รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ด้วยการวิเคราะห์แบบสอบถาม จำนวน 382 ชุด ที่เป็น
ตัวแทนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่องานบริการ เป็นรายด้านจำนน 4 งานบริการ ได้แก่ งานบริการ
(1) งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (2) งานด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ (3)
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ (4) งานด้านสาธารณสุข

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ตัวแปร จำนวน 6 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน ที่สำรวจได้จากกลุ่มตัวอย่าง แสดงผลเป็น จำนวน
และร้อยละ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 จำนวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป
จำนวน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
21-40 ปี
41-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
การศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

ร้อยละ

167
215

43.50
56.40

9
63
201
109

2.40
16.40
52.70
28.50

215
120
44
3

56.40
31.50
11.50
0.60
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ข้อมูลทั่วไป
จำนวน
ร้อยละ
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
ต่ำกว่า 5,000 บาท / เดือน
175
45.50
5,000-10,000 บาท / เดือน
130
33.90
10,001-15,000 บาท / เดือน
53
13.90
1.80
15,001-20,000 บาท / เดือน
7
4.80
มากกว่า 20,000 บาท / เดือนขึ้นไป
17
อาชีพ
รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
14
3.60
เจ้าของธุรกิจ / ค้าขาย
63
16.40
เกษตรกรรม
190
49.70
รับจ้าง / ลูกจ้าง / พนักงานบริษัท
58
15.20
แม่บ้าน / ว่างงาน / กำลังหางานทำ
51
13.30
อื่นๆ
6
1.80
การอยู่อาศัยในชุมชน
ย้ายมาอยู่ในชุมชนนี้ไม่เกิน 1 ปี
5
1.20
อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
20
5.50
อยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี
76
20.00
เป็นคนในชุมชนนี้ตั้งแต่เกิด
280
72.70
จากตารางที่ 4.1 ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 382 ตัวอย่าง สำหรับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.40 มีอายุระหว่าง 41-60 ปี
คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.70 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.40 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 31.50
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 33.90 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 49.70
รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย ร้อยละ 16.40 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี
ร้อยละ 72.70 รองลงมาคือ อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ร้อยละ 20.00
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่องานบริการ จำนวน 4 งานบริการ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ในครั้งนี้ มีประเด็นการประเมิน 4 งานบริการคือ งานบริการด้าน (1) งาน
บริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (2) งานด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ (3) งานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ (4) งานด้านสาธารณสุข
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการโดยรวมทั้ง 4 งานบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 จำนวนและร้อยละของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี ่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยภาพรวม ของงานบริการทั้ง 4 ด้าน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
งานบริการด้านที่ 2 ด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้
งานบริการด้านที่ 3 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
งานบริการด้านที่ 4 ด้านสาธารณสุข
งานบริการด้านที่ 1 ด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง
รวมทุกงานบริการ

Mean
4.35

S.D.
0.84

ร้อยละ
87.00

4.34

0.97

86.80

4.34

1.02

86.80

4.27

0.85

85.40

4.33

0.92

86.60

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.2 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเลิงจาน ทั้ง 4 งานบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.60 (Mean= 4.33)
โดยงานบริการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ คิดเป็นร้อย
ละ 87.00 รองลงมา คือ งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และด้านสาธารณสุข คิดเป็น
ร้อยละ 86.80 และงานบริการที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือ งานบริการด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 85.40 ตามลำดับ
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งานบริการด้านที่ 1 ด้านโยธา ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านทะเบียน ดังตารางที่ 4.3-4.4
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่องานบริการด้านโยธา ขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน
ระดับความ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Mean S.D. ร้อยละ
พึงพอใจ
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
4.22
.82
84.40
มาก
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.32
.87
86.40
มาก
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.29
.85
85.80
มาก
4. ด้านช่องทางการให้บริการ
4.23
.84
84.60
มาก
โดยรวม
4.27 .85
85.40
มาก
จากตารางที่ 4.3 งานบริการด้านโยธา ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 85.40 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
ประชาชนมีความพึงใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 86.40 รองลงมาคือ ด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวก ร้อยละ 85.80 และด้านที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 84.40 ตามลำดับ
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เมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ จำแนกในแต่ละด้าน ผลการประเมิน เป็นดังนี้
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่องานบริการด้านโยธา ขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จำแนกตามรายด้าน
ระดับความ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Mean S.D. ร้อยละ
พึงพอใจ
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ
1. มีผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง
4.22
.80
84.40
มาก
ชัดเจน
2. ขั้นตอนในการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก
4.11
.80
82.20
มาก
รวดเร็ว และไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3. มีการให้บริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 4.26
.81
85.20
มาก
4. มีการให้บริการด้วยความถูกต้องตามความต้องการใน
4.29
.88
85.80
มาก
การขอรับบริการ
ค่าเฉลี่ย
4.22 .82
84.40
มาก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น และมีจิตมุ่ง 4.26
.90
85.20
มาก
รักบริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งตัวสุภาพ วางตัว 4.40
.85
88.00
มาก
เหมาะสม
3. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่
4.23
.87
84.60
มาก
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ
4.50
.85
90.00
มาก
5. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่าง
4.22
.85
84.40
มาก
ชัดเจนและถูกต้อง
ค่าเฉลี่ย
4.32 .87
86.40
มาก
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีความ
4.19
.83
83.80
มาก
เหมาะสม และเพียงพอ
2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการที่
4.32
.84
86.40
มาก
เหมาะสม เช่น ห้องน้ำ เก้าอี้ น้ำดื่ม ที่จอดรถ เป็นต้น
3. อาคารสถานที่มีความสะอาด และปลอดภัย
4.38
.85
87.60
มาก
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริการ 4.33
.86
86.60
มาก
อย่างชัดเจน
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
5. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่าง
ชัดเจนสะดวกเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีจำนวนช่องทางการให้บริการที่เพียงพอ
2. มีช่องทางการให้บริการทีส่ ะดวก ไม่ยุ่งยาก
3. มีเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบในการให้บริการแต่ละช่องทาง
ที่เพียงพอ
4. มีช่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์
ค่าเฉลี่ย

