
 
รายงานการประเมินความพงึพอใจของประชาชนทีมี่ต่อการให้บริการของ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลส านกัทอง อ าเภอเมือง จงัหวัดระยอง 
 

   รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2564 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ        
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลส านั กทอง อ าเภอเมือง     
จังหวัดระยอง การประเมินในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ
งานตามภารกิจที่หน่วยงานให้บริการเป็นหลักประกอบด้วย  (1) ด้านกระบวนการและข้ันตอน              
การให้บริการ (2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (3) ด้านช่องทางการให้บริการและ (4) ด้านสถานที่และ       
สิ่งอ านวยความสะดวก และมีค าถามปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการของประชาชนและข้อเสนอแนะ          
ในเชิงคุณภาพร่วมด้วย 
 
 
 จากผลการประเมินพบว่าประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการได้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ในปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ...พอใจมากท่ีสุด...คิดเป็นร้อยละ 95.29 
 
 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้บริการท่ีมีต่อการให้บริการ 

  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้บริการที่มีต่อการให้บริการพบว่าผู้ รับบริการ     
มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.29 

2. ระดับความพึงพอใจ จ าแนกตามงานท่ีให้บริการ ดังน้ี 

 
กิจกรรม/ภารกิจ 

ร้อยละของความพึงพอใจ 
ด้านขั้นตอน
การให้บริการ 

ด้านช่องทาง
การให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าท่ี
ผู้ให้บริการ 

ด้านสิ่ง
อ านวยความ

สะดวก 

รวม 

1. งานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล 

96.30 94.97 96.60 97.72 96.40 

2. งานด้านรายได้หรือ
ภาษี 

92.00 92.30 93.03 93.64 92.74 

3. งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการชุมชน 

94.13 95.77 94.86 96.04 95.20 

4. งานด้านสาธารณสุข 96.50 96.37 97.46 96.96 96.82 
รวม 94.73 94.85 95.49 96.09 95.29 
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 3. ข้อเสนอแนะ 
   จากผลการประเมนิความพึงพอใจที่มีต่อการให้บรกิารขององค์การบรหิารส่วนต าบลส านกั
ทอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ท าให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการให้บริการแก่ผู้บริการ 
และจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ( Continuous 
improvement) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
   3.1 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน              
ต าบลส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบว่า งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการชุมชน งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และงานด้านสาธารณสุข ในด้านข้ันตอนการ
ให้บริการของเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง         อาจปฏิบัติ ดังนี้ 
    3.1.1 การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล(จัดเก็บขยะ) แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด 
    3.1.2 จัดให้มีการลดข้ันตอนการให้บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้
บริการ 
    3.1.3 มีบุคลากรให้ค าแนะน าประชาสัมพันธ์การให้บริการงานด้านต่างๆ 
    3.1.4 จัดให้มีการแสดงแผนผังโครงสร้างของหน่วยงาน ก าหนดข้ันตอนและ
แผนผัง  การให้บริการอย่างชัดเจน  
  3.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน              
ต าบลส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบว่า งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการชุมชน งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และงานด้านสาธารณสุข ในด้านช่องทางการ
ให้บริการของเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง         อาจปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.2.1 จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกที่เหมาะสม มีสายตรงหน่วยงาน ศูนย์รับ
เรื่องราวหรือช่องทางเว็บไซต์ในการให้บริการด้านต่างๆ 
   3.2.2 จัดมีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวก ในการ
ให้บริการงานด้านต่างๆ 
   3.2.3 จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการ             
ด้านต่างๆและแจ้งผลการด าเนินการที่สะดวก รวดเร็ว 
   3.3 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน              
ต าบลส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบว่า งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการชุมชน งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และงานด้านสาธารณสุข ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการของเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง         อาจปฏิบัติ ดังนี้ 
   3.3.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตามภาระหน้าที่และมีจ านวนที่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

3.3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านสาธารณสุขด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
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   3.4 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน              
ต าบลส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบว่า งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการชุมชน งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และงานด้านสาธารณสุข ในด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกของเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง         อาจปฏิบัติ ดังนี้    
   3.4.1 จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ข้ันตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม และ
เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ชัดเจน 
   3.4.2 จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับอ านวยความสะดวกในการให้บริการด้าน
ต่างๆ      ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
   3.4.3 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในแต่ละด้าน เช่น กฎเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 
   3.4.4 จัดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ในการให้บริการด้านต่างๆ ให้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

รายงานผล 
การส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลส านกัทอง  

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 
 

 
โดย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
 

 



 

