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   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่ อการให้ บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล             
วังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ในภาพรวม และเพ่ือศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนจ าแนก
ตามงานท่ีมาขอรับบริการ โดยมีกลุม่ตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับบริการ จ านวน 400 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทาง
สถิติ วิเคราะห์หาค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการส ารวจ พบว่า 
1. ประชาชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล          

วังตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากท่ีสุด  โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ระดับคะแนน  10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง
ตามล าดับร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของประชาชนผู้รับบริการ ไดด้ังนี้ 

1.1 ด้านช่องทางการให้บริการ  ประชาชนผู้รั บบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                           
มากที่สุด โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.79 คิดเปน็รอ้ยละ 95.80 ระดับคะแนน 10 คะแนน 

1.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากท่ีสุด  
โดยมีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.78 คิดเปน็รอ้ยละ 95.60 ระดับคะแนน 10 คะแนน 

           1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด
โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.77 คิดเปน็รอ้ยละ 95.40 ระดับคะแนน 10 คะแนน 

1.4 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ใน
ระดับมากที่สุดโดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.77 คิดเปน็รอ้ยละ 95.40 ระดับคะแนน 10 คะแนน 

2. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ อการให้บริการของทั้ง  4 งาน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล วังตะเคียน  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุ รี จ าแนกตามงานที่มาขอรับบริการ  ใน
ภาพรวมของระดับความพึงพอใจของทั้ง 4 งานอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

2.1 งานด้านการศาสนาและกีฬา ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการมีความพึง 
พอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.79 คิดเปน็ร้อยละ 95.80 ระดับคะแนน 10 คะแนน 
                      2.2 งานด้านด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย  ตามความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ระดับ
คะแนน 10 คะแนน  
                      2.3 งานด้านรายได้หรือภาษี ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.77 คิดเปน็ร้อยละ 95.40 ระดับคะแนน 10 คะแนน 
   2.4 งานด้านโยธาการปรับปรุงซ่อมแซม ไฟฟ้ารายทาง  ตามความคิดเห็นของ ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.76 คิดเป็นร้อยละ 95.20 ระดับคะแนน 
10 คะแนน 
                       ขอรับรองผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์  

          ผู้วิจัย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 

กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของภาคประชาชน นับเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยให้เกิดความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะปัจจุบัน
อ านาจการตัดสินใจทางการเมืองที่ภาคประชาชนต่างก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้ น ซึ่งสะท้อนถึงสิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค และภารดรภาพนั้นเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้
อ านาจประชาชนได้เข้ามามีกระบวนมีส่วนร่วมการตัดสินใจตามระบบประชาธิปไตย อา ทิ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน              
ในหมวด 5 ว่าด้วยนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 76 ที่ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน                 
การ มีส่วนของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสิน ใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนา                    
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ   ทุกระดับ และในมาตรา 78 
รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจกรรมท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่ นให้ทั่วถึง
และ เท่าเทียมทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น                       
ขนาดใหญ่โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น (คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์                 
สภาร่างรัฐธรรมนูญ, 2540: 24)  

 ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งให้ความส าคัญ
เรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามามีอ านาจการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นดังท่ีได้กล่าวไว้แล้วนั้น 
ยังให้ความส าคัญเรื่องการกระจายอ านาจการปกคร องตนเองผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่นในหมวดที่ 9    
ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นใน มาตรา 284 ที่ก าหนดสาระส าคัญไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งหลายย่อมมีความอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง โดย เฉพาะการก าหนดอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้เป็นไปตาม
กฎหมายบัญญัติ โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นส า คัญ (คณะกรรมาธิการ
ประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ , 2540: 115) มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 (ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ , 2550: 22) ที่ได้ก าหนดไว้ในส่วนที่ 3 ว่าด้วย
แนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 ไว้ว่า รัฐต้องด าเนินการตามนโยบายด้วยการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้  

(1) บริหารราชการแผ่ นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความม่ันคง             
ของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ  

(2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่ น ให้มีขอบเขต
อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัด   
มีแผนและงบประมาณพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 
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(3) การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจกรรม        
ของท้องถิ่นได้ เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัด          
ที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
จังหวัดนั้น  และในส่วนที่ 10 ว่าด้วยแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน (ส านักงาน                 
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2550: 28) ในมาตรา 87 ที่ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบา ยด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง             
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 

(3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ        
ทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 
 อย่างไรก็ดี ด้วยความส าคั ญกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมี ความสอดคล้องกับบทบาท  
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถิ่นได้เองภายใต้กรอบของ
รัฐธรรมนูญนั้นนับเป็นกลไกส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยมี
ความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง ซึ่งลิขิต ธีรเวคิน (2553: 402 – 410) ได้ให้ความเห็นอย่างน่าสนใจว่าการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ในบทบาททางการเมืองภาคประชาชนนั้น สามารถ
จ าแนกได้ คือ 

1) การมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของชาติ 
ได้แก่ สิทธิความชอบธรรมที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงคว ามคิดเห็น การคัดค้าน การวิพากษ์วิจารณ์               
เป็นต้น 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองที่อยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมาย หมายถึง  ประชาชนทุกคนที่อยู่ในหน่วยการเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพที่จะมีส่วนร่วมทางการเมือง
ย่อมมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติการบางอย่างในลักษณะของการมีส่วนร่วมตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

3) สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติที่มีไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประชาชนมีหน้าที่ไปเลือกตั้ง การติดตามการท างานของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร                  
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

4) รัฐมีหน้าที่และมีส่วนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ หน้าที่ของรัฐ             
ที่จะเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

ด้วย เจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจการปกครองที่ก าหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนู ญ            
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับต่ างๆ ดังที่ได้อธิบายไว้เบื้องต้น นั้น ก็เพ่ือให้หน่วยงานองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่นท้ังในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล มีศักยภาพหรือ 
ขีดความสามารถ  ในการตัดสินใจในกิจกรรมของท้องถิ่ นและการบริหารจัดการตนเองด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานได้ทั่วถึง ซึ่งการตัดสินใจ
และการบริหารจัดการ ต้องให้ความส าคัญกระบวนการมีส่วนของภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมการ
ตัดสินใจ และติดตามการบริหารจัดการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ 
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ซึ่งปัจจุบันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศมีจ านวนทั้งสิ้น 7,853 แห่ง และในจังหวัด
ปราจีนบุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 70 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน 1 แห่ง เทศบาล จ านวน 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  56 แห่ง
(http://www.cld. drr.go.th สืบค้นวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565) และองค์การบริหารส่วนต าบล          
วังตะเคียน เป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีภารกิจส าคัญของ องค์การ
บริหาร ส่วนต าบล วังตะเคียน  คือ งานพัฒนาท้องถิ่นและงานการให้บริการประชาชน ซึ่งสามารถสรุป
สาระส าคัญได้โดยสังเขป ดังนี้คือ มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมีอ านาจ
หน้าที่ภายใต้กฎหมายบังคับ คือ จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทา งบก รักษาความสะอาดของถนน 
ทางน้ าและพ้ืนที่สาธารณะ  การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม การคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเ สริมพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น 

จากลักษณะงานดังกล่าวข้างต้นของ องค์การบริหารส่วนต าบล วังตะเคียนมีภารกิจที่ครอบคลุม           
ในทุกด้านโดยการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นงานบริการขั้นพ้ืนฐาน อาทิ การให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้าส่องสว่างทาง ระบบประปา           
การจัดเก็บขยะมูลฝอย การบ ารุงรักษาถนนให้มีสภาพ การใช้งานที่สมบูรณ์ ฯลฯ และการให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ีเฉพาะเรื่องท่ีกฎหมายก าหนดและส่วนใหญ่ประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการกับทาง
องค์การบริหารส่วนต าบล วังตะเคียน ด้วยตนเอง อาทิ การเสียภาษี การยืนค าร้องขออนุญาตการปลูก
สร้าง การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ การอบรมพัฒนาอาชีพ ตามล าดับ 