Mean
4.27

S.D.
.91

ร้อยละ
85.40

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

4.29

.85

85.80

มาก

4.30
4.24
4.25

.82
.81
.81

86.00
84.80
85.00

มาก
มาก
มาก

4.14

.92

82.80

มาก

4.23

.84

84.60

มาก

จากตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อ งานบริการด้านโยธา ขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.22) คิดเป็นร้อยละ 84.40 โดยการให้บริการด้วยความถูกต้องตามความ
ต้องการในการขอรับบริการ ได้รับความพอใจเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 85.80 ส่วนข้อที่ได้รับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ขั้นตอนในการให้บริการแต่ละขั้ นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว และไม่
ยุ่งยากซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 82.20
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.32) คิดเป็นร้อยละ 86.40 โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเพียงพอ ได้รับความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 90.00 ส่วนข้อที่ประชาชนมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 84.60
3. ด้ า นสิ ่ ง อำนวยความสะดวก คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารโดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
(Mean = 4.29) คิดเป็นร้อยละ 85.80 โดยเรื่องที่ประชาชนพึงพอใจอันดับแรก คือ อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 93.80 และด้านที่น้อยที่สุด
คือ อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 83.80
4. ด้านช่องทางการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean =
4.23) คิดเป็นร้อยละ 84.60 โดยประชาชนพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
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ให้ บ ริ ก ารแต่ ล ะช่ อ งทางที ่ เ พี ย งพอ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 85.00 และน้ อ ยที ่ ส ุ ด คื อ การมี ช ่ อ งทางให้
ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ผ่านระบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 82.80

งานบริการด้านที่ 2 งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ ดังตารางที่
4.5 – 4.6
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่องานบริการด้านการจัดเก็บภาษี
และรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยภาพรวม 4 ด้าน
ระดับความ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Mean S.D. ร้อยละ
พึงพอใจ
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
4.29
.82
85.80
มาก
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.30
.85
86.00
มาก
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.35
.87
87.00
มาก
4. ด้านช่องทางการให้บริการ
4.28
.85
85.60
มาก
โดยรวม
4.35
.84
87.00
มาก
จากตารางที่ 4.5 ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีความพึงพอใจงาน
บริการด้านรายได้และภาษีโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.35) ร้อยละ 87.00 เมื่อจำแนกเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Mean =
4.35) ร้อยละ 92.40 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Mean = 4.35) ร้อยละ 87.00 และด้าน
ที่ประชาชนมีความพังพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ (Mean = 4.28) ร้อยละ 85.60
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่องานบริการด้านการจัดเก็บ
ภาษีและรายได้ รายข้อ
ระดับความ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Mean S.D. ร้อยละ พึงพอใจ
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. มีผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่าง
4.32
.82 86.40
มาก
ชัดเจน
2. ขั้นตอนในการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก
4.25
.82 85.00
มาก
รวดเร็ว และไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3. มีการให้บริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 4.27
.83 85.40
มาก
4. มีการให้บริการด้วยความถูกต้องตามความต้องการใน 4.30
.80 86.00
มาก
การขอรับบริการ
ค่าเฉลี่ย
4.29 .82 85.80
มาก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น และมีจิต
4.30
.90 86.00
มาก
มุ่งรักบริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งตัวสุภาพ วางตัว 4.39
.78 87.80
มาก
เหมาะสม
3. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่
4.28
.88 85.60
มาก
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ
4.26
.92 85.20
มาก
5. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่าง
4.29
.80 85.80
มาก
ชัดเจนและถูกต้อง
ค่าเฉลี่ย
4.30 .85 86.00
มาก
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีความ
4.33
.88 86.60
มาก
เหมาะสมและเพียงพอ
2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการที่
4.34
.90 86.80
มาก
เหมาะสม เช่น ห้องน้ำ เก้าอี้ น้ำดื่ม ที่จอดรถ เป็นต้น
3. อาคารสถานที่มีความสะอาด และปลอดภัย
4.42
.87 88.40
มาก
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการ
4.33
.85 86.60
มาก
ให้บริการอย่างชัดเจน
5. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่าง
4.32
.85 86.40
มาก
ชัดเจนสะดวกเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
4.35 .87 87.00
มาก
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Mean
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีจำนวนช่องทางการให้บริการที่เพียงพอ
4.31
2. มีช่องทางการให้บริการทีส่ ะดวก ไม่ยุ่งยาก
4.30
3. มีเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบในการให้บริการแต่ละช่องทาง 4.32
ที่เพียงพอ
4. มีช่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและ
4.19
ข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์
ค่าเฉลี่ย
4.28

