
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดที่ 1 
มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง อ าเภอตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2564 น าเสนอเรียงตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้  ล าดับการแสดงผล
การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของการให้บริการ 
 

ล าดับการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้ส ารวจได้จัดล าดับการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 313 ฉบับ โดยวัดความพึงพอใจจากการเข้ารับบริการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       
ซึ่งประกอบด้วย  5 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การให้บริการของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง  ภารกิจที่ 2 การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข ภารกิจที่ 3 การให้บริการของงานด้าน
การศึกษา และภารกิจที่ 4 การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  และภารกิจที่ 
5 การให้บริการของงานด้านรายได้หรือภาษี  ซึ่งในแต่ละงานบริการได้วัดผลความพึงพอใจออกเป็น
รายด้าน โดยแบ่งการน าเสนอแต่ละภารกิจ   
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรียงตามล าดับดังนี้ 
1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพ รายได้ต่อเดือน การศึกษา และอาชีพ แสดงค่าสถิติเป็นร้อยละ (ดังตารางที่ 4.1) 
2.  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูก

สิ่งก่อสร้าง   วิเคราะห์โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางที่ 4.2) 
3.  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านสาธารณสุข วิเคราะห์โดยค านวณหา

ค่าเฉลี่ย ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางที่ 4.3) 
4.  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านการศึกษา วิเคราะห์โดยค านวณหา

ค่าเฉลี่ย ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางที่ 4.4) 
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5.  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   
วิเคราะห์โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางที่ 4.5) 

6.  ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านรายได้หรือภาษีวิเคราะห์โดย
ค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางที่ 4.6) 

7. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจรายภารกิจ วิเคราะห์โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย     
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางที่ 4.7) 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างแสดงผลได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1.    เพศ 
              ชาย 
              หญิง 

 
169 
144 

 
53.99 
46.01 

รวม 313 100.00 

2.   อายุ    
             อายุต่ ากว่า 20 ปี 
             อายุระหว่าง 20-29 ปี 
             อายุระหว่าง 30-39 ปี 
             อายุระหว่าง 40-49 ปี 
             อายุระหว่าง 50-59 ปี   
             อายุ 60 ปี ขึ้นไป 

 
25 
30 
37 
51 
87 
83 

 
7.99 
9.58 
11.82 
16.29 
27.80 
26.52 

รวม 313 100.00 

3.   สถานภาพ 
           โสด 
           สมรส  
           หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่          

 
106 
203 
4 

 
33.87 
64.86 
1.28 

รวม 313 100.00 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

4.   รายได้ต่อเดือน 
            น้อยกว่า  5,000  บาท 
            รายได้ระหว่าง   5,000 – 10,000 บาท       
            รายได้ระหว่าง   10,001 – 15,000 บาท       
            รายได้ระหว่าง   15,001 – 20,000 บาท       
            รายได้ 20,001 บาท ขึ้นไป       

 
183 
118 
9 
2 
1 

 
58.47 
37.70 
2.88 
0.64 
0.32 

รวม 313 100.00 

5.    การศึกษา 
             ระดับประถมศึกษา 
             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
             ระดับปริญญาตรี 
             ระดับสูงกว่าปริญญาตรี   

 
188 
77 
34 
14 
0 

 
60.06 
24.60 
10.86 
4.47 
0.00 

รวม 313 100.00 

6.    อาชีพ 
            เกษตรกร 
            พนักงาน/ลูกจ้าง 
            รับราชการ             
            ค้าขาย 
  นักเรียน/นักศึกษา 

อ่ืน ๆ  

 
185 
60 
15 
30 
23 
0 

 
59.11 
19.17 
4.79 
9.58 
7.35 
0.00 

รวม 313 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายที่สุดจ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.99 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็นเพศหญิงจ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 46.01 ของ
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังจะแสดงในภาพที่ 4.1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่าง มีอายุระหว่าง 50-59 ปีมากที่สุด จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.80 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ล าดับรองลงมา มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.52 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.29 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีอายุ 30-39 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82 
ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีอายุ 20-29 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.58 ของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด และ มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.99 ของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด และ ดังจะแสดงในภาพที่ 4.2 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
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จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.86 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ล าดับรองลงมา มีสถานภาพ โสด จ านวน 106 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.87 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังจะแสดงในภาพที่ 4.3 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 

จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่าง มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท มากที่สุด จ านวน 183 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.47 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ล าดับรองลงมา มีรายได้ระหว่าง 5,000 – 
10,000 บาท จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  มีรายได้
ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด และ มีรายได้ 20,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด ดังจะแสดงในภาพที่ 4.4 ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ 

 
จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่าง มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด จ านวน 188 คน คิด