 
รายงานผล 

การส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลส านกัทอง  

อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
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ค าน า 
     องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีภารกิจหน้าที่
ส าคัญ ในการพัฒนาท้องถ่ินในเขตต าบลส านักทอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินโดย
ส่วนรวม ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ด้านการสังคมสงเคราะห ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจดัการแหลง่น้ าสาธารณะ 
ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินและภาคส่วนต่างๆ โดยจะต้องด าเนินการ
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)    พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา 66 - 67 , 69 - 69/1 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549 หมวด 2 การ
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง (1) – (31) ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 มาตรา 8 (4) มาตรา 9 
(3) มาตรา 45 และหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอีกประการหนึ่ง 
      โครงการวิจัยและส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักทอง  ประจ าปี งบประมาณ 2564 ได้ เลือกงานบริการ  จ านวน 4 งานบริการ  ได้แก่                         
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  
งานด้านสาธารณสุข 
    โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นผู้ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าว ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ ดังนี้  

1. งานด้านสาธารณสุข มีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.82  
2. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.40  
3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 

95.20  
4. งานด้านรายได้หรือภาษี มีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.74 

  การด าเนินโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอจัดท ารายงาน  เพื่อเป็นการสรุปผล
การด าเนินโครงการฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการอื่นต่อไป 
 
 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง  
สิงหาคม 2564 
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สารบัญ 
เรื่อง             หนา้ 
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ความเป็นมาโครงการวิจัยและส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลส านกัทอง ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 
  องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีภารกิจหน้าที่
ส าคัญในการพัฒนาท้องถ่ินในเขตต าบลส านักทอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน        
โดยส่วนรวม ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี       
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านการสังคมสงเคราะห ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบริหารจดัการแหลง่น้ า
สาธารณะ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินและภาคส่วนต่างๆ โดยจะต้อง
ด าเนินการภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติสภาต าบล       
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 อ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา 66 - 67 , 69 - 69/1 และพระราชบัญญัติก าหนดแผน          
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม           
พ.ศ.2549 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16        
ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง (1) – (31) ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 
มาตรา 8 (4) มาตรา 9 (3) มาตรา 45 และหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอีกประการหนึ่ง 
   โครงการวิจัยและส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้เลือกงานบริการ จ านวน 4 งานบริการ ดังนี้  

1. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
2. งานด้านรายได้หรือภาษี 
3. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
4. งานด้านสาธารณสุข 

คุณภาพการให้บริการ พิจารณาผลส าเร็จจากความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง โดยให้สถาบันการศึกษาของรัฐที่เป็นกลางมาด าเนินการส ารวจ
ภาพรวม ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อข้ันตอนการให้บริการ 
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 

   โดยมีระดับความพึงพอใจ/การรับรู้การให้บริการงานองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข 
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  จากแนวคิดของการกระจายอ านาจของท้องถ่ินในการให้บริการไปถึงตัวประชาชน        
มากที่สุด องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองได้เหน็ถึงความส าคัญของการให้บรกิาร จึงต้องการที่จะศึกษา
เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในด้านกระบวนการข้ันตอน          
การให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก          
ในงานต่างๆ ที่ให้บริการ และเพื่อต้องการทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ ที่สอดคล้องกับ
ผลส ารวจความต้องการฯ เพื่อที่น าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาใช้บริการต่อไปโดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง       
อาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้  
   องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง จึงมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการ
โครงการวิจัยและส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองประจ าปี
งบประมาณ 2564 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
งบประมาณ 2564 แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการวิจัยและส ารวจความพึงพอใจใน
การให้บริการประชาชน ตั้งไว้ 30,000.-  บาท 
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การด าเนนิโครงการวิจัยและส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
   ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจ / การรับรู้ของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ประจ าปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการศึกษาและวัตถุประสงค์ ของ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดระเบียบวิธีการในการด าเนินการศึกษา ซึ่งสามารถจ าแนก
รายละเอียด ได้ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
  3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
  5. การจัดท าข้อมูล 
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

  กลุ่มประชากร ในการศึกษา คือ ประชาชนที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ 2564 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่าทุก ๆ  หน่วยหรือทุก ๆ  สมาชิกในประชากรมีโอกาสจะ
ถูกเลือกเท่า ๆ กันให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จ านวน 400 คน โดยก าหนด    ขาดกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
เช่ือมั่นมากกว่า .05 ตามแนวคิดของยามาเน่ 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย 
  ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
(จัดเก็บขยะ) องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ประจ าปี 2564 มีจ านวน 24 ข้อ       
   ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายงาน (checklist)  
   ส่วนที่  2 ความพึงพอใจด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ               
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่ ง เป็นแบบวัดระดับความพึงพอใจ            
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด 
   ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

    ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ      
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ประจ าปี 2564                
มีจ านวน 24 ข้อ       
   ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายงาน (checklist)  
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   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นแบบวัดระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ พอใจ
มากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด 
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

  ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทอง ประจ าปี 2564 มีจ านวน 24 ข้อ       
  ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายงาน (checklist)  
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นแบบวัดระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ พอใจ
มากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด 
  ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 

  ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ประจ าปี 2564 มีจ านวน 24 ข้อ       
  ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายงาน (checklist)  
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่  
ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งเป็นแบบวัดระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย พอใจน้อยที่สุด 
  ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
 
 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

  การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในการวิจัยมีข้ันตอนด าเนินการ
ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน ามาสร้างเป็นนิยามตัวแปร 
  ขั้นตอนท่ี 2 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ เอกสารความรู้
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง หลักเกณฑ์ในการประเมินการก าหนด
ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษส าหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
  ขั้นตอนท่ี 3 ผู้ศึกษาวิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นก่อนไปทดลองใช้ (Try Out)  
  ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา (Content validity) รายข้อ โดยพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Item Objective 
Congruence Index) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2534, น.108-109) โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 
0.5 ข้ึนไป ไว้จ านวน 24 ข้อตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่ผู้ศึกษาก าหนดไว้   
  ขั้นตอนท่ี 4 ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้ปรับปรงุ
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในองค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
  ขั้นตอนท่ี 5 ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหา       ค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา  
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ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเกบ็
ขยะ) องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ประจ าปี 2564 โดยศึกษา    
ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการความพึงพอใจ           
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 
  2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ประจ าปี 2564 โดยศึกษาความพึงพอใจ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่              
ผู้ให้บริการและความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ประจ าปี 2564 โดยศึกษาความพึงพอใจ  ด้านขั้นตอน    
การให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการและ     
ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97  
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ประจ าปี 2564 โดยศึกษาความพึงพอใจด้านข้ันตอน
การให้บริการ ความพึงพอใจ ด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ          
และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97 
   ขั้นตอนท่ี 6 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ 
  1. การจัดเก็บข้อมูล ผู้ ศึกษาได้ประสานงานกับผู้ประสานงาน องค์การบริหารส่วน          
ต าบลส านักทอง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้ช้ีแจงรายละเอียดและการตอบ
แบบสอบถามแก่ผู้ประสานงานและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง        
ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
    2. การเก็บรวบรวมข้อมูลผูวิ้จัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้นักศึกษาของมหาวิทยาลยั
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จ านวน 20 คน 
    3. ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถามแล้ว
น ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาด าเนินการ ดังนี้  
  1.  การตรวจสอบข้อมูล (Editing)  โดยน าแบบสอบถามที่ ได้รวบรวมมาตรวจสอบ            

ความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อเตรียมน ามาวิเคราะห์  
  2. การลงรหัส (Coding) โดยน าแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ก าหนดไว้  
      3. การประมวลผลข้อมลู ข้อมูลที่ท าการลงรหสัแลว้ท าการประมวลผลข้อมลู โดยใช้โปรแกรม

สถิติส าเร็จรูป 
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ผลการด าเนนิโครงการวิจัยและส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทองประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
   จากการศึกษาวิจัยเรื่องระดับความพึงพอใจ / การรับรู้การให้บริการ องค์การบริห าร               
ส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey Research) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ / การรับรู้การให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง โดยจ าแนกศึกษาในด้านข้ันตอนการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในการน าเสนอระดับความพึงพอใจ / การรับรู้การ
ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทองอ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งแบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล(จัดเก็บขยะ) 

 ตอนที่  3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  
 ตอนที่ 4  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุข 
 ตอนที่  5  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
 ตอนที่  6  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการและโครงการ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การน าเสนอผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยการน าเสนอข้อมูลทั่วไป      

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลส านั กทอง อ าเภอเมือง     
จังหวัดระยอง จ านวน 400 คน ในรูปแบบตาราง ดังปรากฏผลในตารางที่ 1 ดังนี้ 

 

แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูทั่วไปของผู้ตอแบบสอบถาม 
 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 156 39.00 
  หญิง 244 61.00 
อายุ ต่ ากว่า 20 ป ี 2 0.50 
  ระหว่าง 20 - 39 ป ี 134 33.50 
  ระหว่าง 40 - 59 ป ี 245 61.25 
  ตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 19 4.75 
อาชีพ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 2 0.50 
  เกษตรกร / รับจ้างทั่วไป 162 40.50 
  ค้าขาย / ประกอบอาชีพอสิระ 230 57.50 
  อื่น ๆ 6 1.50 
รายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 5,000  บาท 104 26.00 
  ระหว่าง 5,000 - 15,000  บาท 222 55.50 
  ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท 64 16.00 
  ตั้งแต่ 25,001 บาทข้ึนไป 10 2.50 
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   จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยองทั้งหมด 400 คน เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง      
คิดเป็นร้อยละ 61.00 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.00 เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีอายุระหว่าง 40 - 59 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.25 รองลงมาอายุระหว่าง 20 - 39 
ปี คิดเป็นร้อยละ 33.50 และอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.75 ส่วนอาชีพ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบค้าขาย / ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 
57.50 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร / รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 40.50 และประกอบอาชีพอื่น ๆ  
คิดเป็นร้อยละ 1.50     รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 5,000 - 15,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000  
บาท คิดเป็นร้อยละ 26.00 และรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
16.00 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วน
 ต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  
 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง ในภาพรวมทุกด้าน 
 

 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.82 0.66 96.30 มากที่สุด 3 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.75 0.69 94.97 มากที่สุด 4 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.74 96.60 มากที่สุด 2 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.89 0.84 97.72 มากที่สุด 1 

รวม 4.82 0.73 96.40 มากท่ีสุด 
 
  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.40 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ     
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
คิดเป็นร้อยละ 97.72 รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.60  และด้านข้ันตอน
การให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.30  ด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ      
คิดเป็นร้อยละ 94.97 
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง ด้านข้ันตอนการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจ / การรับรู ้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1.แสดงแผนผังโครงสร้างก าหนดข้ันตอนและแผนผัง
การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(จัดเก็บขยะ) อย่างชัดเจน 

4.94 0.61 98.80 มากที่สุด 2 

2.มีบุคลากรคอยให้ค าแนะน าการให้บริการงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตลอดเวลา 

4.72 0.62 94.40 มากที่สุด 5 

3.มีการลดข้ันตอนการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ)            เพื่ออ านวย
ความสะดวก 

4.75 0.69 95.00 มากที่สุด 4 

4.บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 

4.99 0.73 99.80 มากที่สุด 1 

5.การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(จัดเก็บขยะ) แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือ
ตามก าหนด 

4.62 0.73 92.40 มากที่สุด 6 

6.การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(จัดเก็บขยะ) ไม่ยุ่งยากและมีความคล่องตัว 

4.87 0.61 97.40 มากที่สุด 3 

รวม 4.82 0.66 96.30 มากท่ีสุด 
 

  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.30 เมื่อแยกพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ
มากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ     
เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 99.80 รองลงมา คือ แสดงแผนผังโครงสร้างก าหนดข้ันตอน      
และแผนผังการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 98.80 
และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) แล้วเสร็จ    
ในระยะเวลา ที่เหมาะสมหรือตามก าหนด คิดเป็นร้อยละ 92.40 
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะองค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1.มีการประชาสัมพันธ์งานบริการด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) ในหลายช่องทางอย่าง
ทั่วถึง  

4.66 0.68 93.20 มากที่สุด 5 

2.มีสายตรงหน่วยงานรับเรื่องราวหรือช่องทาง
เว็บไซต์ในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) 

4.72 0.63 94.40 มากที่สุด 4 

3.มีการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
( จั ด เ ก็บขยะ)  นอกสถานที่  ห รื อ ให้บริการใน
วันหยุดราชการ 

4.97 0.77 99.40 มากที่สุด 1 

4.มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ง าน                  
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) 

4.65 0.67 93.00 มากที่สุด 6 

5.มีช่องทางในการแจง้ข่าวสารข้อมูลงานงาน        ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) เช่น เอกสาร
เผยแพร่  บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หรือ สื่อ
ออนไลนแ์ละสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน 

4.76 0.70 95.20 มากที่สุด 2 

6.มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(จัดเก็บขยะ) แจ้งผลด าเนินการสะดวก รวดเร็ว 