ดังนั้น จากภารกิจการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล วังตะเคียนดังกล่าว จึง
มีความส าคัญต่อกระบวนการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อถือที่ประชาชนในระดับพ้ืนที่ต่าง
ได้รับบริการและเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเมื่อมาติ ดต่อราชการ และเพ่ือให้การบริหารงานของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล วังตะเคียน ได้ขับเคลื่อนงานบริการประชาชนในพื้ นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล ทั้งยังเป็นการสนองนโยบายภาครัฐ และอยู่บนพื้นฐานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของหน่วยราชการองค์กรปกครอง ท้องถิ่น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ .ศ.2546 คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการส ารวจระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล วังตะเคียนเพ่ือน าผลการส ารวจ
ดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนและพัฒนางาน ให้บริการกับประชาชนด้านต่างๆ ในพื้นที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่แท้จริงต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียนในภาพรวม 

1.2.2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียนจ าแนกตามงานที่มาขอรับบริการ 
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การส ารวจครั้งนี้ มุ่ง ส ารวจความพึงพอใจของ ประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่ อการให้ บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนใน 4 งาน ได้แก่ 

1) งานด้านรายได้หรือภาษี 
  2) งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3) งานด้านโยธาการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง 
4) งานด้านการศาสนาและกีฬา 

           1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร/พ้ืนที่ 
การส ารวจ ครั้งนี้ มุ่ง ส ารวจจากประชาชน ผู้รับ บริการจาก องค์การบริหารส่วนต าบล               

วังตะเคียนทั้งสิ้น 10,896 คน  
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การส ารวจครั้งนี้ เริ่มท าการส ารวจ ตั้งแต่ วันที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 – 2 กันยายน                
พ.ศ. 2565 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงระดับคว ามพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียนในภาพรวม 

1.4.2 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของ ประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียนจ าแนกตามงานที่มาขอรับบริการ 

1.4.3 ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
นโยบาย  และแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.5.1 องค์การบริหารส่วนต าบล วังตะเคียน  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนต าบล วังตะเคียน  
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

1.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน แบง่เปน็ 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการต่างๆ  ได้แก่ การให้บริการเป็นระบบและข้ันตอน  มี
ป้ายแสดงขั้นตอน  การให้บริการอย่างชัดเจน  มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม /สภาพ
งาน มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม  มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่ องใช้ที่ทันสมัย
ส าหรับให้บริการ มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างเหมาะสม  และมีตู้รับความคิดเห็น /
รับแบบประเมินการให้บริการ 

2) ด้านช่องทางการให้บริการ  หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ         
ช่องทางการให้บริการ แบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง มีป้าย
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แสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม /สภาพงาน 
และมีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  หมายถึง ความพึงพอใจของปร ะชาชนผู้รับบริการที่มีต่อ
เจ้าหน้าที ่ผู้ให้บริการ แบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี  
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่  
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเส มอภาคตามล าดับก่อน –หลัง เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 

4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อสิ่ง  
อ านวยความสะดวกท่ีมีไว้ให้บริการ  แบ่งออกเป็นรายข้ อ ได้แก่  มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุด
ให้บริการ  สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด  มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์  ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ  มีน้ าดื่มสะอาดและ
เพียงพอต่อการให้บริการมีห้องน้ าสะอาดแล ะเพียงพอต่อการให้บริการ  การเดินทางมาติดต่อขอรับ
บริการสะดวก มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 

1.5.3 งานที่มาติดต่ อขอรับบริการ  หมายถึง  งานที่องค์การบริหารส่วนต าบล วังตะเคียน ได้
ให้บริการ กับประชาชนผู้รับบริการจ านวน 4 งาน ไดแ้ก่ 

  งานที ่1 หมายถึง งานด้านรายได้หรือภาษ ี
  งานที ่2 หมายถึง งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานที ่3 หมายถึง งานด้านโยธาการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง 
งานที ่4 หมายถึง งานด้านการศาสนาและกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                  บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการส ารวจ 

 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้าน         
สิ่งอ านวยความสะดวกในองค์การบริหารส่วนต าบล วังตะเคียน และน าผลการศึกษาที่ได้ เป็นแนวทางใน
การเสนอแนะ  ในด้านนโยบายและในการน าไปปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็นการวิจัยเชิง
บรรยาย คณะผู้วิจัย ได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.4 การวิเคราะหป์ระมวลผลข้อมูล 
2.5 หลักเกณฑ์การค านวณคะแนนและการแปรผล 

 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1.1 ประชากร  ส าหรับประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้  ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่มาใช้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน จ านวน 10,896 คน     

2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  กลุ่มประชาชนที่มาใช้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล             
วังตะเคียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้
ตารางส าเร็จรูป (Krejcie and Morgan อ้างถึงในยุทธ  ไกยวรรณ์ , 2545: 104) และสุ่มตัวอย่างโดยแบ่ง
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามหมู่บ้านที่อยู่ของประชาชนที่มาใช้บริการ ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 คน 
 
2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการ ส ารวจข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึงพอใจ       
ของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ต่อเดือน งานที่มาติดต่อขอรับบริการ  จ านวนครั้งที่มาขอรับบริการก่ีครั้ง  
ต่อปี รวมจ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของการใช้บริการอ่ืนๆ ในอดีตที่ใกล้ เคียง 
และตามแนวคิดทฤษฎีต่ างๆ ที่ได้ศึกษา ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของความพึงพอใจ ต่อการให้บริการ
ใน 4 ด้าน ไดแ้ก่ 

1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2) ด้านช่องทางการให้บริการ 
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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โดยแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่ า (Rating Scale) ให้ผู้เลือกตอบตาม
ความรู้สึก และความเชื่อเชิงประมาณค่ า ตั้งแต่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด  รวมจ านวน 25 ข้อ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ  คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  5 
ระดับความพึงพอใจมาก  4 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง  3 
ระดับความพึงพอใจน้อย  2 
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  1 

เมื่อรวบรวมข้ อมูลและหาค่ าเฉลี่ย แล้ว จะใช้คะแนนของกลุ่ มตัวอย่ างแบ่ งระดับความ         
พึงพอใจออกเป็ น 5 ระดับ โดยการหาช่ วงความกว้างของอัตภาคชั้นดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538:                 
8 – 11) 

ความกว้างของอัตภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด/จ านวนชั้น 
= 5-1 /5 

 = 0.80 
ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 ซึ่งเป็ นตอนท้ ายของแบบสอบถามจะเป็ นค าถามปลายเปิ ดเพ่ือให้ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม กลา่วถึงปญัหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น จ านวน 1 ข้อ 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
1) ศึกษาต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ  ขอบข่ายงานบริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งโพธิ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพ่ือก าหนดขอบเขตการวิจัย  และสร้างเครื่องมือการวิจัย                
ให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายการวิจัย 

2) ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยที่ใกล้ เคียง เพ่ือก าหนดขอบเขต
และเนื้อหาแบบสอบถาม ซึ่งท าให้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์การวิจัยยิ่งขึ้น 

3) น าขอ้มูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามโดยเกี่ยวขอ้งกับความพึงพอใจใน 4 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4) น าแบบสอบถามที่สร้ างข้ึนไปขอค าปรึกษาจากผู้ ประสานงานของ องค์การบริหาร                
ส่วนต าบลวังตะเคียน ที่รับผิดชอบเพื่อช่วยตรวจสอบ และขอค าแนะน าในการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อให้ อ่าน
แล้วมีความเข้าใจง่าย และชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย 

5) น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแก้ ไขแล้ วมาด าเนินการทดลองใช้  (Try Out)               
กับผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ที่ไมใ่ช่กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
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6) น าผลการตอบแบบสอบถามในข้ อ 5 มาค านวณค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรสัมประสิท ธิ์
แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค  (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม        
เทา่กับ 0.962 

 
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 
2.3.1 คณะผู้วิจัยได้ประสานงานกับหัวหน้าส่วนงานที่ดูแล องค์การบริหารส่วนต าบล              

วังตะเคียน เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.3.2 คณะผู้ วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้ างข้ึน  ไปเก็บข้ อมูลกับผู้ รับบริการ ที่เป็น                      

กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามข้อค าถามในแบบสอบถามและคณะผู้วิจัยกรอกข้อความเอง 
2.3.3 คณะผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ ทั้งหมด จ านวน 400 ฉบับ ท าการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้ทั้งสิ้น 400 ฉบับ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 
 
2.4 การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 

คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการ ดังนี้ 
2.4.1 การตรวจสอบข้อมูล  (Editing) โดยผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
2.4.2 การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหั สตามที่ได้

ก าหนดไว้ส าหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด  (Open-ended) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา  
(Content Analysis) 

2.4.3 การประมวลข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว  โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย                   
ทางสังคมศาสตร์ 

1) แบบสอบถามส่วนที่ 1 หาคา่ความถี่ และร้อยละ 
2) แบบสอบถามส่วนที่ 2 หาคา่เฉลี่ยเลขคณิต และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
2.5 หลักเกณฑ์การค านวณคะแนนและการแปรผล 

สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 
3.5.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
3.5.2 สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Arithmetic Mean หรือ ) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับ            

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
3.5.3 สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือคา่ S.D.)  
3.5.4 สูตรค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  (Reliability of the test) โดยใช้ วิธี                

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha – Coefficient) 
3.5.5 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน  คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ ทั้งในภาพรวมของ          

ความพึงพอใจ  และความพึงพอใจในด้ านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ก าหนดเกณฑ์ส าหรับวัดผลโดยเอาค่ าเฉลี่ย        
เป็นตัวชี้วัด ในส่วนของการ ก าหนดเกณฑ์ การวิเคราะห์ ข้อมูลจะใช้ คะแนนของกลุ่ มตัวอย่างแบ่งระดับ
ความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ โดยการหาช่วงความกว้างของอัตภาคชั้น (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538:                    
8-11) ดังนี้ 
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ความกว้างของอันตภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ าสุด) / จ านวนชั้น 
  = (5 - 1) / 5 = 0.80 
ค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ถ้าเปรียบเทียบเป็ นร้อยละความพึงพอใจจะเทียบได้ เป็นร้อยละ โดยผู้วิจัยใช้สถิติค่าเฉลี่ย
แล้วน าค่าเฉลี่ยมาปรับให้เป็นร้อยละโดยการคูณ  20 ได้ร้อยละออกมาแล้ วน าไปเทียบหาค่ าคะแนนตาม
เกณฑ ์ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากกว่า  ร้อยละ 95 ขึ้นไป  ระดับคะแนน 10 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 95   ระดับคะแนน 9 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 90   ระดับคะแนน 8 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 85  ระดับคะแนน 7 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  ร้อยละ 80  ระดับคะแนน 6 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  ร้อยละ 75  ระดับคะแนน 5 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  ร้อยละ 70  ระดับคะแนน 4 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน ร้อยละ 65  ระดับคะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  ร้อยละ 60  ระดับคะแนน 2 
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน  ร้อยละ 55  ระดับคะแนน 1 
ระดับความพึงพอใจน้อยกว่า ร้อยละ 50  ระดับคะแนน 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
สรุปผลการส ารวจ และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ

ให้บริการด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ที่มาติดต่อขอรับบริการเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ ที่ผู้วิจัยจัดท า
แบบสอบถามให้สอดคล้องกับภาระงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ตามแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  400 ฉบับ ได้รับคืนกลับมา  400 ฉบับ 
คิดเป็น 100% คณะผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัยที่
ก าหนดไว้ โดยน าเสนอเปน็ตารางประกอบการบรรยายตามหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
3.3 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนผู้รับบริการที่มีต่ อการให้บริการ          

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในภาพรวม 
3.4 ผลการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของ ประชาชนผู้รับบริการที่มีต่ อการให้บริการ

จ าแนกตามงานที่ผู้รับบริการมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
3.5 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการที่มีต่อการ

ให้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ทั้งในภาพรวม และรายด้าน 
3.6 ผลการวิเคราะห์ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ที่มีต่อการ

ให้บริการใน องค์การบริหารส่วนต าบล วังตะเคียน  จ าแนกตามงานที่ประชาชนผู้รับบริการติดต่อขอรับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 

3.7 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากค าถามปลายเปิด 
 

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  

      ประวัติความเป็นมา 
ต าบลวังตะเคียนหรือบ้านวังตะเคียน ได้มาจากค า ว่า วัง หมายถึง  คุ้งน้ าที่มีความลึก หน้าแล้ง            

ก็ไม่แห้ ง ค าว่าตะเคียน หมายถึง  ต้นตะเคียนที่มีจ า นวนมากขึ้นหนาแน่นมากบริเวณคลองห้วยไคร้               
สองค านี้มารวมกัน  จึงเกิดเป็นวังตะเคียน หรือหมู่บ้านวังตะเคียน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประมาณ            
กว่าร้อยปีขึ้นไป  เดิมต าบลวังตะเคียนได้แยกมาจากต า บลย่านรี อ า เภอกบินทร์บุรีในปี พ .ศ.2509 มี      
นายทา สิงห์ท่าเมือง เป็นก า นันปกครองต า บลวังตะเคียนเป็นคนแรก มีเขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน 
ปัจจุบันมีเขตการปกครอง 17 หมู่บ้าน ต าบลวังตะเคียนอยู่ห่างจากที่ว่าการอ า เภอกบินทร์บุรีประมาณ 
30 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 80 กิโลเมตร 
     
 
 



11 
 

3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศและท่ีตั้ง  ดังนี้ 
 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ตั้งอยู่ที่ 199 หมู่ที่ 17 ต าบลวังตะเคียน อ าเภอ

กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  มีเนื้อท่ีประมาณ 77,811 ไร่ หรือประมาณ 124 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอกบินทร์บุรีประมาณ ๓๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ ๘๐ 
กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง 
ทิศใต้   ติดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าช้าง 
ทิศตะวันออก  ติดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาล าดวน 
ทิศตะวันตก  ติดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศต าบลวังตะเคียน สภาพทั่วไปเป็นพื้นท่ีร าบลุ่มเหมาะสมแก่การท า

อาชีพเกษตร  เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง เพราะมีแม่น้ าส าคัญไหลผ่านหลายสาย 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศของต าบลวังตะเคียน มีสภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเขตร้อนชื้น 

มีฝนตกชุกใ นฤดูฝน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ เฉลี่ยสูงสุด 31 องศา
เซลเซียส  
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      ฤดูร้อน อากาศจะร้อนพอสมควร โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมกราคม ถึงเดือน
เมษายนซึ่งอากาศจะร้อนมากในช่วงเกือบปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ ที่ 34 – 
39 องศาเซลเซียส 

 ฤดูฝน ช่วงฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือน เมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน และฝนจะ
ตกหนักมากในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย 3,550.9 มิลลิเมตร /ปี 
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี 26 – 29 องศาเซลเซียส 

 ฤดูหนาว  ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะไม่หนาวมากนัก จะมีลมพัดพาเอาความเย็น      
(ลมว่าว ) เข้ามาในหมู่บ้า น ท าให้อากาศเย็นสบายอยู่เพียงไม่ก่ีวัน โดยจะอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคม
และต้นเดือนมกราคมของทุกปี มีเพียงบางปีท่านั้นที่มีอากาศหนาวเย็นอยู่หลายวัน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี
ประมาณ 24 – 27 องศาเซลเซียส  
จ านวนหมู่บ้าน 

จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน   มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่  1  บ้านโนนฝาว  หมู่ที่  2  บ้านเขากระแต 
หมู่ที่  3  บ้านแก่ง   หมู่ที่  4  บ้านหนองหอย 
หมู่ที่  5  บ้านวังตะเคยน   หมู่ที่  6  บ้านวังตะเคียน 
หมู่ที่  7  บ้านหนองคล้า   หมู่ที่  8  บ้านเนินสูง 
หมู่ที่ 9  บ้านคลองระก า  หมู่ที่ 10  บ้านห้วยกระบอก 
หมู่ที่ 11  บ้านเนินนางาม  หมู่ที่ 12  บ้านซ าป่าตอง 
หมู่ที่ 13  บ้านเนินหินกอง  หมู่ที่ 14  บ้านใหม่วังตะเคียน 
หมู่ที่ 15  บ้านใหม่ส าพันตา หมู่ที่ 16  บ้านโนนเจริญ 
หมู่ที่ 17  บานคลองนางลิง 

