
บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อหน่วยงานเทศบาลต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ที่มีต่อ
การให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ช่องทางการให้บริการ 3) 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในงานบริการจ านวน 4 งาน ได้แก่ 1) 
งานด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย 2) งานด้านการจัดการขยะมูลฝอย 3) งานด้านรายได้หรือภาษี และ 
4) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ตามแนวทางการการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในมิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ผู้ศึกษาได้
วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
% แทน ค่าร้อยละ (Percentage) 
X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
SD.  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sig. แทน สหสัมพันธ์   (Correlation Analysis) 
 

4.2 ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาจ านวนและร้อยละของข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ จ านวนครั้ง และ เวลาที่มารับบริการ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ
ที่มีต่องานด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 

ตอนที่ 4 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ
ที่มีต่องานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 

ตอนที่ 5 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ
ที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 
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ตอนที่ 6 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ
ที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 

ตอนที่ 7 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ
ที่มีต่อการบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ในงานด้านต่างๆ โดยภาพรวม 
 

4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.1 จ านวนครั้งของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมารับบริการต่อเดือน   

จ านวนครั้งที่มารับบริการต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
       ไม่ได้มาทุกเดือน 180 45.0 
       1 ครั้ง 58 14.5 
       2 ครั้ง 86 21.5 
       3 ครั้ง 38 9.5 
       มากกว่า 3 ครั้ง 38 9.5 

Total 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ ไม่ได้มารับ
บริการทุกเดือน จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา ได้แก่ มารับบริการ 2 ครั้งต่อ
เดือน จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และมารับบริการ 1 ครั้งต่อเดือน จ านวน 58 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.5 
 
 

ตารางที่ 4.2 จ านวนครั้งของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมารับบริการแต่ละช่วงเวลา   
ช่วงเวลาที่มารับบริการ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

       8:30  -  10:00  น. 228 57.0 
       10:01 - 12:00 น. 121 30.3 
       12:01 - 14:00 น. 31 7.8 
       14:01 – 16.30 น. 20 5.0 

Total 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ มา
รับบริการช่วงเวลา 8:30  -  10:00  น. จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 รองลงมา ได้แก่ 
มารับบริการช่วงเวลา 12:01 - 14:00  น. จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3  
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
          ชาย 146 35.5 
         หญิง 254 63.5 

รวม 400 100.0 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ เป็นหญิง 
จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 และเป็นชาย จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 
 
ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
         ต่ ากว่า 20 ป ี 13 3.3 
         21 – 40 ป ี 88 22.0 
         41 – 60 ป ี 169 42.3 
         60 ปี ขึ้นไป   130 32.5 

รวม 400 100.0 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ อายุ 41 – 
60 ปี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมา อายุ  60 ปี ขึ้นไป  จ านวน 130 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.5 และ ปีอายุ  21 – 40 จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 
 
ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
         โสด 67 16.8 
         สมรส 257 64.3 
         ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่ 76 19.0 

รวม 400 100.0 
 จากตารางที่  4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ มี
สถานภาพสมรส จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.31 รองลงมา มีม่าย/หย่า/แยกกันอยู่ จ านวน 
76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0  
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ตารางที่ 4.6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

         ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 162 40.5 
         มัธยมศึกษาตอนต้น 87 21.8 
         มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 70 17.5 
         อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 24 6.0 
         ปริญญาตรี  50 12.5 
         สูงกว่าปริญญาตรี 7 1.8 

รวม 400 100.0 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ มีการศึกษา
ระดับ ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 
 
ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพประจ า 

อาชีพประจ า จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
         รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 22 5.5 
         ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 8 2.0 
         ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 22 5.5 
         ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ    94 23.5 
         นักเรียน/นักศึกษา  18 4.5 
         รับจ้างทั่วไป  85 21.3 
         แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 11 2.8 
         เกษตรกร/ประมง 
         ว่างงาน 

66 
74 

16.5 
18.5 

รวม 400 100.0 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ มีอาชีพ
ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 รองลงมา มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 และมีอาชีพเกษตรกร/ประมง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.5 
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ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้ 
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

         ต่ ากว่า        5,000  บาท 206 51.5 
         5,001  -    10,000  บาท 126 31.5 
         10,001  -  15,000  บาท 36 9.0 
         15,001  -  20,000  บาท 30 7.5 
         สูงกว่า     20,000  บาท 2 0.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ มีรายได้
ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า  5,000  บาท จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา มี
รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 5,001  -  10,000  บาท จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และ
มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001  -  15,000  บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต่องาน
ด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน

ด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน  3.61 0.73 มาก 
2 มีความคล่องตัว และรวดเร็วในการให้บริการ 3.56 0.74 มาก 
3 อธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการ

ให้บริการได้ชัดเจน 
3.55 0.76 มาก 

4 ให้บริการเรียงตามล าดับก่อนหลังอย่างเท่า
เทียมกัน 

3.53 0.78 มาก 

5 ได้รับความสะดวกจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน 

3.53 0.79 มาก 

6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 3.45 0.74 มาก 
รวม 3.54 0.61 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านกระบวนการ / 
ขั้นตอนการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.54 และเมื่อวิเคราะห์เป็น
รายด้าน พบว่า ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.61 รองลงมา คือ มีความคล่องตัว และรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ขณะที่ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 
 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน

ด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานด้าน   ช่องทางการให้บริการ 

 

ข้อ ด้านช่องทางการให้บริการ X  SD. แปลผล 
1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 3.50 0.77 มาก 
2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 3.54 0.77 มาก 
3 มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้และขั้นตอนการ

ให้บริการ 
3.37 0.79 ปานกลาง 

รวม 3.49 0.71 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านช่องทางการ
ให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.49 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า 
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ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
รองลงมา คือ ได้รับบริการตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 .50 
ขณะที่ มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้และขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน

ด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร 

อัธยาศัยดี 
3.81 0.81 มาก 

2 เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการแต่งกายเรียบร้อย
เหมาะสม 

3.83 0.77 มาก 

3 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ
เต็มใจบริการ 

3.55 0.84 มาก 

4 เจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถในการ
ให้บริการ สามารถตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย และให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี 

3.49 0.80 มาก 

5 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย 

3.48 0.81 มาก 

6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

3.37 0.75 ปานกลาง 

รวม 3.59 0.65 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.59 และเมื่อวิเคราะห์เป็นราย
ด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ขณะที่ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน
ด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานด้าน     สิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ 
3.76 0.78 มาก 

2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น 
ที่จอดรถ ห้องน้ า 

3.80 0.78 มาก 

3 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

3.71 0.73 มาก 

4 อุปกรณ์/เครื่องมือ มีคุณภาพและความ
ทันสมัย 

3.51 0.76 มาก 

5 การจัดสถานที่สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 3.55 0.77 มาก 
6 มีป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจุดบริการ

ชัดเจน เข้าใจง่าย 
3.40 0.79 ปานกลาง 

รวม 3.62 0.61 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.62 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมา คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ขณะที่ มีป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจุดบริการ
ชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 
 
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน

ด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงาน รวมทุกด้าน 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 
2 
3 
4 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.56 
3.49 
3.52 
3.57 

0.76 
0.71 
0.74 
0.76 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 3.53 0.61 มาก 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน รวมทุกด้านโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.53 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งอ านวย
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ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 รองลงมา คือ ด้าน
กระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ขณะที่ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 
 
 
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต่องาน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน  3.43 0.53 มาก 
2 มีความคล่องตัว และรวดเร็วในการให้บริการ 3.48 0.54 มาก 
3 อธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการ

ให้บริการได้ชัดเจน 
3.43 0.54 มาก 

4 ให้บริการเรียงตามล าดับก่อนหลังอย่างเท่า
เทียมกัน 

3.53 0.55 มาก 

5 ได้รับความสะดวกจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน 

3.41 0.53 มาก 

6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 3.39 0.55 ปานกลาง 
รวม 3.44 0.36 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านกระบวนการ / 
ขั้นตอนการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.44 และเมื่อวิเคราะห์เป็น
รายด้าน พบว่า ให้บริการเรียงตามล าดับก่อนหลังอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 รองลงมา คือ มีความคล่องตัว และรวดเร็วในการให้บริการ มีค่า เฉลี่ยใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ขณะที่ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานด้านช่องทางการให้บริการ 

 

ข้อ ด้านช่องทางการให้บริการ X  SD. แปลผล 
1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 3.37 0.53 ปานกลาง 
2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 3.46 0.54 มาก 
3 มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้และขั้นตอนการ

ให้บริการ 
3.44 0.54 มาก 

รวม 3.42 0.43 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านช่องทางการ
ให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.42 และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า 
ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46
รองลงมา คือ มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้และขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ขณะที่ ได้รับบริการตรงตามความต้องการมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 
 
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร 

อัธยาศัยดี 
3.56 0.57 มาก 

2 เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการแต่งกายเรียบร้อย
เหมาะสม 

3.63 0.59 มาก 

3 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ
เต็มใจบริการ 

3.53 0.58 มาก 

4 เจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถในการ
ให้บริการ สามารถตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย และให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี 

