรรมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองสองสมุทรเพ่ือ   
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
สมุทรสงคราม 

พ.ศ.2559 –  
พ.ศ.2560 

2 การพัฒนาและการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเมือง 3 น้ า เพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

พ.ศ.2558 –  
พ.ศ.2559 

3 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ.2557 –  
พ.ศ.2558 

4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในภูมิภาคตะวันตก 

พ.ศ.2557 –  
พ.ศ.2558 

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุของผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตกเพ่ือการยกระดับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 

พ.ศ.2557 – 
พ.ศ.2558 



 

6 แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคลของครูในจังหวัดนครปฐม 

พ.ศ.2556 – 
พ.ศ.2558 

7 การพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด 
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

พ.ศ.2556 – 
พ.ศ.2557 

8 ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนและความเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านคลองหลวง และชุมชนบ้านคลอง 
ปีกนก อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   

พ.ศ.2555 – 
พ.ศ.2557 
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