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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร                  

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จ ังหว ัดสกลนคร จำนวน 4 งาน 

ประกอบด้วย งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร งานด้าน

บริการให้ขอ้มูลด้านการศกึษา และงานด้านบริการสาธารณปะปา โดยใหบ้ริการประชาชนใน

เขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัด

สกลนคร 

 ภาพรวมคุณภาพของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ทุกงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.841 คิดเป็นร้อยละ 

96.83 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ความมุ่งหมายเพื่อ ประเมินรอ้ยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 

จำนวน 4 งาน คือ  

1. งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า  

2. งานด้านบริการให้ขอ้มูลข่าวสาร  

3. งานด้านบริการให้ขอ้มูลด้านการศึกษา  

4. งานด้านบริการสาธารณปะปา        

วธิีดำเนินการวจิัย 

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง

ของประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัด

สกลนคร ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  

จังหวัดสกลนคร เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานด้าน

บริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร งานด้านบริการให้ข้อมูลด้าน
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การศึกษา และงานด้านบริการสาธารณปะปา การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ 

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะสุ่มประชากรในแต่ละหมู่บ้าน

โดยวิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ตามแบบสอบถาม

ที่ได้สร้างขึ้น โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง เดือน สิงหาคม - กันยายน 2565  

โดยการออกสัมภาษณ์ประชาชนทุก หมู่บ้านทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ของแต่ละหมู่บ้านที่ได้จากการสุ่ม 

สถิติที่ใช้ในการวจิัย 

1. ร้อยละ (Percentage)  ใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  104 ) 

   P          =   100
N

f
  

 เมื่อ   P         แทน      ร้อยละ 

   f          แทน     ความถี่ที่ต้องการแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 

   N         แทน     จำนวนความถี่ทั้งหมด 

 ค่าเฉลี่ย    (Mean )    ใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  105 ) 

            =       
N

 
 

 เมื่อ         แทน     ค่าเฉลี่ย 

      แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   N แทน จำนวนคะแนน 

 2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard Deviation ) ใช้สูตร  (บุญชม  ศรี

สะอาด.  2545  :  106 ) 

  S.D.       =      
( )

( )1NN

N
22

−

−   

 เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X แทน คะแนนแต่ละตัว 

   N แทน จำนวนคะแนน 

     แทน ผลรวม 
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ผลการวจิัย 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 

265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 

 เมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุ  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จำนวน 130  คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาอายุระหว่าง 50 - 59 ปีจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.50 ถัดไปคือ  อายุ 60 ปีขึ้นไป  จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50  อายุระหว่าง 30 

- 39 ปี  จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75   และลำดับสุดท้ายคือ อายุต่ำกว่า 20  ปี 

จำนวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.75 ตามลำดับ 

 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา

จำนวน 127  คน คิดเป็นร้อยละ 31.75  รองลงมาการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 ถัดไปคือ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 ลำดับถัดไปคือ ระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50  ระดับปริญญาตรี จำนวน 47 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.75 และสูงกว่าปริญญาตร ี จำนวน 10  คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50  ตามลำดับ  

 หากจำแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  จำนวน 130 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.50  รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั ่วไป จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50  

อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว  จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 รับราชการ/พนักงาน

ของรัฐ   จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 พนักงานงานบริษัทเอกชน   จำนวน 28 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.00  และลำดับสุดท้ายคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.50  ตามลำดับ 

 ขณะที่จำแนกตามระดับรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 4,001 – 6,000 บาท  

จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50  รองลงมามีรายได้ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท  

จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50  มีรายได้ระหว่าง 8,001 – 10,000 บาท  จำนวน 

76  คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มีรายได้ระหว่าง 2,000 – 4,000 บาท จำนวน 48  คน คิด

เป็นร้อยละ 12.00   และลำดับสุดท้าย มีรายได้น้อยกว่า 2,000 บาท  จำนวน 18 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 4.50 ตามลำดับ 

 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.841 

คิดเป็นร้อยละ 96.81 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อจำแนกเป็นรายด้านความ

พึงพอใจมากที่สุด คือ งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.848  คิด

เป็นร้อยละ 96.96 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ งานด้านบริการให้
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ข้อมูลข่าวสาร  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.840 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด ลำดับถัดไปคือ งานด้านบริการสาธารณปะปา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.839 คิดเป็น

ร้อยละ 96.78 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และลำดับสุดท้ายคือ งานด้านบริการ

สาธารณไฟฟ้า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.838 คิดเป็นร้อยละ 96.76 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด  ตามลำดับ 

 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า       

โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.838 คิดเป็นร้อยละ 96.76 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด  เมื ่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านช่องทาง

ให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.843 คิดเป็นร้อยละ 

96.86 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และ

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.834 คิดเป็นร้อยละ 96.68 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

 4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร   

โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.840 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านช่องทางการ

ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.848  คิดเป็นร้อยละ 96.96 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้หบ้ริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.843 คิดเป็นร้อยละ 96.86 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไปคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.840 คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย 

คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.834  คิดเป็นร้อยละ 96.68  ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ตามลำดับ 

 5.ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา   

โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.848 คิดเป็นร้อยละ 96.96 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด  เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.857 คิดเป็นร้อยละ 97.14 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด รองลงมาคือ ด้านช่องทางให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.855 คิดเป็นร้อยละ 97.10 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไปคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.852 คิดเป็นรอ้ยละ 97.04 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย 

คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.836 คิดเป็นร้อยละ 96.72 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  งานด้านบริการสาธารณปะปา      

โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.839 คิดเป็นร้อยละ 96.78 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที ่สุด  เมื ่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านช่องทาง

ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.853 คิดเป็นร้อยละ 97.06 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากัน คือเท่ากับ 4.838 คิดเป็นร้อยละ 96.76 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และ

ลำดับสุดท้าย คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.832 คิดเป็นรอ้ยละ 96.64 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของพบว่า องค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร ทุกงาน 

 2. หน่วยงานควรนำผลการสำรวจความพึงพอใจมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  เพื่อให้ข้าราชการ 

พนักงาน เจ้าหนา้ที่และลูกจ้างทราบถึงปัญหา อุปสรรค พัฒนาการของแต่ละประเด็น และ

การปฏิบัติงานในส่วนราชการของตน เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน การให้บริการ

ประชาชนให้ดียิ่งขึน้ 
 3. หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการ

ให้บริการประชาชน และสนับสนุนองค์ความรู้ที่เหมาะสมแก่หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 4.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ควรกําหนดนโยบายและคู่มอืการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดฝกึอบรมให้ความรู้ด้าน

การให้บริการแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในด้านต่างๆอย่าง

พึงพอใจ 

 5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  

ควรปรับคุณภาพการให้บริการ งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข้อมูล
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ข่าวสาร และงานด้านบริการสาธารณปะปา  ด้วยการเพิ ่มโครงการหรือกิจกรรมที่

ให้บริการกับผู ้มารับบริการ เช่น กิจกรรมการให้บริการสาธารณไฟฟ้านอกสถานที่ 

โครงการให้บริการข่าวสารในพื้นที่ใหบ้ริการ ตลอดจนการบริการสาธารณปะปา พร้อมทั้ง

การเพิ่มบุคลากร หรอืผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และสิ่ง

อำนวยความสะดวกทางด้านงานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า  งานด้านบริการให้ข้อมูล

ข่าวสาร และงานด้านบริการสาธารณปะปา  ตลอดจดอุปกรณ์เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการ

สื่อสารข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัด

สกลนคร โดยเฉพาะข้อมูลงานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร 

และงานด้านบริการสาธารณปะปา  ตลอดจนครุภัณฑ์สนับสนุนงานด้านบริการสาธารณ

ไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร และงานด้านบริการสาธารณปะปา  ซึ่งส่งผลต่อ

การยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ครอบคลุมงานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า งานด้าน

บริการให้ขอ้มูลข่าวสาร และงานด้านบริการสาธารณปะปา  

  

สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที ่ม ีต่อการให้บริการของ

องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 
 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

 ผูว้ิจัยได้ดำเนินการประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจรญิศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า    ร้อยละ 96.76  

 งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร     ร้อยละ 96.80 

 งานด้านบริการให้ขอ้มูลด้านการศึกษา    ร้อยละ 96.96 

 งานด้านบริการสาธารณปะปา    ร้อยละ 96.78 

 โดยรวม       ร้อยละ 96.83 
 

 

 

 

 

 

 



(17) 
 

 

       ดังน้ันประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บรกิารโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด            

คดิเป็นร้อยละ 96.83   ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 

   ระดับความพึงพอใจมากกว่ารอ้ยละ  95 ขึน้ไป 

   ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  95 

   ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  90 

   ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  85 

   ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  80 

   ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  75 

   ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  70  

  ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  65 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  60 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  55 

  ระดับความพึงพอใจไม่เกินร้อยละ  50 
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บทที่  1 

บทนำ 

 

ท่ีมาและความสำคัญ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นรูปแบบของการปกครองที ่มีการกระจายอำนาจ 

(Decentralization)  คือ องค์กรกำหนดให้มกีารกระจายอำนาจหน้าที่ไปสู่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะทำ

ให้องค์กรเกิดความคล่องตัวในการทำงาน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการ

ปกครองตนเอง อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ที่ประชาชนเลือกตั้งเข้า

มาทำหนา้ที่แทน ซึ่งเป็นบันไดสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 

ได้กำหนดหลักการบริหารราชการแผ่นดินว่าต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยใช้

วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งผลให้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ขึ้น โดยมีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร

จัดการที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาลสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ

บริหารจัดการที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และบูรณาการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน

ทั ้งในแง่คุณภาพและปริมาณ ไม่ว่าจะเป็นในด้านกระบวนการ ขั ้นตอนในการให้บริการ 

เจ้าหน้าที่ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อการให้บริการ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินงานด้านการบริการหลักๆ ที่เกี่ยวกับประชาชนโดยตรง 

เช่น การบริการจัดการศึกษา งานกฎหมาย งานสวัสดิการและสังคม งานจัดเก็บรายได้ งาน

การเงินและบัญชี งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานขออนุญาตต่างๆ งาน

ส่งเสริมการเกษตร อินเตอร์เน็ตตำบล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นๆ ขยาย

ลงไปสู่ประชาชน ที่อยู่ในพืน้ที่ใหใ้กล้ชิด และดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด 

นอกจากนีอ้งค์การภาครัฐภายใต้บริบทของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 

Management ) ได้นำแนวคิดทางการตลาดมาประยุกต์ใช้เพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆดำเนิน

ตามบทบาทในการให้บริการสาธารณะแก่ผู้รับบริการได้อย่างมีระบบ และเน้นผลสัมฤทธิ์ 

(Result oriented) และมุ่งให้ระบบราชการสามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานที่องค์การ
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ภาครัฐพึงให้ความสนใจในการจัดบริการสาธารณะตามขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ 

รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐต้องหันมาพิจารณาถึงคุณภาพของการให้บริการ (Service Quality) 

ด้วยการให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ เนื่องจากผู้รับบริการ

ต่างคาดหวังทีจ่ะได้รับบริการที่ดีที่สอดคล้องกับความตอ้งการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ได้รับการ

จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  ใช้อาคารชั่วคราว

สภาตำบลบ้านเหล่า เลขที่  205  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเหล่า ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการช่ัวคราวบนที่

ราชพัสดุ  และเมื่อวันที่  11  เมษายน  2548 เป็นต้นมา  ได้เปิดใช้อาคารที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า หลังใหม่ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 134 หมู่ 13 บ้านเหล่าอุดม  ตำบล

บ้านเหล่า ถนนสายสว่าง – กุดเรือคำ  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  จนถึงปัจจุบัน 

ระยะห่างจากอำเภอเจริญศิลป์  จำนวน  12  กิโลเมตร  อยู ่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด

สกลนคร โดยมีอาณาเขตดังนี ้มีเนื ้อที ่ประมาณ  70.14  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  

43,840  ไร่ อยู่ในเขต ส.ป.ก. จำนวน 17,259 ไร่ มีอาณาเขต  ดังนี้ ทิศเหนือ จรด  ตำบลคูสะ

คาม ทิศใต้ จรด ตำบลทุ่งแก ทิศตะวันออก จรด ตำบลคูสะคาม และทิศตะวันตก จรดตำบล

หนองแปน 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร เป็นองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บนหลักการกระจายอำนาจทางการปกครองและมีบทบาทหน้าที่ใน

การให้ บริการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติและการสังคมสงเคราะห์ใหก้ับประชาชนในพื้นที่

รับผิดชอบ ฉะนั้นการศกึษาความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร จะทำให้ทราบถึงความพึงพอใจของ

ประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  

จังหวัดสกลนคร เป็นผลสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในท้องที่ต่อการรับบริการ

ด้านต่างๆ ที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัด

สกลนคร เพื่อที่จะได้นำผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการกับประชาชนใน

พื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างสูงที่สุด ฉะนั้นการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บรกิาร

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ทำให้ทราบถึง

ความพึงพอใจของประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  

อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร อันเป็นผลที่สะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนใน
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ท้องที่ต่อการรับบริการด้านต่างๆ ที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  

อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร เพื่อที่จะได้นำผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบการ

ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างสูงที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการศกึษา 
 

 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย 

1. งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า  

2. งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร  

3. งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา  

4. งานด้านบริการสาธารณปะปา   
 

ขอบเขตของการศกึษา 
 

 การศกึษาครั้งนี้เป็นการศกึษาระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย งานด้านบริการ 

สาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา และ

งานด้านบริการสาธารณปะปา โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตพื้นที่

บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 ในการประเมินครั ้งนี ้ ผู ้ศึกษาเห็นว่าผลที ่ได้รับจากการประเมินจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ทั้งทางด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญ

ศิลป์  จังหวัดสกลนคร ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสม  และสอดคล้อง

กับพืน้ที่และความตอ้งการของประชาชน  ดังนี้ 

  1. สามารถนำผลจากการประเมินเป็นกรอบในการกำหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เหมาะสม
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และสอดคล้องกับพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  