 

ประชากร 
ประชากร รวมทั้งสิ้น  10,896  คน   (แยกเป็น  ชาย  5,405  คน  และหญิง  5,491  คน) 

มีความหนาแน่นเฉลี่ย   680 คน / ตารางกิโลเมตร    มีจ านวนครัวเรือน   3,613   ครัวเรือน 
 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่ 
 
 

บ้าน 

ประชากร
ชาย 
(คน) 

ประชากรหญิง  
(คน) 

ประชากรรวม 
 (คน) 

จ านวนครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

1 บ้านโนนฝาว 256 258 514 231 
2 บ้านเขากระแต 344 302 646 204 
3 บ้านแก่ง 375 376 751 229 
4 บ้านหนองหอย 256 260 516 168 
5 บ้านวังตะเคียน 583 617 1,200 512 
6 บ้านวังตะเคียน 404 475 879 298 
7 บ้านหนองคล้า 532 521 1,053 344 
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8 บ้านเนินสูง 205 202 407 134 
9 บ้านคลองระก า 417 393 810 271 
10 บ้านห้วยกระบอก 130 125 255 91 
11 บ้านเนินนางาม 236 212 448 131 
12 บ้านซ าป่าตอง 341 347 688 202 
13 บ้านเนินหินกอง 248 257 505 147 
14 บ้านใหม่วังตะเคียน 327 342 669 202 
15 บ้านใหม่ส าพันตา 161 165 326 99 
16 บ้านโนนเจริญ 284 317 601 158 
17 บ้านคลองนางลิง 306 322 628 192 
         รวม 5,405 5,491 10,896 3,613 

 

                  ที่มา: ข้อมูลพื้นฐานประชากรต าบลวังตะเคียน  (วันทื่ 20 สิงหาคม 2565) 
 

สภาพทางสังคม 
 การศึกษา  ต าบลวังตะเคียนมีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  
 -   โรงเรียนประถมศึกษา   8   โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ,โรงเรียนวัด
จันทรังษีถาวร ,โรงเรียนบ้านแก่ง ,โรงเรียนบ้านหอยหอย ,โรงเรียนบ้านเขากระแต ,โรงเรียนบ้านคลอง
ระก า,โรงเรียนบ้านหนองคล้าและโรงเรียนวัดเนินสูง   
 -   โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 
 สาธารณสุข ประชาชนส่วนได้รับการดูแลสุ ขภาพอนามัยจาก อสม .ประจ าหมู่บ้าน
สถานพยาบาล  1  แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังตะเคียน 
 อาชญากรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มี
เหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรั พย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล
วังตะเคียนก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ยาเสพติด  ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนสถานีต ารวจภูธร
วังตะเคียนได้แจ้งให้กับองค์การบริ หารส่วนต าบลวังตะเคียน พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล           
วังตะเคียน มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เม่ื อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผ ลเนื่องมาจาก
ได้รับความร่วมมือกับผู้น า ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียนที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ า  การแก้ไขปัญหาของอ งค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน สามารถท าได้ ตามอ านาจ
หน้าที่ เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ถ้านอกเหนือจาก
อ านาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ก็
ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด    
 การสังคมสงเคราะห์ 
  1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ติดเชื้อเอดส์ 24ราย  ผู้พิการ 379 ราย  ผู้สูงอายุ 
1,493 ราย 

2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
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4. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
 5  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  

 

ระบบบริการพ้ืนฐาน           
 การคมนาคมขนส่ง  ต าบลวังตะเคียน มีทางหลวงชนบท ส าย ปจ . 2006 เป็นถนนสาย
หลัก ของต าบลวังตะเคียน เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างต าบลบ่อทองและต าบลวังท่าช้าง และเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 15 
เป็นถนนลาดยาง  หมู่บ้านต่าง ๆ และถนนภายในหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง 
 การไฟฟ้า  ต าบลวังตะเคียนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  จ านวน  17  หมู่บ้าน แต่ไม่ครบ                   
ตามจ านวนครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากมีครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึนทุกปีและตกส ารวจบ้างจ านวนครัวเรือนร้อย
ละ 10 ไม่มีไฟฟ้าใช้  
 การประปา  ต าบลวังตะเคียนมีระบบประปาทั้งหมด  28   แห่ง  
 โทรศัพท์ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 
 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง ต าบลวังตะเคียนมีระบบการขนส่งสาธารณะ เช่น 
ไปรษณีย์ไทย ขนส่งโดยบริษัทเอกชน 
 
ระบบเศรษฐกิจ 

การเกษตร  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะสมแก่การท าอาชีพเกษตร อาชีพหลักของ
ประชากร คือ การท านา 14,428 ไร่ เกษตรกร 785  ราย มันส าปะหลัง  13,236 ไร่ เกษตรกร  349 
ครัวเรือน  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4,062 ไร่  เกษตรกร  243 ไร่ อ้อย 2,872 ไร่ เกษตรกร  53 ครัวเรือน  
ยางพารา 1,657 ไร่ เกษตรกร 45 ราย  ไม้ผล 972 ไร่ 43 ราย  อาชีพเสริมคือ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป                       
ส่วนหลังฤดูเก็บเกี่ยวแรงงานส่วนหนึ่งจะเข้าสู่โรงงาน  

 
  ข้อมูลแหล่งน้ าทางการเกษตร มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่านหลายสาย 
  ข้อมูลแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -  ล าน้ า, ล าห้วย, คลอง              37   แห่ง   
   -  บึง, หนอง และอ่ืน ๆ      8      แห่ง 
   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
   -  ฝาย     13     แห่ง 
  -  บ่อโยก     31    แห่ง 
 -  สระน้ า     26    แห่ง 
 -  บ่อน้ าตื้น             168   แห่ง 
 การประมง  (ในเขต อบต.วังตะเคียน ไม่มีการประมง)   
 การปศุสัตว์  มีการท าฟาร์มสุกร จ านวน 1  แห่ง /ฟาร์มเลี้ยงไก่ 1 แห่ง  
 การบริการ   สถานีบริการน้ ามัน   มีทุกหมู่บ้าน /อู่เคาะพ่นสี  1 แห่ง   /ร้านค้า มีทุกหมู่บ้าน 
 การท่องเที่ยว ในเขต อบต. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  
เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ   
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 อุตสาหกรรม จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   5   แห่ง 
 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  4  กลุ่ม 
   ๑. กลุ่มเย็บกระเป๋า   ๒. กลุ่มผ้าไหม 
   3. กลุ่มเลี้ยงสัตว์    4. กลุ่มท าไร่ 
 แรงงาน    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลัง
แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงใน
พ้ืนที่ต่ ากว่าร ะดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากร
ต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถ
แก้ไขได ้
 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
 ประเพณีและงานประจ าปี การจัดงานบุญ/งานประเพณีต่าง ๆ  จะจัดกันตามความเชื่อท่ียึด ถือ
ปฏิบัติกันมาทุกปีและตามจารีตประเพณี เช่นประเพณีลอยกระทง , วันสงกรานต์ ,วันออกพรรษา 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภาษาท่ีใช้เป็นภาษากลาง ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  สานแห 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

น้ า 
 ล าน้ า, ล าห้วย, คลอง       37   แห่ง   
   บึง, หนอง และอ่ืน ๆ         8      แห่ง 

ป่าไม้   พ้ืนที่ ป่าสาธารณประโยชน์ ต าบลวังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
 

หมู่บ้าน 
 

ที่ตั้งพ้ืนที่ป่า
สาธารณประโยชน์ 

เลขที่ 
ปจ. 

