








 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการของเทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสอบถามความคิดเห็นของตัวแทน

ครวัเรือนใน  เขตรับผิดชอบ จํานวน 346 คน โดยใชแบบสอบถามที่ผูประเมินสรางขึ้น เพื่อประเมินผล

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการในประเด็นตอไปนี้ คือ ระดับความพึงพอใจตอ

ขั้นตอนการใหบริการ ระดับความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ระดับความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผู

ใหบริการ และระดับความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก แกผูมารับบริการของเทศบาลตําบล

กรอกสมบูรณ ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับริการในครั้งนี้  คณะผูวิจัยไดดําเนินการ

ประเมินผลในรูปแบบของการทําการวิจัยเชิงประเมินตามภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ของ เทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ 4 งานบริการที่ตองการประเมิน คือ  

 1. งานบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.  งานบริการดานพัฒนาชุมชนแลสวัสดิการสังคม      

  3.  งานบริการดานสาธารณสุข              

4.  งานบริการดานการศึกษา 

 

ซ่ึงนําเสนอรายละเอียดตามลําดับและงานบริการทีท่ําประเมินตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวมของ 4 งานบริการ  

 ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 4 งานบริการ คือ 

           1. งานบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.   งานบริการดานพัฒนาชุมชนแลสวัสดิการสังคม      

    3.   งานบริการดานสาธารณสุข              

        4.   งานบริการดานการศึกษา 

 ตอนที่ 4 สรุปผลการสํารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับบริการของ 

             เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 

 

 

 



 

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบรกิารของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจนีบุรี  ประจําป  2563 

30 
ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 

1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  

 

ตารางท่ี  1  แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน  (คน) รอยละ 

เพศชาย 153 44.22 

เพศหญิง 193 55.78 

รวม 346 100.00 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ      

ในเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 346 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน

รอยละ 55.78 รองลงมาคือเพศชาย  คิดเปนรอยละ 44.22 

หญงิ, 193, 55.8%

ชาย, 153, 44.2%

ชาย หญิง

 
 

ภาพที่  2  แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม  โดยจําแนกตามเพศ 
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31 
1.2  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ  

   

ตารางท่ี  2  แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามชวงอายุ 

 

อายุ จ านวน  (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 18 ป 10 2.89 

อายุ  18 – 30  ป 25 7.23 

อายุ  31 - 50  ป 138 39.88 

อายุ  51 – 60  ป 107 30.92 

อายุสูงกวา  60  ป 66 19.08 

รวม 346 100.00 

 

 จากตารางที่  2  พบวาขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ     

ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 346 คน สวนใหญมีอายุ 31-50 ป คิด

เปนรอยละ 39.88 รองลงมา คือ กลุมอายุ 51-60 ป คิดเปน รอยละ 30.92 และต่ําสุด  คือกลุมอายุ  

ต่ํากวา 18 ป  คิดเปนรอยละ 2.89 

อายุสูงกวา60ป, 

66, 19.1%

อายุ51-60ป, 

107, 30.9%

อายุ31-50ป, 

138, 39.9%

อายุ18-30ป, 

25, 7.2%

อายุต่ํากวา 18 ป,

 10, 2.9%

อายุต่ํากวา 18 ป อายุ18-30ป อายุ31-50ป

อายุ51-60ป อายุสูงกวา60ป

 
ภาพที ่ 3  แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามชวงอายุ 
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32 
1.3  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา  

 

ตารางท่ี  3  แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ านวน  (คน) รอยละ 

ประถม 141 40.75 

มัธยมศึกษา/เทียบเทา 123 35.55 

อนุปริญญา/ปวส. 20 5.78 

ปริญญาตรี 55 15.90 

สูงกวาปริญญาตรี 7 2.02 

รวม 346 100.00 

   

 จากตารางที่  3 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ     

ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 346 คน สวนใหญมีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 40.75 รองลงมา คือ อนุปริญญา/ปวส. คิดเปนรอยละ 35.55 และต่ําสุด  

คือการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 2.02 

 

ประถมศึกษา, 

141, 40.8%

มธัยมศึกษา/

เทยีบเทา, 123,

อนุปริญญา/ปวส.

, 20, 5.8%

ปริญญาตร,ี 

55, 15.9%
สงูกวาปริญญาตร,ี

 7, 2.0%

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/เทียบเทา
อนุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

 

ภาพที่  4  แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม  โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 
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33 
1.4  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ  
 

ตารางท่ี  4  แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน  (คน) รอยละ 

แมบาน 90 19.19 
เกษตรกร 149 53.05 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 64 12.87 
รับราชการ 22 4.97 
รัฐวิสาหกิจ 7 2.26 
นักเรียน/นักศึกษา 5 2.03 
อ่ืนๆ ระบุ..(ลูกจางรัฐ/รับจาง) 9 5.63 

รวม 346 100.00 

  

 จากตารางที่  4  พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดความพึงพอใจของผูรับบริการ     

ในเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 346 คน สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร คิด

เปนรอยละ 53.05 รองลงมา คือ อาชีพแมบาน คิดเปนรอยละ 19.19 และต่ําสุด คืออาชีพรัฐวิสาหกิจ  

คิดเปนรอยละ 2.26 

นักเรียน/นักศึกษา,

 5, 1.4%
อ่ืนๆ (ลกูจาง

รัฐ/รับจาง, 9,

รัฐวิสาหกิจ, 7, 2.0%

รับราชการ, 22, 6.4%

ธุรกิจสวนตวั/

คาขาย, 64, 18.5%

เกษตรกร, 

149, 43.1%

แมบาน, 90, 26.0%

แมบาน เกษตรกร ธุรกิจสวนตัว/คาขาย
รับราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ (ลูกจางรัฐ/รับจาง