4.73 0.71 94.60 มากที่สุด 3 

รวม 4.75 0.69 94.97 มากท่ีสุด 
 
  จากตารางที่  4.4 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม                        
และสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชน     
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.97 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อโดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด          
คือ มีการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) นอกสถานที่ หรือให้บริการ               
ในวันหยุดราชการ คิดเป็นร้อยละ 99.40 รองลงมาคือ มีช่องทางในการแจ้งข่าวสารข้อมูลงาน                 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) เช่น เอกสารเผยแพร่  บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หรือ    
สื่อสังคมออนไลน์ และสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซอ้น คิดเป็นร้อยละ 95.20 และข้อที่มีความพึงพอใจนอ้ย
ที่สุด คือ มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการงาน        
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 93.00 
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ)องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจ / การรับรู ้   SD ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 
ล าดับ 

1.เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(จัดเก็บขยะ) มีความพร้อมในการปฏิบัติ งานตาม
ภาระหน้าที่และมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 

4.72 0.71 94.4 มากที่สุด 6 

2.เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความสุภาพ มีความเต็มใจ 
ท างานรวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน 

4.93 0.76 98.6 มากที่สุด 2 

3.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับต าแหน่งไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการ
ให้บริการ 

4.61 0.78 92.2 มากที่สุด 7 

4.เจ้าหน้าที่ที่ ให้บริการงานด้านสิ่ ง แวดล้อมและ
สุขาภิบาลมีจิตส านึกดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 

4.84 0.67 96.8 มากที่สุด 5 

5.เจ้าหน้าที่งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บ
ขยะ) ให้ ข้อมูลในการให้บริการแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

4.97 0.73 99.4 มากที่สุด 1 

6.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4.89 0.77 97.8 มากที่สุด 3 

7.เจ้ าหน้าที่ ให้บริการ งานด้านสิ่ งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) ด้วยความเสมอภาคโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

4.85 0.77 97.0 มากที่สุด 4 

รวม 4.83 0.74 96.60 มากท่ีสุด 
  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(จัดเก็บขยะ) องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ   
โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.60  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อโดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่งานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) ให้ข้อมูลในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง        
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง คิดเป็นร้อยละ 99.40 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความสุภาพ                        
มีความกระตือรือร้น เต็มใจ ท างานรวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน คิดเป็นร้อยละ 98.60 และข้อที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับต าแหน่ง        
ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.4 
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ร ะดั บ ความพึ ง พอ ใจขอ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ง านด้ า นสิ่ ง แ วดล้ อมและสุ ข า ภิบ าล  ( จั ด เ ก็ บ ขยะ ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1.มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลชัดเจน  

4.90 0.73 98.00 มากที่สุด 3 

2.มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บรกิาร
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บ
ขยะ) เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ 
และสถานที่ให้บริการชัดเจน  

4.95 0.82 99.00 มากที่สุด 1 

3.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมืออ านวยความ
สะดวกในการให้บริการทนัสมยัและเพียงพอ  

4.84 0.79 96.80 มากที่สุด 4 

4.ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เ ช่น 
ข้ันตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม และ
เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ชัดเจน  

4.83 0.93 96.60 มากที่สุด 5 

5.สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น 
สถานที่ สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่ งอ านวย
ความสะดวกเหมาะสมต่อการให้บริการ 

4.91 0.91 98.20 มากที่สุด 2 

รวม 4.82 0.73 96.40 มากท่ีสุด 
 จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล(จัดเกบ็
ขยะ) องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวม
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.40 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การให้บริการงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ      
และสถานที่ให้บริการชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 99.00  รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน       
เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 92.20  
และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ข้ันตอน แบบฟอร์ม 
ค่าธรรมเนียม(ถ้ามี) และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 96.80 
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ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน องค์การบริหาร
 ส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักทอง ในภาพรวมทุกด้าน 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.71 0.93 94.13 มากที่สุด 4 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.79 1.16 95.77 มากที่สุด 2 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.74 0.98 94.86 มากที่สุด 3 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.96 96.04 มากที่สุด 1 

รวม 4.76 1.01 95.20 มากท่ีสุด 
 จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน องค์การ

บริหารส่วนต าบลส านักทอง ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด       
คิดเป็นร้อยละ 95.20  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความคิดเป็นร้อยละ 96.04  รองลงมา คือ 
ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.77 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านข้ันตอน         
การให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.13 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน องค์การบริหารส่วน        
ต าบลส านักทอง ด้านข้ันตอนการให้บริการ 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1.แสดงแผนผังโครงสร้างก าหนดข้ันตอนและแผนผัง
การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน
อย่างชัดเจน 

4.74 0.90 94.80 มากที่สุด 2 

2.มีบุคลากรคอยให้ค าแนะน าหรือประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนตลอดเวลา 

4.74 0.87 94.80 มากที่สุด 1 

3.มีการลดข้ันตอนการให้บริการพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการชุมชนเพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้
บริการ 