S.D.

ระดับความ
ร้อยละ พึงพอใจ

.82
.86
.88

86.20
86.00
86.40

มาก
มาก
มาก

.85

83.80

มาก

.85

85.60

มาก

จากตารางที่ 4.6 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่องานบริการด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.29) คิดเป็นร้อยละ 85.80 โดยมีผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน ได้รับความพอใจเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 86.40 และข้อที่ได้รับความพึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ ขั้นตอนในการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยากซับซ้อน คิดเป็น
ร้อยละ 85.00
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.30) คิดเป็นร้อยละ 86.80 โดยเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งตัวสุภาพ
วางตัวเหมาะสม ได้รับความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 87.80 และด้านที่ประชาชนพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 85.20
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (Mean
= 4.35) คิดเป็นร้อยละ 87.00 โดยเรื่องที่ประชาชนพึงพอใจอันดับแรก คือ อาคารสถานที่มีความ
สะอาด และปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 88.40 และด้านที่น้อยที่สุด คือ มีการจัดผังการให้บริการและ
การใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 86.40
4. ด้านช่องทางการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean =
4.28) คิดเป็นร้อยละ 85.60 โดยประชาชนพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ให้ บ ริ ก ารแต่ ล ะช่ อ งทางที ่ เ พี ย งพอ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 86.40 และน้ อ ยที ่ ส ุ ด คื อ การมี ช ่ อ งทางให้
ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ผ่านระบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 83.80
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งานบริการด้านที่ 3 งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ้ ร ั บ บริ ก ารต่ อ งานบริ ก ารด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชนและ
สวัสดิการสังคม ดังตารางที่ 4.7 – 4.8
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่องานบริการด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน
ระดับความ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Mean S.D. ร้อยละ
พึงพอใจ
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
4.39 1.42 87.80
มาก
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.30
.82
86.00
มาก
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.36
.82
87.20
มาก
4. ด้านช่องทางการให้บริการ
4.31
.85
86.20
มาก
โดยรวม
4.34 .97
86.80
มาก
จากตารางที่ 4.7 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีความ
พึงพอใจต่องานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 86.80
เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงใจมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ ร้อยละ 87.80 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 87.20 และน้อยที่สุด คือ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 86.00
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการ
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำแนกเป็นรายด้าน
ระดับความ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Mean S.D. ร้อยละ
พึงพอใจ
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1. มีผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
4.35
.77 87.00
มาก
2. ขั้นตอนในการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4.53 3.24 90.60
มากที่สุด
และไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3. มีการให้บริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
4.32
.87 86.40
มาก
4. มีการให้บริการด้วยความถูกต้องตามความต้องการในการ
4.37
.83 87.40
มาก
ขอรับบริการ
ค่าเฉลี่ย
4.39 1.42 87.80
มาก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Mean
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น และมีจิตมุ่งรัก
4.36
บริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งตัวสุภาพ วางตัว
4.35
เหมาะสม
3. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4.31
อย่างเหมาะสม
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ
4.28
5. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและ
4.22
ถูกต้อง
ค่าเฉลี่ย
4.30
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและ
4.44
เพียงพอ
2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการที่เหมาะสม
4.39
เช่น ห้องน้ำ เก้าอี้ น้ำดื่ม ที่จอดรถ เป็นต้น
3. อาคารสถานที่มีความสะอาด และปลอดภัย
4.39
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริการอย่าง
4.32
ชัดเจน
5. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน
4.28
สะดวกเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
4.36
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีจำนวนช่องทางการให้บริการที่เพียงพอ
4.35
2. มีช่องทางการให้บริการทีส่ ะดวก ไม่ยุ่งยาก
4.36
3. มีเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบในการให้บริการแต่ละช่องทางที่
4.36
เพียงพอ
4. มีช่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 4.17
ต่างๆ เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านระบบ
ออนไลน์
ค่าเฉลี่ย
4.31