 
ภาพที่  5  แสดงจํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถาม โดยจําแนกตามอาชีพ 
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34 
ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจในการใหบริการในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ดาน 

 

ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม 

             งานบริการดานที่ 1 ดานขั้นตอนการใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานที่ 1 ดานขั้นตอนการใหบริการ 

1.1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน  และมีความคลองตัว  95.60 4.78 0.53 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ใหบริการ 94.60 4.73 0.43 

 

มากที่สุด 

1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ 95.40 4.77 0.52 

 

มากที่สุด 

1.4 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลา

การใหบริการอยางชัดเจน 95.20 4.76 0.39 

 

มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความ

เหมาะสม ตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 95.80 4.79 0.47 

 

 

มากที่สุด 

1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 94.80 4.74 0.50 มากที่สุด 

โดยรวม 95.22 4.76 0.47 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 5 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการดานขั้นตอนการใหบริการ 

อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.22 ( x= 4.76, S.D. = .47) เมื่อพิจารณา   

ตามดานยอย พบวา ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความตองการของผูรับบริการ            

มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.80 ( x= 4.79, S.D. = .47)   

 

 

 

 

 



 

โครงการสํารวจความพึงพอใจในการใหบรกิารของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจนีบุรี  ประจําป  2563 

35 
ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม 

  งานบริการดานที่ 2 ดานชองทางการใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานที่ 2 ดานช่องทางการใหบริการ 

2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอ

ผูใชบริการ 94.60 4.73 0.36 

 

มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผาน

เสียงตามสาย/เอกสาร 94.80 4.74 0.33 

 

มากที่สุด 

2.3 มีการใหบริการหลายชองทาง 95.20 4.76 0.34 มากที่สุด 

2.4 มกีลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของ

ผูรับบริการ 95.00 4.75 0.31 

 

มากทีสุด 

2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 95.40 4.77 0.35 มากที่สุด 

2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการที่รวดเร็ว และ

สะดวก 96.40 4.82 0.40 

 

มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่ 95.80 4.79 0.40 มากที่สุด 

โดยรวม 95.30 4.77 0.39 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 6 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการดานชองทางการใหบริการ 

อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.30 ( x= 4.77, S.D. = .39) เมื่อพิจารณา   

ตามดานยอย พบวา เขาถึงชองทางการใหบริการที่รวดเร็ว และสะดวก มีคาเฉลี่ยสูงสุด  โดยมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจรอยละ 96.40 ( x= 4.88, S.D. = .40)   
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36 
ตารางท่ี 7  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม  

               งานบริการดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานที่ 3 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3.1 เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกาย

สุภาพเรียบรอยเหมาะสม 95.60 4.78 0.42 

 

มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับ

การปฏิบัติหนาที่ 95.00 4.75 0.41 

 

มากที่สุด 

3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส 

กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมในการ

ใหบริการ 95.80 4.79 0.38 

 

 

มากที่สุด 

3.4 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการ

ใหบริการ เชน การตอบขอซักถาม ชี้แจงขอ

สงสัย ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถูกตอง

นาเชื่อถือ 95.00 4.75 0.34 

 

 

 

มากที่สุด 

3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค 

ไมเลือกปฏิบัติ 96.00 4.80 0.44 

 

มากที่สุด 

3.6 เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการ

ปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 95.40 4.77 0.37 

 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.46 4.77 0.40 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 7 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.46 ( x= 4.77, S.D. = .40) เมื่อพิจารณา   

ตามดานยอย พบวา เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.00 ( x= 4.48, S.D. = .44)   
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37 
ตารางที่ 8  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในภาพรวม 

  งานบริการดานที่ 4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ดานที่ 4 ดานสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ 96.00 4.80 0.38 มากที่สุด 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก 

เชน ที่จอดรถ หองน้ํา โทรศัพท สาธารณะ ที่

นั่งคอยรับบริการ 95.40 4.77 0.20 

 

 

มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ใหบริการ

โดยรวม 95.00 4.75 0.41 

 

มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือ

ในการใหบริการ 95.20 4.76 0.32 

 

มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ

อุปกรณและเครื่องมือใหบริการ 95.60 4.78 0.32 

 

มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปน

ระเบียบ สะดวกตอการตอใชบริการ 95.80 4.79 0.30 

 

มากที่สุด 

4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ ปาย

ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงาย 95.20 4.76 0.40 

 

มากที่สุด 

โดยรวม 95.45 4.77 0.33 มากที่สุด 
   

  จากตารางที่ 8 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวมงานบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.45 ( x= 4.77, S.D. = .30) เมื่อพิจารณา

ตามดานยอย พบวา สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด   

โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.00 ( x= 4.80, S.D. = .38) 
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38 
ตารางท่ี 9  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 

              ในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ดาน 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 95.22 4.76 0.47 มากที่สุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.30 4.77 0.36 มากที่สุด 

3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 95.46 4.77 0.40 มากที่สุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 95.45 4.77 0.33 มากที่สุด 

โดยรวม 95.36 4.77 0.39 มากที่สุด 

  

 จากตารางที่ 9 พบวา ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ดาน อยูใน  

ระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.36 ( x=4.77, S.D. = .39) เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.46 

( x=4.77, S.D. = .40) 
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   ภาพที่  6  แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวม 4 งานบริการ ใน 4 ดาน 
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39 
ตอนที่ 3  ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ 4 งานบริการ 

 

งานบริการที่ 1 ดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ตารางท่ี  10  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงาน 

                  ดานขั้นตอนการใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1.  ดานขั้นตอนการใหบริการ 

1.1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน  มีความชัดเจน 

95.00 4.75 0.53 มากที่สุด 
 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ใหบริการ 