จังหวัดสกลนคร 

 2. สามารถนำองค์ความรู้ที ่ได้ ไปใช้ให้เกิดการขยายประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา

ค้นคว้า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมนิงานในด้านต่าง ๆ ต่อไป  

 3. ได้แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  

อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

และเป็นข้อเท็จจรงิที่เกิดขึ้นในพืน้ที่ 

กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจัย 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็น กรอบแนวคิด ซึ่ง

จะนำมาประยุกต์ใช้ กับงานวิจัยในครั้งนี ้ดังแสดงในรูป ดังนี้ 

                     ตัวแปรตน้                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1.1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

 

 

 

 

คุณลักษณะส่วนบุคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศกึษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 

ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการ 

1. งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า  

2. งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร  

3. งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา  

4. งานด้านบริการสาธารณปะปา  
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความชอบ ความพอใจ ความต้องการของ

ประชาชน ที่มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  

จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้

ข้อมูลข่าวสาร งานด้านบริการให้ขอ้มูลด้านการศึกษา และงานด้านบริการสาธารณปะปา 

2. การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรอืกระบวนการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของ

บุคคล หรอืองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอื่นและก่อให้เกิดความพึง

พอใจจาก ผลกระทบนั้น  

 3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ให้ความเอาใจใส่ในหน้าที่บริการ

มีบุคลิก ท่าทีและมารยาทที่ดีมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค

โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีความตรงไปตรงมาในหน้าที่ไม่เรียกร้องผลประโยชน์

จากผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ พร้อมทั้งตอบคำถามและ 

แจงขอ้สงสัยของผู้มารับบริการ 

 4. ประชาชนผู้ใช้บริการ หมายถึง ประชาชนที่มาติดต่อขอใช้บริการงานทุก ๆ ด้าน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 
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บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎท่ีีเกี่ยวข้อง 

 

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล   

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพืน้ฐานและแนวทางในการศกึษา โดยจะนำเสนอตามลำดับดังนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

 3. บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจรญิศิลป์  จังหวัด

สกลนคร 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 

ความพึงพอใจเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลสำเร็จของงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาพึงประสงค์ โดยมี

นักวิชาการให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายทรรศนะด้วยกัน ดังนี ้
ขนิษฐา  เนตรล้อมวงศ์  (2535: 14 , 16)  กล่าวถึงความหมายตามความคิด

ของ Powell ว่าความพึงพอใจ  หมายถึง  ความสุขที่เกิดจากการปรับตัวของบุคคลต่อ

สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และเกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของบุคคลและการ

ได้รับการตอบสนอง  และให้ความหมายตามความคิดของ  Wolman ว่า ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกมีความสุขเมื่อเราได้รับผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย  (Goal ) ความต้องการ           

( Needs )  หรือแรงจูงใจ (Motivation ) นอกจากนี้ความหมายตามความคิดของ  Tiffin  

และ  MacCormick  กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง แรงจูงใจของมนุษย์ซึ่งตัง้อยู่บนความ

ต้องการขัน้พืน้ฐาน   

วิมลสิทธิ์  หรยางกูร (2526 : 174)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจเป็นการให้ค่า

ความรู้สึกของคนเราที่สัมพันธ์กับระบบมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม

จะแตกต่างกัน  เช่นความรู้สกึเลว  พอใจ-ไม่พอใจ  สนใจ-ไม่สนใจ เป็นต้น  

วินิสา บุญคง และคณะ (2547 : 10) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก

หรือเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทางบวก ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดความพึงพอใจต่อ
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การปฏิบัติงาน มีการเสียสละอุทิศแรงกายแรงใจและสติปัญญาให้แก่งานเป็นอย่างมาก 

ตรงกันข้ามถ้าบุคลากร มีความรู้สึกหรือเจตคติที่มีต่อการปฏิบัติงานในทางลบ จะทำให้

เกิดความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน  งานก็จะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

องค์ประกอบที่จะจูงใจที่มีอยู่ในงานนั้นๆ ความพึงพอใจในการทำงานจงึเป็นผลมาจากการ

สร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะใช้พลังปฏิบัติงานให้หน่วยงาน

ของตนเองมีความเจริญ และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น 

สมบัติ ยรรยง (2533 : 5) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ปฏิกิริยาทาง

อารมณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสบายใจต่อการกระทำ  และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่

ผูป้ฏิบัติงานจะต้องกระทำตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย หรือด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง

ต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

Cullen (2001 : 664) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า เป็นความรับรู้ของ

บุคคลทั้งที่เกิดขึน้ในระยะสั้นและระยะยาวที่มตี่อคุณภาพการบริการต่างๆ ทั้งในระดับแคบ

ที่เกี่ยวกับลักษณะบริการ ที่มตี่อคุณภาพการบริการ เช่น ความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ

น่าไว้วางใจของผูใ้ห้บริการ เป็นต้น และในระดับกว้างที่เป็นมุมมองของผู้รับบริการที่ได้จาก

บริการทุกประเภทที่นำไปเป็นข้อสรุปรวมความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการที่มีต่อองค์กร 

McCormick and Daniel (1980) กล่าวว่า “ความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของ

มนุษย์ที่ตัง้อยู่บนความตอ้งการ พื้นฐาน (Basic Needs) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดกับ

ผลสัมฤทธิ์และแรงจูงใจ (Incentive) และ พยายามหลกีเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ” 
จากความหมายข้างต้นนั้นสรุปได้ว่าความพึงพอใจ  หมายถึงความรู้สึกนึกคิด

หรือ ทัศนคติ ในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่ ได้รับ

การตอบสนองความต้องการของบุคคลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้บุคคลเกิด

ความพึงพอใจจนบรรลุวัตถุประสงค์  เช่น  ความรู้สึก ดี-ไม่ดี  พอใจ-ไม่พอใจ  ชอบ-ไม่

ชอบเป็นต้น ซึ่งความพึงพอใจจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ

หรือบรรลุจุดหมายในระดับหนึ่ง นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีที่อธิบายองค์ประกอบของ

ความพึงพอใจและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยอื่นๆไว้หลายทฤษฎี               

 ดังนั้นการให้บริการเป็นหน้าที่สำคัญของหน่วยงานหรือองค์การที่จัดให้

ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน นั่นคือการให้บริการโดยไม่คำนึงถึงตัวบุคคล กล่าวคือ เป็น

การให้บริการที่ไม่ใช้อารมณ์ และไม่มีความชอบพอใครเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้เกิดความพึง

พอใจแก่ผู้ได้รับบริการทุกระดับความพึงพอใจในการบริการมีความสำคัญในการ
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ดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะทั่วไปดังนี้ (สิริกันยา พัฒนภูทอง. 

2546 :9-10) 

1. ความพึงพอใจในการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของ

บุคคลต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งบุคคลจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว การตอบสนอง

ความต้องการส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอื่น ๆ และสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทำ

ให้แต่ละบุคคลมีประสบการณ์การรับรู้ เรียนรู้ สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกันออกไป ใน

สถานการณ์บริการก็เช่นเดียวกัน บุคคลรับรู้สิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการไม่ว่าจะเป็น

ประเภทของการบริการ หรือคุณภาพของการบริการ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับจากการ

สัมผัสบริการต่าง ๆ หากเป็นไปตามความตอ้งการของผู้รับบริการ ได้รับสิ่งที่คาดหวังทำให้

เกิดความรู้สกึที่ด ีและพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 

2. ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่คาดหวังกับ

สิ่งที่ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่ง ในสถานการณ์ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะมารับบริการก็ตาม 

มักจะมีมาตรฐานการบริการนั้นอยู่ในใจอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นแหล่งอา้งอิงคุณค่า หรือเจตคติ

ที่ยึดถือต่อการบริการประสบการณ์ดั้งเดิมที่ เคยใช้บริการ  การบอกเล่าจากผู้อื่น         

การรับทราบการประกันข้อมูลจากที่ต่าง ๆ การให้คำมั่นสัญญาของผู้ให้บริการเหล่านี้เป็น

ปัจจัยพื้นฐานที่ผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการที่ได้รับในวงจรการให้บริการตลอด

ช่วงเวลาเผชิญความจริง สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับรู้เกี่ยวกับบริการก่อนมาใช้บริการ หรือ

ความคาดหวังในสิ่งที่ควรจะได้รับนี้ มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาเผชิญความจริง หรือพบปะ

ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นอย่างมาก เพราะผู้รับบริการจะเปรียบเทียบสิ่งที่

ได้รับจริงในกระบวนการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คาดหวัง หากสิ่งที่รับเป็นไปตามที่คาดหวัง ถือว่า

เป็นการยืนยันที่ถูกต้องกับความคาดหวังที่มีอยู่ ผู้รับบริการย่อมพอใจต่อบริการดังกล่าว 

แต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง อาจจะสูงกว่าหรอืต่ำกว่านับเป็นการยืนยันที่คลาดเคลื่อน 

จากความหวังดังกล่าว ทั้งนี้ช่วงความแตกต่างที่เกิดขึ้น จะชี้ให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจ

หรือความไม่พึงพอใจมากน้อยได้ ถ้าข้อยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวก แสดงถึงความพึง

พอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ 

3. ความพึงพอใจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อม และ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่เข้า

มาเกี่ยวข้องกับความคาดหวังไว้ของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหนึ่งที่บุคคลอาจ

ไม่พอใจต่อสิ่งหนึ่งเพราะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่อีกช่วงหนึ่งหากสิ่งที่คาดหวังไว้
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ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้อง บุคคลสามารถเปลี่ยนความรู้สึกเดิมต่อสิ่งนั้นได้อย่าง

ทันทีทันใด แม้ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามก็ตาม  นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็น

ความรู้สึกที่สามารถแสดงออกในระดับมากน้อยได้ ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการ

ประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้เวลาเป็นมาตรฐานในการ

เปรียบเทียบความคาดหวังจากบริการต่าง ๆ 

 สรุปได้ว่าความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกที่ดีหรอืทัศนคติที่ดีของบุคคลซึ่งมักเกิด

จากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่งนั้นตรงกันข้าม

หากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น ความพึงพอใจที่มี

ต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการของ

องค์กร ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละบุคคลดังนั้น

การวัดความพึงพอใจในการใช้บริการอาจจะกระทำได้หลายวิธี  ดังต่อไปนี้ (สาโรช ไสย

สมบัติ. 2534 : 39)  

 1. การใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่งโดยการร้อง

ขอหรอืขอความร่วมมือ จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่

กำหนดคำตอบไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นคำตอบอิสระโดยคำถามที่ถามอาจจะถามถึงความ

พึงพอใจในด้านต่างๆที่หน่วยงานกำลังให้บริการอยู่เช่นลักษณะของการให้บริการสถานที่

ให้บริการบุคลากรที่ให้บริการ เป็นต้น  

 2. การสัมภาษณ์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูง

ใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำถามให้ตรงกับข้อเท็จจริงการวัดความพึงพอใจโดยวิธีการ

สัมภาษณ์นับว่าเป็นวิธีที่ประหยัดและมีประสทิธิภาพอีกวิธีหนึ่ง  

 3. การสังเกตเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการได้โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการขณะรอรับบริการและ

หลังจากการได้รับบริการแล้ว เช่น การสังเกตกิริยาท่าทาง การพูด สีหน้า และความถี่ของ

การมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ผู้วัดจะต้องกระทำอย่างจริงจัง

และมีแบบแผนที่แน่นอนจึงจะสามารถประเมินถึงระดับความ พึงพอใจของผู้ใช้บริการได้

อย่างถูกต้อง  
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 จะเห็นได้ว่า การวัดความพึงพอใจต่อบริการนั้น สามารถที่จะทำการวัดได้

หลายวิธี ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเหมาะสม  ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือ

เป้าหมายของการวัดด้วย จงึจะส่งผลใหก้ารวัดนั้นมีประสทิธิภาพเป็นที่น่าเช่ือถอืได้  

 ผาสุวรรณ สนิทวงศ์ ณ  อยุธยา (2532: 68) อธิบายว่า การวัดด้านจิตนิสัย 

หรอื ความรู้สึกเป็นการวัดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้สกึหรอือารมณ์ เช่น ความสนใจ 

ความพอใจ ความซาบซึ้ง เจตคติหรือทัศนคติ ค่านิยมการปรับตัว ทัศนคติเป็นการวัดถึง

ความรู้สึกของบุคคลอันเนื่องมาจากการ เรียนรู้ หรือประสบการณ์ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ค่อนข้าง

ถาวรในระยะหนึ่ง แต่อาจเปลี่ยนได้ และทัศนคติก็สามารถระบุ ทิศทาง ความมากน้อยหรือ

ความเข้มได้  

 1. ข้อตกลงเบื้องต้นในการวัดทัศนคติ ทัศนคติ มักมีข้อตกลงเบื้องต้น (เชิดศักดิ์          

โฆวาสนิธ์; 2522 : 94-95) ดังนี้  

  1.1 การศึกษาทัศนคติเป็นการศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของ

บุคคลที่มีลักษณะ คงเส้นคงวาหรืออย่างน้อย  เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่ไม่

เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาหนึ่ง  

  1.2 ทัศนคติไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง  ดังนั้นการวัด

ทัศนคติจึงเป็นการวัดทางอ้อมจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรอืประพฤติปฏิบัติอย่าง

มีระเบียบแบบแผนคงที่ไม่ใช่พฤติกรรมโดยตรงของมนุษย์ 

  1.3 การศึกษาทัศนคติของมนุษย์นั้น ไม่ใช่เป็นการศึกษาแต่เฉพาะ

ทิศทางทัศนคติของบุคคลเหล่านั้น แต่ต้องศึกษาถึงระดับความมากน้อยหรอืความเข้มของ

ทัศนคตดิ้วย  

 2. การวัดทัศนคติ มีหลักเบื้องต้น 3 ประการ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 

2546;222) ดังนี้  

  2.1 เนื้อหา (Content) การวัดทัศนคติต้องมีสิ่งเร้าไปกระตุ้นให้แสดง

กริยาท่าทีออก สิ่งเร้า โดยทั่วไปได้แก่ สิ่งที่ตอ้งการทำ  

  2.2 ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคติโดยทั่วไปกำหนดให้ทัศนคติ