3.58 0.56 มาก 

5 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย 

3.49 0.56 มาก 

6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

3.40 0.53 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.34 มาก 
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 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.53 และเมื่อวิเคราะห์เป็นราย
ด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ สามารถตอบ
ข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย และให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.58 ขณะที่ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 
 
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน

ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ 
3.63 0.58 มาก 

2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น 
ที่จอดรถ ห้องน้ า 

3.55 0.59 มาก 

3 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

3.59 0.56 มาก 

4 อุปกรณ์/เครื่องมือ มีคุณภาพและความ
ทันสมัย 

3.56 0.55 มาก 

5 การจัดสถานที่สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 3.52 0.56 มาก 
6 มีป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจุดบริการ

ชัดเจน เข้าใจง่าย 
3.42 0.54 มาก 

รวม 3.55 0.37 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.55 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า 
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 รองลงมา คือ สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ขณะที่ มีป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจุดบริการชัดเจน 
เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 
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ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานรวมทุกด้าน 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 
2 
3 
4 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.51 
3.60 
3.59 
3.70 

0.54 
0.60 
0.62 
0.53 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 3.60 0.45 มาก 
 จากตารางที ่4.18 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน รวมทุกด้านโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.60 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รองลงมา คือ ด้านช่องทาง
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ขณะที่ ด้านกระบวนการ / ขั้นตอน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 
 
 
ตอนที่ 5 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต่องาน
ด้านรายได้หรือภาษี ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 
ตารางที่ 4.19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน

ด้านรายได้หรือภาษี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน  3.84 0.89 มาก 
2 มีความคล่องตัว และรวดเร็วในการให้บริการ 3.75 0.77 มาก 
3 อธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการ

ให้บริการได้ชัดเจน 
3.62 0.82 มาก 

4 ให้บริการเรียงตามล าดับก่อนหลังอย่างเท่า
เทียมกัน 

3.69 0.88 มาก 

5 ได้รับความสะดวกจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน 

3.78 0.79 มาก 

6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 3.73 0.78 มาก 
รวม 3.74 0.67 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านกระบวนการ / 
ขั้นตอนการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.74 และเมื่อวิเคราะห์เป็น
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รายด้าน พบว่า ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84 รองลงมา คือ ได้รับความสะดวกจากการบริการแต่ละขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ขณะที่ อธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการได้ชัดเจนมี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
 
ตารางที่ 4.20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน

ด้านรายได้หรือภาษี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานด้านช่องทางการให้บริการ 

 

ข้อ ด้านช่องทางการให้บริการ X  SD. แปลผล 
1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 3.87 0.86 มาก 
2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 3.83 0.83 มาก 
3 มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้และขั้นตอนการ

ให้บริการ 
3.73 0.84 มาก 

รวม 3.81 0.73 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านช่องทางการ
ให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.81 และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า 
ได้รับบริการตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
รองลงมา คือ ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ขณะที่ มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้และขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
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ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน
ด้านรายได้หรือภาษี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร 

อัธยาศัยดี 
3.79 0.89 มาก 

2 เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการแต่งกายเรียบร้อย
เหมาะสม 

3.89 0.83 มาก 

3 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ
เต็มใจบริการ 

3.76 0.86 มาก 

4 เจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถในการ
ให้บริการ สามารถตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย และให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี 

3.77 0.86 มาก 

5 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย 

3.67 0.90 มาก 

6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

3.72 0.87 มาก 

รวม 3.77 0.70 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.77 และเมื่อวิเคราะห์เป็นราย
ด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ขณะที่ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
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ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน
ด้านรายได้หรือภาษี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ 
3.87 0.93 มาก 

2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น 
ที่จอดรถ ห้องน้ า 

3.61 0.86 มาก 

3 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

3.75 0.82 มาก 

4 อุปกรณ์/เครื่องมือ มีคุณภาพและความ
ทันสมัย 

3.73 0.80 มาก 

5 การจัดสถานที่สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 3.81 0.83 มาก 
6 มีป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจุดบริการ

ชัดเจน เข้าใจง่าย 
3.63 0.85 มาก 

รวม 3.73 0.66 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.73 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า 
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 รองลงมา คือ การจัดสถานที่สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ขณะที่ มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 
 
 
ตารางที่ 4.23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน

ด้านรายได้หรือภาษี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ของ
หน่วยงานรวมทุกด้าน 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 
2 
3 
4 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.74 
3.81 
3.77 
3.73 