96.00 4.8 0.43 มากที่สุด 
 

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ 

95.20 4.76 0.52 มากที่สุด 
 

1.4 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลา

การใหบริการอยางชัดเจน 

92.00 4.6 0.39 มากที่สุด 
 

1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความ

เหมาะสม ตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

 
95.00 

 
4.75 

 
0.47 

 
มากที่สุด 

 
 

1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 95.80 4.79 0.50 มากที่สุด 
โดยรวม 94.83 4.74 0.47 มากที่สุด 

 

จากตารางที่  10  พบวาระดับความพึงพอใจในงานบริการดานการปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมากทีสุด โดยมี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 94.83 ( x= 4.74, S.D. = 0.47)  เมื่อพิจารณาตามดานยอย พบวา มี

ความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.00     

( x= 4.8,S.D. = 0.43)   
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40 
ตารางท่ี 11  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

              ดานชองทางการใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

2.  ดานช่องทางการใหบริการ 

2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอ

ผูใชบริการ 

95.80 4.79 0.36 มากที่สุด 

 

2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ผานเสียงตามสาย/เอกสาร 

96.20 4.81 0.33 มากที่สุด 

 

2.3 มีชองทางการใหบริการหลาย

ชองทาง 

95.20 4.76 0.58 มากที่สุด 

 

2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและ
ขอคิดเห็นของผูรับบริการ 

96.40 4.82 0.31 มากที่สุด 

 

2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 95.40 4.77 0.52 มากที่สุด 

2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 

95.00 4.75 0.55 มากที่สุด 

 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก

สถานที่ 

96.00 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

 

โดยรวม 95.71 4.79 0.44 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 11 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมาก

ที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.71 ( x= 4.79, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาตาม ดานยอย 

พบวา มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจรอยละ 96.40 ( x= 4.82, S.D. = 0.31)   
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41 
ตารางท่ี 12  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

               ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3.1 เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตง

กายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม 94.80 4.74 0.64 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสม

กับการปฏิบัติหนาที่ 94.00 4.70 0.66 มากที่สุด 

3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส 

กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอม

ในการบริการ 96.20 4.81 0.38 มากที่สุด 

3.4 เจาหนาทีม่ีความรู ความสามารถใน

การใหบริการ เชน ตอบขอสักถาม 

ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนําไดอยาง

ชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ 95.60 4.78 0.54 มากที่สุด 

3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอ

ภาค ไมเลือกปฏิบัติ 94.20 4.71 0.65 มากที่สุด 

3.6 เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการ

ปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 95.40 4.77 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 94.83 4.74 0.56 มากที่สุด 

    

 จากตารางที่ 12 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูใน

ระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ  94.83 ( x= 4.74, S.D. = 0.56)  เมื่อพิจารณา

ตามดานยอย พบวา เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมใน

การบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.20 ( x= 4.81, S.D. = 0.38) 
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42 
ตารางท่ี 13  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

               ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

4. ดานสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานทีต่ั้งของหนวยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 96.40 4.82 0.38 มากที่สุด 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา 

โทรศัพทสาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 94.40 4.72 0.81 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ใหบริการ

โดยรวม 94.00 4.7 0.66 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/

เครื่องมือในการใหบริการ 96.00 4.8 0.32 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ

อุปกรณและเครื่องมือใหบริการ 95.80 4.79 0.55 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปน

ระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ 94.60 4.73 0.64 มากที่สุด 

4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย

ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและ

เขาใจงายฯ 95.00 4.75 0.57 มากที่สุด 

โดยรวม 95.17 4.76 0.56 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 13 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูใน

ระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ  95.17 ( x= 4.76, S.D. = 0.56)  เมื่อพิจารณา

ตามดานยอย พบวา สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดย

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.40 ( x= 4.82,  S.D. = 0.38)  
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43 
ตารางท่ี 14  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

                ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 94.83 4.74 0.47 มากที่สุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.71 4.79 0.43 มากที่สุด 

3.  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 94.83 4.74 0.56 มากที่สุด 

4.  ดานอาคารสิ่งอํานวยความสะดวก 95.17 4.76 0.56 มากที่สุด 

โดยรวม 95.13 4.76 0.51 มากที่สุด 
   

 จากตารางที่ 14 พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยในภาพรวม ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

รอยละ 95.13 ( x=4.76, S.D. = 0.51)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานชองทางการใหบริการ 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.71 ( x=4.79, S.D. = 0.43) รองลงมา  คือ  

ดานอาคารสิ่งอํานวยความสะดวก  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.17 ( x=4.76, S.D. = 0.56) 

สวนดานขั้นตอนการใหบริการและดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากัน โดยมี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 94.83 ( x=4.74, S.D. = 0.47)  

      

รอยละ, 94.83

รอยละ, 95.71

รอยละ, 94.83

รอยละ, 95.17

94.2

94.4

94.6

94.8

95

95.2

95.4

95.6

95.8

1.ด
านข

ั้นตอ
นกา

รให
บริก

าร

2.ด
านช

องท
างก

ารให
บริก

าร

3.ด
านเ

จาห
นาท

ี่ผูให
บริก

าร

4.ด
านส

ิ่งอํา
นวย

ควา
มสะ

ดวก

 
ภาพที่  7  แสดงรอยละความพึงพอใจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 ในภาพรวม 4 ดาน 
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44 
งานบริการที่ 2 ดานพัฒนาชุมชนแลสวัสดิการสังคม   

 

ตารางท่ี  15  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

                 ดานขั้นตอนการใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1.  ดานขั้นตอนการใหบริการ 

1.1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน  มีความชัดเจน 96.60 4.83 0.53 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ใหบริการ 96.00 4.8 0.43 มากที่สุด 

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ 96.80 4.84 0.52 มากที่สุด 

1.4 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลา

การใหบริการอยางชัดเจน 96.20 4.81 0.39 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความ

เหมาะสม ตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 95.80 4.79 0.47 มากที่สุด 

1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 95.40 4.77 0.5 มากที่สุด 

โดยรวม 96.13 4.81 0.47 มากที่สุด 

 

จากตารางที่  15  พบวาระดับความพึงพอใจในงานบริการดานพัฒนาชุมชนแลสวัสดิการ

สังคม ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมากทีสุด โดยมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจรอยละ 96.13 ( x= 4.81, S.D. = 0.47)  เมื่อพิจารณาตามดานยอย พบวา มีความ

ชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความ

พึงพอใจรอยละ 96.80  ( x= 4.84, S.D. = 0.52)   
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45 
ตารางท่ี 16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

               ดานชองทางการใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

2.  ดานช่องทางการใหบริการ 

2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอ

ผูใชบริการ 95.80 4.79 0.36 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ผานเสียงตามสาย/เอกสาร 94.80 4.74 0.33 มากที่สุด 

2.3 มีชองทางการใหบริการหลาย

ชองทาง 95.20 4.76 0.58 มากที่สุด 

2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและ
ขอคิดเห็นของผูรับบริการ 96.00 4.80 0.31 มากที่สุด 

2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 95.40 4.77 0.35 มากที่สุด 

2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 95.00 4.75 0.55 มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก

สถานที่ 96.20 4.81 0.40 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.49 4.77 0.41 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 16 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานพัฒนา

ชุมชนแลสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานชองทางการใหบริการ  อยูในระดับ

มากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.49 ( x= 4.77, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณาตามดาน

ยอย พบวา  มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่  มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

รอยละ 96.20 ( x= 4.81, S.D. = 0.40)   
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46 
ตารางท่ี 17  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

               ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3.1 เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตง

กายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม 95.60 4.78 0.64 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสม

กับการปฏิบัติหนาที่ 95.00 4.75 0.66 มากที่สุด 

3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส 

กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอม

ในการบริการ 96.20 4.81 0.38 มากที่สุด 

3.4 เจาหนาทีม่ีความรู ความสามารถใน

การใหบริการ เชน ตอบขอสักถาม 

ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนําไดอยาง

ชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ 95.60 4.78 0.54 มากที่สุด 

3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอ

ภาค ไมเลือกปฏิบัติ 96.00 4.8 0.65 มากที่สุด 

3.6 เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการ

ปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 95.40 4.77 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 95.63 4.78 0.56 มากที่สุด 

    

 จากตารางที่ 17 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานพัฒนา

ชุมชนแลสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมาก

ที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ  95.63 ( x= 4.78, S.D. = 0.56)  เมื่อพิจารณาตามดาน

ยอย พบวา เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมในการ

บริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.20 ( x= 4.81,S.D. = 0.38) 
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47 
ตารางท่ี 18  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

               ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

4. ดานสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานทีต่ั้งของหนวยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 96.00 4.8 0.38 มากที่สุด 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา 

โทรศพัทสาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 95.40 4.77 0.81 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ใหบริการ

โดยรวม 94.40 4.72 0.66 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/

เครื่องมือในการใหบริการ 96.20 4.81 0.32 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ

อุปกรณและเครื่องมือใหบริการ 96.00 4.8 0.55 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปน

ระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ 95.80 4.79 0.64 มากที่สุด 

4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย

ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและ

เขาใจงายฯ 96.80 4.84 0.57 มากที่สุด 

โดยรวม 95.80 4.79 0.56 มากทีสุ่ด 

 

 จากตารางที่ 18 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานพัฒนา

ชุมชนแลสวัสดิการสังคม ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับ

มากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ  95.80  ( x= 4.79, S.D. = 0.56)  เมื่อพิจารณาตาม

ดานยอย พบวา มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและเขาใจงายฯ มี

คาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.80 ( x= 4.84,S.D. = 0.57) 
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ตารางท่ี 19  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงาน 

                ดานพัฒนาชุมชนแลสวัสดิการสังคม ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 96.13 4.81 0.47 มากที่สุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.49 4.77 0.41 มากที่สุด 

3.  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 95.63 4.78 0.56 มากที่สุด 

4.  ดานอาคารสิ่งอํานวยความสะดวก 95.80 4.79 0.56 มากที่สุด 

โดยรวม 95.75 4.79 0.50 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 19 พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการดานพัฒนาชุมชนแลสวัสดิการสังคม

ในภาพรวม ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย

ละ 95.75 ( x=4.79, S.D. = 0.50)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขั้นตอนการใหบริการ  มี

คาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.13 ( x=4.81, S.D. = 0.47)  รองลงมาคือ ดาน

อาคารสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.80 ( x=4.79, S.D. = 0.56) ดาน 

เจาหนาที่ผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.63 ( x=4.78, S.D. = 0.56)  และดาน

ชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.49 ( x=4.77, S.D. = 0.41)  ตามลําดับ 
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ภาพที่  8  แสดงรอยละความพึงพอใจในภาพรวมดานพัฒนาชุมชนแลสวัสดิการสังคม  

ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน 
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งานบริการที่ 3 ดานสาธารณสุข       

 

ตารางท่ี  20  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

                 ดานขั้นตอนการใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1.  ดานขั้นตอนการใหบริการ 

1.1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน  มีความชัดเจน 95.00 4.75 0.59 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ใหบริการ 96.00 4.80 0.44 มากที่สุด 

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ 95.20 4.76 0.58 มากที่สุด 

1.4 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลา

การใหบริการอยางชัดเจน 94.40 4.72 0.42 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความ

เหมาะสม ตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 95.00 4.75 0.55 มากที่สุด 

1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 94.60 4.73 0.44 มากที่สุด 

โดยรวม 95.03 4.75 0.50 มากที่สุด 

 