เป็นร้อยละ 60.06 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ล าดับรองลงมา มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.86 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.47 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดัง
จะแสดงในภาพที่ 4.5 ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการศึกษา 
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จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่าง มีอาชีพเกษตรกร มากที่สุด จ านวน 185 คน คิดเป็น  ร้อยละ 
69.11 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ล าดับรองลงมา เป็นอาชีพพนักงาน/ลูกจ้าง จ านวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.17 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ประกอบอาชีพค้าขาย จ านวน 30 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9.58 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.35 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.79 
ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังจะแสดงในภาพที่ 4.6 ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ หมายถึงการศึกษาระดับ
ความรู้สึกหรือทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบด้วย 5 ภารกิจ คือ  

ภารกิจที่ 1 การให้บริการของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
ภารกิจที่ 2 การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข  
ภารกิจที่ 3 การให้บริการของงานด้านการศึกษา  
ภารกิจที่ 4 การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    
ภารกิจที่ 5 การให้บริการของงานด้านรายได้หรือภาษี 
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การศึกษาความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม/โครงการจะศึกษาใน 6 ประเด็นดังนี ้
1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 
2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล 

ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต่อ/ประสานงาน
ขอรับบริการ การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

3) ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการให้บริการ ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  การแต่ง
กายเหมาะสมในการให้บริการ 

4) ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัด
พ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน 

5) ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความเพียงพอ 
ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท 

6) ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 
 

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการแยกรายละเอียดรายภารกิจ ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง  
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มี
รายละเอียดตามตารางที่ 4.2  

ตารางท่ี 4.2   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   

งานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การติดป้ายประกาศ แจ้ง
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ความ
รวดเร็วในกระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ  การ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

4.82 .392 มากที่สุด 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่าง

4.85 .370 มากที่สุด 
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งานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 
สุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  การแต่งกายเหมาะสม
ในการให้บริการ 
3. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน 

4.86 .375 มากที่สุด 

4. ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่
หลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละ
ประเภท 

4.84 .373 มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 4.83 .387 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.82 .211 มากที่สุด 

 จากตารางที่  4.2  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการของงานด้านโยธา 
และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.82) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการแยกตามรายด้าน เรียง
ตามล าดับต่อไปนี้ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัด
พ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.86)  ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการให้บริการ ให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  การแต่ง
กายเหมาะสมในการให้บริการ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85) ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทาง
ขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.84) ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) และ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวให้
ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.82) ดังจะแสดงในภาพที่ 4.7 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจรายด้านของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง     
 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านสาธารณสุข 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านสาธารณสุข แสดงข้อมูลในตารางที่ 4.3  
 

ตารางท่ี 4.3   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของงานด้าน
สาธารณสุข 

งานด้านสาธารณสุข 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ความรวดเร็วใน
กระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การให้บริการตามล าดับ
ก่อน-หลัง 

4.88 .368 มากที่สุด 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่างสุภาพ
ไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  การแต่งกายเหมาะสมในการ
ให้บริการ 

4.84 .398 มากที่สุด 
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งานด้านสาธารณสุข 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 
3. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน 

4.87 .344 มากที่สุด 

4. ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย 
ความเพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท 

4.91 .333 มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 4.84 .398 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.86 .238 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  4.3  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการของงานด้าน
สาธารณสุข ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.86)  
โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการแยกตามรายด้าน เรียงตามล าดับต่อไปนี้  ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต่อการ
บริการแต่ละประเภท ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.91) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การ
ติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ความรวดเร็วใน
กระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.88)  ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่
พักรอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.87)  และด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการให้บริการ 
ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  
การแต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ  ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.84) ความพึงพอใจในภาพรวม
ของงาน ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.84)  ดังจะแสดงในภาพที่ 4.8 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจรายด้านของงานด้านสาธารณสุข 
 

4. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านการศึกษา 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านการศึกษามีรายละเอียดตามตารางที่ 
4.4 

ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของงานด้าน
การศึกษา 

งานด้านการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ความรวดเร็วใน
กระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การให้บริการตามล าดับ
ก่อน-หลัง 

4.84 .376 มากที่สุด 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่างสุภาพไว้ 
ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  การแต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ 

4.83 .378 มากที่สุด 

3. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 
การจัดพ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการที่
ถูกต้องและครบถ้วน 

4.86 .351 มากที่สุด 



67 
 

งานด้านการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 
4. ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย 
ความเพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท 

4.83 .373 มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 4.82 .387 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.83 .309 มากที่สุด 

  
จากตารางที่  4.4  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการของงานด้าน