S.D.
.82

ร้อยละ
87.20

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

.82

87.00

มาก

.81

86.20

มาก

.81
.84

85.60
84.40

มาก
มาก

.82

86.00

มาก

.77

88.80

มาก

.84

87.80

มาก

.86
.78

87.80
86.40

มาก
มาก

.86

85.60

มาก

.82

87.20

มาก

.88
.84
.83

87.00
87.20
87.20

มาก
มาก
มาก

.87

83.40

มาก

.85

86.20

มาก
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จากตารางที ่ 4.8 ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ งานบริ ก ารด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชนและ
สวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.39) คิดเป็นร้อยละ 87.80 โดยขั้นตอนในการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความ
สะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยากซับซ้อน ได้รับความพอใจเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 90.60 และข้อ
ที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด การให้บริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน คิดเป็นร้อยละ
86.40
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.30) คิดเป็นร้อยละ 86.00 โดยเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น และ
มีจิตมุ่งรักบริการ ได้รับความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 87.20 และน้อยที่สุด คือ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 84.40
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (Mean
= 4.36) คิดเป็นร้อยละ 87.20 โดยอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และ
เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 88.80 และด้านที่น้อยที่สุด คือ มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้
อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 85.60
4. ด้านช่องทางการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (Mean =
4.31) คิดเป็นร้อยละ 86.20 โดยประชาชนพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ ช่องทางการให้บริการที่สะดวก
ไม่ยุ่งยาก คิดเป็นร้อยละ 87.20 และน้อยที่สุดคือ การมีช่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 83.40

งานบริการด้านที่ 4 งานบริการด้านสาธารณสุข
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านสาธารณสุข
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่องานบริการด้านสาธารณสุข ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน
ระดับความ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Mean S.D. ร้อยละ
พึงพอใจ
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
4.31
.82
86.20
มาก
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.34
.80
86.80
มาก
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.39 1.31 87.80
มาก
4. ด้านช่องทางการให้บริการ
4.32 1.16 86.40
มาก
โดยรวม
4.34 1.02 86.80
มาก
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จากตารางที่ 4.9 ประชาชนกลุ่มตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีความ
พึงพอใจต่องานบริการด้านสาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 86.80 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 87.80 รองลงมา
คื อ ด้ า นเจ้ า หน้ า ที ่ ผ ู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร ร้ อ ยละ 86.80 และด้ า นที่ ป ระชาชนพึ ง พอใจน้ อ ยที ่ ส ุ ด คื อ ด้ า น
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 86.20
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการ
ด้านสาธารณสุข จำแนกเป็นรายด้าน
ระดับความ
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
Mean S.D. ร้อยละ พึงพอใจ
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1. มีผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
4.38 .74 87.60
มาก
2. ขั้นตอนในการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว และ 4.28 .84 85.60
มาก
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3. มีการให้บริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
4.27 .87 85.40
มาก
4. มีการให้บริการด้วยความถูกต้องตามความต้องการในการขอรับ
4.30 .84 86.00
มาก
บริการ
ค่าเฉลี่ย
4.31 .82 86.20
มาก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น และมีจิตมุ่งรักบริการ 4.36 .82 87.20
มาก
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งตัวสุภาพ วางตัวเหมาะสม
4.32 .84 86.40
มาก
3. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
4.32 .78 86.40
มาก
เหมาะสม
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ
4.37 .83 87.40
มาก
5. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและ
4.36 .77 87.20
มาก
ถูกต้อง
ค่าเฉลี่ย
4.34 .80 86.80
มาก
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและ
4.33 .81 86.60
มาก
เพียงพอ
2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการที่เหมาะสม เช่น 4.59 3.25 91.80 มากที่สุด
ห้องน้ำ เก้าอี้ น้ำดื่ม ที่จอดรถ เป็นต้น
3. อาคารสถานที่มีความสะอาด และปลอดภัย
4.32 .91 86.40
มาก
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ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริการอย่าง
ชัดเจน
5. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก
เหมาะสม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีจำนวนช่องทางการให้บริการที่เพียงพอ
2. มีช่องทางการให้บริการทีส่ ะดวก ไม่ยุ่งยาก
3. มีเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบในการให้บริการแต่ละช่องทางที่เพียงพอ
4. มีช่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์
ค่าเฉลี่ย