จากตารางที่  20  พบวาระดับความพึงพอใจในงานบริการดานสาธารณสุขของเทศบาลตําบล

กรอกสมบูรณ  ดานขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมากทีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 

95.03 ( x= 4.75, S.D. = 0.50)  เมื่อพิจารณาตามดานยอย พบวา มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.00 ( x= 4.80, S.D. = 0.44)   
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ตารางท่ี 21  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

                 ดานชองทางการใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

2.  ดานช่องทางการใหบริการ 

2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอ

ผูใชบริการ 96.40 4.82 0.39 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ผานเสียงตามสาย/เอกสาร 96.20 4.81 0.42 มากที่สุด 

2.3 มีชองทางการใหบริการหลาย

ชองทาง 95.20 4.76 0.55 มากที่สุด 

2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและ
ขอคิดเห็นของผูรับบริการ 94.40 4.72 0.37 มากที่สุด 

2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 94.00 4.7 0.39 มากที่สุด 

2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 95.00 4.75 0.55 มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก

สถานที่ 96.00 4.8 0.33 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.31 4.77 0.43 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 21 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานสาธารณสุข

ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความ

พึงพอใจรอยละ 95.31 ( x= 4.77, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาตามดานยอย พบวา มีชองทางการ

ใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ  มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.40 ( x= 

4.82, S.D. = 0.39)   
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ตารางท่ี 22  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

                 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3.1 เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกาย

สุภาพการวางตัวเรียบรอยเหมาะสม 94.80 4.74 0.67 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหนาที่ 95.00 4.75 0.33 มากที่สุด 

3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส 

กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอมใน

การบริการ 94.60 4.73 0.38 มากที่สุด 

3.4 เจาหนาทีม่ีความรู ความสามารถในการ

ใหบริการ เชน ตอบขอสักถาม ชี้แจงขอ

สงสัย ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถูกตอง

นาเชื่อถือ 95.60 4.78 0.54 มากที่สุด 

3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไม

เลือกปฏิบัติ 94.20 4.71 0.78 มากที่สุด 

3.6 เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติ

หนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ ฯลฯ 94.40 4.72 0.32 มากที่สุด 

โดยรวม 94.77 4.74 0.50 มากที่สุด 

    

 จากตารางที่  22 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดาน

สาธารณสุขของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด โดยมี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ  94.77 ( x= 4.74, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาตามดานยอย พบวา 

เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน ตอบขอสักถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนําได

อยางชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.60 ( x= 

4.78,S.D. = 0.54) 
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ตารางท่ี 23  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

                ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

4. ดานสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานทีต่ั้งของหนวยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 96.00 4.8 0.33 มากที่สุด 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา 

โทรศัพทสาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 95.00 4.75 0.59 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ใหบริการ

โดยรวม 94.60 4.73 0.62 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/

เครื่องมือในการใหบริการ 95.80 4.79 0.39 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ

อุปกรณและเครื่องมือใหบริการ 95.60 4.78 0.65 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปน

ระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ 96.20 4.81 0.35 มากที่สุด 

4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย

ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและ

เขาใจงายฯ 95.20 4.76 0.66 มากที่สุด 

โดยรวม 95.49 4.77 0.51 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่  23 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดาน

สาธารณสุขของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมากที่สุด  โดยมี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ  95.49 ( x= 4.77, S.D. = 0.51)  เมื่อพิจารณาตามดานยอย พบวา 

การจัดสถานที่และอุปกรณความเปนระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจรอยละ 96.20 ( x= 4.81,S.D. = 0.35) 
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ตารางท่ี 24  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

     ดานสาธารณสุข  ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 95.03 4.75 0.50 มากที่สุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.31 4.77 0.42 มากที่สุด 

3.  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 94.77 4.74 0.50 มากที่สุด 

4.  ดานอาคารสิ่งอํานวยความสะดวก 95.49 4.77 0.51 มากที่สุด 

โดยรวม 95.14 4.76 0.49 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 24 พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการดานสาธารณสุขในภาพรวม ของ

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง พอใจรอยละ 95.14 

( x=4.76, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานอาคารสิ่งอํานวยความสะดวก  มี

คาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.49 ( x=4.77, S.D. = 0.51) รองลงมาคือ ดาน

ชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.31 ( x=4.77, S.D.=0.42)  ดานขั้นตอนการ

ใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.03 ( x=4.75, S.D. = 0.50) และ ดานเจาหนาที่ผู

ใหบริการ มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 94.77 ( x=4.74, S.D. = 0.50) ตามลําดับ 
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ภาพที่  9 แสดงรอยละความพึงพอใจดานสาธารณสุข ในภาพรวม 4 ดาน 
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54 
งานบริการที่ 4 ดานการศึกษา 

 

ตารางท่ี  25  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

                 ดานขั้นตอนการใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1.  ดานขั้นตอนการใหบริการ 

1.1 ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน  มีความชัดเจน 96.20 4.81 0.70 มากที่สุด 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ใหบริการ 96.00 4.80 0.40 มากที่สุด 

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 

และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ 95.20 4.76 0.68 มากที่สุด 

1.4 มีผังลําดับขั้นตอนและระยะเวลา

การใหบริการอยางชัดเจน 95.00 4.75 0.45 มากที่สุด 

1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความ

เหมาะสม ตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 94.00 4.70 0.56 มากที่สุด 

1.6 มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 95.80 4.79 0.55 มากที่สุด 

โดยรวม 95.37 4.77 0.56 มากที่สุด 

 

จากตารางที่  25  พบวาระดับความพึงพอใจในงานบริการดานการศึกษา ของเทศบาลตําบล

กรอกสมบูรณ  ดานขั้นตอนการใหบริการ อยูในระดับมากทีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 

95.37 ( x= 4.77, S.D. = 0.56)  เมื่อพิจารณาตามดานยอย พบวา ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน  มีความชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.20 ( x= 4.81, 