4.66 0.98 93.20 มากที่สุด 6 

4.บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 

4.67 0.93 93.40 มากที่สุด 5 

5.การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน
แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด 

4.72 0.92 94.40 มากที่สุด 3 

6.ข้ันตอนการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชนไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

4.71 0.99 94.20 มากที่สุด 4 

รวม 4.71 0.93 94.13 มากท่ีสุด 
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   จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวม
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.13 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมี         
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีบุคลากรคอยให้
ค าแนะน าหรือประชาสัมพันธ์การให้บริการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนตลอดเวลา คิดเป็นร้อยละ 
94.80 รองลงมา คือ แสดงแผนผังโครงสร้างก าหนดข้ันตอนและแผนผังการให้บริการด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการชุมชนอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 94.80 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีการลด
ข้ันตอนการให้บริการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 93.20 

 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วน         
ต าบลส านักทอง ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1.มีการประชาสัมพันธ์งานบริการด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการชุมชนในหลายช่องทาง 

4.77 1.03 95.40 มากที่สุด 3 

2.มีสายตรงหน่วยงาน ศูนย์รับเรื่องราวหรือช่องทาง
เว็บไซต์ในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการชุมชน 

4.73 0.95 94.60 มากที่สุด 6 

3.มีการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชนนอกสถานที่ ให้บริการในวันหยุดราชการ 

4.74 0.92 94.80 มากที่สุด 4 

4.มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการ
ที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 

4.84 0.96 96.80 มากที่สุด 2 

5.มีช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน เช่น เอกสาร
เผยแพร่  บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หรือ 
สื่อสังคมออนไลน์ 

4.92 2.17 98.40 มากที่สุด 1 

6.มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับงาน ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน
และแจ้งผลการด าเนินการที่สะดวก รวดเร็ว 

4.73 0.91 94.60 มากที่สุด 5 

รวม 4.79 1.16 95.77 มากท่ีสุด 
 

  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวม
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.77 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมี          
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีช่องทางในการแจ้ง
ข่าวสาร ข้อมูลงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน เช่น เอกสารเผยแพร่ บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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เว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ 98.40  รองลงมา คือ มีการใช้เทคโนโลย ี                 
และอุปกรณ์ต่างๆ และวิธีการที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการด้านพัฒนาชุมชน          
และสวัสดิการชุมชน คิดเป็นร้อยละ 96.80 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีสายตรงหน่วยงาน 
ศูนย์รับเรื่องราวหรือช่องทางเว็บไซต์ในการให้บริการงา ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน คิดเป็นร้อย
ละ 94.60 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักทอง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1.เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการชุมชนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่และมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 

4.70 1.06 94.00 มากที่สุด 7 

2.เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความสุภาพ กระตือรือร้น 
เต็มใจ ท างานรวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน 

4.73 0.95 94.60 มากที่สุด 5 

3.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน                 การ
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับต าแหน่ง 

4.76 0.90 95.20 มากที่สุด 3 

4.เจ้ าหน้าที่ที่ ให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการชุมชนมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต 

4.77 1.04 95.40 มากที่สุด 2 

5.เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

4.71 0.99 94.20 มากที่สุด 6 

6.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4.77 0.94 95.40 มากที่สุด 1 

7.เจ้ าหน้าที่ที่ ให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการชุมชนด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

4.76 1.01 95.20 มากที่สุด 4 

รวม 4.74 0.98 94.86 มากท่ีสุด 
  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.86 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ              
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
งานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ คิดเป็นร้อยละ 95.40 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่          
ที่ให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนมีจิตส านึก  ที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 
95.40    และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.00 
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน องค์การบริหารส่วน         
ต าบลส านักทอง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1.มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และผู้รับผิดชอบ
การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชนชัดเจน  

4.80 0.98 96.00 มากที่สุด 3 

2.มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน เช่น กฎเกณฑ์ 
ข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบั งคับ และสถานที่
ให้บริการอย่างชัดเจน  

4.84 0.84 96.80 มากที่สุด 2 

3.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการชุมชน ที่ทันสมัยและเพียงพอ  

4.73 0.96 94.60 มากที่สุด 5 

4.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ข้ันตอน 
แบบฟอร์ม ค ่าธรรมเน ียม (ถ้ามี) และเอกสาร
ประกอบอื่นๆ อย่างชัดเจน  

4.78 1.02 95.60 มากที่สุด 4 

5.สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ สิ่ งอ านวยความสะดวก
เหมาะสมต่อการให้บริการ 