ระดับความ
Mean S.D. ร้อยละ พึงพอใจ
4.39 .77 87.80
มาก
4.32

.84

86.40

มาก

4.39

1.31 87.80

มาก

4.30
4.28
4.31
4.40

.84
.83
.77
2.22

86.00
85.60
86.20
88.00

มาก
มาก
มาก
มาก

4.32

1.16 86.40

มาก

จากตารางที่ 4.10 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่องานบริการด้านสาธารณสุข ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีคุณภาพการให้บริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.31) คิดเป็นร้อยละ 86.20 โดยผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อย่างชัดเจน ได้รับความพอใจเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 87.60 และข้อที่ได้รับความพึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ การให้บริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน คิดเป็นร้อยละ 85.40
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (Mean = 4.34) คิดเป็นร้อยละ 86.80 โดยเจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เพียงพอ ได้รับความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 87.40 และน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่พูดจา
สุภาพ อัธยาศัยดี แต่งตัวสุภาพ วางตัวเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 86.40
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (Mean
= 4.39) คิดเป็นร้อยละ 87.80 โดยเรื่องที่ประชาชนพึงพอใจอันดับแรก คือ การจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกในสถานที่ให้บริการที่เหมาะสม เช่น ห้องน้ำ เก้าอี้ น้ำดื่ม ที่จอดรถ เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ
91.80 และด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ อาคารสถานที่มีความสะอาด และปลอดภัย
และการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 86.40
4. ด้านช่องทางการให้บริการ คุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean =
4.32) คิดเป็นร้อยละ 86.40 โดยประชาชนพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ มีช่องทางให้ผู้รับบริการได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านระบบ
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ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 88.00 และส่วนที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุดคือ มีช่องทางการให้บริการที่
สะดวก ไม่ยุ่งยาก คิดเป็นร้อยละ 85.60

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ คุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านช่องทางในการ
ให้บริการ จำนวน 4 งานบริการ ได้แก่ (1) งานบริการด้านโยธา ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง (2) งาน
ด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ (3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ (4) งานด้าน
สาธารณสุข และ (2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
วิธีการดำเนินงานวิจัย ด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 382 ชุด ที่เป็น
ตัวแทนของประชากรแล้วนำมาวิเคราะห์ผลโดยใช้การพรรณนาความ (Descriptive) ข้อมูลที่ได้จาก
การแจกแบบสอบถามด้วยสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS โดย
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 382 ตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 56.40 มีอายุระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 41-60 ปี
คิดเป็นร้อยละ 52.70 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.40 รองลงมา
คือ ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 31.50
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 33.90 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 49.70
รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย ร้อยละ 16.40 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี
ร้อยละ 72.70 รองลงมาคือ อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ร้อยละ 20.00
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ผลการศึกษาความพึงพอใจต่องานบริการ จำนวน 4 งานบริการ
ประชาชนกลุ่มตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 86.60
(Mean= 4.33) โดยงานบริการที่ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด จาก 4 งานบริการ ก็คือ
งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ คิดเป็นร้อยละ 87.00 รองลงมา คือ งานบริการด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม และด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 86.80 และงานบริการที่ประชาชนพึง
พอใจน้อยที่สุด คือ งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 85.40 ตามลำดับ
งานบริการด้านที่ 1 งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่องานบริการด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พบว่า คุณภาพการให้บริการโดย
ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 85.40 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
ผู้รับบริการมีความพึงใจมากที่สุด จาก 4 มิติ ก็คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 86.40 รองลงมาคือ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ 85.80 และน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ร้อยละ 84.40 ตามลำดับ
งานบริการด้านที่ 2 งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่องานบริการด้านการจัดเก็บภาษี
และรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พบว่า มีความพึงพอใจงานบริการด้านการ
จัดเก็บภาษีและรายได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.35) ร้อยละ 87.00 เมื่อจำแนกเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Mean
= 4.35) ร้อยละ 92.40 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Mean = 4.35) ร้อยละ 87.00 และ
ด้านที่ประชาชนมีความพังพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ (Mean = 4.28) ร้อยละ
85.60
งานบริการที่ 3 งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่องานบริการด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน คุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 86.80 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ ประชาชนมีความพึงใจมากที่สุด คือ ด้าน
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กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 87.80 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ร้อยละ
87.20 และน้อยที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 86.00
งานบริการที่ 4 งานบริการด้านสาธารณสุข
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มตัวอย่างต่องานบริการด้านสาธารณสุข
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน พบว่า คุณภาพการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 86.80 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก ร้อยละ 87.80 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 86.80 และด้านที่
ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 86.20

