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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าช้าง ในปีงบประมาณ 2563 เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อ

คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552       

มีวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ประการ คือ 1. เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขต

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ท่าช้าง ต่อขั้นตอนการให้บริการ, ช่องทางการให้บริการ, เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งอ านวย   

ความสะดวก ตามภาระและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 ในภาระงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านโยธา 

(2) ด้านการศึกษา (3) ด้านรายได้หรือภาษี (4) ด้านสาธารณสุข และ (5) ด้านพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม และ 2. เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดท าบริการสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ตามภาระและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552   

ในการด าเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีด าเนินการวิจัยโดยการส ารวจความพึงพอใจ 
(Survey Research) และความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มเลือกเป็นตัวแทนของประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง จ านวน 384 ตัวอย่าง จากเป้าหมายจ านวน 
400 ตัวอย่าง ภายใต้ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติไม่เกินร้อยละ 10 ในปีงบประมาณ 2563 แล้ว
น ามาวิเคราะห์ผลการศึกษาข้อมูลที่ได้มาด้วยวิธีการพรรณนา และวิธีการทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย 
(mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าอัตราส่วนร้อยละ (percentage)  ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ 
สรุปได้ดังนี้ 
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สรุปผลกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าช้างที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ต่อ

ขั้นตอนการให้บริการ, ช่องทางการให้บริการ, เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตามภาระและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.

2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 ในภาระงาน 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านโยธา (2) ด้านการศึกษา 

(3) ด้านรายได้หรือภาษี (4) ด้านสาธารณสุข และ (5) ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ระดับ

ความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับ มำกที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.776) คิดเป็นร้อยละ 

95.52 แยกตามภาระงาน ดังนี ้

1. ควำมพึงพอใจด้ำนโยธำ 

ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.734) 
คิดเป็นร้อยละ 94.68 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.752) 
คิดเป็นร้อยละ 95.04 
 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.756) 

คิดเป็นร้อยละ 95.12 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร ประชาชนผู้มีความพึงพอใจในระดับ    มาก

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.784) คิดเป็นร้อยละ 95.68 

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย = 4.757) คิดเป็นร้อยละ 95.14 

2. ควำมพึงพอใจด้ำนกำรศึกษำ 

ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.798) 
คิดเป็นร้อยละ 95.96 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.746) 
คิดเป็นร้อยละ 94.92 
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 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.808) 

คิดเป็นร้อยละ 96.16 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร ประชาชนผู้มีความพึงพอใจในระดับ    มาก

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.769) คิดเป็นร้อยละ 95.38 

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย = 4.780) คิดเป็นร้อยละ 95.60 

3. ควำมพึงพอใจด้ำนรำยได้หรือภำษี 

ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.716) 
คิดเป็นร้อยละ 94.32 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.717) 
คิดเป็นร้อยละ 94.34 
 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.744) 

คิดเป็นร้อยละ 94.88 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร ประชาชนผู้มีความพึงพอใจในระดับ    มาก

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.712) คิดเป็นร้อยละ 94.24 

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย = 4.722) คิดเป็นร้อยละ 94.44 

 4. ควำมพึงพอใจด้ำนสำธำรณสุข 

ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.827) 
คิดเป็นร้อยละ 96.54 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.784) 
คิดเป็นร้อยละ 95.68 
 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.813) 

คิดเป็นร้อยละ 96.26 
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ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร ประชาชนผู้มีความพึงพอใจในระดับ    มาก

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.802) คิดเป็นร้อยละ 96.04 

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย = 4.807) คิดเป็นร้อยละ 96.14 

 

5. ควำมพึงพอใจด้ำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม 

ด้ำนขั้นตอนกำรให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.841) 
คิดเป็นร้อยละ 96.82 

ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.809) 
คิดเป็นร้อยละ 96.18 
 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด  (ค่าเฉลีย่ = 4.817) 

คิดเป็นร้อยละ 96.34 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร ประชาชนผู้มีความพึงพอใจในระดับ    มาก

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.794) คิดเป็นร้อยละ 95.88 

ระดับความพึงพอใจในการให้บริการโดยภาพรวมทั้ง 4 ขั้นตอน อยู่ในระดับ มากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย = 4.815) คิดเป็นร้อยละ 96.30 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดท าบริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ตามภาระและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552  จากผลการเก็บ
รวบรวมข้อมูลพบว่า ประชาชนมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริการสาธารณะ 
ดังต่อไปนี ้

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง

ในระดับดีถึงดีมาก ด้านการให้บริการและการอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานของ

เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
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 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโครงการประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ทุกๆ ปี เช่น การจัดงานลอยกระทง การจัดงานสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน 

 การดูแลรักษาความปลอดภัย การซ่อมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณและ

การเพิ่มการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดตามจุดส าคัญๆ ของแต่ละชุมชน 

 ควรมีการส ารวจข้อมูลบริบททั่วไปของชุมชนให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ส าหรับการ

ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 
  



ฉ 

 

กิตติกรรมประกำศ 
 
การจัดท ารายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ส าเร็จลงได้ด้วยความ
อนุเคราะห์จากองค์กรและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ช้างที่มอบความไว้วางใจให้ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบการส ารวจประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างทุกท่านที่ได้
ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่และกิจกรรมการท างานต่างๆ อย่างครบถ้วน 

ขอขอบคุณประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ที่กรุณาสละเวลาในการ
ตอบค าถามและให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง
อย่างดียิ่ง 

ขอขอบคุณ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และท่านคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ที่ให้การสนับสนุน และกรุณาอนุมัติมอบหมายให้กระผมได้ด าเนินการส ารวจประเมินผลให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีทุกฝ่าย ที่ช่วยด าเนินการด้านเอกสารและการติดต่อประสานงานให้ผู้วิจัยด้วย
ความเต็มใจ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจัยที่ได้จากการด าเนินโครงการวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ผู้เกี่ยวข้อง นักวิชาการด้านการส ารวจประเมินผล และ
ประชาชนโดยทั่วไปใน 

 
     อาจารย์วันชัย  เจือบุญ 
         หัวหน้าคณะวิจัย 
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