มีทิศทางเป็น เส้นตรงและต่อเนื่องกันในลักษณะเป็นซ้าย-ขวาและบวก - ลบ  

  2.3 ความเข้ม (Intensity) กริยาท่าทีและความรู้สึกที่แสดงออกต่อ

สิ่งเร้านั้น มปีริมาณมากหรอืน้อยแตกต่างกัน ถ้ามีความเข้มสูงไม่ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดก็

ตาม จะมีความรูส้ึก หรอืท่าทีรุนแรงมากกว่าที่มคีวามเข้มปานกลาง  
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 3. มาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) เครื่องมือที่ใช้วัดทัศนคติ เรียกว่ามาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เครื่องมือวัดทัศนคติที่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลายมี 4 

ชนิด ได้แก่ มาตรวัดแบบเธอร์สโตน  (Thurstone Type Scale) มาตรวัดแบบลิคเคอร์ท 

(Likert Scale) มาตรวัดแบบกัตต์แมน (Guttman Scale) และมาตรวัดของออสกูด (Osgood 

Scale) ซึ่งแต่ละประเภทมีข้อจำกัด ข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน ดังนั้นการจะเลือกใช้มาตรวัด

แบบใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความจำกัดของการศึกษา(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์; 

2547:294-306)  

 นอกจากนี้ สาโรช ไสยสมบัติ (2534, หน้า 39) ได้สรุปการวัดความพึงพอใจ 

ดังนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่งโดย

การขอร้อง หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด แสดงความคิดเห็นลงใน

แบบฟอร์มที่กำหนดคำตอบไว้ให้ เลือกตอบ หรือเป็นคำตอบอิสระ โดยคำถามที่ถาม

อาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำลังให้บริการ พนักงานที่ใหบ้ริการ 

เป็นต้น 

2. การสัมภาษณ์เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่ได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มา

ให้บริการ ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่จะจูง

ใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคำถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจโดยวิธี

สัมภาษณ์ นับว่าเป็นวิธีการที่ประหยัดและมี ประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง 

3. การสังเกต เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้

บริการได้ โดยวิธีการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ ขณะรอรับบริการและ

หลังจากการมาขอรับบริการ เป็นต้น การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้จะต้องกระทำอย่าง

จริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอนจึงจะสามารถ ประเมินถึงระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้

บริการได้อย่างถูกต้อง 

สรุปการวัดความพึงพอใจต่อการบริการนั้น สามารถวัดได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นกับ

ความสะดวก ความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการวัดด้วย จึงจะ 

ส่งผลให้การวัดนั้นมีประสิทธิภาพเป็นที่ น่าเชื่อถือได้ ซึ่งงานที่ศึกษานี้ได้เลือกการใช้

แบบสอบถามที่ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจด้วยตนเอง  
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แนวคดิเกี่ยวกับการบรกิาร 
 

 ตามที่ทราบกันดีว่าการบริการได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของ

คนเราอย่าง ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  เนื่องจากรูปแบบการดำเนินชีวิตและความต้องการของ

ผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพความเป็นอยู่และค่านิยมของสังคม  ผู้ใช้บริการยุค

ใหม่มีความสนใจความอยู่ดีกินดีและความสะดวกสบายมากขึ้น  รวมถึงต้องการการ

บริการที่ดี รวดเร็วและง่าย ๆ ดังนั้นสิ่งสำคัญในการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีที่

เกี่ ยวข้องกับการบริการมีประเด็นที่สำคัญ   ได้แก่   ความหมาย ของการบริการ 

ลักษณะเฉพาะของการบริการ ความสำคัญของการบริการจำแนกระดับของการบริการ 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 

 ศุภนิตย์   โชครัตนชัย  (2536 : 13)  ได้ให้คำจำกัดความของการบริการไว้ว่า  

“การบริการเป็นกระบวนการของการปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่นในอันที่จะทำให้ผูอ้ื่นได้รับความสุข  

ความสะดวก  หรือ  ความสบาย”  นอกจากนี้ การบริการยังเป็นการกระทำที่เกิดจาก

จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีช่วยเหลือเกื้อกูล  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  เอื้ออาทรมีน้ำใจ

ไมตรีให้ความสะดวกรวดเร็ว  ให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาค  ผู้รับบริการจะเกิด

ความประทับใจ  หรอืเกิดทัศนคติที่มตี่อการบริการดังกล่าวได้ 

 สุนิรันดร์  จันทร์วิเศษ (2540 อ้างถึง  ธนสิทธ์ , 2543 : 14) ได้ให้ความหมาย

ของการให้บริการว่า  เป็นบริการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำเพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 

 กล่าวโดยสรุป  การบริการ  หมายถึง  กิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินการ

อย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ  เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและ

ก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลการกระทำนั้น ๆ  ซึ่งการบริการที่ดีจะเป็นการกระทำที่

สามารถตอบสนองความตอ้งการผู้ที่แสดงความจำนงให้ได้ตรงกับสิ่งที่บุคคลนั้นคาดหวังไว้ 

พร้อมทั้งทำใหบุ้คคลดังกล่าวเกิดความรู้สกึดีและประทับใจต่อสิ่งที่ได้รับในเวลาเดียวกัน 
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ความพึงพอใจ                                   

ความคาดหวัง 

ความพรอ้ม 

ความมปีระสิทธิภาพ 

ความมไีมตรี 

ความมคีุณค่า 

ความสนใจ 

ความพึงพอใจ 

ความคาดหวัง 

ความพรอ้ม 

ความมคีุณค่า 

ความสนใจ 

ความมไีมตรี 

ความมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

การบริการ 

 หลักพื้นฐานที่เป็นหัวใจนำไปสู่ความสำเร็จของการบริการที่มีคุณภาพ  โดย

นำเอาคำว่า  “บริการ” ที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service”  มาแยกตัวอักษรแต่ละตัวเป็น

คำขึ้นต้นขององค์ประกอบ ของความสำเร็จในการบริการ (วีระพงษ์   เฉลิมจิระรัตน์.  

2539 : 108)   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2.1   หลักพื้นฐานของความสำเร็จในการบริการ 

ที่มา  :  วีระพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์.  2539 :  108 

 

 จากภาพประกอบ  การจัดระบบการบริหารให้มีคุณภาพจำเป็นต้องคำนึงถึง

องค์ประกอบสำคัญ  7  ประการ  ดังนี้ 

 1. ความพึงพอใจของผู้ รับบริการ (Satisfaction) การให้บริการที่ดีต้องมี

เป้าหมายอยู่ที่ผู้รับบริการหรือลูกค้าเป็นหลักสำคัญ  โดยผู้ให้บริการจะต้องถือเป็นหน้าที่

โดยตรงที่จะต้องพยายามกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจให้

ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะผู้ใช้บริการจะต้องมีจุดมุงหมายของการมารับบริการและ

คาดหวังให้มีการตอบสนองความต้องการนั้น  หากผู้ให้บริการ  (ผู้บริหารการบริการและ

ผูป้ฏิบัติงานบริการ)   สามารถรู้เท่าทันหรือรับรู้ความต้องการของผู้รับบริการและสามารถ
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แสดงพฤติกรรมที่สนองการบริการ ได้ตรงกันพอดีผู้รับบริการย่อมเกิดความพึงพอใจและมี

ความรูส้ึกที่ดตี่อการบริการดังกล่าว 

 ดังนั้น คุณภาพของการบริหารการบริการและการให้บริการของพนักงาน

บริการนับเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการวาง

แผนการบริการที่ต้องสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ และพัฒนาคุณลักษณะ

ของพนักงานบริการที่ดี ได้แก่ การเป็นผู้มีจิตสำนึกของการให้บริการ รวมทั้งการมีความรู้ 

ความสามารถ เจตคติตลอดจนบุคลิกภาพที่ เหมาะสมกับงานบริการ  นอกจากนั้น

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริก ารที่ ดี ก็ เป็ นปั จจั ยที่ มิ ค วรละเลย 

สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสบาย 

สวยงาม และมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทันสมัยสำหรับให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ รวมทั้ง

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการ จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศของการบริการที่สร้างความรู้สึก

ที่ดแีละความพึงพอใจของการบริการทุกระดับ 

 2. ความคาดหวังของผู้ให้บริการ (Expectation) เมื่อผู้รับบริการมาติดต่อกับ

องค์กรหรือธุรกิจบริการใด ๆ  มักจะคาดหวังที่จะได้รับการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง

ผู้ให้บริการจำเป็นจะต้องรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับความคาดหวังพื้นฐาน และรู้จักสำรวจ

ความคาดหวังเฉพาะของผู้รับบริการ เพื่อสนองบริการที่ตรงกับความคาดหวัง ซึ่งจะทำให้

ผูร้ับบริการเกิดความพึงพอใจหรอือาจจะเกิดความประทับใจขึน้ได้ หากการบริการนั้นเกิด

ความคาดหวังที่มอียู่เป็นที่ยอมรับว่าผูร้ับบริการมักจะคาดหวังการบริการที่รวดเร็วทันใจ มี

ประสิทธิภาพและแสดงออกด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม ทั้งนี้สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้นั้นจะ

แตกต่างผันแปรไปตามลักษณะของการบริการ เช่น ความคาดหวังของคนไข้ที่รอให้แพทย์

มาตรวจเช็คอาการป่วยย่อมแตกต่างจากการคาดหวังของวัยรุ่นที่ยืนรอเข้าแถวเพื่อขึ้นเรือ

เหาะในสวนสนุกเพราะคนไข้รู้สึกไม่สบายก็จะคาดหวังให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วและเอา

ใจใส่อย่างดีเป็นพิเศษ การวิจัยการตลาดเกี่ยวกับความต้องการ การรับรู้ การจูงใจ และ

เจตคติ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ จะช่วยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่

รับบริการคาดหวังจากงานบริการหรือความต้องการการบริการใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการบริการใหส้ามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น 

 3. ความพร้อมในการบริการ (Readiness) ประสิทธิภาพของการบริการ

ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมที่จะให้บริการในสิ่งที่ผู้รับบริการ ภายในเวลาและด้วยรูปแบบที่

ต้องการ ความต้องการของบุคคลเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและไม่อาจกำหนดตายตัวได้ เพราะ
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ความต้องการของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันตามธรรมชาติ ทั้งยังแปรเปลี่ยนไปได้ทุกขณะ

ตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้ หน่วยบริการหรอืธุรกิจบริการจำเป็นต้องตรวจสอบดูแลให้บุคล

กรรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ใหม้ีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาในอันที่จะสนองบริการได้

อย่างแบบพลันและทันใจ ก็จะทำให้ผู้รับบริการชอบใจและรู้สึกประทับใจ ผู้ให้บริการจึง

จำเป็นต้องมั่นใจว่าได้เตรียมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการบริการไว้พรอ้มสรรพที่จะให้บริการ

ได้ทันทีเมื่อมีผู้มารับบริการ 

 4. ความมีคุณค่าของการบริการ (Values) คุณภาพของการให้บริการที่

ตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบลูกค้าด้วยความพยายามที่จะทำให้ลูกค้าด้วยความพยายามที่จะ

ทำให้ลูกค้าขอบใจและถูกใจกับบริการที่ได้รับ ย่อมแสดงถึงคุณค่าของการบริการที่คุ้มค่า

สำหรับผู้รับบริการ อาชีพบริการมีลักษณะต่าง ๆ กันและมีวิธีการบริการที่ไม่เหมือนกัน 

คุณค่าของการบริการขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับและเกิดความรู้สึกประทับใจ เช่น 

ลูกค้าเข้าไปในภัตตาคารแห่งหนึ่งพนักงานเสิร์ฟให้การต้อนรับด้วยความสุภาพรับคำสั่ง

และนำอาหารมาเสิร์ฟถูกต้อง ไม่ต้องรอนาน อาหารมีรสชาติดี โต๊ะอาหารถูกจัดไว้อย่าง

สวยงามด้วยอุปกรณ์เข้าชุดกัน  มีเสียงดนตรีเบา ๆ ภายในภัตตาคารตกแต่งอย่างทันสมัย

ไม่แออัดและสะอาดเรียบร้อย หลังจากการจ่ายเงินค่าบริการลูกค้ามีความรู้สึกไม่เสียดาย

เงินที่จ่ายไปและตั้งใจว่าจะกลับมาภัตตาคารนี้อีก เพราะอาหารอร่อยและบริการดีเยี่ยม 

เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับคุณค่าจากการ   บริการอย่างเต็มเปี่ยม 

 5. ความสนใจต่อการบริการ (Interest) การให้ความสนใจอย่างจริงใจต่อลูกค้า

ทุกระดับและทุกคนอย่างยุติธรรมหรือการให้บริการเท่าเทียมกันนับเป็นหลักการของการ

ให้บริการที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครก็ตามเขาก็ต้องการได้รับการบริการที่ดี

ด้วยกันทั้งสิ้น ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการที่เข้ามา

ติดต่อโดยเสมอภาคกัน การเอาอกเอาใจ เฉพาะลูกค้าที่ซือ้สินค้าครั้งละมาก ๆ หรอืลูกค้า

ที่มีฐานะดี แต่งตัวดีโดยไม่เอาใจใส่ต่อลูกค้าอื่นย่อมทำให้ลูกค้านั้นรับรู้ถึงการปฏิบัติที่

แตกต่างกันนี้และอาจไม่พอใจที่จะมาเป็นลูกค้าอีกต่อไปดังนั้นการปฏิบัติต่อลูกค้าจะต้อง

สุภาพอ่อนโยน และให้เกียรติลูกค้าตลอดเวลาในกรณีที่ลูกค้ามาขอรับบริการพร้อมกัน

หลายคน  ควรให้บริการตามลำดับก่อนหลังในลักษณะที่สมควรมาก่อนจะได้รับการ

บริการก่อน โดยไม่ด่วนตัดสินลูกค้าจากเพียงรูปโฉมหรือกำลังซื้อเท่านั้น ผู้ให้บริการ

จะต้องทราบเทคนิคการให้บริการที่เหมาะสมและเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าในการให้