การศึกษา  ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) โดย
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการแยกตามรายด้าน เรียงตามล าดับต่อไปนี้  ด้านสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.86) ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่วถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การให้บริการ
ตามล าดับก่อน-หลัง ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.84) ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ
ช านาญเชี่ยวชาญในการให้บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่างสุภาพไว้ 
ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  การแต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.83)  ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความเพียงพอ ความ
เหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.83)  และ ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของงาน  ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.82) ดังจะแสดงในภาพที่ 4.9 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจรายด้านของงานด้านการศึกษา   

 
4. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม   
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มี

รายละเอียดตามตารางที่ 4.5 
ตารางที่ 4.5   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 ของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การติดป้ายประกาศ แจ้ง
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ความ
รวดเร็วในกระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ  การ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

4.83 .381 มากที่สุด 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่าง
สุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  การแต่งกายเหมาะสม
ในการให้บริการ 

4.87 .351 มากที่สุด 
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งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 
3. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน 

4.85 .387 มากที่สุด 

4. ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่
หลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละ
ประเภท 

4.85 .378 มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 4.83 .400 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.85 .300 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  4.5  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการของงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม   ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.85) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการแยกตามรายด้าน เรียงตามล าดับ
ต่อไปนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการให้บริการ  ให้บริการด้วย
ความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่างสุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  การแต่งกาย
เหมาะสมในการให้บริการ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.87) ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทางขอ
ติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85)  ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย 
การจัดพ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85)  และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล 
ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต่อ/ประสานงาน
ขอรับบริการ การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) ด้านความพึงพอใจ
ในภาพรวมของงาน ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) ดังจะแสดงในภาพที่ 4.10 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจรายด้านของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   

 

5. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านรายได้หรือภาษี 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานด้านรายได้หรือภาษีมีรายละเอียดตามตารางที่ 
4.6 

ตารางท่ี 4.6   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของงานด้าน
รายได้หรือภาษ ี

งานด้านรายได้หรือภาษี 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การติดป้ายประกาศ แจ้ง
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ความ
รวดเร็วในกระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ  การ
ให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 

4.88 .375 มากที่สุด 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความช านาญเชี่ยวชาญในการ
ให้บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่าง
สุภาพไว้ ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียม  การแต่งกายเหมาะสม
ในการให้บริการ 

4.87 .377 มากที่สุด 
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งานด้านรายได้หรือภาษี 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 
3. ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด 
ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน 

4.82 .395 มากที่สุด 

4. ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่
หลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต่อการบริการแต่ละ
ประเภท 

4.83 .384 มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 4.82 .384 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.85 .271 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  4.6  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการของงานด้านรายได้
หรือภาษี  ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85) โดย
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการให้บริการแยกตามรายด้าน เรียงตามล าดับต่อไปนี้  ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ การติดป้ายประกาศ แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่วถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต่อ/ประสานงานขอรับบริการ การให้บริการ
ตามล าดับก่อน-หลัง ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.88)  ด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความ
ช านาญเชี่ยวชาญในการให้บริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้การบริการอย่างสุภาพไว้ 
ให้บริการกับทกุคนอย่างเท่าเทียม  การแต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 
4.87) ด้านช่องทางการให้บริการ ช่องทางขอติดต่อรับบริการที่หลากหลาย ความเพียงพอ ความ
เหมาะสมต่อการบริการแต่ละประเภท ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) และ  ด้านสถานที่และสิ่ง
อ านวยความสะดวก สถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนที่พักรอ  การบริการข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้รับบริการที่ถูกต้องและครบถ้วน ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.82) ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของงาน ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.82) ดังจะแสดงในภาพที ่4.11 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจรายด้านของงานด้านรายได้หรือภาษี 
 

6. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานทุกภารกิจ 
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของงานทุกภารกิจมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.7 

ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ                                     
                   ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง รายภารกิจ   

ภารกิจ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 
1. การให้บริการของงานด้านโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   4.82 .211 มากที่สุด 
2. การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข 4.86 .238 มากที่สุด 
3. การให้บริการของงานด้านการศึกษา 4.83 .309 มากที่สุด 
4. การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    4.85 .300 มากที่สุด 
5 การให้บริการของงานด้านรายได้หรือภาษี 4.85 .271 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.84 .180 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างส าหรับ การให้บริการทั้ง 5 
ภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ในภาพรวม ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.84) โดย
เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจการให้บริการของงานด้าน
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สาธารณสุข ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.86)ระดับมากที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 
การให้บริการของงานด้านรายได้หรือภาษีในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85) ในการให้บริการของงาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.85) การให้บริการของงานด้าน
การศึกษา ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.83)  และการให้บริการของงานด้านโยธา และการขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.82)  ดังจะแสดงในภาพที่ 4.12 ดังต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจทุกภารกิจ    