อภิปรายผลการศึกษา
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ใน
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ
ด้านช่องทางในการให้บริการ จำนวน 4 งานบริการ ได้แก่ (1) งานบริการด้านโยธา ขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง (2) งานด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ (3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ
(4) งานด้านสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยงานบริการทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก งานบริการด้านที่ได้รับ
ความพึงพอใจเป็นอันดับแรก คือ งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้ รองลงมาคือ งานบริการ
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และด้านสาธารณสุข ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน มีความโดดเด่นงานบริการด้านการจัดเก็บภาษีและ
รายได้
จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม มีบางประเด็นที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งเลิงจาน ยังไม่ประสบความสำเร็จสูงสุดได้ ผู้วิจัยจึงข้ อเสนอแนะในประเด็นที่ควรปรับปรุง
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
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ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประจำงบประมาณ พ.ศ.
2562
จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ข้อเสนอเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ประชาชนและผู้ปฏิบติงาน โดยรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลแก่ ง เลิ ง จาน อยู ่ ใ นระดั บ มาก ซึ ่ ง มี ป ระชาชนบางส่ ว นที ่ ไ ด้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ เพื่อต้องการให้เทศบาลตำบลแวงน่างนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุง และพัฒนา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลแก่ ง เลิ ง จานให้ ดี ย ิ ่ ง ขึ ้ น โดยมี ข ้ อ เสนอแนะในงานบริ ก ารด้ า นต่ า ง ๆ
ดังต่อไปนี้
1. งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
- ควรสอบถามประชาชนในหมู่บ้านก่อนก่อสร้างในหมู่บา้ น และควรมีการติดป้ายโครงการอย่าง
ชัดเจน
- ควรมีความชัดเจนในการขออนุญาตปลูกสร้างและความปลอดภัยในการให้บริการ
- ต้องการให้อบต.ออกให้ความรู้ขั้นตอนวิธีการขออนุญาตในการสร้างสิ่งปลูกสร้าง
2. งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีและรายได้
- งานด้านการจัดเก็บภาษีโดยรวมอยู่ระดับดี
- ต้องการให้ อบต. ออกมาให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
3. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
งานด้านพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมให้บริการระดับดี อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา
ดังนี้ คือ
- ต้องการให้มีโครงการด้านพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- ควรสำรวจความต้องการของประชาชนในชุมชนเพิ่มเติมว่าต้องการให้จัดโครงการพัฒนาด้าน
ใดบ้าง
- ควรมีผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่ชัดเจน
- ควรมีคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละงานของงานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมที่ชัดเจน
- ต้องการให้ อบต.มาดูแลแก้ไขปัญหาของเกษตรกร เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม
- ต้องการให้มีถังขยะในชุมชน
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- ต้องการให้มีไฟฟ้าส่องสว่างไปถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน
- ต้องการให้ อบต. มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
- ต้องการให้ อบต.สนับสนุนด้านทุนทรัพย์เพื่อพัฒนากลุ่มรัฐวิสาหกิจ
4.งานบริการด้านสาธารณสุข
งานบริการด้านสาธารณสุขโดยภาพรวมบริการในระดับดี แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอแนะบาง
ประการที่เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง คือ
- การกำจัดยุงลาย ควรให้บริการพ่นยุงลายในฤดูฝนอย่างสม่ำเสมอ
- ต้องการให้ อบต.จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขแก่คนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน
โรคติดต่อ
- ควรปรับปรุงด้านการกำจัดขยะมูลฝอย ต้องการให้มีถังขยะตามบ้าน และควรจัดหาที่ทิ้งขยะ
ให้กับประชาชนใน อบต.
- ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
- ควรมีคู่มือการปฏิบัติงานแต่ละงานของงานบริการด้านสาธารณสุขที่ชัดเจน
- ควรดูแลสอดส่องเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในสุนขั และแมวและควรมีการบริการให้ทั่วถึง
- ควรมีบริการรถฉุกเฉิน
5.ข้อเสนอแนะอื่นๆ
จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการได้รับบริการด้านต่างๆ และจากการ
สังเกต จึงมีข้อเสนอแนะที่จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนา คือ
- ต้องการให้มีจุดกระจายเสียงเพิ่มขึ้น
- ควรทำร่องระบายน้ำในชุมชน
- ต้องการให้พัฒนาถนนรอบหมู่บ้าน
- ต้องการให้มีท่อน้ำทิ้ง เพื่อให้มีที่ระบายน้ำเสีย และป้องกันการเกิดมลภาวะทางกลิ่น
- ต้องการให้มีท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้าน
- ต้องการให้แก้ปัญหาถนนในหมูบ่ ้าน 1 เส้นที่มีปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน
- ต้องการให้ อบต. ดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมถนน
- ควรส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
- ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม มีสินค้า OTOP
- ต้องการให้มีการประชุมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
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- ต้องการให้ อบต. บริการเรื่องขยะ และสถานที่ท่องเที่ยว
- ต้องการให้ อบต. แก้ไขปัญหาเรื่องขยะในชุมชน
- อยากได้เครื่องออกำลังกายของหมู่บ้าน
- อยากให้มีรถเก็บขยะ
- ควรส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนด้วยการทอเสื่อ
- ต้องการให้พนักงาน อบต. มีการให้บริการที่รวดเร็วกว่าเดิม
- ต้องการให้ อบต. พัฒนาคลองน้ำ
- ควรจัดทำผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการของแต่ละงานที่ชัดเจน
- ควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการให้บริการประชาชนโดยมุ่งเน้น จิตบริการ
(Public mind) และจิตสาธารณะ (Public service)
- ควรเน้นการกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ดีของ
องค์กร คือ ประชาชนได้รับบริการที่ดี และมีความพึงพอใจมากขึ้นในปีตอ่ ไป
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ของ อบต.แก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