ความใส่ใจได้อย่างเหมาะสมด้วย 
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 6. ความมีไมตรีจิตในการบริการ (Courtesy) การต้อนรับลูกค้าด้วยใบหน้าที่ยิ้ม

แย้มแจ่มใสและท่าทีสุภาพอ่อนโยนของผู้ให้บริการ แสดงถึงอัธยาศัยของความเป็นมิตร

และสร้างบรรยากาศของการบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง จะส่งผลให้ผู้รับบริการเกิด

ความรู้สึกที่ดีและประทับใจต่อการบริการด้วยไมตรีจิตแก่ลูกค้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะต้องมี

บุคลิกสง่างาม มีชีวิตชีวายิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพอ่อนโยน   รู้จักค้นหาความต้องการ

ของผู้รับบริการที่มีทักษะและจติสำนึกของการใหบ้ริการ 

 7. ความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานบริการ (Efficiency) ความสำเร็จของ

การบริการขึ้นอยู่กับการบริการอย่างเป็นระบบที่มีขั้นตอนที่ชัดเจน เนื่องจากการบริการ

เป็นงานที่เกี่ยวข้องระหว่างคนกับคน การกำหนด “ปรัชญาการบริการ” หรือแผนในการ

ให้บริการและการพัฒนากลยุทธ์การบริการเพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอย่อม

แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการบริการ ซึ่งเริ่มต้นจากการวิเคราะห์วิจัยความต้องการ

ปฏิกิริยาตอบสนองและความประทับใจของผู้รับบริการ นำมากำหนดเป้าหมายของการ

บริการ รวมทั้งแบบและปัจจัยพื้นฐานของการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการทุกฝ่าย ซึ่งมีบทบาท

รับผิดชอบงานบริการที่ตนเองถนัดและมีอำนาจในการตัดสินใจ ขณะปฏิบัติงานการ

ตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามเกณฑ์และความ

คาดหวังของผู้รับบริการ ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบริการให้สามารถ

ปฏิบัติงานในหน้าที่มาตรฐานคุณภาพของงานบริการอย่างสม่ำเสมอ 

 ขณะเดียวกัน สมิต สัชฌุกร (2546) กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพการบริการ ประกอบด้วย 

1) รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่

ผูร้ับบริการได้รับ ทำใหส้ามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้ 

2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ำเสมอ 

และ ความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ 

3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการ

คำนึงถึง เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่าตรงจุดหรือดีกว่า 

ตามที่ผูรั้บบริการตอ้งการหรอืไม่ 
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4) ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความ     

ชำนาญ หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ รวมทั้งความไว

ว้างใจในการบริการนั้นๆ 

5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการ

พิจารณาถึงความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ทำเล ที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของ

พนักงาน ที่จะเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งความสนใจในการตอบสนอง

ความ ตอ้งการดงักล่าว 

บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัด

สกลนคร 

ที่ตั้ง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ได้รับ

การจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  ใช้อาคาร

ช่ัวคราวสภาตำบลบ้านเหล่า เลขที่  205  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านเหล่า ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการ

ช่ัวคราวบนที่ราชพัสดุ  และเมื่อวันที่  11  เมษายน  2548  เป็นต้นมา  ได้เปิดใช้อาคารที่ทำ

การองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า หลังใหม่ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 134 หมู่ 13 บ้าน

เหล่าอุดม  ตำบลบ้านเหล่า ถนนสายสว่าง – กุดเรือคำ  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัด

สกลนคร  จนถึงปัจจุบัน ระยะห่างจากอำเภอเจริญศิลป์  จำนวน  12  กิโลเมตร  อยู่ทาง

ทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร โดยมีอาณาเขตดังนี้มีเนื้อที่ประมาณ  70.14  ตาราง

กิโลเมตร  หรือประมาณ  43,840  ไร่ อยู่ในเขต ส.ป.ก. จำนวน 17,259 ไร่ มีอาณาเขต  

ดังนี้ 

   ทิศเหนอื  จรด   ตำบลคูสะคาม 

   ทิศใต้   จรด ตำบลทุ่งแก 

   ทิศตะวันออก  จรด ตำบลคูสะคาม 

ทิศตะวันตก  จรด ตำบลหนองแปน 
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ลักษณะภูมิประเทศ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า   มีสภาพภูมิประเทศทางกายภาพ  เป็นพืน้ที่

ราบสูง  มีลำห้วย หนอง คลอง บึงกระจายตามพืน้ที่ของตำบล สภาพและลักษณะดินเป็น

ดินลูกรังและดินร่วนปนทราย 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเหล่ามีสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ทำให้ปัจจัยการผลิต

โดยเฉพาะดินไม่ดี  ขาดความอุดมสมบูรณ์  ปริมาณฝนน้อย  น้ำไม่เอื้ออำนวยต่อการผลิตที่

เท่าที่ควร เกิดภัยธรรมชาติ  เช่น  ฝนแล้ง  น้ำท่วม  ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย  และ

ได้ผลผลิตน้อย 

ลักษณะของดนิ 

  ดินมี 2 ลักษณะคือดินร่วนปนทรายและดินหินปนทราย สภาพของดินไม่สมบูรณ์

เนื่องจากมีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรจำนวนมากและทำให้มีการสะสมของสารเคมี

จำนวนมาก    

ด้านการเมือง/การปกครอง 

เขตการปกครอง  

 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน  17  หมู่  ได้แก่ 

   หมู่ที่  1  บ้านเหล่า 

   หมู่ที ่ 2  บ้านดงบัง 

   หมู่ที ่ 3  บ้านถ่อน 

   หมู่ที ่ 4  บ้านคำเม็กใหญ่ 

   หมู่ที ่ 5  บ้านหนอแวง   

   หมู่ที ่ 6  บ้านดงบาก 

   หมู่ที ่ 7  บ้านโพนบก 

   หมู่ที ่ 8  บ้านหนองผอื 

หมู่ที ่ 9  บ้านคำเม็กน้อย 

   หมู่ที ่ 10  บ้านหนองแวงน้อย 

   หมู่ที ่ 11  บ้านโพนใหม่ 
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   หมู่ที ่ 12  บ้านดงบากน้อย 

   หมู่ที ่ 13  บ้านเหล่าอุดม 

   หมู่ที ่ 14  บ้านดงบากวังแสง 

   หมู่ที ่ 15  บ้านดงบังใหม่ 

   หมู่ที ่ 16  บ้านหนองแวง 

   หมู่ที ่ 17  บ้านเหล่าพัฒนา 

แบบประเภทหมู่บ้าน 

 -  หมู่บ้าน  อพป.     จำนวน 17 แห่ง   -    หมู่บ้าน  ปชด - แห่ง 

 -  หมู่บ้านปลอดยาเสพติด   17 แห่ง   -    หมู่บ้านแผ่นดินทอง    -   แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



21 

 

การเลือกตั้ง 

  อบต.ขนาดกลาง 
 

  

  

 

 

 
 

- ประธาน      - นายก อบต. 1  คน 

 - รองประธาน      - รองนายก2  คน 

 - เลขานุการ      - เลขานุการฯ1  คน 

 - สมาชิก  

 - มีวาระ  4  ปี 

 

 

  

 

 

 

 

 

                       

  

 

 

 1.นายเรอืงศลิป์  คะโยธา   ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 

 2.นายอำนวย   ผ่องแผว้    ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 

 3.นายสมอน    พระลาโหน ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 

 4.นายศรีสุวรรณ   อาวะสาร  ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า 

 

อบต.บ้านเหล่า 

สภา  อบต. คณะผู้บริหาร 

ปลัด  อบต. 
 

  กองสวัสดิการสังคม กองช่าง 
 

       กองคลัง 
 

สำนักปลัด 
 -ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์

-ฝ่ายสวสัดิการภาพเด็ก
และเยาวชน 
-ฝ่ายสวสัดิการและ
พัฒนาชุมชน 

- ฝ่ายก่อสร้าง 
- ฝ่ายออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
- ฝ่ายประสานงาน 
- ฝ่ายผังเมือง 

- ฝ่ายบัญชี 
- ฝ่ายการเงิน 
- ฝ่ายทะเบียน 
ทรัพย์สินและพัสด ุ
- ฝ่ายพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายกฎหมายและคด ี
- ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
- ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
- ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม 
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    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าเหล่า 

  1.นายสุวรรณ  นนทะคุณ ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลหมู่ 10 

  2. นายบุญห่วง  สนิไชย ตำแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบล หมู่ 2 

  3.นายโกวิทย์    ทรานุกร ตำแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล   หมู่ 16 

  4. นางสาวสุภาดา สาระพัฒน์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 1 

  5. นายสมหมาย  ขันตี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 1 

  6. นายบุญเรอืง  สุนสิน  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 2 

  7. นายสุรพล     พิมจันนา  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 3 

  8. นายสุดใจ  ไวยะ     ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 3 

  9. นายสง่า  อัคติ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 4 

  10.นายอำนวย   วงค์ราศี ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 4 

  11. นายวีระ  โครตพัฒน์  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 5 

  12. นายไกร  แผ่นดี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 5 

  13. นายสุบรรณ  แก้วอุดม ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 6 

  14. นายทองปาน  ชาวประมง ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 6 
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  15. นายอดุลย์  จันทจร  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 7 

  16. นายสมเดช  มาตรา  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 7 

  17. นายวาสน์  สอนคำ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 8 

  18. นายอำนวย  คงสุวรรณ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบล   หมู่ 8 

  19. นายบุญมา  ทานัง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 9 

  12.นางสาวทองใหม่  ทองโคตร ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 9 

  21.นายสงค์  บุตตะวัง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 10 

  22.นายเสถียร  เชยีงพฤกษ์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 11 

  23.นายจันทร์   แฟนภูเขียว ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 11 

  24.นายประดิษฐ์  มนิิชิต  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 12 

  25.นายธนพล  เหมอืนเหลา ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 12 

  26.นายณัฐภพ  คำเลิศ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 13 
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           27.นางยศ  คำภูแสน  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 13 

  28.นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 14   

                    29.นายสุบิน  เมืองศรมีาตร ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 14 

  30.นายมานิตย์  พรมจารีย์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 15     

                     31.นายศักดิ์ชัย   เผ่าพงษ์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 16 

  32.นางพรมมี   ภูน้ำต้น  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 16 

  33.นางนงคราญ  บุตะละ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 17 

  34.นายแดง  ชาประดิษฐ์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล  หมู่ 17 
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 ประชากร  

  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชาการ 

ตาราง 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชาการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  

อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 

ประชากร 

ปี่ 2565 
ครัว 

เรือน 
รวม 

หญิง ชาย 

1 บ้านเหล่า 210 212 414 422 

2 บ้านดงบัง 355 368 203 723 

3 บ้านถ่อน 490 549 300 1,039 

4 บ้านคำเม็ก 465 440 266 905 

5 บ้านหนองแวง 258 254 172 512 

6 บ้านดงบาก 508 501 249 1,009 

7 บ้านโพนบก 470 491 263 961 

8 บ้านหนองผอื 228 268 128 496 

9 บ้านคำเม็ก 250 265 145 515 

10 บ้านหนองแวง 590 589 332 1,179 

11 บ้านโพนใหม่ 415 423 223 838 

12 บ้านดงบากน้อย 370 349 188 719 

13 บ้านเหล่าอุดม 298 340 188 638 

14 บ้านดงบาก 354 409 178 763 

15 บ้านดงบัง 292 319 170 611 

16 บ้านหนองแวง 349 340 154 689 

17 บ้านเหล่าพัฒนา 332 327 178 647 

รวม 6,234 6,444 3,751 12,666 
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สภาพทางสังคม 

   การศึกษา 

              1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพืน้ที่ตำบลบ้านเหล่า  จำนวน  5  ศูนย์   

  2.โรงเรียนระดับอนุบาล      จำนวน  6  แห่ง   

  3.โรงเรียนระดับประถม      จำนวน  6  แห่ง    

  4.โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น     จำนวน  5  แห่ง 

  5.ศูนย์การศกึษานอกโรงเรียน     จำนวน  1  แห่ง  

 สาธารณสุข 

  ประเภทสถานพยาบาล 

  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / หมู่บ้าน  จำนวน    2 แห่ง    

ได้แก่ 

  1..  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า 

  2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 

  -  อัตราการมแีละใช้สว้มราดน้ำ    ร้อยละ   100 

     
 

 อาชญากรรม 

        ไม่มี 

 ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติและมีการระบาดของยาเสพติดที่แพร่หลาย 

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ได้ให้ความรูเ้กี่ยวกับโทษของยาเสพติดโดยมีกลุ่มยาเสพติดอยู่ 3 ประเภท 

  1.กลุ่มเสี่ยง ได้แก่  นักเรียน 

  2.กลุ่มเผา้ระวัง  ได้แก่ เยาวชน 

  3.กลุ่มบำบัด 
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การสังคมสงเคราะห์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  ได้มกีารสงเคราะห์เบีย้ยังชีพให้กับผูไ้ด้รับ

สิทธิในการรับ   เบีย้ดังนี้ 

  1.เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ   จำนวน 17  หมู่บ้าน 

  2.เบีย้ยังชีพผู้พิการ จำนวน 17  หมู่บ้าน 

  3.เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 17  หมู่บ้าน 

ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

 การคมนาคมขนส่ง 

ถนนสายที่   1   เป็นถนนลาดยาง   สายสว่าง  - กุดเรือคำ  ผ่านบ้านดงบัง ,บ้าน

คำเม็กน้อย, 

บ้านคำเม็กใหญ่  บ้านเหล่า , บ้านถ่อน, บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 5,10,16 

 ถนนสายที่  2    เป็นถนนลาดยาง  เชื่อมระหว่างบ้านดงบัง – บ้านดงบาก 

 ถนนสายที่  3    เป็นถนนลาดยาง  เชื่อมระหว่างบ้านคำเม็กใหญ่ – บ้านโคกไชวาน 

 ถนนสายที่  4    เป็นถนนลาดยาง  เชื่อมระหว่างบ้านเหล่า – บ้านโสก 

 ถนนสายที่  5    เป็นถนนลาดยาง  เชื่อมระหว่างบ้านเหล่า – บ้านโพนบก ,      

บ้านโพนใหม่ 

 ถนนสายที่  6    เป็นถนนลูกรัง     เชื่อมระหว่างบ้านหนองแวง  หมู่ที่ 10 –      

บ้านดงบาก 

 ถนนสายที่  7     เป็นถนนลาดยาง  เชื่อมระหว่างบ้านหนองแวง หมู่ที่ 10-บ้านหนอง

บังงาม 

การไฟฟ้า 

              จำนวนครัวเรอืนที่มไีฟฟ้าใช้   จำนวน  17  หมู่บ้าน   

ประปา 

    จำนวนครัวเรอืนที่มีน้ำประปาใช้   จำนวน  17  หมู่บ้าน    
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          โทรศัพท์ 

  ประชาชนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้    จำนวน  17  หมู่บ้าน   

         ระบบโลจสิติกส ์(Logistics)หรอืการขนส่ง 
 

 มีไปรษณีย์ประจำตำบลบ้านเหล่า  1  แห่ง 

 ระบบเศรษฐกิจ 

          การเกษตร 

การกสิกรรมพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว  อ้อย  ยางพารา มันสำปะหลัง 

          การประมง 

  มีการเลี้ยงปลานำ้จดืและปลาธรรมชาติส่วนใหญ่ไว้บริโภคในครัวเรือน 

          การปศุสัตว์ 

   ได้แก่ การเลี้ยงโค  กระบือ  ไก่  เป็ด  สุกร  

 

 การบรกิาร 

มีการบริการ wifi ฟรีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าและการบริการ

รถ EMS ในการส่งผู้ป่วยในพืน้ที่ตำบลบ้านเหล่าการบริการรถกระเช้าไฟฟ้าและการบริหาร

รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 

          การท่องเที่ยว 

1.  รอยพระพุทธบาท   วัดภูกำพร้า (ทางศาสนา)  บ้านเหล่า  หมู่ที่ 1 

2. อ่างเก็บน้ำหว้ยอีพัน  ตามโครงการพระราชดำริ(ทางแหล่งนำ้-

เกษตรกรรม) 

          อุตสาหกรรม 

มีลานรับซือ้ยางพารา 2 แห่ง 

 1.บ้านดงบัง  หมู่ที่ 2 

 2.บ้านคำเม็ก  หมู่ที่ 9 
 

          มีลานรับซือ้อ้อย 2 แห่ง  
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 1.บ้านดงบังหมู่ที่ 2 

 2.บ้านเหล่า  หมู่ที่ 13 

          มีลานรับซือ้มัน 4 แห่ง 

 1.บ้านดงบาก หมู่ที่ 6 

 2.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 

 3.บ้านหนองแวง หมู่ที่16 

 4.บ้านเหล่า   หมู่ที่ 13 

          มีลานรับซือ้ข้าวเปลือก 2 แห่ง      

  1.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 

  2.บ้านหนองแวง หมู่ที่ 16  

          การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 

1.กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายทอมอื 

 2.กลุ่มอาชีพผา้ฝา้ยย้อมครามธรรมชาติ 

 3.กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์และกะลามะพร้าว 

 4.กลุ่มอาชีพจักรสานผู้สูงอายุ 

 5.กลุ่มเย็บผา้จักรอุตสาหกรรม 

 6.กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก 

 7.กลุ่มผลิตดอกไม้จากถุงน่อง 

 8.กลุ่มแปรรูปผลิตจากปลาส้ม 
 

          แรงงาน 

    1.เครื่องจักร 

2.แรงงานคน 

 ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 

          การนับถือศาสนา 

               นับถือศาสนาพุทธ       99.88 % 

      นับถือศาสนาคริสต์        0.12 % 
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          ประเพณีและงานประจำปี 

     บุญเดือน 12  คลอง 13  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์  งานบุญ  

ผะเหวดสันดร   งานบุญกฐิน  งานบุญเข้าพรรษา  งานบุญออกพรรษา  งานบุญข้าวประดับดิน  

งานก่อประสาททราย 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น 

      มีผ้าฝา้ยย้อมครามธรรมชาติ 

สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

      1.ผา้ฝา้ยทอมอื 

   2.ผา้ฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ 

   3.กะลามะพร้าวแปรรูป 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

          น้ำ 

1.บ่อน้ำ     จำนวน 43  แห่ง 

  2.บ่อบาดาล    จำนวน  51  แห่ง 

  3.ฝาย/ทำนบ    จำนวน  40  แห่ง 

  4.ประปาหมู่บ้าน   จำนวน 10  แห่ง  

  5.จำนวนแหล่งนำ้ธรรมชาติ เช่น หว้ย หนอง คอลง บึงฯลฯ จำนวน   

32  แห่ง  

  6.ประปาถ่ายโอนให้ อบต.  จำนวน    6  แห่ง 

  7.ประปาบ่อผวิดินถ่ายโอนให ้อบต. จำนวน  2  แห่ง  

          ปา่ไม ้

     เป็นป่าเบญจพรรณ 

  ภูเขา 

              ไม่มี 
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          ทรัพยากรธรรมชาติ 

   (1) ทรัพยากรน้ำ 

ในปัจจุบันลำห้วยเกิดการตื้นเขินและแห้งแล้งมากในฤดูแล้ง ในช่วงหน้าฝนน้ำ

ท่วมพื้นที่ทำการเกษตร ส่วนในฤดูน้ำแล้งน้ำจะเหือดแห้ง ทำให้ไม่มีน้ำ

เพียงพอในการทำการเกษตร 

(2) ทรัพยากรป่าไม้ 

พืน้ที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลง การเผาป่า การบุกรุกทำลายป่า เพื่อต้องการที่ดิน

เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร ปัจจุบันได้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้

จัดโครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  

งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 กิตติธัช  อิ่มวัฒนกุล(2553) ศกึษาวิจัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อ

การให้บริการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโนนไทย

จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ด้านโครงสร้าง

พื้นฐานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านถนน ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง และด้านประปา  อีกทั้ง ระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนของแต่ละตำบล ในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อใช้เป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาการให้บริการด้าน

โครงสรา้งพื้นฐานให้มปีระสิทธิภาพและสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่ประชาชนต่อไป 

นพดล อินจันทร์ และคณะ (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการค้นคว้า

เอกสารจดหมายเหตุ ในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด และในรายด้านอันดับที่ 1 คือ 

ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ 

ประเด็นที่ 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อยู่ในระดับ มากที่สุด ประเด็นที่ 1 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับ มากที่สุด และประเด็นที่ 

3 ความพึงพอใจด้านการอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับ มากที่สุดตามลำดับ และในราย

ข้อ 3 อันดับแรก พบว่า อันดับที่ 1 คือ ข้อ 2.1 ความสุภาพเรียบร้อย อัธยาศัยอยู่ในระดับ 

มากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ 2.2 ความกระตอืรอืร้น ความเอาใจใส่ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
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 แวหะมะ จนิาเว และอริยา คูหา (2553) ศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อ

บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กรณีศึกษาประชาชนใจเขตอำเภอยี่งอ 

จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ทั้งรายด้านและภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จำแนก

ตามอายุ และการศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขณะที่จำแนก

ตามเพศ และรายได้ไม่แตกต่างกัน 

 อัษฏา ผาใต้ และจิตติ กิตติเลิศไพศาล (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชา

ชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตองโขบ 

อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุก

ด้าน เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตองโขบ 

จำแนกตามรายได้ และเขตที่อยู่อาศัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขณะที่จำแนกตามเพศ และอาชีพไม่แตกต่างกัน 

 นภดล สาริบุตร (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการของเทศบาล นครอุบลราชธานีผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความ

พึงพอใจในบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยด้านสาธารณูปโภคประชาชนส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจงานบริการก่อสร้าง หรือบูรณะซ่อมแซม  งานรักษาความสะอาด

ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการถัง และที่ทิ้งขยะบริการการเก็บ และขนขยะการเก็บ

ค่าธรรมเนียม เก็บขยะในระดับสูงกว่า ร้อยละ 70 ด้านงานไฟฟ้า และแสงสว่างประชาชน

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจงานบริการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ร้อยละ 74.46 ด้านงาน

ระบบจราจรประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจงานบริการติดตั้ง สัญญาณไฟจราจรถนน

ตรอกซอยร้อยละ 72.66 ด้านงานก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดประชาชน ส่วน ใหญ่มี

ความพึงพอใจงานบริการ การจัดภูมทิัศน์และบริเวณลานกีฬาให้สวยงามสะอาดใช้งานได้ดี

ร้อยละ 82.88 ด้านบริการเฉพาะด้านประชาชนมีความพึงพอใจในระดับสูงถึงร้อยละ 80 

ขึน้ไป ในบริการการขอ อนุญาตปลูกสร้างต่อเติมดัดแปลงรื้อถอน และควบคุมดูแลอาหาร 

และบริการการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรอืค่าปรับเกี่ยวกับเรื่องอากร  
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                                     บทที่  3  

วิธีดำเนินการศกึษา 
   

 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงสำรวจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล   

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย  งานด้าน

บริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร งานด้านบริการให้ข้อมูลด้าน

การศึกษา และงานด้านบริการสาธารณปะปา โดยมีรายละเอียดการดำเนินการศึกษาตาม

ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

 1.  ข้อมูลที่ใชใ้นการศกึษา  

 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน  

 4.  วิธีการสุ่มตัวอย่าง   

 5.  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 6.  การวิเคราะห์ขอ้มูล  

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
 

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั ้งนี ้คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่ม

ตัวอย่างของประชาชนในเขตพื ้นที ่บริการของความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  

โดยศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนในพืน้ที่ที่มีต่อการใหบ้ริการของความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญ

ศิลป์  จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า       

งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา และงานด้าน

บริการสาธารณปะปา โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

 ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ จำนวนประชากรในเขตพื้นที่บริการ

ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำบลบ้านเหล ่า  อำเภอเจร ิญศิลป ์  จ ังหว ัดสกลนคร            

จำนวน 12,666 คน โดยทำการสุ่มอย่างแบบบังเอิญ ตามบัญชีรายชื่อของผู้มารับบริการ

งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร งานด้านบริการให้ข้อมูล

ด้านการศึกษา และงานด้านบริการสาธารณปะปา ดังนี้ 
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ตาราง 3.1 จำนวนกลุ่มตัวอย่างผูม้ารับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอ

เจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 

กลุ่มตัวอย่าง 

 เนื่องจากประชากรที่ใช้ในการศกึษามีจำนวนมาก ดังนัน้ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงใช้วิธี

ของ Taro Yamane เพื่อหาจำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด โดยได้กำหนด

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 

ประชากร 

ปี่ 2565 
ครัว 

เรือน 
รวม 

หญิง ชาย 

1 บ้านเหล่า 210 212 414 422 

2 บ้านดงบัง 355 368 203 723 

3 บ้านถ่อน 490 549 300 1,039 

4 บ้านคำเม็ก 465 440 266 905 

5 บ้านหนองแวง 258 254 172 512 

6 บ้านดงบาก 508 501 249 1,009 

7 บ้านโพนบก 470 491 263 961 

8 บ้านหนองผอื 228 268 128 496 

9 บ้านคำเม็ก 250 265 145 515 

10 บ้านหนองแวง 590 589 332 1,179 

11 บ้านโพนใหม่ 415 423 223 838 

12 บ้านดงบากน้อย 370 349 188 719 

13 บ้านเหล่าอุดม 298 340 188 638 

14 บ้านดงบาก 354 409 178 763 

15 บ้านดงบัง 292 319 170 611 

16 บ้านหนองแวง 349 340 154 689 

17 บ้านเหล่าพัฒนา 332 327 178 647 

รวม 6,234 6,444 3,751 12,666 
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ความคลาดเคลื ่อนของการสุ ่มกลุ ่มตัวอย่างที ่ยอมให้เก ิด ระหว่างค่าจริงและค่า

โดยประมาณร้อยละ 0.05 ตามสูตร 

( )2
1 eN

N
n

+
=  

  โดยกำหนดให้       n คือ  จำนวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่

ต้องการ 

                          N      คือ   จำนวนประชากรทั้งหมด 

                         e       คือ  ค่าความคลาดเคลื่อน 

จากสูตร     n   = 
( )

2

12666

1 12666 0.05+
 

          

   n   =    397.83   ≈   400 

 ดังนัน้ใช้จำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ    400  คน 

 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรอย่าง

เป็นสัดส่วน เพื่อให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน โดยทำการเก็บแบบสอบถาม

ทั้งหมดจำนวน 400 ชุด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะสุ่มประชากรในแต่ละงาน ด้วย

วิธีการสุ่มแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling)  

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้ศึกษาค้นคว้า

สร้างขึ ้นโดยศึกษาจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง นำมาสร้างเป็น

แบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมี

ทั้งในส่วนที่เป็นแบบสอบถามปลายปิด และแบบสอบถามปลายเปิด มีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า       

 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ขอ้มูลข่าวสาร   
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 ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ข้อมูลด้าน

การศกึษา  

 ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณปะปา 

 

 สำหรับตอนที่ 1-5 ใช้มาตราวัดแบบ Likert ให้ค่าน้ำหนักความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการ โดยถือเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 

  ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 

  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

  ระดับความพึงพอใจนอ้ย  2 คะแนน 

  ระดับความพึงพอใจนอ้ยที่สุด 1 คะแนน 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ตามแบบสอบถาม

ที่ได้สร้างขึ้น โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2565 

โดยการออกสัมภาษณ์ประชาชนที่มารับบริการหรือการใหบ้ริการนอกสถานที่ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ตามขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ของแต่ละหมู่บ้านที่ได้จากการสุ่ม 

การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล 
 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการคำนวณผลจากการศึกษา

ค้นคว้าในครั ้งนี ้ โดยใช้ค่าสถิติ คือ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพื่อวัดค่าการกระจายของข้อมูล  
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 การประเมินผล 

 สำหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้หาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในแต่ละ

ด้าน และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยแต่ละ

ระดับเป็น 5 โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมิน (บุญชม  ศรีสะอาด. 