0.67 
0.73 
0.70 
0.66 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 3.76 0.61 มาก 
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 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน รวมทุกด้านโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.76 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ขณะที่ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 
 
 
ตอนที่ 6 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต่องาน 
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 
ตารางที่ 4.24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน

ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 
2562 ของหน่วยงานด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน  3.71 0.54 มาก 
2 มีความคล่องตัว และรวดเร็วในการให้บริการ 3.58 0.62 มาก 
3 อธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการ

ให้บริการได้ชัดเจน 
3.54 0.60 มาก 

4 ให้บริการเรียงตามล าดับก่อนหลังอย่างเท่า
เทียมกัน 

3.57 0.61 มาก 

5 ได้รับความสะดวกจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน 

3.50 0.63 มาก 

6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 3.54 0.62 มาก 
รวม 3.57 0.41 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านกระบวนการ / 
ขั้นตอนการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.57 และเมื่อวิเคราะห์เป็น
รายด้าน พบว่า ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 รองลงมา คือ มีความคล่องตัว และรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ขณะที่ ได้รับความสะดวกจากการบริการแต่ละขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 
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ตารางที่ 4.25 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 
2562 ของหน่วยงานด้าน   ช่องทางการให้บริการ 

 

ข้อ ด้านช่องทางการให้บริการ X  SD. แปลผล 
1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 3.62 0.64 มาก 
2 ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 3.50 0.69 มาก 
3 มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้และขั้นตอนการ

ให้บริการ 
3.48 0.70 มาก 

รวม 3.53 0.57 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านช่องทางการ
ให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.59 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า 
ได้รับบริการตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
รองลงมา คือ ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 
ขณะที่ มีคู่มือและเอกสารให้ความรู้และขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 
 
ตารางที่ 4.26 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน

ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 
2562 ของหน่วยงานด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร 

อัธยาศัยดี 
3.59 0.64 มาก 

2 เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการแต่งกายเรียบร้อย
เหมาะสม 

3.55 0.65 มาก 

3 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และ
เต็มใจบริการ 

3.49 0.63 มาก 

4 เจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถในการ
ให้บริการ สามารถตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อ
สงสัย และให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี 

3.51 0.65 มาก 

5 เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย 

3.50 0.69 มาก 

6 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

3.54 0.65 มาก 

รวม 3.53 0.46 มาก 
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 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.53 และเมื่อวิเคราะห์เป็นราย
ด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ขณะที่ เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจ
บริการ  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 
 
 
ตารางที่ 4.27 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน

ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 
2562 ของหน่วยงานด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ 
3.65 0.64 มาก 

2 มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ เช่น 
ที่จอดรถ ห้องน้ า 

3.55 0.64 มาก 

3 สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

3.58 0.63 มาก 

4 อุปกรณ์/เครื่องมือ มีคุณภาพและความ
ทันสมัย 

3.48 0.65 มาก 

5 การจัดสถานที่สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 3.51 0.63 มาก 
6 มีป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจุดบริการ

ชัดเจน เข้าใจง่าย 
3.48 0.63 มาก 

รวม 3.54 0.45 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.27 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.54 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า 
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 รองลงมา คือสถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ขณะที่ อุปกรณ์/เครื่องมือ มีคุณภาพและความทันสมัย และ
มีป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจุดบริการชัดเจน เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 เท่ากัน 
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ตารางที่ 4.28 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการงาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 
2562 ของหน่วยงานรวมทุกด้าน 

 

ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 
2 
3 
4 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.57 
3.53 
3.53 
3.54 

0.41 
0.57 
0.46 
0.45 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 3.54 0.37 มาก 
 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริการที่มีต่อหน่วยงาน รวมทุกด้านโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 3.54 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการ 
/ ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 รองลงมา คือ ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ขณะที่ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.53 เท่ากัน 
 
 
ตอนที่ 7 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการ
บริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ในงานด้านต่างๆ โดยภาพรวม 
 
ตารางที่ 4.29 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปี 2562 ในงานด้านต่างๆ โดยภาพรวม 
ข้อ รายละเอียด X  SD. แปลผล 
1 
2 
3 
4 

งานด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย  
งานด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
งานด้านรายได้หรือภาษี  
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

3.53 
3.60 
3.76 
3.54 

0.61 
0.45 
0.61 
0.37 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 3.61 0.46 มาก 
 จากตารางที่ 4.29 พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการในปี 2562 ในงานด้านต่างๆ รวมทุกด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.61 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า งานด้านรายได้หรือภาษี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 รองลงมา คือ งานด้านการจัดการขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ขณะที่ งานด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ใน
ระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 
 