S.D. = 0.70)   
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55 
ตารางท่ี 26  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

                 ดานชองทางการใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

2.  ดานช่องทางการใหบริการ 

2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอ

ผูใชบริการ 94.00 4.70 0.44 มากที่สุด 

2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

ผานเสียงตามสาย/เอกสาร 96.20 4.81 0.45 มากที่สุด 

2.3 มีชองทางการใหบริการหลาย

ชองทาง 95.20 4.76 0.5 มากที่สุด 

2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและ
ขอคิดเห็นของผูรับบริการ 97.00 4.85 0.43 มากที่สุด 

2.5 มีการใหบริการนอกเวลาราชการ 96.00 4.80 0.39 มากที่สุด 

2.6 เขาถึงชองทางการใหบริการที่
รวดเร็ว และสะดวก 95.00 4.75 0.52 มากที่สุด 

2.7 มีการจัดโครงการออกบริการนอก

สถานที่ 96.40 4.82 0.37 มากท่ีสุด 

โดยรวม 95.69 4.78 0.44 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 26 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานการศึกษา 

ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความ

พึงพอใจรอยละ 95.69 ( x= 4.78, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาตามดานยอย มีกลองเพ่ือรับฟงปญหา

และขอคิดเห็นของผูรับบริการ  มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 97.00 ( x= 4.85, 

S.D. = 0.43)   
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56 
ตารางท่ี 27  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

                ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

3.1 เจาหนาที่พูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตง

กายสุภาพการวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม 95.80 4.79 0.70 มากที่สุด 

3.2 เจาหนาที่ใหบริการวางตัวเหมาะสม

กับการปฏิบัติหนาที่ 96.00 4.80 0.32 มากที่สุด 

3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส 

กระตือรือรน เต็มใจ และมีความพรอม

ในการบริการ 94.40 4.72 0.38 มากที่สุด 

3.4 เจาหนาทีม่ีความรู ความสามารถใน

การใหบริการ เชน ตอบขอสักถาม 

ชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนําไดอยาง

ชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ 95.60 4.78 0.59 มากที่สุด 

3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอ

ภาค ไมเลือกปฏิบัติ 95.20 4.76 0.64 มากที่สุด 

3.6 เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการ

ปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 94.60 4.73 0.33 มากที่สุด 

โดยรวม 95.27 4.76 0.49 มากที่สุด 

    

 จากตารางที่ 27 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานการศึกษา  

ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ยความ

พึงพอใจรอยละ 95.27 ( x= 4.76, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาตามดานยอย พบวา เจาหนาที่

ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่  มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 

96.00 ( x= 4.80,S.D. = 0.32) 
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57 
ตารางท่ี 28  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการ 

                ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

4. ดานสิ่งอ านวยความสะดวก 

4.1 สถานทีต่ั้งของหนวยงาน สะดวกใน
การเดินทางมารับบริการ 95.40 4.77 0.38 มากที่สุด 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความ

สะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา 

โทรศัพทสาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 94.00 4.70 0.32 มากที่สุด 

4.3 ความสะดวกของสถานที่ใหบริการ

โดยรวม 95.80 4.79 0.67 มากที่สุด 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/

เครื่องมือในการใหบริการ 96.00 4.80 0.35 มากที่สุด 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของ

อุปกรณและเครื่องมือใหบริการ 95.80 4.79 0.56 มากที่สุด 

4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณความเปน

ระเบียบ สะดวกตอการใชบริการ 95.60 4.78 0.31 มากที่สุด 

4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย

ประชาสัมพันธ มีความชัดเจนและ

เขาใจงายฯ 95.00 4.75 0.64 มากที่สุด 

โดยรวม 95.37 4.77 0.46 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 28 พบวา ระดับความพึงพอใจระดับความพึงพอใจในงานบริการดานการศึกษา 

ของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจรอยละ  95.37 ( x= 4.77, S.D. = 0.46)  เมื่อพิจารณาตามดานยอย พบวา “ความ

เพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ  

96.00 ( x= 4.8,S.D. = 0.35) 
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58 
ตารางท่ี 29 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานบริการดาน

การศึกษา ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน 
 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย                                                

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ 95.37 4.77 0.56 มากที่สุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 95.69 4.78 0.44 มากที่สุด 

3.  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 95.27 4.76 0.49 มากที่สุด 

4.  ดานอาคารสิ่งอํานวยความสะดวก 95.37 4.77 0.46 มากที่สุด 

โดยรวม 95.41 4.77 0.49 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 29 พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการดานการศึกษา ในภาพรวม ของ

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ   อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง พอใจรอยละ 95.41 

( x=4.77, S.D. = 0.49)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.69 ( x=4.78, S.D. = 0.44)  รองลงมาคือ ดานอาคารสิ่ง

อํานวยความสะดวกและดานขั้นตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากัน  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย

ละ 95.37 ( x=4.77, S.D. = 0.46)  และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 

95.27 ( x=4.76, S.D. = 0.49) ตามลําดับ  
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ภาพที่  10  แสดงรอยละความพึงพอใจดานการศึกษา  

ในภาพรวม 4 ดาน 
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59 
ตอนที่ 4 สรุปผลการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับบริการของ 

           เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

ตารางท่ี  30 แสดงรอยละความพึงพอใจของผูเขารับบริการเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ 

 

ประเด็นหลัก 

ค่าเฉล ี่ย 

ความพึงพอใจ

รอยละ 

( x ) S. D 
ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจในงานดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 95.13 4.76 0.51 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจในงานดานพัฒนาชุมชนแล

สวัสดิการสังคม     95.75 4.79 0.50 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจในงานดานสาธารณสุข              95.14 4.76 0.49 มากที่สุด 