2545 : 65) ดังนี้ 

 ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.51 – 5.00  แปลว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51 – 4.50  แปลว่า มีความพึงพอใจมาก 

 ความพึงพอใจเฉลี่ย 2.51 – 3.50  แปลว่า มีความพึงพอใจปานกลาง 

 ความพึงพอใจเฉลี่ย 1.51 – 2.50   แปลว่า มีความพึงพอใจน้อย 

 ความพึงพอใจเฉลี่ย 1.00 – 1.50   แปลว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ร้อยละ   ( Percentage )  ใช้สูตร (บุญชม  ศรสีะอาด.  2545  :  104 ) 

   P   =   100
N

f
  

 เมื่อ   P        แทน    รอ้ยละ 

   f         แทน     ความถี่ที่ต้องการแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 

   N        แทน    จำนวนความถี่ทั้งหมด 

 ค่าเฉลี่ย    (Mean )    ใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  105 ) 

            =       
N

 
 

 เมื่อ        แทน      ค่าเฉลี่ย 

      แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   N แทน  จำนวนคะแนน 

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( Standard Deviation ) ใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด.  

2545  :  106 ) 

   S.D.       =      
( )

( )1NN

N
22

−

−   

 เมื่อ  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X แทน คะแนนแต่ละตัว 

   N แทน จำนวนคะแนน 

        แทน     ผลรวม 
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บทที่  4 

ผลการศกึษา 
 

 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเชิงสำรวจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความ

พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอ

เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 งาน ประกอบด้วย งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า 

งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา และงานด้าน

บริการสาธารณปะปา   ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ตาม

แบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือน

กันยายน 2565 โดยการออกสัมภาษณ์ประชาชนทุกหมู่บ้าน ใช้แบบสอบถามทั้งหมด

จำนวน 400 ชุด นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูล จำแนกผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 

6 ตอน ดังต่อไปนี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม 

 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า       

 ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ขอ้มูลข่าวสาร   

 ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ข้อมูลด้าน

การศกึษา  

 ตอนที่ 6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณปะปา  
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ผู ้ศึกษาได้ทำการสอบถามข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามดังตาราง

แสดงผลการศกึษา ดังต่อไปนี้ 

ตาราง 4.1 จำนวนร้อยละของเพศผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

เพศของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

ชาย 135 33.75 

หญิง 265 66.25 

รวม 400 100.0 
  

 จากตาราง 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จำนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 135 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.75 

ตาราง 4.2 จำนวนรอ้ยละของอายุผูต้อบแบบสอบถาม 
 

อายุของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่า 20  ปี 23 5.75 

อายุ 20 – 29 ปี 40 10.00 

อายุ 30 – 39 ปี 63 15.75 

อายุ 40 – 49 ปี 130 32.50 

อายุ 50 – 59 ปี 78 19.50 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 66 16.50 

รวม 400 100.0 
    

 จากตาราง 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่มี

อายุระหว่าง 40 – 49 ปี จำนวน 130  คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.50 รองลงมาอายุระหว่าง 50 

- 59 ปีจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ถัดไปคือ  อายุ 60 ปีขึ้นไป  จำนวน 66 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 16.50  อายุระหว่าง 30 - 39 ปี  จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75   

และลำดับสุดท้ายคือ อายุต่ำกว่า 20  ป ีจำนวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.75 ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.3 จำนวนรอ้ยละของการศึกษาผูต้อบแบบสอบถาม 

การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 127 31.75 

มัธยมศกึษาตอนต้น 67  16.75  

มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า 87  21.75  

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 62  15.50  

ปริญญาตรี          47  11.75  

สูงกว่าปริญญาตรี 10  2.50  

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่

การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาจำนวน 127  คน คิดเป็นร้อยละ 31.75  รองลงมา

การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.75 ถัดไปคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 ลำดับ

ถัดไปคือ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50  ระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 และสูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน 10  คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 2.50  ตามลำดับ  
 

ตาราง 4.4 จำนวนรอ้ยละของอาชีพผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

รับราชการ/พนักงานของรัฐ      30  7.50  

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 14  3.50  

พนักงานงานบริษัทเอกชน      28  7.00  

เกษตรกรรม 130  32.50  

ประกอบธุรกิจส่วนตัว       69  17.25  

รับจ้างทั่วไป 114  28.50  

รวม 400 100.0 
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 จากตาราง 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่มี

อาชีพเกษตรกรรม  จำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50  รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป 

จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50  อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว  จำนวน 69 คน คิด

เป็นร้อยละ 17.25 รับราชการ/พนักงานของรัฐ   จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

พนักงานงานบริษัทเอกชน   จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00  และลำดับสุดท้ายคือ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.50  ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.5 จำนวนรอ้ยละของรายได้ผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 2,000 บาท       18  4.50  

ระหว่าง 2,000 – 4,000 บาท 48  12.00  

ระหว่าง 4,001 – 6,000 บาท      126  31.50  

ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท 98  24.50  

ระหว่าง 8,001 – 10,000 บาท      76  19.00  

มากกว่า 10,000 บาท 34  8.50  

รวม 400 100.0 
 

 จากตาราง 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่มี

รายได้ระหว่าง 4,001 – 6,000 บาท  จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50  รองลงมามี

รายได้ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท  จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50  มีรายได้

ระหว่าง 8,001 – 10,000 บาท  จำนวน 76  คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มีรายได้ระหว่าง 

2,000 – 4,000 บาท จำนวน 48  คน คิดเป็นร้อยละ 12.00   และลำดับสุดท้าย มีรายได้

น้อยกว่า 2,000 บาท  จำนวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.50 ตามลำดับ 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร  

โดยภาพรวม 
 

ตาราง 4.6 ภาพรวมของการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอ

เจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 
 

การให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า  4.838 0.10 96.76 มากที่สุด 

งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร  4.840 0.12 96.80 มากที่สุด 

งานด้านบริการให้ข้อมูลด้าน

การศกึษา  
4.848 0.09 96.96 มากที่สุด 

งานด้านบริการสาธารณปะปา  4.839 0.11 96.78 มากที่สุด 

โดยรวม 4.841 0.11 96.83 มากที่สุด 
  

 จากตาราง 4.6 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.841 คิดเป็นร้อยละ 96.83 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อ

จำแนกเป็นรายด้านความพึงพอใจมากที่สุด คือ งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา 

ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.848  คิดเป็นร้อยละ 96.96 ความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที ่สุด 

รองลงมาคือ งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.840 คิดเป็นร้อยละ 

96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไปคือ งานด้านบริการสาธารณปะปา 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.839 คิดเป็นร้อยละ 96.78 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และ

ลำดับสุดท้ายคือ งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.838 คิดเป็นร้อยละ 

96.76 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ตามลำดับ 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้าน

บริการสาธารณไฟฟ้า   
 

ตาราง 4.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า โดยภาพรวม 
 

การให้บริการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.834 0.10 96.68 มากที่สุด 

ด้านช่องทางใหบ้ริการ 4.843 0.11 96.86 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.843 0.08 96.86 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.834 0.09 96.68 มากที่สุด 

โดยรวม 4.838 0.10 96.76 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 4.7 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

สาธารณไฟฟ้า  โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.838 คิดเป็นร้อยละ 96.76 ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน

ช่องทางให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.843 คิด

เป็นร้อยละ 96.86 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการ

ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.834 คิดเป็นร้อย

ละ 96.68 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   ดังตาราง 4.8-4.11 ดังนี้ 
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ตาราง 4.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า   

 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึง

ได้ง่าย 
4.87 0.24 97.40 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.83 0.15 96.60 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการ

ให้บริการ 
4.84 0.26 96.80 มากที่สุด 

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง 4.82 0.27 96.40 มากที่สุด 

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการ

ให้บริการ 
4.81 0.25 96.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.834 0.10 96.68 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4.8 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

สาธารณไฟฟ้า  ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.834 คิดเป็นร้อยละ 96.68 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

จำแนกเป็นรายข้อจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ขั้นตอน

การให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คดิเป็นรอ้ยละ 97.40 ความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการ

ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

และลำดับสุดท้าย คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 

96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
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ตาราง 4.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า   

ด้านช่องทางให้บริการ   
 

ด้านช่องทางการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง 4.88 0.08 97.60 มากที่สุด 

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลาย

เหมาะสมและเพียงพอ 
4.85 0.11 97.00 มากที่สุด 

3. ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ 4.83 0.06 96.60 มากที่สุด 

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 4.81 0.14 96.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.843 0.11 96.86 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4.9 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

สาธารณไฟฟ้า  ด้านช่องทางให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.843 คิดเป็นร้อยละ 96.86 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

จำแนกเป็นรายข้อจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  ช่อง

ทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ การใช้ระบบสารสนเทศที่หลากหลาย

เหมาะสมและเพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที ่สุด และลำดับสุดท้าย คือ ความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นรอ้ยละ 96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
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ตาราง 4.10 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า   

ด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. เจ้าหน้าที่ตอ้นรับด้วยอัธยาศัยที่ด ีสุภาพ ยิม้

แย้มแจ่มใส 
4.88 0.13 97.60 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้นในการ

ให้บริการ 
4.87 0.14 97.40 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน 
4.85 0.11 97.00 มากที่สุด 

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหาการ

ให้บริการ 
4.81 0.10 96.20 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 4.83 0.08 96.60 มากที่สุด 

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.05 96.40 มากที่สุด 

โดยรวม 4.843 0.08 96.86 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4.10 พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณ

ไฟฟ้า  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.843 คิดเป็นรอ้ยละ 96.86 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นราย

ข้อจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต้อนรับด้วย

อัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ เจ้าหนา้ที่เต็มใจ ยินดี และกระตือรือร้น

ในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด และลำดับสุดท้าย คือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.85 คิดเป็นรอ้ยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
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ตาราง 4.11 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า              

 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม

สามารถเดินทางมารับบริการได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

4.89 0.17 97.80 มากที่สุด 

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการ

ให้บริการ 
4.85 0.05 97.00 มากที่สุด 

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการ

ให้บริการ 
4.84 0.08 96.80 มากที่สุด 

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการ

ให้บริการที่ชัดเจน 
4.83 0.02 96.60 มากที่สุด 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ

ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ หอ้งน้ำ เป็นต้น 
4.82 0.11 96.40 มากที่สุด 

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์

ด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการชัดเจน

และเข้าใจง่าย 

4.83 0.06 96.60 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและ

เพียงพอ 
4.81 0.08 96.20 มากที่สุด 

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ

สะดวก 
4.80 0.06 96.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.834 0.09 96.68 มากที่สุด 

 

 จากตาราง 4.11 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

สาธารณไฟฟ้า  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวม
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.834 คิดเป็นร้อยละ 96.68 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

จำแนกเป็นรายข้อจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สถาน

ที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทางมารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ 

ความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 

97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย คือ ความทันสมัยของวัสดุ

อุปกรณ์ที่ใชใ้นการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้าน

บริการให้ข้อมูลข่าวสาร    
 

ตาราง 4.12 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ขอ้มูลข่าวสาร          

 โดยภาพรวม 
 

การให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.840 0.11 96.80 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.848 0.08 96.96 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.843 0.04 96.86 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.834 0.06 96.68 มากที่สุด 

โดยรวม 4.840 0.12 96.80 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 4.12 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้
ข้อมูลข่าวสาร โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.840 คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.848  คิดเป็นร้อยละ 96.96 ความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.843 คิดเป็นร้อย
ละ 96.86 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไปคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.840 คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับ
สุดท้าย คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.834  คิดเป็นร้อยละ 96.68  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน ดังตาราง 4.13-
4.16 ดังนี้ 
 

ตาราง 4.13  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ขอ้มูลข่าวสาร       

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึง

ได้ง่าย 
4.89 0.10 97.80 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.85 0.05 97.00 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการ

ให้บริการ 
4.83 0.11 96.60 มากที่สุด 

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง 4.82 0.12 96.40 มากที่สุด 

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการ

ให้บริการ 
4.81 0.18 96.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.840 0.11 96.80 มากที่สุด 

  

 จากตาราง 4.13  ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ข้อมูล

ข่าวสาร ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.840 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็น

รายข้อจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ขั ้นตอนการ

ให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย คือ 

ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 

96.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.14 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ขอ้มูลข่าวสาร          

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ด้านช่องทางการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง 4.88 0.12 97.60 มากที่สุด 

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลาย

เหมาะสมและเพียงพอ 
4.87 0.11 97.40 มากที่สุด 

3. ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ 4.83 0.03 96.60 มากที่สุด 

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ 4.81 0.09 96.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.848 0.08 96.96 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 4.14 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

ให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านช่องทางการใหบ้ริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวม

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.848 คิดเป็นร้อยละ 96.96 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อ

จำแนกเป็นรายข้อจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ช่อง

ทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ การใช้ระบบสารสนเทศที่หลากหลาย

เหมาะสมและเพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที ่สุด และลำดับสุดท้าย คือ ความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ 

ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60  มีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที ่สุด 

ตามลำดับ  
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ตาราง 4.15 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ขอ้มูลข่าวสาร          

ด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ 
 

ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. เจ้าหน้าที่ตอ้นรับด้วยอัธยาศัยที่ด ี

สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
4.89 0.12 97.80 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้น

ในการให้บริการ 
4.86 0.09 97.20 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน 
4.85 0.02 97.00 มากที่สุด 

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหาการ

ให้บริการ 
4.83 0.04 96.60 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 4.82 0.05 96.40 มากที่สุด 

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ 
4.81 0.09 96.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.843 0.04 96.86 มากที่สุด 
 

 

 จากตาราง 4.15  พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

ให้ข้อมูลข่าวสาร  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวม

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.843 คิดเป็นร้อยละ 96.86 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

จำแนกเป็นรายข้อจากความพึงพอใจมากที ่สุดไปหาน้อยที ่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

เจ้าหนา้ที่ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ด ีสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อย

ละ 97.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ลำดับถัดไป คือ เจ้าหนา้ที่เต็มใจ ยินดี และ

กระตือรือร้นในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด  และลำดับสุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมุ ่งมั ่นในการ
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ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือเท่ากับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด  ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.16 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ขอ้มูลข่าวสาร          

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม

สามารถเดินทางมารับบริการได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

4.89 0.05 97.80 มากที่สุด 

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการ

ให้บริการ 
4.87 0.06 97.40 มากที่สุด 

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการ

ให้บริการ 
4.84 0.04 96.80 มากที่สุด 

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการ

ที่ชัดเจน 
4.83 0.02 96.60 มากที่สุด 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ

ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ หอ้งน้ำ เป็นต้น 
4.82 0.05 96.40 มากที่สุด 

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์

ด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการชัดเจนและ

เข้าใจง่าย 

4.83 0.08 96.60 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและ

เพียงพอ 
4.80 0.04 96.00 มากที่สุด 

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ

สะดวก 
4.79 0.12 95.80 มากที่สุด 

โดยรวม 4.834 0.06 96.68 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4.16 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

ให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจ โดยรวม

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.834 คิดเป็นร้อยละ 96.68 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อ

จำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ สถานที่ตั้งของ

หน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทางมารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ลำดับถัดไป คือ ความ

สะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และลำดับสุดท้าย คือ ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการ

ให้บริการที่ชัดเจน และป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสารทาง

ราชการชัดเจนและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ตามลำดับ 

 

ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้าน

บริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา  
 

ตาราง 4.17 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ขอ้มูลด้านการศึกษา 

โดยภาพรวม 
 

การให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.852 0.08 97.04 มากที่สุด 

ด้านช่องทางใหบ้ริการ 4.855 0.02 97.10 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.857 0.08 97.14 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.836 0.06 96.72 มากที่สุด 

โดยรวม 4.848 0.06 96.96 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4.17 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ข้อมูล

ด้านการศึกษา โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.848 คิดเป็นร้อยละ 96.96 ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.857 คิดเป็นร้อยละ 97.14 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านช่องทางใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.855 คิดเป็นร้อยละ 

97.10 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไปคือ ด้านขั ้นตอนการให้บริการ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.852 คิดเป็นร้อยละ 97.04 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และ

ลำดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.836 คิดเป็น

ร้อยละ 96.72 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน ดังตาราง 

4.18-4.21 ดังนี้ 
 

ตาราง 4.18 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา  

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึง

ได้ง่าย 
4.89 0.05 97.80 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.87 0.05 97.40 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการ

ให้บริการ 
4.86 0.15 97.20 มากที่สุด 

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง 4.83 0.08 96.60 มากที่สุด 

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการ

ให้บริการ 
4.81 0.06 96.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.852 0.08 97.04 มากที่สุด 

 



56 

 

 จากตาราง 4.18  พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

ให้ข้อมูลด้านการศึกษา ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 

โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.852 คิดเป็นร้อยละ 97.04 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ขั้นตอนการ

ให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย คือ 

ความชัดเจนในการอธิบายขั ้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 

97.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.19 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา  

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ด้านช่องทางการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและ

ทั่วถึง 
4.90 0.06 98.00 มากที่สุด 

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลาย

เหมาะสมและเพียงพอ 
4.87 0.02 97.40 มากที่สุด 

3. ความหลากหลายของช่องทางการ

ให้บริการ 
4.84 0.05 96.80 มากที่สุด 

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการ

ให้บริการ 
4.81 0.08 96.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.855 0.02 97.10 มากที่สุด 
 

 

 จากตาราง 4.19  พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

ให้ข้อมูลด้านการศึกษา ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
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โดยรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.855 คิดเป็นร้อยละ 97.10 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ช่องทางการ

ให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คิดเป็นรอ้ยละ 98.00 ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การใช้ระบบสารสนเทศที่หลากหลายเหมาะสมและ

เพียงพอ ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.87 คิดเป็นร้อยละ 97.40 และลำดับสุดท้ายคือ ความ

หลากหลายของช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84  คิดเป็นร้อยละ 96.80 ความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.20 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา 

ด้านเจ้าหนา้ที่ให้บริการ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. เจ้าหน้าที่ตอ้นรับด้วยอัธยาศัยที่ด ี

สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
4.91 0.09 98.20 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และ

กระตอืรอืร้นในการให้บริการ 
4.87 0.04 97.40 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน 
4.85 0.06 97.00 มากที่สุด 

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหา

การให้บริการ 
4.88 0.07 97.60 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 4.82 0.05 96.40 มากที่สุด 

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ 
4.81 0.11 96.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.857 0.08 97.14 มากที่สุด 
 

 

 จากตาราง 4.20 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

ให้ข้อมูลด้านการศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
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โดยรวม ค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.857 คิดเป็นร้อยละ 97.14 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าที่

ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 คิดเป็นร้อยละ 98.20 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหาการ

ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 คิดเป็นร้อยละ 97.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

และลำดับสุดท้าย เจ้าหนา้ที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้นในการใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.87  คิดเป็นรอ้ยละ 97.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.21 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม

สามารถเดินทางมารับบริการได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

4.89 0.05 97.80 มากที่สุด 

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการ

ให้บริการ 
4.87 0.06 97.40 มากที่สุด 

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการ

ให้บริการ 
4.85 0.04 97.00 มากที่สุด 

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการ

ที่ชัดเจน 
4.86 0.02 97.20 มากที่สุด 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ

ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ หอ้งน้ำ เป็นต้น 
4.82 0.05 96.40 มากที่สุด 

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์

ด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการชัดเจนและ

เข้าใจง่าย 

4.81 0.08 96.20 มากที่สุด 
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7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและ

เพียงพอ 
4.79 0.04 95.80 มากที่สุด 

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ

สะดวก 
4.80 0.12 96.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.839 0.06 96.78 มากที่สุด 

 จากตาราง 4.21 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

ให้ข้อมูลด้านการศึกษา  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.839 คิดเป็นร้อยละ 96.78 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ สถานที่ตั้ง

ของหน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทางมารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.89  คิดเป็นร้อยละ 97.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 

ความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ในการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87  คิดเป็นร้อยละ 

97.40  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุด

การให้บริการที่ชัดเจน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86  คิดเป็นร้อยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

ตอนที่ 6 ความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้าน

บริการสาธารณปะปา 
 

ตาราง 4.22 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณปะปา               

โดยภาพรวม 
 

การให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.832 0.08 96.64 มากที่สุด 

ด้านช่องทางใหบ้ริการ 4.853 0.06 97.06 มากที่สุด 
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ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.838 0.11 96.76 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.838 0.13 96.76 มากที่สุด 

โดยรวม 4.839 0.11 96.78 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 4.22 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณ

ปะปา โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.839 คิดเป็นร้อยละ 96.78 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด  เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้าน

ช่องทางให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.853 คิดเป็นร้อยละ 97.06 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.838 คิดเป็นร้อยละ 96.76 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด และลำดับสุดท้าย คือ ด้านขั้นตอนการใหบ้ริการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.832 คิดเป็นร้อย

ละ 96.64 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน ดังตาราง 4.23-

4.26 ดังนี้ 
 

ตาราง 4.23 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณปะปา  

ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึง

ได้ง่าย 
4.89 0.11 97.80 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.85 0.06 97.00 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการ

ให้บริการ 
4.82 0.15 96.40 มากที่สุด 

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง 4.81 0.06 96.20 มากที่สุด 

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการ

ให้บริการ 
4.79 0.11 95.80 มากที่สุด 

โดยรวม 4.832 0.08 96.64 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4.23  พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

สาธารณปะปา ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวม

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.832 คิดเป็นร้อยละ 96.64 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

จำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ขั ้นตอนการ

ให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไป คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย คือ 

ความชัดเจนในการอธิบายขั ้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 

96.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.24 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณปะปา           

 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ด้านช่องทางการให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและ

ทั่วถึง 
4.89 0.26 97.80 มากที่สุด 

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลาย

เหมาะสมและเพียงพอ 
4.85 0.15 97.00 มากที่สุด 

3. ความหลากหลายของช่องทางการ

ให้บริการ 
4.86 0.06 97.20 มากที่สุด 

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการ

ให้บริการ 
4.81 0.38 96.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.853 0.06 97.06 มากที่สุด 
 

 

 จากตาราง 4.24  พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

สาธารณปะปา ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวม 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.853 คิดเป็นร้อยละ 97.06 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

จำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ช่องทางการ

ให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นรอ้ยละ 97.80 ความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความหลากหลายของช่องทางการให้บริการ ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย

คือ การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลายเหมาะสมและเพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  คิด

เป็นรอ้ยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
 

ตาราง 4.25 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณปะปา            

ด้านเจ้าหนา้ที่ให้บริการ 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้ม

แย้มแจ่มใส 
4.89 0.09 97.80 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และ

กระตอืรอืร้นในการให้บริการ 
4.85 0.14 97.00 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติงาน 
4.86 0.10 97.20 มากที่สุด 

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหา

การให้บริการ 
4.82 0.17 96.40 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 4.80 0.15 96.00 มากที่สุด 

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ 
4.81 0.11 96.20 มากที่สุด 

โดยรวม 4.838 0.11 96.76 มากที่สุด 
 

 

 จากตาราง 4.25 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

สาธารณปะปา ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม 
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ค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.838 คิดเป็นร้อยละ 96.76 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

จำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ ต้อนรับด้วย

อัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.80 ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คิดเป็นรอ้ยละ 97.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับ

สุดท้าย เจ้าหนา้ที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้นในการใหบ้ริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  คิด

เป็นรอ้ยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

 

ตาราง 4.26 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณปะปา            

 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร้อย

ละ 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสม

สามารถเดินทางมารับบริการได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

4.89 0.09 97.80 มากที่สุด 

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการ

ให้บริการ 
4.85 0.05 97.00 มากที่สุด 

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการ

ให้บริการ 
4.84 0.06 96.80 มากที่สุด 

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการ

ที่ชัดเจน 
4.86 0.14 97.20 มากที่สุด 

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ

ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ หอ้งน้ำ เป็นต้น 
4.82 0.10 96.40 มากที่สุด 

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์

ด้านข้อมูลข่าวสารทางราชการชัดเจนและ

เข้าใจง่าย 

4.83 0.04 96.60 มากที่สุด 
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7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและ

เพียงพอ 
4.81 0.15 96.20 มากที่สุด 

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความ

สะดวก 
4.80 0.11 96.00 มากที่สุด 

โดยรวม 4.838 0.13 96.76 มากที่สุด 

 จากตาราง 4.26 พบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการ

สาธารณปะปา ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวม

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.838 คิดเป็นร้อยละ 96.76 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

จำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ สถานที่ตั้งของ

หน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทางมารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.89  คิดเป็นร้อยละ 97.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ป้ายหรือ

สัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการที่ชัดเจน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการ

ให้บริการ เช่น ที่นั่งรอ ห้องน้ำ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.86  คิดเป็นร้อยละ 

97.20  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย ความสะอาดเรียบร้อยของ

พื้นที่ในการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  คิดเป็นร้อยละ 97.00 ความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ตามลำดับ 
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แนวทางยกระดับความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร   
 

ตาราง 4.27 ภาพรวมคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  

อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 

การให้บรกิาร ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
ระดับความ

พึงพอใจ 

งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า  4.838 0.10 96.76 มากที่สุด 

งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร  4.840 0.12 96.80 มากที่สุด 

งานด้านบริการให้ข้อมูลด้าน

การศกึษา  
4.848 0.09 96.96 มากที่สุด 

งานด้านบริการสาธารณปะปา  4.839 0.11 96.78 มากที่สุด 

โดยรวม 4.841 0.11 96.83 มากที่สุด 
 

 จากตาราง 4.27 พบว่า ภาพรวมคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ทุกงาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.841  คิดเป็นร้อยละ 96.83 

โดยสรุปได้ค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 

โดยทุกงานมีค่าสูงกว่าร้อยละ 95 ขึน้ไป หากพิจารณาจะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ควรปรับคุณภาพการให้บริการ งานด้าน

บริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ขอ้มูลข่าวสาร และงานด้านบริการสาธารณปะปา  

ด้วยการเพิ่มโครงการหรือกิจกรรมที่ให้บริการกับผู ้มารับบริการ  เช่น กิจกรรมการ

ให้บริการสาธารณไฟฟ้านอกสถานที ่ โครงการให้บริการข่าวสารในพื ้นที ่ให้บริการ 

ตลอดจนการบริการสาธารณปะปา พร้อมทั้งการเพิ่มบุคลากร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

งานในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านงานด้าน

บริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ขอ้มูลข่าวสาร และงานด้านบริการสาธารณปะปา  

ตลอดจดอุปกรณ์เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะข้อมูลงานด้านบริการสา

ธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข ้อมูลข่าวสาร  และงานด้านบริการสาธารณปะปา  
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ตลอดจนครุภัณฑ์สนับสนุนงานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ขอ้มูลข่าวสาร 

และงานด้านบริการสาธารณปะปา  ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่

ครอบคลุมงานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร และงานด้าน

บริการสาธารณปะปา  
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บทที่  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ซึ่งคณะผู้ศึกษาได้ทำการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ประชาชนที ่อยู ่ในเขตพื ้นที่

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  

สามารถสรุปผลการศกึษาตามลำดับ ดังนี้ 

  1. สรุปผล 

  2. อภปิรายผล 

  3. ข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผล 
 

 คณะผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 6 ตอน 

ได้แก่   

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม 

 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า       

 ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ขอ้มูลข่าวสาร   

 ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ข้อมูลด้าน

การศกึษา  

 ตอนที่ 6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณปะปา  
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  ผลการศกึษาพบว่า  

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 

265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 

 เมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุ  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี จำนวน 130  คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาอายุระหว่าง 50 - 59 ปีจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.50 ถัดไปคือ  อายุ 60 ปีขึ้นไป  จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50  อายุระหว่าง 30 

- 39 ปี  จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75   และลำดับสุดท้ายคือ อายุต่ำกว่า 20  ปี 

จำนวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.75 ตามลำดับ 

 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา

จำนวน 127  คน คิดเป็นร้อยละ 31.75  รองลงมาการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 ถัดไปคือ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 ลำดับถัดไปคือ ระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50  ระดับปริญญาตรี จำนวน 47 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.75 และสูงกว่าปริญญาตร ี จำนวน 10  คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50  ตามลำดับ  

 หากจำแนกตามอาชีพ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  จำนวน 130 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.50  รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั ่วไป จำนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50  

อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว  จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 รับราชการ/พนักงาน