61

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ของ อบต.แก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มี 6 หน้า กรุณากรอกแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อประโยชน์
ในการนำไปปรับปรุงการบริหารงานและการให้บริการของ อบต.แก่งเลิงจาน ให้ดียิ่งขึ้น
และโปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3.

4.

5.

6.

 1) ชาย
 2) หญิง
 1) ต่ำกว่า 20 ปี
 2) 21-40 ปี
 3) 41-60 ปี
 4) 61 ปีขนึ้ ไป
ระดับการศึกษา
 1) ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า
 2) มัธยมศึกษา
 3) ปริญญาตรี
 4) สูงกว่าปริญญาตรี
รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
 1) ต่ำกว่า 5,000 บาท / เดือน
 2) 5,000 – 10,000 บาท / เดือน
 3) 10,001 – 15,000 บาท / เดือน  4) 15,001 – 20,000 บาท / เดือน
 5) มากกว่า 20,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
อาชีพ (ตอบอาชีพหลักเพียงข้อเดียว)
 1) รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  2) เจ้าของธุรกิจ / ค้าขาย
 3) เกษตรกรรม
 4) รับจ้าง / ลูกจ้าง / พนักงานบริษัท
 5) แม่บ้าน / ว่างงาน / กำลังหางานทำ  6) อื่นๆ ระบุ .................................................................
การอยู่อาศัยในชุมชน
 1) ย้ายมาอยู่ในชุมชนนี้ไม่เกิน 1 ปี
 2) อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี
 3) อยู่ในชุมชนมานานกว่า 5 ปี
 4) เป็นคนชุมชนนี้ตั้งแต่เกิด
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่องานบริการด้านต่าง ๆ จำนวน 4 งานบริการ
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่าน
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด, 2 = พึงพอใจน้อย, 3 = พึงพอใจปานกลาง, 4 = พึงพอใจมาก, 5 = พึงพอใจมากที่สุด
งานบริการด้านที่ 1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
คำถาม
มาก
ทีส่ ดุ

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1. มีผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
2. ขั้นตอนในการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3. มีการให้บริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
4. มีการให้บริการด้วยความถูกต้องตามความต้องการในการขอรับบริการ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น และมีจิตมุ่งรักบริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งตัวสุภาพ วางตัวเหมาะสม
3. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ
5. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และเพียงพอ
2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการที่เหมาะสม เช่น
ห้องน้ำ เก้าอี้ น้ำดื่ม ที่จอดรถ เป็นต้น
3. อาคารสถานที่มีความสะอาด และปลอดภัย
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
5. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก
เหมาะสม
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีจำนวนช่องทางการให้บริการที่เพียงพอ
2. มีช่องทางการให้บริการทีส่ ะดวก ไม่ยุ่งยาก
3. มีเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบในการให้บริการแต่ละช่องทางที่เพียงพอ
4. มีช่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น
กล่องแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