4. ความพึงพอใจในงานดานการศึกษา 95.41 4.77 0.49 มากที่สุด 

     

โดยรวม 95.36 4.77 0.50 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 30พบวา ระดับความพึงพอใจงานบริการทั้ง 4 งานบริการ ของเทศบาลตําบล

กรอกสมบูรณ อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.36 ( x=4.77, S.D.= .50)  

เมื่อพิจารณาเปนงานบริการ พบวา งานบริการดานพัฒนาชุมชนแลสวัสดิการสังคม โดยมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจรอยละ  95.75 ( x=4.79, S.D. = 0.50) งานบริการดานการศึกษา  โดยมีคาเฉลี่ยความ

พึงพอใจรอยละ 95.41 ( x=4.77, S.D. = 0.49)  งานบริการ ดานสาธารณสุข  โดยมีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจรอยละ  95.14 ( x=4.76, S.D. = 0.49)  และ งานบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.13 ( x=4.76, S.D. = 0.51)  ตามลําดับ 
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ภาพที่  11  แสดงรอยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ 

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
 

 

 

 



 
 

บทที่  5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการศึกษาดังตอไปนี้ 

1. ความมุงหมายของการศึกษา 

2. สรุปผล 

3. อภิปรายผล 

4. ขอเสนอแนะ 

 

5.1 ความมุงหมายของการศึกษา 

ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทาง

การใหบริการดาน เจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกของงานบริการของแกผูมารับ

บริการเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  จํานวน 4 ดานบริการ คือ  4  

งาน ดังนี้ 

1) งานบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) งานบริการดานพัฒนาชุมชนแลสวัสดิการสังคม     

3) งานบริการดานสาธารณสุข 

4) งานบริการดานการศึกษา 

 

5.2 สรุปผล 

การศึกษาประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของเทศบาลตําบลกรอก

สมบูรณ  อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยศึกษาจากประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 346  คนใน

เขตเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณไดผลสรุปดังตอไปนี้ 

ผลการศึกษา  พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ 

อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจรอยละ 95.36 ( x=4.77, S.D. = .39) เมื่อพิจารณารายดาน ทั้ง 4 ดาน พบวา ดานเจาหนาที่ ผู

ใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.46 ( x=4.77, S.D. = .40) รองลงมาคือ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.45 ( x=4.77, S.D. =.33) ดานชองทาง

การใหบริการ  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.30 (  =4.77, S.D. = .36) และ ดานขั้นตอนการ

ใหบริการ  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.22   ( =4.77,  S.D. = .47) ซึ่งจัดอยูในระดับมาก

ที่สุดเชนกัน 

x
x
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เมื่อพิจารณางานบริการ 4 งาน พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการของเทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ  อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี งานบริการดานพัฒนาชุมชนแลสวัสดิการสังคม 

โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ  95.75 ( =4.79, S.D. = 0.50) งานบริการดานการศึกษา  โดยมี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.41 ( =4.77, S.D. = 0.49)  งานบริการ ดานสาธารณสุข  โดยมี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ  95.14 ( =4.76, S.D. = 0.49)  และ งานบริการดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ  95.13 ( =4.76, S.D. = 0.51)  ตามลําดับ 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจตอการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นวา

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  มีศักยภาพสูงในการใหบริการที่ดีและ

ใหการบริการดวยความเปนกลาง ยุติธรรม เสมอภาคสอดคลองกับความตองการของประชาชนในเขต

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ 

 

5.3 อภิปรายผล 

จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ เทศบาลตําบล   

กรอกสมบูรณ อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  มีประเด็นนาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ                   

อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ในการบริการ 4 ดาน คือ ดานขั้นตอนการใหบริการ ดานชองทาง

การใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ของ 4 งานบริการ พบวา ในภาพรวม

พบวา มีความพึงพอใจรอยละ  95.36 แสดงวาบรรลุวัตถุประสงคในแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลกรอก

สมบูรณวาดวยการบริหารองคกร ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความพรอม  

มีความสามัคคีเปนอันดีในหนวยงาน สอดคลองกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCoRB  ใน 7  ขั้นตอน 

และเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือกําหนด

ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ขององคการ

ปกครองสวนทองถิ่น คือ ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ  95 ขึ้นไป คะแนนเต็ม 10ผลปรากฏวา

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณได 10 คะแนน 

 สําหรับงานบริการแตละดาน พบวา 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ พบวา ในภาพรวมทุกดานมีความพึงพอใจรอยละ 95.22 แสดงวา

เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณมีการวางแผนงานลวงหนาและจัดเตรียมการพรอมเพ่ือการบริการอยาง

ตอเนื่อง และประชาชนมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคลองกับกุสุมา สมเชย กลาววาการวางแผนงานที่ดีและ

ประชาชนมีความพึงพอใจ หมายถึง ความสําเร็จขององคกรเปนการแสดงถึงเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน

และการใหบริการ 2 ทาง ระหวางผูใหกับผูรับ 

2. ดานชองทางการใหบริการ พบวา ในภาพรวมทุกดานมีความพึงพอใจรอยละ 95.30เทศบาล

ตําบลกรอกสมบูรณ มีการใหบริการหลายชองทางใหผูมารับบริการเลือกใชบริการ  มีการประชาสัมพันธ

x
x
x

x
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ใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารของ เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ มีการรับฟงความคิดเห็นของประชน 

และยึดประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา ในภาพรวมทุกดานมีความพึงพอใจรอยละ 95.46 ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะเจาหนาที่มีความรูความเขาใจสามารถใหบริการไดอยางถูกตองตามความตองการเจาหนาที่มี

ความพรอมในการใหบริการมีความเอาใจใสกระตือรือรนเปนมิตรในการใหบริการมีความเสมอภาคในการ