จ านวนพื้นที่ วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก ไร่ งาน ตารา

งวา 

หมู่ 1  
บ้านโนนฝาว 

โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร ปจ.0512 5 2 80 3/03/2541 
ป่าช้าสาธารณประโยชน์ ปจ.0481 17 - 56 4/02/2541 
ที่สาธารณประโยชน์(แปลง 1) ปจ.0495 11 2 90 4/02/2541 
ที่สาธารณประโยชน์(แปลง 2) ปจ.0480 3 1 32 4/02/2541 
ที่สาธารณประโยชน์หมู่ 1 
(แปลง 2 

ปจ.0496 1 3 50 4/02/2541 

หมู่ 2  
บ้านเขากระแต 

ที่สาธารณประโยชน์หนองหิน
(แปลง 1) 

ปจ.0796 85 2 07 11/01/2542 

ที่สาธารณประโยชน์หนองหิน
(แปลง 2) 

ปจ.0770 75 3 59 11/01/2542 
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ที่สาธารณประโยชน์หนอง
ขามโครง 

ปจ.0815 151 3 80 5/02/2542 

ที่ตั้งโรงเรียนเขากระแต ปจ.0801 30 - 57 5/02 
เป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดวังกวาง ปจ.0802 25 - 54 5/02/2542 

หมู่ที่ 3 
บ้านแก่ง 

โนนเขาดินสาธารณประโยชน์ ปจ.0842 77 3 18 11/03/2542 
ที่ตั้งโรงเรียนบ้านแก่ง (เก่า) ปจ.0675 7 - 89 18/08/2541 
ป่าช้าสาธารณประโยชน์ ปจ.0498 11 9 68 4/02/2541 

หมู่ 4 
บ้านหนองหอย 

ป่าช้าสาธารณประโยชน์ ปจ.0491 12 3 78 4/02/2541 
ป่าสาธารณประโยชน์หนอง
ยายเภา 

ปจ.0605 4 - 72 8/04/2541 

หมู่ 5 
บ้านวังตะเคียน 

กรมชลประทาน โครงการ
ห้วยไคร้ 

13810 68 - 35 24/09/2542 

ถนนทางเข้าหัวงาน
ชลประทานห้วยไคร้ 

18253 99 - 80 21/06/2526 

สถานีต ารวจภูธรต าบลวัง
ตะเคียน 

ปจ.1328 11 2 67 18/12/2546 

โครงชลประทานห้วยไคร้ 25120 68 - 27 28/06/2528 
หนองเอวะเม ปจ.0845 216 2 21 11/03/2542 

หมู่ 6  
บ้านวังตะเคียน 

โครงการครองห้วยไคร้ 10376 26 - 30 25/06/2522 
โครงการครองห้วยไคร้ 10447 91 - 20 5/07/2522 
โครงการครองห้วยไคร้ 18252 46 3 40 21/06/2526 

หมู่ 7  
บ้านหนองคล้า 

บ้านหนองคล้า
สาธารณประโยชน์ 

ปจ.0528 121 - 94 3/03/2541 

ป่าไม้   พ้ืนที่ ป่าสาธารณประโยชน์ ต าบลวังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ต่อ) 
 

หมู่บ้าน 
 

ที่ตั้งพ้ืนที่ป่า
สาธารณประโยชน์ 

เลขที่ 
ปจ. 

จ านวนพื้นที่ วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก ไร่ งาน ตาราง

วา 

 โรงเรียนวัดหนองคล้า ปจ.0458 7 - 3 30/01/2541 
บ้านโปร่งประทุน
สาธารณประโยชน์ 

ปจ.0497 288 2 72 4/02/2541 

หมู่ 8 
บ้านเนินสูง 

บ้านเนินสูงสาธารณประโยชน์ ปจ.0614 291 - 94 25/05/2541 
โรงเรียนบ้านเนินสูง 35686 24 3 68 29/07/2530 

หมู่ 9  
บ้านคลองระก า 

ป่าสาธารณประโยชน์ ปจ.0619 10 1 34 25/05/2541 

หมู่ 11  
บ้านเนินนางาม-
เนินกกเกตุ 

โนนเขาดิน ปจ.1331 142 3 25 26/05/2547 

หมู่ 12 ป่าช้าบ้านซ าป่าตอง ปจ.1313 19 3 18 17/07/2546 
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บ้านซ าป่าตอง โรงเรียนบ้านซ าป่าตอง ปจ.0897 68 3 47 26/05/2542 
หมู่13  
บ้านเนินหินกอง 

ที่สาธารณประโยชน์เหล่ายาว
(แปลง 1) 

ปจ.0621 40 2 71 25/05/2541 

ที่สาธารณประโยชน์เหล่ายาว
(แปลง 2) 

ปจ.0622 28 3 64 25/05/2541 

 ภูเขา  ในเขต อบต. ไม่มีภูเขา 
 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ของ อบต .ส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเ พาะปลูก ที่อยู่
อาศัย  ร้านค้า และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่   ก็ได้แก่  ดิน  
น้ า  ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่
ก็เป็นน้ ากร่อย ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค- บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจาก
แหล่งอื่น  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือ
ยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  
ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วน ต าบลวังตะเคียน 
ได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
 
3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 3.1   สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 
เพศท่ีสาม/เพศทางเลือก 

 
193 
207 

- 

 
48.25 
51.75 

- 
รวม 400 100.0 

อาย ุ
ต่ ากว่า 24 ปี 
25 - 34 ปี 
35 - 44 ปี 
45 - 54 ปี 
55 - 64 ปี 
65 ปีขึ้นไป 

 
44 
25 
37 
124 
80 
90 

 
11.00 
6.25 
9.25 
31.00 
20.00 
22.50 

รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
สูงกว่าปริญญาโท 
อ่ืนๆ ระบุ ..................... 

 
54 
138 
65 
34 
52 
7 
- 

50 

 
13.50 
34.50 
16.25 
8.50 
13.00 
1.75 

- 
12.50 

รวม 400 100.00 
อาชีพ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท 
รับจ้างทั่วไป 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
เกษตรกรรม/ประมง 
เกษียณ/ข้าราชการบ าเหน็จ,บ านาญ 
นักเรียน/นักศึกษา 
ว่างงาน 
อ่ืนๆ ระบุ ................... 

 
53 
68 
114 
78 
27 
11 
15 
18 
16 

 
13.25 
17.00 
28.50 
19.50 
 6.75 
 2.75 
 3.75 
 4.50 
 4.00 

รวม 400 100.0 
รายได้ต่อเดือน 

ต่ ากว่า 3,000 บาท 
3,001 - 5,000 บาท 
5,001 - 10,000 บาท 
10,001 - 20,000 บาท 
20,001 บาทข้ึนไป 

 
122 
114 
122 
25 
17 

 
30.50 
28.50 
30.50 
06.25 
04.25 

รวม 400 100.0 
งานที่มาติดต่อขอรับบริการ 
งานที่ 1 ด้านรายได้หรือภาษี 
งานที่ 2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานที่ 3 ด้านโยธาการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง 
งานที่ 4 ด้านการศาสนาและกีฬา 

 
100 
100 
100 
100 

 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

ท่านเคยมาขอรับบริการงานในข้อ 6 กี่ครั้งต่อปี 
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี 

3-5 ครั้งต่อปี 
มากกว่า 5 ครั้งต่อปี 

 
184 
149 
67 

 
46.00 
37.25 
16.75 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 3.1 พบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ดังนี้ 
เพศ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.25 
 อายุ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริ การและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง  45-54 ปี มีจ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ  31.00 รองลงมา คือ มีอายุ   65 ปีขึ้นไปมีจ านวน 
90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และน้อยที่สุด คือ มีอายุ 25-34 ปี มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 

 ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ  34.50 รองลงมามีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.  จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ  16.25 และน้อยที่สุด คือ มีการศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 

           อาชีพ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้างทั่วไป  จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ  28.50รองลงมามีค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50และน้อยที่สุด คือ เกษียณ/ข้าราชการบ าเหน็จ,บ านาญ จ านวน 11 
คน คดิเป็นร้อยละ 2.75 

            รายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 3,000 บาทและระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.50รองลงมามีรายได้ระหว่าง 3,001 - 5,000 บาทจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และน้อย
ที่สุด คือ มีรายได้ 20,001 บาทข้ึนไปจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 

    งานที่มาติดต่อขอรับบริการ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม     
ส่วนใหญ่ติดต่อขอรับบริการ งานที่ 1 ด้านรายได้หรือภาษีจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 งานที่ 
2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 งานที่ 3 ด้านโยธาการ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และงานที่ 4 ด้านการศาสนา
และกีฬาจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

จ านวนครั้งที่มาขอรับบริการต่อปี กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการจ านวนน้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี จ านวน  184 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 46.00 รองลงมา คือ ใช้บริการ 3-5 ครั้งต่อปีมีจ านวน  149 คน คิดเป็นร้อยละ  37.25 และน้อย
ที่สุด คือ ใช้บริการจ านวนมากกว่า 5 ครั้งต่อปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 
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3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวม 

 

ตารางท่ี 3.2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระ ดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในภาพรวม 
จ าแนกตามงาน 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ
การให้บริการ 

n = 400 ระดับ 
ความพึงพอใจ  S.D. 