1
น้อย
ทีส่ ดุ
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งานบริการด้านที่ 2 ด้านรายได้หรือภาษี
(งานบริการด้านรายได้หรือภาษี เกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บรายได้และภาษีท้องถิ่น เช่น ภาษีบำรุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ค่าธรรมเนียมขยะ เป็นต้น)
ระดับความพึงพอใจ
คำถาม
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1. มีผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
2. ขั้นตอนในการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3. มีการให้บริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
4. มีการให้บริการด้วยความถูกต้องตามความต้องการในการขอรับบริการ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น และมีจิตมุ่งรักบริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งตัวสุภาพ วางตัวเหมาะสม
3. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ
5. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและเพียงพอ
2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการที่เหมาะสม เช่น ห้องน้ำ
เก้าอี้ น้ำดื่ม ที่จอดรถ เป็นต้น
3. อาคารสถานที่มีความสะอาด และปลอดภัย
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
5. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีจำนวนช่องทางการให้บริการที่เพียงพอ
2. มีช่องทางการให้บริการทีส่ ะดวก ไม่ยุ่งยาก
3. มีเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบในการให้บริการแต่ละช่องทางที่เพียงพอ
4. มีช่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น
กล่องแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์

5
มาก
ทีส่ ดุ

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้อย

1
น้อย
ทีส่ ดุ
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งานบริการด้านที่ 3 ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
(งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เกี่ยวข้องกับ การให้บริการและส่งเสริมด้านสุขภาพ การฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน การสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคเอดส์ รวมทั้งการให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ งานอบรมให้เด็กและเยาวชน งานรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ฯลฯ)
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
คำถาม
มาก
ทีส่ ดุ

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1. มีผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
2. ขั้นตอนในการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
3. มีการให้บริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
4. มีการให้บริการด้วยความถูกต้องตามความต้องการในการขอรับบริการ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น และมีจิตมุ่งรักบริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งตัวสุภาพ วางตัวเหมาะสม
3. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ
5. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและเพียงพอ
2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการที่เหมาะสม เช่น ห้องน้ำ
เก้าอี้ น้ำดื่ม ที่จอดรถ เป็นต้น
3. อาคารสถานที่มีความสะอาด และปลอดภัย
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
5. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีจำนวนช่องทางการให้บริการที่เพียงพอ
2. มีช่องทางการให้บริการทีส่ ะดวก ไม่ยุ่งยาก
3. มีเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบในการให้บริการแต่ละช่องทางที่เพียงพอ
4. มีช่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น
กล่องแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ทีส่ ดุ

65
งานบริการด้านที่ 4 ด้านสาธารณสุข
(งานบริการด้านสาธารณสุขเกี่ยวข้องกับ การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน เช่น การป้องกันโรคไข้เลือดออก
การป้องกันพิษสุนัขบ้า การดูแลผูส้ ูงอายุที่ติดเตียงในชุมชน การดูแลพัฒนาการเด็กอายุ 0-6 ปี การให้ความรู้ และ
ตรวจประเมินโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม และการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย)
ระดับความพึงพอใจ
คำถาม
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1. มีผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
2. ขั้นตอนในการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน
3. มีการให้บริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
4. มีการให้บริการด้วยความถูกต้องตามความต้องการในการขอรับบริการ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น และมีจิตมุ่งรักบริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งตัวสุภาพ วางตัวเหมาะสม
3. เจ้าหน้าที่รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ
5. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและเพียงพอ
2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการที่เหมาะสม เช่น ห้องน้ำ
เก้าอี้ น้ำดื่ม ที่จอดรถ เป็นต้น
3. อาคารสถานที่มีความสะอาด และปลอดภัย
4. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดและขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
5. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวกเหมาะสม
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีจำนวนช่องทางการให้บริการที่เพียงพอ
2. มีช่องทางการให้บริการทีส่ ะดวก ไม่ยุ่งยาก
3. มีเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบในการให้บริการแต่ละช่องทางที่เพียงพอ
4. มีช่องทางให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น
กล่องแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านระบบออนไลน์

5
มาก
ทีส่ ดุ

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้อย

1
น้อย
ทีส่ ดุ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในการให้บริการ
1. งานบริการด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิง่ ก่อสร้าง
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. งานบริการด้านรายได้หรือภาษี
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4. งานบริการด้านสาธารณสุข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการบริการของ อบต.แก่งเลิงจาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

* ----------- ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ----------- *
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ภาคผนวก ข
รูปภาพลงพื้นที่เก็บข้อมูล
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ภาพลงพื้นที่เก็บข้อมูล อบต.แก่งเลิงจาน ทั้ง 17 หมู่บ้าน
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ภาพลงพื้นที่เก็บข้อมูล อบต.แก่งเลิงจาน ทั้ง 17 หมู่บ้าน