ใหบริการมีความรวดเร็วในการใหบริการแกไขปญหาเรื่องภาษีไดทุกดานมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษาตอบขอ

ซักถามใหคําแนะนําแกประชาชนผูมารับบริการอยางเพียงพอสอดคลองกับแนวคิดของสมิต สัชชุกร ที่

กลาวถึงความพึงพอใจในบริการวาระดับผลของการบริการสูงกวาความคาดหวังก็จะทําใหเกิดความพึง

พอใจแตถาผลที่ไดรับจากบริการสูงกวาความคาดหวังผูใชก็จะเกิดความประทับใจก็จะสงผลใหผูใชกลับไป

ใชบริการซ้ําอีกจึงกลาวไดวาความพึงพอใจในบริการเปนภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกในทางบวกของ

บุคคลอันเปนผลมาจากการเปรียบเทียบการรับรูสิ่งที่ไดรับจากการบริการไมวาจะเปนการรับบริการหรือ

การใหบริการในระดับที่ตรงกับการรับรูสิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการบริการนั้นซึ่งจะเกี่ยวของกับความพึง

พอใจของผูรับบริการและความพึงพอใจในงานของผูใหบริการ 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ในภาพรวมทุกดานมีความพึงพอใจรอยละ 95.45 ซึ่งเปน

ความสําเร็จของการใหบริการที่สูงและเปนการตอบคําถามของการบริการในเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ

ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเทศบาลตําบลไดปฏิบัติจัดเตรียมสถานที่ใหบริการจัดเปนสัดสวนและ

สะดวก ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณในการใหบริการสถานที่ใหบริการทั้งภายในและภายนอกมีความ

สะอาดและรมรื่นมีที่นั่งพักสําหรับผูมารับบริการอยางเพียงพอมีเอกสารแผนพับคูมือแนะนําการใหบริการ

เปนอยางดีตามลําดับจึงทําใหผูมารับบริการมีความพึงพอใจมาก 
 

 โดยสรุป  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  มีศักยภาพสูงใน

การบริการประชาชน  ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์

อยางยั่งยืนสําหรับองคกรตลอดไป และที่สําคัญควรพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่องสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนผูมารับบริการ 

งานบริการ 4 งาน พบวา  

1. งานบริการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย  95.13 ( =4.76, S.D. = 0.51) 

2. งานบริการดานพัฒนาชุมชนแลสวัสดิการสังคม   

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย  95.75 ( =4.79, S.D. = 0.50) 

3. งานบริการดานสาธารณสุข 

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย 95.14 ( =4.76, S.D. = 0.49)   

4. งานบริการดานการศึกษา 

มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย  95.41 ( =4.77, S.D. = 0.49)   

x

x

x

x
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 โดยสรุป  เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีมีศักยภาพสูงในการ

บริการประชาชน  ดังนั้นควรรักษาระดับการบริการใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดผลสัมฤทธิ์

อยางยั่งยืนสําหรับองคกรตลอดไป และที่สําคัญควรพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่องสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนผูมารับบริการ 
 

 

5.4 ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพ่ือ ยกระดับคุณภาพการใหบริการจากการประเมินที่พบวา  

 

1)  ผลงานในปที่ผานมาของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ที่ประชาชนประทับใจ ดังนี้ 

  - การดูแลสวัสดิการและความเปนอยูของประชาชนเปนอยางดี 

  - ใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดทําแผน 

ประจําป การแขงขันกีฬา และงานประเพณีตางๆ  

  - เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ มีการรณรงคการคัดแยกขยะ เพื่อเปนการสรางรายไดใหกับ

ชุมชน 

  - ถนนภายในหมูบานไดรับการพัฒนาใหเปนถนนคอนกรีต 

  - ไฟฟาภายในหมูบาน มีความสองสวางทั่วถึง เพียงพอตอความตองการของชุมชน บริการ

รวดเร็วเมื่อไฟฟาเกิดขัดของ 

  - เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาของไทย เพ่ือเปน

การสรางความสามัคคีในชุมชน เชน เทศกาลวันขึ้นปใหม วันสงกรานต ประเพณีวันเขาพรรษา 

เปนตน 

  -    น้ําอุปโภคในเขตเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ มีความสะอาด เพียงพอตอความ

ตองการของชุมชน 

  - ดานสาธารณสุข ชวงหนาฝน ทางเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  มีการฉีดยากันยุงรอบ

หมูบาน และแจกทรายอะเบส เพื่อกําจัดยุงลาย  

  - โควิค 19 ทางเทศบาลกรอกสมบูรณ ออกมาใหความรูและวิธีปองกันตัวเอง และแจก

หนากากอนามัย   

  - ดานเจาหนาที่เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ  ใหบริการดี ใหคําแนะนําที่ดี พูดจาสุภาพ 

สถานที่สะอาด 

- การดูแลสวัสดิการและความเปนอยูของประชาชนเปนอยางดี  

- ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนไดรับความชวยเหลืออยางทั่วถึงและ

ทันเวลา 

- การบริการรถกูชีพ เจาหนาที่บริการรวดเร็ว  
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2) สิ่งที่เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณควรปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน ดังนี้ 

- ปรับปรุงและพัฒนาเรื่องรองน้ํา 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยากใหปนรับปรุง เอาใจใสดูแลเด็กใหมากกวานี้ ปรับปรุงเรื่อง

อาหารของเด็ก ควรมีคุณภาพมากกวานี้ 

- อยากใหทางเทศบาลควบคุมการจัดเก็บขยะ การทิ้งขยะของชุมชน เพ่ือปองกันการเขา

มาท้ิงขยะในบอทิ้งของชุมชน 

 

3) ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

-  อยากใหมีการประชาคมกับชาวบานมากกวานี้ 

-    ขยายไฟฟาเพ่ือการเกษตร 

 

 

 

 