ของรัฐ   จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 พนักงานงานบริษัทเอกชน   จำนวน 28 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.00  และลำดับสุดท้ายคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 14 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.50  ตามลำดับ 

 ขณะที่จำแนกตามระดับรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 4,001 – 6,000 บาท  

จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50  รองลงมามีรายได้ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท  

จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50  มีรายได้ระหว่าง 8,001 – 10,000 บาท  จำนวน 76  

คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 มีรายได้ระหว่าง 2,000 – 4,000 บาท จำนวน 48  คน คิดเป็น

ร้อยละ 12.00   และลำดับสุดท้าย มีรายได้น้อยกว่า 2,000 บาท  จำนวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 4.50 ตามลำดับ 

 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.841 

คิดเป็นร้อยละ 96.81 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อจำแนกเป็นรายด้านความ

พึงพอใจมากที่สุด คือ งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.848  คิด
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เป็นร้อยละ 96.96 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ งานด้านบริการให้

ข้อมูลข่าวสาร  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.840 คิดเป็นร้อยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด ลำดับถัดไปคือ งานด้านบริการสาธารณปะปา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.839 คิดเป็น

ร้อยละ 96.78 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และลำดับสุดท้ายคือ งานด้านบริการ

สาธารณไฟฟ้า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.838 คิดเป็นร้อยละ 96.76 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากที่สุด  ตามลำดับ 

 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า  โดย

ภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.838 คิดเป็นร้อยละ 96.76 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านช่องทางให้บริการ 

และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.843 คิดเป็นร้อยละ 96.86 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่ง

อำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.834 คิดเป็นร้อยละ 96.68 ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

 4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร โดย

ภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.840 คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื ่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  ด้านช่องทางการ

ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.848  คิดเป็นร้อยละ 96.96 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ที่สุด รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผูใ้หบ้ริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.843 คิดเป็นร้อยละ 96.86 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไปคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.840 คิดเป็นรอ้ยละ 96.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย 

คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.834  คิดเป็นร้อยละ 96.68  ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ตามลำดับ 

 5.ความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการให้ขอ้มูลด้านการศึกษา โดย

ภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.848 คิดเป็นรอ้ยละ 96.96 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.857 คิดเป็นร้อยละ 97.14 ความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที ่สุด 
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รองลงมาคือ ด้านช่องทางให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.855 คิดเป็นรอ้ยละ 97.10 ความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ลำดับถัดไปคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.852 คิดเป็นร้อยละ 97.04 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับสุดท้าย คือ 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือเท่ากับ 4.836 คิดเป็นรอ้ยละ 96.72 ความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

 6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร งานด้านบริการสาธารณปะปา โดย

ภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.839 คิดเป็นรอ้ยละ 96.78 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านช่องทางให้บริการ       

มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.853 คิดเป็นร้อยละ 97.06 ความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที ่สุด 

รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 

คือเท่ากับ 4.838 คิดเป็นร้อยละ 96.76 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับ

สุดท้าย คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.832 คิดเป็นรอ้ยละ 96.64 ความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 
 

 ภาพรวมคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอ

เจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกงาน อยู่ในระดับความ

พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.841  คิดเป็นร้อยละ 96.83 โดยสรุปได้ค่าร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป โดยทุกงานมีค่าสูงกว่าร้อย

ละ 95 ขึ้นไป หากพิจารณาจะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญ

ศิลป์  จังหวัดสกลนคร  ควรปรับคุณภาพการให้บริการ งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า 

งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร  และงานด้านบริการสาธารณปะปา  ด้วยการเพิ่ม

โครงการหรือกิจกรรมที่ให้บริการกับผู้มารับบริการ เช่น กิจกรรมการให้บริการสาธารณ

ไฟฟ้านอกสถานที่ โครงการให้บริการข่าวสารในพื้นที่ให้บริการ ตลอดจนการบริการสา

ธารณปะปา พร้อมทั ้งการเพิ ่มบุคลากร หรือผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องกับงานในด้านต่าง ๆ  

ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านงานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า 

งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร และงานด้านบริการสาธารณปะปา  ตลอดจดอุปกรณ์
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เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  

อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะข้อมูลงานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า      

งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร และงานด้านบริการสาธารณปะปา  ตลอดจนครุภัณฑ์

สนับสนุนงานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร และงานด้าน

บริการสาธารณปะปา  ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ครอบคลุมงาน

ด้านบริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการใหข้้อมูลข่าวสาร และงานด้านบริการสาธารณปะปา   

   ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของพบว่า องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร อยู่ในระดับมากที่สุดทุกงาน และทุก

ด้าน เพราะ ผู้รับบริการได้รับบริการจากพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  

อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเต็มใจในการให้บริการ 

ผู้ให้บริการมีความรู้และความชำนาญในงานที่ตนปฏิบัติจึงส่งผลที่ดีต่อความพึงพอใจของ

ผูร้ับบริการโดยภาพรวม โดยผู้ใหบ้ริการยึดหลักพื้นฐานที่เป็นหัวใจนำไปสู่ความสำเร็จของ

การบริการที่มีคุณภาพ  โดยนำเอาคำว่า  “บริการ” ที่ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service”  

มาแยกตัวอักษรแต่ละตัวเป็นคำขึ้นต้นขององค์ประกอบ ของความสำเร็จในการบริการ      

1. ความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการ (Satisfaction) 2. ความคาดหวังของผู ้ให ้บร ิการ 

(Expectation) 3. ความพร้อมในการบริการ (Readiness) 4. ความมีคุณค่าของการบริการ 

(Values) 5. ความสนใจต่อการบริการ (Interest) 6. ความมีไมตรีจ ิตในการบริการ 

(Courtesy) 7. ความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานบริการ (Efficiency)   (วีระพงษ์   

เฉลิมจิระรัตน์.  2539 : 108)  

ข้อเสนอแนะ 

 

 1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของพบว่า องค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร ทุกงาน 

 2. หน่วยงานควรนำผลการสำรวจความพึงพอใจมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  เพื่อให้ข้าราชการ 

พนักงาน เจ้าหนา้ที่และลูกจ้างทราบถึงปัญหา อุปสรรค พัฒนาการของแต่ละประเด็น และ

การปฏิบัติงานในส่วนราชการของตน เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน การให้บริการ

ประชาชนให้ดียิ่งขึน้ 
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 3. หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการ

ให้บริการประชาชน และสนับสนุนองค์ความรู้ที่เหมาะสมแก่หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 4.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

ควรกําหนดนโยบายและคู่มอืการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดฝกึอบรมให้ความรู้ด้าน

การให้บริการแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในด้านต่างๆอย่าง

พึงพอใจ 

 5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  

ควรปรับคุณภาพการให้บริการ งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข้อมูล

ข่าวสาร และงานด้านบริการสาธารณปะปา  ด้วยการเพิ ่มโครงการหรือกิจกรรมที่

ให้บริการกับผู ้มารับบริการ เช่น กิจกรรมการให้บริการสาธารณไฟฟ้านอกสถานที่ 

โครงการให้บริการข่าวสารในพื้นที่ใหบ้ริการ ตลอดจนการบริการสาธารณปะปา พร้อมทั้ง

การเพิ่มบุคลากร หรอืผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องกับงานในด้านต่าง ๆ  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์และสิ่ง

อำนวยความสะดวกทางด้านงานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า  งานด้านบริการให้ข้อมูล

ข่าวสาร และงานด้านบริการสาธารณปะปา  ตลอดจดอุปกรณ์เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการ

สื่อสารข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัด

สกลนคร โดยเฉพาะข้อมูลงานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร 

และงานด้านบริการสาธารณปะปา  ตลอดจนครุภัณฑ์สนับสนุนงานด้านบริการสาธารณ

ไฟฟ้า งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร และงานด้านบริการสาธารณปะปา  ซึ่งส่งผลต่อ

การยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ครอบคลุมงานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า งานด้าน

บริการให้ขอ้มูลข่าวสาร และงานด้านบริการสาธารณปะปา  
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บรกิารของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศลิป์  จังหวัดสกลนคร 

 

คำชี้แจง 

แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ซึ่งไม่ส่งผลใดๆ ต่อท่าน คณะผู้วิจัย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริงมาก

ที่สุด เพื่อว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และขอขอบพระคุณที่ท่าน

ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดทำเครื่องหมาย   ลงในช่อง  หรอืเติมข้อความลงในช่องว่าง 

1. เพศ   ชาย  หญิง 

2. อายุ    ต่ำกว่า 20 ปี   20 – 29 ปี   30 – 39 ปี     

   40 – 49 ปี    50 – 59 ปี   60 ป ีขึน้ไป 

3. ระดับการศกึษาสูงสุด 

 ประถมศึกษา    มัธยมศกึษาตอนต้น  

 มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเทา่ 

 ปริญญาตรี      สูงกว่าปริญญาตรี 

4. อาชีพ  รับราชการหรอืพนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 พนักงานบริษัทเอกชน    เกษตรกรรม 

   ประกอบธุรกิจส่วนตัว   รับจ้างทั่วไป 

 อื่นๆ (ระบุ) ………………………. 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม (เบีย้ยังชีพ บุตร/หลานให้ รายได้จากอาชีพ) 

 น้อยกว่า 2,000 บาท    2,000-4,000 บาท 

 4,001-6,000 บาท     4,001-5,000 บาท 

 6,001-8,000 บาท     8,001-10,000 บาท 

 สูงกว่า 10,000 บาท 
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ตอนที ่2 ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  

อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง 

5 หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการในระดับมาก 

3 หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในระดับน้อย 

1 หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการในระดับน้อยที่สุด 

งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า  

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย       

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ       

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ       

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง       

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการให้บริการ       

ด้านช่องทางการให้บรกิาร 

1. ช่องทางการให้บริการเหมาะสมและทั่วถึง       

2. การใชร้ะบบสารสนเทศในการให้บริการเหมาะสม

และเพียงพอ 

      

3. ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ       

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ       

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 

1. เจ้าหน้าทีต่้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ด ีสุภาพ ยิม้แย้ม

แจ่มใส 

      

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้นในการ

ให้บริการ 

      

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน       
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หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหาการให้บริการ       

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน       

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทาง

มารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

      

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการให้บริการ       

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการให้บริการ       

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการที่ชัดเจน       

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ 

เช่น ที่นั่งรอ หอ้งนำ้ เป็นต้น 

      

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล

ข่าวสารทางราชการชัดเจนและเข้าใจง่าย 

      

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ       

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก       

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อ       

งานด้านบริการสาธารณไฟฟ้า 

      

 

งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร  

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย       

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ       

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ       

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง       
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หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการให้บริการ       

ด้านช่องทางการให้บรกิาร 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง       

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลายเหมาะสมและ

เพียงพอ 

      

3. ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ       

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ       

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 

1. เจ้าหน้าทีต่้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ด ีสุภาพ ยิม้แย้ม

แจ่มใส 

      

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้นในการ

ให้บริการ 

      

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน       

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหาการให้บริการ       

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน       

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทาง

มารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

      

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการให้บริการ       

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการให้บริการ       

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการที่ชัดเจน       

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ 

เช่น ที่นั่งรอ หอ้งนำ้ เป็นต้น 

      

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล

ข่าวสารทางราชการชัดเจนและเข้าใจง่าย 

      

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ       
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หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก       

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อ       

งานด้านบริการให้ข้อมูลข่าวสาร  

      

 

งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา  

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย       

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ       

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ       

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง       

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการให้บริการ       

ด้านช่องทางการให้บรกิาร 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง       

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลายเหมาะสมและ

เพียงพอ 

      

3. ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ       

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ       

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร 

1. เจ้าหน้าทีต่้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ด ีสุภาพ ยิม้แย้ม

แจ่มใส 

      

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้นในการ

ให้บริการ 

      

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน       

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหาการให้บริการ       

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน       
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หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทาง

มารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

      

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการให้บริการ       

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการให้บริการ       

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการที่ชัดเจน       

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ เช่น 

ที่นั่งรอ หอ้งนำ้ เป็นต้น 

      

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล

ข่าวสารทางราชการชัดเจนและเข้าใจง่าย 

      

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ       

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก       

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อ       

งานด้านบริการให้ข้อมูลด้านการศึกษา  

      

 

งานด้านบริการสาธารณปะปา  

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

ด้านขั้นตอนการให้บรกิาร 

1. ขั้นตอนการให้บริการเหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย       

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ       

3. ความชัดเจนในการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ       

4. การให้บริการตามลำดับผูม้าก่อนหลัง       

5. ภาพรวม พึงพอใจต่อขั้นตอนทางการให้บริการ       

ด้านช่องทางการให้บรกิาร 

1. ช่องทางการให้บริการที่เหมาะสมและทั่วถึง       
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หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ

อื่นๆ(ระบุ) 5 4 3 2 1 

2. การใชร้ะบบสารสนเทศที่หลากหลายเหมาะสมและ

เพียงพอ 

      

3. ความหลากหลายของช่องทางการใหบ้ริการ       

4. ภาพรวม พึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ       

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บรกิาร       

1. ต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส       

2. เจ้าหน้าที่เต็มใจ ยินดี และกระตอืรอืร้นในการ

ให้บริการ 

      

3. เจ้าหน้าที่รับผดิชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน       

4. ความรูค้วามสามารถในแก้ไขปัญหาการให้บริการ       

5. เจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน       

6. ภาพรวม พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานเหมาะสมสามารถเดินทาง

มารับบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

      

2. ความสะอาดเรียบร้อยของพืน้ที่ในการให้บริการ       

3. ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการให้บริการ       

4. ป้ายหรือสัญลักษณ์บอกจุดการให้บริการที่ชัดเจน       

5. สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอต่อการให้บริการ เช่น 

ที่นั่งรอ หอ้งนำ้ เป็นต้น 

      

6. ป้ายบอกจุดบริการ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูล

ข่าวสารทางราชการชัดเจนและเข้าใจง่าย 

      

7. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ       

8. ภาพรวม พึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก       

ภาพรวม ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อ       

งานด้านบริการสาธารณปะปา  

      

                                           
 ขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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