4.86 0.97 97.20 มากที่สุด 1 

รวม 4.80 0.96 96.04 มากท่ีสุด 
  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

ชุมชน องค์การบริหารสว่นต าบลส านักทอง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชน มีความพึงพอใจ โดยรวม         
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.04 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมี        
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมต่อการให้บริการ       
มีคิดเป็นร้อยละ 97.20 รองลงมา คือ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านพัฒนาชุมชน          
และสวัสดิการชุมชน เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการ อย่างชัดเจน คิด
เป็นร้อยละ 96.80  และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับอ านวย      
ความสะดวกในการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ที่ทันสมัยและเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 
94.60 
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ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ในภาพรวม
ทุกด้าน 
 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.83 0.67 96.50 มากที่สุด 3 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.71 96.37 มากที่สุด 4 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.87 0.71 97.46 มากที่สุด 1 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.85 0.71 96.96 มากที่สุด 2 

 รวม 4.84 0.70 96.82 มากท่ีสุด 
 

  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุของค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทองในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด              
คิดเป็นร้อยละ 96.82 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ
มากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มี ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.46 
รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 96.96 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.37 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านข้ันตอน
การให้บริการ 
 

ความพึงพอใจ / การรับรู ้
 

  SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1.แสดงแผนผังโครงสร้างของหน่วยงานการก าหนด
ข้ันตอนและแผนผั งการ ให้บริ ก าร ง าน ด้ า น
สาธารณสุขอย่างชัดเจน 

 
4.89 0.81 97.80 มากที่สุด 3 

2.มีบุคลากรให้ค าแนะน าประชาสัมพัน ธ์การ
ให้บริการงานด้านสาธารณสุข 

 
4.66 0.69 93.20 มากที่สุด 6 

3 . มี ก า ร ล ด ข้ันตอนการ ให้ บริ ก า ร ง านด้ าน
สาธารณสุขเพื่ออ านวยความสะดวก 

 
4.72 0.61 94.40 มากที่สุด 5 

4.บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 

 
4.91 0.61 98.20 มากที่สุด 1 

5.การให้บริการงานด้านสาธารณสุขแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด 

 
4.89 0.61 97.80 มากที่สุด 2 

6.การให้บริการงานด้านสาธารณสุขไม่ยุ่ งยาก
ซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

 
4.88 0.71 97.60 มากที่สุด 4 

รวม  4.83 0.67 96.50 มากท่ีสุด 
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   จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุของค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทอง ด้านข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.50 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการงานด้านสาธารณสุขแล้วเสร็จ    
ในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด คิดเป็นร้อยละ 98.20 รองลงมา คือ การให้บริการงาน          
ด้านสาธารณสุขแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด คิดเป็นร้อยละ 97.80  และข้อที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีบุคลากรให้ค าแนะน าประชาสัมพันธ์การให้บริการงานด้านสาธารณสุข        
คิดเป็นร้อยละ 93.20 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านช่องทาง
การให้บริการ 
 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1.มีการประชาสัมพันธ์งานบริการด้านสาธารณสุข
ในหลายช่องทางอย่างทั่วถึง  

4.77 0.68 95.40 มากที่สุด 5 

2.มีสายตรงหน่วยงาน ศูนย์รับเรื่องราวหรือช่องทาง
เว็บไซต์ให้บริการงานด้านสาธารณสุข 

4.83 0.71 96.60 มากที่สุด 3 

3.มีการให้บริการงานด้านสาธารณสุขนอกสถานที่ 
หรือให้บริการ ในวันหยุดราชการ 

4.81 0.69 96.20 มากที่สุด 4 

4.มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการงานด้าน
สาธารณสุข 

4.89 0.74 97.80 มากที่สุด 2 

5.มี ช่องทางในการแจ้งข่าวสารข้อมูลงานด้าน
สาธารณสุข เช่น เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หรือสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน 

4.99 0.72 99.80 มากที่สุด 1 

6.มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและแจ้งผลการ
ด าเนินการที่สะดวก รวดเร็ว 

4.62 0.74 92.40 มากที่สุด 6 

รวม 4.82 0.71 96.37 มากท่ีสุด 
  
  จาก พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วน          
ต าบลส านักทองด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 96.37 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด          
ทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีช่องทางในการแจ้งข่าวสารข้อมูลงานด้านสาธารณสุข เช่น เอกสาร
เผยแพร่  บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต ์หรือ สื่อสังคมออนไลน์และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน คิดเป็น
ร้อยละ 99.80 รองลงมา คือ มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวก               
ในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 97.80 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีช่องทาง   
การรับข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและแจ้งผลการด าเนินการที่สะดวก 
รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 92.40 
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจ / การรับรู ้   SD ร้อยละ 
ความ 