งานที่ 1 ด้านรายได้หรือภาษี 4.77 0.49 มากที่สุด 
งานที่ 2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

4.78 0.48 มากที่สุด 

งานที่ 3 ด้านโยธาการปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้ารายทาง 

4.76 0.46 มากที่สุด 

งานที่ 4 ด้านการศาสนาและกีฬา 4.79 0.48 มากที่สุด 
รวม 4.78 0.48 มากที่สุด 

 

จากตารางที่  3.2 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการใ ห้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 (  = 4.78) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายงาน  พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย

จากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ งานที่ 4 ด้านการศาสนาและกีฬาอยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.79 (  = 4.79) รองลงมา งานที่ 2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.78 (  = 4.78) งานที่ 1 ด้านรายได้หรือภาษีอยู่ใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.77 (  = 4.77) งานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด  คือ งานที่ 3 ด้านโยธา

การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 (  = 4.76) 
 

ตารางท่ี 3.3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมา ตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในภาพรวม 
จ าแนกตามด้าน 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

n = 400 ระดับความพึง
พอใจ  S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.77 0.48 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.79 0.45 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.77 0.49 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.78 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.48 มากที่สุด 
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จากตารางที่  3.3 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78(  = 4.78) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย

จากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79 (  = 4.79) รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.78 (  = 4.78)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด  คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 (  = 4.77) 
 
3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน จ าแนกตามงานที่ผู้รับบริการมาติดต่อ 

 

1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริ การขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเคียน ในงานที่ 1 
 

ตารางท่ี 3.4  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในงาน ที่ 1 ด้าน
รายได้หรือภาษ ีในภาพรวม  

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการ 

n = 100 ระดับ 
ความพึง
พอใจ  S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.75 0.50 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.79 0.43 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.78 0.50 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.77 0.54 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.49 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  3.4 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในงานที่ 1 ด้านรายได้หรือภาษี  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

4.77 (  = 4.77) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย

จากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้  ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79 (  = 4.79) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุ ด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.78   (  = 4.78) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด  คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการ

ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 (  = 4.75) 
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ตารางท่ี 3.5  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึ งพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในงาน ที่ 1 ด้าน
รายได้หรือภาษ ีในรายด้าน  

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการ 

n = 100 ระดับ 
ความพึงพอใจ  S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ    
การให้บริการเป็นระบบและข้ันตอน 4.71 0.54 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.78 0.56 มากที่สุด 
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับ
กิจกรรม/สภาพงาน 

4.76 0.45 มากที่สุด 

มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน- หลัง 
อย่างยุติธรรม 

4.81 0.44 มากที่สุด 

มีอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ส าหรับให้บริการ 

4.72 0.50 มากที่สุด 

มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ 
อย่างเหมาะสม 

4.67 0.49 มากที่สุด 

มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการ
ให้บริการ 

4.80 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.75 0.50 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ     
มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.79 0.41 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.82 0.39 มากที่สุด 
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับ
กิจกรรม/สภาพงาน 

4.80 0.40 มากที่สุด 

มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ส าหรับให้บริการ 

4.75 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.43 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการ 

n = 100 ระดับ 
ความพึง
พอใจ  S.D. 

ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ    
เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี 4.79 0.41 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 4.82 0.39 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 4.73 0.51 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง 4.79 0.61 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 4.74 0.66 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 

4.81 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.50 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ 4.85 0.56 มากที่สุด 
สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ ง โล่ง 
สะอาด 

4.69 0.56 มากที่สุด 

มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 
โทรทัศน์ 

4.66 0.57 มากที่สุด 

ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.67 0.55 มากที่สุด 
มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.87 0.54 มากที่สุด 
มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.83 0.55 มากที่สุด 
การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก 4.76 0.43 มากที่สุด 
มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 4.83 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.54 มากที่สุด 
 
 จากตารางที ่3.5 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในงานที่ 1 ด้านรายได้หรือภาษีซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้
ดังนี้ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่ อน-หลัง 

อย่างยุติธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81 (  = 4.81) รองลงมา คือ มีตู้รับความ

คิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.80 (  = 4.80) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด  คือ มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 (  = 4.67) 
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 ด้านช่องทางการให้บริการ  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จาก มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้  ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82 (  = 4.82) รองลงมา คือ มีช่องทางเลือกการให้บริการที่

เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.80 (  = 4.80) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 (  = 4.75)  
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก     

มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้  ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส อยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82 (  = 4.82) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อ

ซักถามได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81(  = 4.81) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.73(  = 4.73) 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย

จาก มากที่สุดไปหาน้ อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.87 (  = 4.87) รองลงมา คือ มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดง    

จุดให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.85 (  = 4.85) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด  
คือ มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

4.66 (  = 4.66) 
 

2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเคียน ในงานที่ 2 
 

ตารางท่ี 3.6  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในงาน ที่ 2 ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

n = 100 ระดับความพึง
พอใจ  S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.79 0.44 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.77 0.45 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.76 0.51 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.48 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  3.4 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในงาน ที่ 2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมากที่สุด  

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 (  = 4.78) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.80 (  = 4.80) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับ            

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79 (  = 4.79) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด  คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 (  = 4.76) 
 
ตารางท่ี 3.7  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคว ามพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในงาน ที่ 2 ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรายด้าน  

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการ 

n = 100 ระดับ 
ความพึงพอใจ  S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ    
การให้บริการเป็นระบบและข้ันตอน 4.81 0.39 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.80 0.57 มากที่สุด 
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับ
กิจกรรม/สภาพงาน 

4.75 0.46 มากที่สุด 

มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน- หลัง 
อย่างยุติธรรม 

4.84 0.37 มากที่สุด 

มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
ส าหรับให้บริการ 

4.76 0.43 มากที่สุด 

มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ 
อย่างเหมาะสม 

4.78 0.48 มากที่สุด 

มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการ
ให้บริการ 

4.79 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.44 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ     
มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.75 0.44 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.79 0.41 มากที่สุด 
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับ
กิจกรรม/สภาพงาน 

4.70 0.54 มากที่สุด 

มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทัน สมัย
ส าหรับให้บริการ 

4.84 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.45 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการ 

n = 100 ระดับ 
ความพึง
พอใจ  S.D. 

ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ    
เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี 4.79 0.41 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 4.65 0.61 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 4.74 0.52 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง 4.87 0.39 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 4.74 0.68 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 

4.77 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.76 0.51 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ 4.87 0.53 มากที่สุด 
สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่ เหมาะสม โปร่ง โล่ง 
สะอาด 

4.84 0.37 มากที่สุด 

มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 
โทรทัศน์ 

4.88 0.33 มากที่สุด 

ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.68 0.58 มากที่สุด 
มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.76 0.65 มากที่สุด 
มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.74 0.68 มากที่สุด 
การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก 4.83 0.43 มากที่สุด 
มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 4.80 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.52 มากที่สุด 
 
      จากตารางที ่3.7 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังตะเคียน ในงาน ที่ 2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นราย
ด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน- หลัง 

อย่างยุติธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.84 (  = 4.84) รองลงมา คือ การให้บริการ

เป็นระบบและข้ันตอนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 (  = 4.81) และด้านที่มีค่าเฉลี่ ย
น้อยสุด  คือ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม /สภาพงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 (  = 4.75) 
 ด้านช่องทางการให้บริการ  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย

จาก มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้  ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
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ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.84 (  = 4.84) รองลงมา คือ มีป้ายแสดง

ขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79 (  = 4.79) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด  คือ มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม /สภาพงาน อยู่ในระดับ              

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 (  = 4.70)  
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก     

มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน- หลัง

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 (  = 4.87) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้

ในงานที่บริการเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79(  = 4.79) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด  คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.65 (  = 4.65) 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่ าเฉลี่ย

จาก มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้  ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 

โทรทัศน์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.88 (  = 4.88) รองลงมา คือ มีป้ายบอกทางหรือ

ป้ายแสดงจุดให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 (  = 4.87) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด คือ ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

4.68 (  = 4.68) 
 

 

3) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริ การขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเคียน ในงานที่ 3 
 

ตารางท่ี 3.8  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ในงานที่ 3 ด้าน
โยธาการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ในภาพรวม 

ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการ 

n = 100 ระดับ         
ความพึงพอใจ  S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.75 0.50 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.78 0.43 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.77 0.44 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.74 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.76 0.46 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  3.8 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในด้านโยธาการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 (  = 4.76) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย

จากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.78  (  = 4.78) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.77 (  = 4.77) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด  คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (  = 4.74) 
 

ตารางท่ี 3.9  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ในงานที่ 3 ด้าน
โยธาการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ในรายด้าน 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการ 

n = 100 ระดับ         
ความพึง
พอใจ  S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ    
การให้บริการเป็นระบบและข้ันตอน 4.76 0.51 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.64 0.72 มากที่สุด 
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม /สภาพ
งาน 

4.78 0.42 มากที่สุด 

มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 4.84 0.37 มากที่สุด 
มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ 

4.73 0.49 มากที่สุด 

มีค าแนะน า /เอกสาร /เจ้าหน้าที่ /ป้ายประกาศ อย่าง
เหมาะสม 

4.70 0.48 มากที่สุด 

มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ 4.80 0.49 มากที่สุด 
รวม 4.75 0.50 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ    
มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.81 0.42 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.77 0.45 มากที่สุด 
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม /
สภาพงาน 

4.76 0.43 มากที่สุด 

มีอุปกรณ์แล ะเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ 

4.78 0.42 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.43 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ต่อการให้บริการ 
n = 100 ระดับ         

ความพึงพอใจ  S.D. 
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ    
เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี 4.75 0.44 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 4.76 0.43 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 4.70 0.46 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง 4.87 0.42 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 4.86 0.40 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 

4.68 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.77 0.44 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ 4.74 0.44 มากที่สุด 
สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง 
สะอาด 

4.70 0.48 มากที่สุด 

มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 
โทรทัศน์ 

4.77 0.45 มากที่สุด 

ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.76 0.43 มากที่สุด 
มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.79 0.41 มากที่สุด 
มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.78 0.52 มากที่สุด 
การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก 4.66 0.48 มากที่สุด 
มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 4.72 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.74 0.46 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  3.9 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ในงานที่ 3 ด้านโยธาการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง  ซึ่งสามารถ
พิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน- หลัง 

อย่างยุติธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.84 (  = 4.84) รองลงมา คือ มีตู้รับความ

คิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเ ท่ากับ 4.80 (  = 4.80) 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 (  = 4.64) 
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ด้านช่องทางการให้บริการ  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้  ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง อยู่ในระดับ      

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81 (  = 4.81) รองลงมา คือ มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่

ทันสมัยส าหรับให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.78 (  = 4.78) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุด  คือ มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม /สภาพงาน  อยู่ในระดับ           

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 (  = 4.76)  
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอ ใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก

มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน- หลัง

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.87 (  = 4.87) รองลงมา คือ เเจ้าหน้าที่บริการด้วยความ

ถูกต้องและรวดเร็ว อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.86 (  = 4.86) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด  คือ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 (  = 4.68) 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย

จาก  มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้  ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ใน

ระดับ มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79 (  = 4.79) รองลงมา คือ มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อ

การให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.78 (  = 4.78) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด  
คือ การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.66               

(  = 4.66) 
 

4) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับ บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังตะเคียน ในงานที่ 4 
 

ตารางท่ี 3.10  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ในงานที่ 4 ด้าน
การศาสนาและกีฬาในภาพรวม 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

n = 100 ระดับ         
ความพึงพอใจ  S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.80 0.48 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 0.46 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.78 0.49 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.79 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.48 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  3.10 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ในงานที่ 4 ด้านการศาสนาและกีฬา อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.79 (  = 4.79) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและด้าน

ช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.80 (  = 4.80) รองลงมา คือ ด้าน

สิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79(  = 4.79) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 (  = 4.78) 
 
ตารางท่ี 3.11  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ในงานที่ 4 ด้าน
การศาสนาและกีฬา ในรายด้าน  

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการ 

n = 100 ระดับ         
ความพึงพอใจ 

 

S.D. 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ    
การให้บริการเป็นระบบและข้ันตอน 4.78 0.46 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.83 0.49 มากที่สุด 
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม /สภาพ
งาน 

4.75 0.59 มากที่สุด 

มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 4.73 0.57 มากที่สุด 
มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ 

4.88 0.38 มากที่สุด 

มีค าแนะน า /เอกสาร /เจ้าหน้าที่ /ป้ายประกาศ อย่าง
เหมาะสม 

4.83 0.38 มากที่สุด 

มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ 4.80 0.47 มากที่สุด 
รวม 4.80 0.48 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ    

มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง 4.79 0.48 มากที่สุด 
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.77 0.58 มากที่สุด 
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม /
สภาพงาน 

4.83 0.38 มากที่สุด 

มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับ
ให้บริการ 

4.81 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.46 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3.11 (ต่อ)  
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ

ให้บริการ 
n = 100 ระดับ         

ความพึงพอใจ 
 

S.D. 
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ    

เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี 4.74 0.48 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส 4.81 0.39 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ 4.79 0.41 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน-หลัง 4.82 0.56 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 4.74 0.68 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็น
อย่างดี 

4.78 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.49 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ 4.80 0.59 มากที่สุด 
สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง 
สะอาด 

4.78 0.42 มากที่สุด 

มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 
โทรทัศน์ 

4.77 0.45 มากที่สุด 

ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ 4.78 0.42 มากที่สุด 
มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.80 0.57 มากที่สุด 
มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ 4.81 0.56 มากที่สุด 
การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก 4.79 0.41 มากที่สุด 
มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ 4.79 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.50 มากที่สุด 
 
 

จากตารางที่  3.11 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  ในงานที่ 4 ด้านการศาสนาและกีฬาซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้
ดังนี้ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไป หาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสม

กับกิจกรรม/สภาพงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.88 (  = 4.88) รองลงมา คือ มี
ป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจนและมีค าแนะน า /เอกสาร /เจ้าหน้าที่ /ป้ายประกาศ อย่าง

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 (  = 4.83) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ 
มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.73 

(  = 4.73) 
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ด้านช่องทางการให้บ ริการ สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม /

สภาพงาน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 (  = 4.83) รองลงมา คือ มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81              

(  = 4.81) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 (  = 4.77) 
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก

มากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน- หลัง

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82 (  = 4.82) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย

ความยิ้มแย้ม แจ่มใส อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81 (  = 4.81) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดีและเอาใจใส่และเจ้าหน้าที่บริการ

ด้วยความถูกต้องและรวดเร็วอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 (  = 4.74) 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย

จากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81 (  = 4.81) รองลงมา คือ มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุด
ให้บริการและมีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

4.80 (  = 4.80) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คื อ มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร 

โทรทัศน์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 (  = 4.77) 
 

3.5 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ทั้งในภาพรวม และรายด้าน 
 

ตารางท่ี 3.12  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ในภาพรวม และ
รายด้าน 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ
การให้บริการ 

ค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ร้อยละ 
ความพึงพอใจ 

ระดับ 
คะแนน 

  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.77 95.40 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.79 95.80 10 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.77 95.40 10 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.78 95.60 10 

