
ค ำน ำ 
 
 ปัจจุบันการพัฒนาท้องถ่ินถือเป็นยุทธศาสตรส์  าคัญในการพัฒนาประเทศ  ประเทศ 
จะพฒันาไดต้อ้งเริ่มจากการพฒันาจากฐานรากใหมี้ความเขม้แข็ง  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเป็น
หนว่ยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสดุ  เพราะมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีมีความเก่ียวขอ้งสมัพันธ์
กับประชาชนทัง้ทางดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  และการสง่เสริมคุณภาพชีวิต  ซึ่งในการ
พัฒนาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งรบัทราบระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  ตลอดจนขอ้เสนอแนะตา่งๆ  
เพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาการท างานใหมี้ประสทิธิภาพสงูสดุ 
 ดังนั้นส  านักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)  
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.)  ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัจึงตอ้งมีการประเมินความพงึพอใจจากประชาชนในการเขา้รบั
บริการสาธารณะด้านต่างๆ  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันได้แก่  ความพึงพอใจ  
ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจ
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  เพราะความพึงพอใจ
ของประชาชนเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัในการประเมินและการพฒันาคณุภาพของการใหบ้ริการ
สาธารณะ  เก่ียวกับลกัษณะงานของการใหบ้ริการดา้นต่างๆ  เช่น  ดา้นปกครอง  ดา้นทะเบียน  
ด้านโยธา  ด้านสิ่งแวดลอ้มและสุขาภิบาล  ด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ   
ดา้นการศกึษา  ดา้นเทศกิจ  ดา้นรายไดห้รอืภาษี  ดา้นพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม  และดา้น
สาธารณสขุ  เป็นตน้ อนัจะสามารถน าผลการประเมินไปท าการปรบัปรุงคณุภาพบรกิาร  การรกัษา
ระดบัคณุภาพการบริการ  และการใชป้ระโยชนข์องขอ้มูลในการปรบัปรุงการด าเนินงานใหดี้ยิ่งขึน้  
ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนมากท่ีสดุ 
 ทา้ยนี ้ คณะผูป้ระเมินขอขอบพระคุณผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนใหก้ารด าเนินการ
ประเมินความพงึพอใจส  าเรจ็ลลุว่ง มา  ณ  ท่ีนีด้ว้ย 
 
 
 

คณะส ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  มหาวิทยาลยันเรศวร 
2653 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

 การประเมินความพงึพอใจในการใหบ้รกิารประชาชนขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่างาม  
อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวัดพิษณุโลก  มีจุดมุ่งหมายของการประเมิน  1) เพื่อส  ารวจประเมินระดบั
ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  2) เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
ของประชาชน  ท่ีมีตอ่ความพงึพอใจของประชาชนผูม้าใชบ้รกิารมีตอ่การบรกิารขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินครัง้นี ้  คือ  ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  ประกอบไปดว้ย  หมู่ท่ี 1  บา้น 
สวนป่าน  หมู่ท่ี 2  บา้นหนองปลิง  หมู่ท่ี 3  บา้นท่างาม  หมู่ท่ี 4  บา้นใหม่ใต ้ หมู่ท่ี 5  บา้นยาง   
หมู่ ท่ี 6  บ้านเขาไร่ศรีราชา  หมู่ ท่ี 7  บ้านใหม่เหนือ  หมู่ ท่ี 8  บ้านวังหนองแดง  หมู่ ท่ี 9   
บ้านปักตามี  หมู่ ท่ี 10  บ้านหัวคงคา  หมู่ ท่ี 11  บ้านหัววัง  หมู่ ท่ี 12  บ้านวังเจ๊ก  หมู่ ท่ี 13   
บา้นหนองสลงุ  จ านวน  5,325  คน 
 กลุม่ตวัอย่าง  กลุม่ตวัอยา่งในการประเมินครัง้นี ้ คือ  กลุม่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี
องคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  ท่ีมารบับริการดา้นต่างๆ  คือ  1) งานดา้นโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสรา้ง  2) งานด้านการศึกษา  3) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   
4) งานดา้นสาธารณสขุ  ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวดัพิษณุโลก  
โดยใชก้ารค านวณตามสตูรของ  Taro  Yamane   
 
 
 
 
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

ซึ่งตอ้งการใหมี้ความเช่ือมั่น  95%  คือ มีความคลาดเคลื่อน  5%  (0.05)  จะไดข้นาดกลุม่ตวัอยา่ง
จากการค านวณ  372  คน  ทัง้นีเ้พื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนของขอ้มูลจึงท าการส  ารวจและเก็บ
ขอ้มูลเป็นจ านวน  400  คน  และท าการสุ่มจากประชาชนท่ีมารบับริการ  โดยวิธีการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง  (purposive sampling)  คือการเลอืกตวัอยา่งโดยก าหนดคณุลกัษณะของประชากร
ท่ีตอ้งการศึกษาไวก้่อน  และเม่ือพบหน่วยประชากรใดท่ีลกัษณะตามคุณลกัษณะท่ีก าหนดไว้ 
ก็เลือกมาเป็นตัวอย่างได้ทันทีจนครบตามจ านวนท่ีต้องการ  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล   
ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2653 จากประชาชนท่ีรบับริการจากองคก์ารบริหารสว่นต าบลทา่งาม  
อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมิน  กำรวิเครำะหข้์อมูลและเขียนรำยงำนสรุป 

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของประชาชน 
สว่นท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอ 

วดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  ประกอบดว้ย  
 2.1 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจต่อ  

ช่องทางการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้า ท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจ 
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นโยธา การขออนญุาตปลกูสิ่งก่อสรา้ง 

 2.2 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ช่องทางการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้า ท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจ  
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นการศกึษา 
  2.3 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นเทศกิจหรอืปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 
  2.4 ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ช่องทางการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้า ท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจ  
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นสาธารณสขุ 
   
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 
 สว่นท่ี 3  แสดงคา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และรอ้ยละ  ความพงึพอใจทัง้หมด 

เฉพำะด้ำนที่ได้รับบริกำร   �̅� S.D. 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรในภำพรวมทั้งหมด 4.36 0.60 87.21 8 
 

สว่นท่ี 4 ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม หรอืปัญหาท่ีพบจากการใชบ้รกิาร 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะจากการรบับริการขององคก์าร
บริหารสว่นต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวดัพิษณุโลก  ใชก้ารเขียนความเรียงเชิงพรรณนา 
ในภาพรวม  ดงัตอ่ไปนี ้  

- เจา้หนา้ท่ีใหบ้รกิารดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 สรุปผลกำรประเมิน  การสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผูร้บับรกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  ดงันี ้
 ลักษณะทั่วไปของผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอ 
วัดโบสถ ์ จังหวัดพิษณุโลก  พบวา่    
 - สว่นใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นรอ้ยละ  51.75 

 
 - สว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง  41 - 60 ปี  คิดเป็นรอ้ยละ  44.50 

 
 - ระดบัการศกึษาสงูสดุสว่นใหญ่  คือ  ประถมศกึษา  คิดเป็นรอ้ยละ 55.75  

 
 
 
 
 
 
 
 

ชำย

หญงิ

ต ่ำกว่ำ 20 ปี

21 – 40 ปี

41 – 60 ปี

61 ปี ขึน้ไป

ประถมศกึษำ

มัธยมศกึษำตอนต้น/ตอน
ปลำย/เทยีบเท่ำ



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 - สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นรอ้ยละ  59.25 

 
 - ส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ) ระหว่าง  8,001 - 10,000  บาท  คิดเป็น 
รอ้ยละ  56.50 

 
 - กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการส  ารวจ  จ านวน  400  คน  พบว่า  หมู่ ท่ี 1  บ้านสวนป่าน   
คิดเป็นรอ้ยละ  12.75  สว่นหมู่บา้นอ่ืนๆ  มีการกระจายตวัในการตอบแบบสอบถามท่ีใกลเ้คียงกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรภำคธุรกจิ

รับจ้ำง
ไม่มีงำนประจ ำ

6,001 - 8,000 บำท

8,001 - 10,000 บำท

มำกกว่ำ 10,000 บำทขึน้ไป

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



 - จ านวนครัง้ต่อปีในการเขา้รบับริการหรือไดร้บับริการ  คือ   4  ครัง้ต่อปี  คิดเป็นรอ้ยละ  
33.25   

 
 - การเดินทางมาติดต่อหรือใชบ้ริการหรือรบับริการสว่นใหญ่  ดว้ยรถมอเตอรไ์ซดส์ว่นตวั  
คิดเป็นรอ้ยละ  58.50  

 
 - สว่นใหญ่ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ  จากการผูน้  าชุมชน  คิดเป็นรอ้ยละ  37.75   

 
 
 
 
 
 
 
 