รวม 4.78 95.60 10 
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จากตารางที่  3.12 พบว่า ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้
องค์การบริหารส่วนต าบล  บริการของ โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  
95.60 ระดับคะแนนที่ได้ คือ 10 คะแนน 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด     
ทุกด้าน  โดยเรียงล าดับค่าร้อยละจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 
95.80 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ร้อยละ 95.60 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด  คือ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการร้อยละ 95.40 

 
3.6 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ในองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน  จ าแนกตามงานที่ประชาชนผู้รับบริการติดต่อขอรับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 

 

ตารางท่ี 3.13 แสดงค่าเฉลีย่ความพึงพอใจ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  จ าแนกตาม
งานที่ประชาชนผู้รับบริการติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 

งานที่ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 

ความพึงพอใจ 
ระดับ 

คะแนน 

งานที่ 1 ด้านรายได้หรือภาษี 4.77 95.40 10 
งานที่ 2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

4.78 95.60 10 

งานที่ 3 ด้านโยธาการปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้ารายทาง 

4.76 95.20 10 

งานที่ 4 ด้านการศาสนาและกีฬา 4.79 95.80 10 
รวม 4.78 95.60 10 

 

 
จากตารางที่  3.13 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานต่า งๆ 

จ าแนกตามงานที่ให้บริการ โดยเรียงล าดับร้อยละความพึงพอใจจากมากท่ีสุดไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. งานที่ 4 ด้านการศาสนาและกีฬามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็น                  

ร้อยละ 95.80  
2. งานที่ 2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพึงพอใจอยู่ในระ ดับมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 95.60 
3. งานที่ 1 ด้านรายได้หรือภาษีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็น                        

ร้อยละ 95.40 
4. งานที่ 3 ด้านโยธาการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ                

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.20 
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3.6 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากค าถามปลายเปิด 
ควรเพิ่ม มาตรการป้องกันและ การฝึกทักษะการ บรรเทาสาธารณภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กับ

ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชน การช่วยรักษา ไฟฟ้า ริมทางบริเวณหน้าบ้านของตน  พัฒนาด้านการ
ศาสนาและกีฬาให้กว้างขวางยิ่งขี่น และออกหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษใีห้กับประชาชนเพิ่มขึ้น 
 

3.7 ข้อเสนอแนะจากคณะผู้วิจัย 
3.7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ถึงแม้ว่าผลการวิจัยจะพบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบล วังตะเคียน   มีปัจจัยที่ครบถ้วนที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ  แต่มีสิ่งที่ควรจะปรับปรุงเพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการเพ่ิมมากข้ึน ได้แก่ 

1) ควรจัดท าป้ายประกาศข้ันตอน /หรือเอกสารแนะน าการมาติดต่อขอรับบริการในงาน
ต่างๆ ให้ชัดเจน ทั่วถึง และเพียงพอต่อการให้บริการยิ่งขึ้น  

2) เจ้าหน้าที่ให้บริการควรเพิ่มหรือปรับปรุงประสิ ทธิภาพการให้บริการด้วยความถูกต้อง
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

3)  พัฒนาห้องน ้าให้สะอาดอยู่เสมอ และเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน  
4) ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรม  สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการจากหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
3.7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

1) ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน ด้านอื่นเพ่ิมข้ึน 

2) ควรเริ่มระยะเวลาจัดท าวิจัยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ข้อมูลออ่ิมตัวยิ่งขึ้น 
3) ควรศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังตะเคียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4) ควรศึกษาและวิจัยการ เพ่ิมศักยภาพในการให้บริการของบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเคียน อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก. 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

 
1. งานด้านรายได้และภาษี 
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2. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย   
 

 
 
 

 
 
 
 
 



41 
 

3. งานด้านโยธาการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง 
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4. งานด้านศาสนาและกีฬา 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านตามความเป็นจริง 
1.  เพศ  ชาย   หญิง   เพศท่ีสาม/เพศทางเลือก 

2.  อายุ   ต่ ากว่า 24 ปี   25-34 ปี   35-44 ปี 
   45-54 ปี   55-64 ปี   65 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.     อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
   ปริญญาตรี   ปริญญาโท 
   สูงกว่าปริญญาโท   อ่ืนๆ ................................. 

4.  อาชีพ   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัท 
   รับจ้างทั่วไป   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 
   เกษตรกรรม/ประมง   เกษียณ/ข้าราชการบ าเหน็จ,บ านาญ 
   นักเรียน/นักศึกษา   ว่างงาน 
   อ่ืนๆ ระบุ ........................  

 
5.  รายได้ต่อเดือน   ต่ ากว่า  3,000  บาท   3,001 - 5,000  บาท 
   5,001 - 10,000 บาท   10,001 - 20,000 บาท 
   20,001  บาทข้ึนไป  

6.  งานที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
         งานที่ 1 งานด้านสาธารณสุข 
         งานที่ 2 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         งานที่ 3 งานด้านการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
                  งานที่ 4  งานด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 
7.  ท่านเคยมาขอรับบริการงานในข้อ 6 กี่ครั้งต่อปี   
                  น้อยกว่า  3  ครั้งต่อปี    
                 3 - 5  ครั้งต่อปี    
                  มากกว่า  5  ครั้งต่อป ี
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แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ค าชี้แจง โปรดระบุงานที่ต้องการประเมินความพึงพอใจ     

                งานที่ 1      งานที่ 2       งานที่ 3        งานที่ 4 
โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด   

 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 

ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1.  การให้บริการเป็นระบบและข้ันตอน      
2.  มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน      
3.  มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน      
4.  มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม      
5.  มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ                    
6.  มีค าแนะน า/เอกสาร/เจ้าหน้าที/่ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสม            
7.  มีตู้รับความคิดเห็น / รับแบบประเมินการให้บริการ      
ด้านช่องทางการให้บริการ 5 4 3 2 1 
1.  มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง      
2.  มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน      
3.  มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน      
4.  มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการ                    
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 4 3 2 1 
1.  เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี      
2.  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม  แจ่มใส      
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่      
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค  ตามล าดับก่อน –หลัง      
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว      
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6. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี      
ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5 4 3 2 1 
1. มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ                                
2. สถานทีใ่ห้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม   โปร่ง  โล่ง  สะอาด      
3. มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ   เช่น  หนังสือพิมพ์  วารสาร  โทรทัศน์      
4. ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ      
5. มีน้ าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ      
6. มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ      
7. การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก      
8. มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ      
 
ส่วนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ 
โปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ค. 
ตัวอย่างบุคคลที่มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1.  ประวัติส่วนตัว   ดร.โกมล จันทวงษ์               
  เกิดวันที่   19 ตุลาคม 2504     

ที่อยู่ปัจจุบัน     165 หมู่ที ่13  ต าบล ศาลาล าดวน อ าเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
โทรศัพท์       064-9498392 
 

2.   ประวัติการศึกษา  
 2.1 ปริญญาตรี  สาขา สังคมศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 

2.2 ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
3.3 ปริญญาเอก สาขา การศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา 
  

3.  ประสบการณ์ท างาน 
พ.ศ. 2524-2536      ครโูรงเรียนบ้านท่าช้าง และโรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า  

อ าเภอสระแก้ว  จังหวัดปราจีนบุรี  
พ.ศ. 2536-2538  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคลองผักมีด ควบคู่โรงเรียนบ้านวังไผ่  

อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว   
พ.ศ. 2538-2540  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกิโลสาม อ าเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
พ.ศ. 2540-2540         อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกิโลสาม อ าเภอเมืองสระแก้ว  
                               จังหวัดสระแก้ว   
พ.ศ. 2540-2554       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกิโลสาม อ าเภอเมืองสระแก้ว  
                               จังหวัดสระแก้ว          
พ.ศ. 2554-2556         รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา สระแก้ว  
                               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์     
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน        อาจารย์ สังกัดงานวิชาศึกษาท่ัวไป  

  
 4. ต าแหน่งวิชาการ 
         พ.ศ.  2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
 
 
 

 
 
 
 