1 คร้ังต่อปี
2 คร้ังต่อปี

3 คร้ังต่อปี

4 คร้ังต่อปี

มำกกว่ำ 4 คร้ังต่อปี

รถยนตส่์วนตัว

รถมอเตอรไ์ซดส่์วนตัว

รถจักรยำน

อื่นๆ

รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 



กำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำรด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอวัดโบสถ ์ จังหวัดพิษณุโลก   

 

1. งำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกส่ิงก่อสร้ำง 
  - ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ  โดยภาพรวมมีความ 

พงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.36  S.D.= 0.63  คิดเป็นรอ้ยละ  87.17 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.36  S.D. = 0.56  คิดเป็นรอ้ยละ  87.18   
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.36  S.D.= 0.54  คิดเป็นรอ้ยละ  87.22  
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 

อยูใ่นระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.36  S.D.= 0.59  คิดเป็นรอ้ยละ 87.20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการ
ใหบ้ริการ

2.ความพึงพอใจต่อชอ่งทางการใหบ้ริการ

3.ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ

4.ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก

งำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกส่ิงก่อสร้ำง

รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 2. งำนด้ำนกำรศึกษำ 
  - ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ  โดยภาพรวมมีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.36  S.D.= 0.57  คิดเป็นรอ้ยละ  87.23   
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.36  S.D.= 0.58  คิดเป็นรอ้ยละ  87.23  
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.36  S.D.= 0.55  คิดเป็นรอ้ยละ  87.27 
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก  ( x̄ ) = 4.36  S.D. = 0.62  คิดเป็นรอ้ยละ 87.18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการ
ใหบ้ริการ

2.ความพึงพอใจต่อชอ่งทางการใหบ้ริการ

3.ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ

4.ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก

งำนด้ำนกำรศกึษำ



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 3. งำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั 
  - ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ  โดยภาพรวมมีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x̄ ) = 4.36  S.D.= 0.60  คิดเป็นรอ้ยละ  87.18   
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ  ทุกดา้นโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ ) = 4.36  S.D.= 0.61  คิดเป็นรอ้ยละ  87.20 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ ) = 4.36  S.D.= 0.65  คิดเป็นรอ้ยละ  87.20   
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ ) = 4.36  S.D. = 0.61  คิดเป็นรอ้ยละ  87.17  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ

2.ความพึงพอใจต่อชอ่งทางการใหบ้ริการ

3.ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ

4.ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก

งำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 4. งำนด้ำนสำธำรณสุข 
  - ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ  โดยภาพรวมมีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x̄ ) = 4.36  S.D.= 0.60  คิดเป็นรอ้ยละ  87.20 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ  ทุกดา้นโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ ) = 4.36  S.D.= 0.60  คิดเป็นรอ้ยละ  87.23 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ ) = 4.36  S.D.= 0.60  คิดเป็นรอ้ยละ  87.27   
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก ( x̄ ) = 4.36  S.D. = 0.59  คิดเป็นรอ้ยละ  87.25   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ

2.ความพึงพอใจต่อชอ่งทางการใหบ้ริการ

3.ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ

4.ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก

ด้ำนสำธำรณสุข



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 ผลกำรประเมินโดยภำพรวมทุกด้ำน  พบวา่  ความพงึพอใจของประชาชนผูร้บับรกิาร
ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการการขององคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ ์  จังหวัด
พิษณุโลก  ดงันี ้  

1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ 
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวย

ความสะดวก  ท่ีมีต่องานดา้นโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสรา้ง  ( x̄ ) = 4.36  S.D. = 0.58   
รอ้ยละ  87.19 
 2.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ 
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวย

ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นการศกึษา  ( x̄ ) = 4.36  S.D. = 0.58  รอ้ยละ  87.23 
 3. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทาง  
การให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย  

ความสะดวก  ท่ีมีต่องานดา้นเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภยั  ( x̄ ) = 4.36  S.D. = 0.62  
รอ้ยละ  87.19 

 4. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทาง  
การให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย  
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นสาธารณสขุ ( x̄ ) = 4.36  S.D. = 0.60  รอ้ยละ  87.24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 มีผลสรุปคะแนนรวมเป็นร้อยละ  87.21  เมื่อเปรียบเทียบเป็นระดับคะแนนมีค่ำ
เท่ำกับ  8  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานดา้นโยธา การขออนญุาตปลกูสิง่ก่อสรา้ง

งานดา้นการศึกษา

งานดา้นเทศกิจหรือปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั

ดา้นสาธารณสขุ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

บทคัดย่อ 
 
ช่ือเร่ือง รายงานส ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิารตามตวัชีว้ดั

ท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  
ปีงบประมาณ 2653 

ผู้วิจัย มหาวิทยาลยันเรศวร 
หัวหน้ำโครงกำร ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง 
  
  
  

บทคัดย่อ 
 
 การประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการประชาชนขององคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  
อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวดัพิษณุโลก  มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดงันี ้1) เพื่อส  ารวจประเมินระดบั
ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  2) เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
ของประชาชน  ท่ีมีตอ่ความพงึพอใจของประชาชนผูม้าใชบ้รกิารมีตอ่การบรกิารขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินครัง้นี ้ คือ  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  ประกอบไปด้วย  
หมู่ท่ี 1  บ้านสวนป่าน  หมู่ ท่ี 2  บ้านหนองปลิง  หมู่ ท่ี 3  บ้านท่างาม  หมู่ ท่ี 4  บ้านใหม่ใต้   
หมู่ท่ี 5  บา้นยาง  หมู่ท่ี 6  บา้นเขาไรศ่รีราชา  หมู่ท่ี 7  บา้นใหม่เหนือ  หมู่ท่ี 8  บา้นวงัหนองแดง  
หมู่ท่ี 9  บา้นปักตามี  หมู่ท่ี 10  บา้นหวัคงคา  หมู่ท่ี 11  บา้นหวัวงั  หมู่ท่ี 12  บา้นวงัเจ๊ก  หมู่ท่ี 13  
หนองสลงุ  จ านวน  5,325  คน 
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

ใชก้ารค านวณตามสตูรของ  Taro  Yamane  ซึ่งตอ้งการใหมี้ความเช่ือมั่น  95%  คือ มีความคลาด
เคลื่อน  5%  (0.05)  จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณ  372  คนทั้งนี ้เพื่อป้องกัน 
การคลาดเคลื่อนของขอ้มูลจึงท าการส  ารวจและเก็บขอ้มูลเป็นจ านวน  400  คน  โดยการเก็บ
รวบรวม ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2653  จากประชาชนท่ีรับบริการจากองค์การบริหาร 
สว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
 

 สรุปภำพรวมผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรจำกองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอวัดโบสถ ์ จังหวัดพิษณุโลก คือ   
   

1.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ 
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวย

ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกส่ิงก่อสร้ำง  ( x̄ ) = 4.36  S.D. = 0.58  
รอ้ยละ  87.19 
 2.  ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ 
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพงึพอใจดา้นสิ่งอ านวย

ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งำนด้ำนกำรศึกษำ  ( x̄ ) = 4.36  S.D. = 0.58  รอ้ยละ  87.23 
 3. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทาง  
การให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย  

ความสะดวก  ท่ีมีต่องำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย   ( x̄ ) = 4.36   
S.D. = 0.62  รอ้ยละ  87.19 

 4. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทาง  
การให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย  
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งำนด้ำนสำธำรณสุข ( x̄ ) = 4.36  S.D. = 0.60  รอ้ยละ  87.24 
 
 มีผลสรุปคะแนนรวมเป็นร้อยละ  87.21  เมื่อเปรียบเทียบเป็นระดับคะแนนมีค่ำ
เท่ำกับ  8  คะแนน 
 
 
 
 



คณะทีป่รึกษำ 
 

1. ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.กาญจนา เงารงัษี   อธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร  
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.พีรธร บณุยรตัพนัธุ์ รองอธิการบดี ปฏิบติัราชการแทน  

อธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นภิสา ไวฑรูเกียรติ   คณบดีคณะสงัคมศาสตร ์ 
 

คณะผู้ประเมนิ 
 

1. ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง    หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจ
      ของผูร้บับรกิารตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติ
      ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.วลัลภชั  สขุสวสัด์ิ  อาจารยป์ระจ าภาควิชารฐัศาสตรฯ์  
      คณะสงัคมศาสตร ์ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สทุธิชยั  ยงัสขุ 
4. วา่ท่ี ร.ต.ธีรยทุธ  คุม้เวช    นกัวิจยั  
5. นางสาวปัญญานชุ แรงจบ   ผูช้่วยนกัวิจยั 
6. นางสาวรุจนี  จีระกมล    ผูช้่วยนกัวิจยั 
7. นางวงษญ์า  โตสอาด    ผูช้่วยนกัวิจยัและคณะท างานภาคประชาสงัคม 
8. นิสิตภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยันเรศวร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

                                                                                       หน้ำ 
ค ำน ำ   
บทสรุปผู้บริหำร              
บทคัดย่อ          
  

บทที่ 1  บทน ำ ................................................................................................................. 1 

ความเป็นมาและความส าคญัของการวิจยั ......................................................................... 1 
จุดมุ่งหมายของการศกึษา ............................................................................................... 4 
ขอบเขตของการวิจยั ....................................................................................................... 4 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ ........................................................................................................... 6 
สมมติฐานของการวิจยั ................................................................................................... 7 
ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดร้บั ............................................................................................... 8 

บทที่  2  เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง ......................................................................... 9 

ข้อมูลพืน้ฐำนและสภำพทั่วไป.................................................................................... 10 
แนวคิดเร่ืองกำรกระจำยอ ำนำจและกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน .................................... 19 
การกระจายอ านาจ ................................................................................................... 19 
ความส าคญัของการกระจายอ านาจ ........................................................................... 20 
ความหมายของการกระจายอ านาจ ............................................................................ 21 
วตัถปุระสงคข์องการกระจายอ านาจ ........................................................................... 25 
ลกัษณะส าคญัของการกระจายอ านาจ ....................................................................... 25 
ประโยชนข์องการกระจายอ านาจ ............................................................................... 26 

กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน ........................................................................................... 27 
ความหมายการปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ........................................................................... 28 
วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน .................................................. 30 
องคป์ระกอบขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ............................................................... 32 
แนวคิดและอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล................................................. 33 
 



สำรบัญ (ต่อ) 
 

                                                                                       หน้ำ 
 

แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับควำมพึงพอใจ .................................................................. 50 
ความหมายของความพงึพอใจ ................................................................................... 50 

ทฤษฎีเก่ียวกับควำมพึงพอใจ ..................................................................................... 53 
ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์....................................................................................... 53 
ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด ์........................................................................................ 54 
ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การใหบ้รกิาร .......................................................... 55 
ความพงึพอใจของประชาชนท่ีมีตอ่การใหบ้รกิารสาธารณะ ........................................... 55 

แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับกำรประเมิน...................................................................... 57 
นิยามการประเมิน .................................................................................................... 60 
ความหมายของค าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน .............................................................. 61 
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การประเมิน...................................................................................... 62 
ประโยชนข์องการประเมินเพื่อน าไปใชใ้นเชิงการปฏิบติัการ ........................................... 63 
การวดัระดบัความพงึพอใจ ........................................................................................ 64 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย ...................................................................................... 66 

บทที่ 3  วิธีด ำเนินกำรวิจัย ............................................................................................. 67 

ขัน้ตอนการวิจยัและประเมินผล ...................................................................................... 67 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ........................................................................................ 68 
การออกแบบการประเมินผล ...................................................................................... 69 
ส ารวจความคิดเห็น .................................................................................................. 70 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมิน .......................................................................................... 71 
การวิเคราะหข์อ้มลู....................................................................................................... 73 
การรว่มตรวจสอบความถกูตอ้งและคืนขอ้มลูแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ....................... 77 
 
 
 



สำรบัญ (ต่อ) 
 

                                                                                       หน้ำ 
 

บทที่ 4  ผลกำรส ำรวจ.................................................................................................... 78 

สว่นท่ี 1 ลกัษณะทั่วไปของผูร้บับรกิาร ............................................................................. 79 
สว่นท่ี 2 การประเมินระดบัความพงึพอใจของประชาชนผูม้ารบับรกิาร 
            ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร ................................................................................. 83 

       ความพงึพอใจงานดา้นโยธา การขออนญุาตปลกูสิ่งก่อสรา้ง ................................... 84 
       ความพงึพอใจงานดา้นการศกึษา ......................................................................... 88  
       ความพงึพอใจงานดา้นเทศกิจหรอืปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั ................................. 92 
      ความพงึพอใจงงานดา้นสาธารณสขุ ..................................................................... 96 

สว่นท่ี 3 แสดงคา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอ้ยละ ความพงึพอใจทัง้หมด ............. 100 
สว่นท่ี 4 ขอ้เสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม หรอืปัญหาท่ีพบจากการใชบ้รกิาร .................... 100 

บทที่ 5  บทสรุป อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ ........................................................... 101 

สรุปผลการวิจยั .......................................................................................................... 104 
อภิปรายผลการวิจยั .................................................................................................... 106 

บรรณำนุกรม ............................................................................................................... 107 

ภำคผนวก 

ภำคผนวก ก    แบบสอบถามส ารวจประเมินความพึงพอใจของผูร้บับริการตามตวัชีว้ดัท่ี  1  
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