พึงพอใจ 
ล าดับ 

1.เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านสาธารณสุขมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และมีจ านวนเพียงพอ
ต่อการให้บริการ 

4.83 0.69 96.60 มากที่สุด 6 

2.เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความสุภาพ มีความเต็มใจ 
ท างานรวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน 

4.83 0.68 96.60 มากที่สุด 5 

3.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับต าแหน่งไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการ
ให้บริการ 

4.92 0.71 98.40 มากที่สุด 3 

4.เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านสาธารณสุขมีจิตส านึกที่ดี 
ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 

4.97 0.71 99.40 มากที่สุด 1 

5.เจ้าหน้าที่งานด้านสาธารณสุขให้ข้อมูลในการบริการ
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

4.88 0.73 97.60 มากที่สุด 4 

6.เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

4.92 0.68 98.40 มากที่สุด 2 

7.เจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารงานด้านสาธารณสุขด้วยความ
เสมอภาคโดยไม่เลอืกปฏิบัต ิ

4.76 0.76 95.20 มากที่สุด 7 

รวม 4.87 0.71 97.46 มากท่ีสุด 

    จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 97.46 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ 
โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านสาธารณสุขมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต 
และรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 99.40 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานรักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ คิดเป็นร้อยละ 98.40 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านสาธารณสุขด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนใดคนหนึ่งก่อน       
คิดเป็นร้อยละ 95.20 
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
 

ความพึงพอใจ / การรับรู ้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1.มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และผู้รับผิดชอบใน
การให้บริการงานด้านสาธารณสุขชัดเจน  

4.92 0.71 98.40 มากที่สุด 1 

2.มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการงาน
ด้านสาธารณสุข เ ช่น กฎเกณฑ์  ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการชัดเจน  

4.80 0.72 96.00 มากที่สุด 5 

3.มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการ ทันสมัยและเพียงพอ  

4.83 0.68 96.60 มากที่สุด 3 

4.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ข้ันตอน 
แบบฟอร์ม ค ่าธร รมเน ียม  (ถ้ามี ) และเอกสาร
ประกอบอื่นๆ ที่ชัดเจน  

4.81 0.71 96.20 มากที่สุด 4 

5.สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ สิ่ งอ านวยความสะดวก
เหมาะสมต่อการให้บริการ 

4.88 0.70 97.60 มากที่สุด 2 

รวม 4.85 0.71 96.96 มากท่ีสุด 

  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด                  
คิดเป็นร้อยละ 96.96 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
ทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการให้บริการงาน
ด้านสาธารณสุขชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 98.40 รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมต่อการให้บริการ มีคิดเป็นร้อยละ 97.60 และข้อที่มี     
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการงานด้านสาธารณสุข เช่น กฎเกณฑ์          
ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 96.00 

ตอนท่ี 5  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ในภาพรวม  
ทุกด้าน 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.60 0.74 92.00 มากที่สุด 4 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.62 0.80 92.30 มากที่สุด 3 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.65 0.78 93.03 มากที่สุด 2 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.68 0.78 93.64 มากที่สุด 1 

รวม 4.64 0.78 92.74 มากท่ีสุด 
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  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทอง ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี โดยรวม      
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.74 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชน           
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 93.64 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 93.03       
ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านข้ันตอนการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 92.00 
 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง            
ด้านข้ันตอนการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1. แสดงแผนผังโครงสร้างของหน่วยงานก าหนด
ข้ันตอนและแผนผังการให้บริการด้านรายได้หรอื
ภาษี อย่างชัดเจน 

4.53 0.55 90.60 มากที่สุด 6 

2 .  มี บุ ค ล า ก ร ค อ ย ใ ห้ ค า แ น ะ น า ห รื อ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ 

4.62 0.83 92.40 มากที่สุด 2 

3. มีการลดข้ันตอนการให้บริการด้านรายได้
หรือภาษี เพื่ออ านวยความสะดวก 

4.60 0.74 92.00 มากที่สุด 3 

4. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 4.59 0.77 91.80 มากที่สุด 4 

5. การให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีแล้ว
เสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด 

4.68 0.77 93.60 มากที่สุด 1 

6. การให้บริการงานด้านบริการข้อมูลข่าวสาร
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว 

4.58 0.81 91.60 มากที่สุด 5 

รวม 4.60 0.74 92.00 มากท่ีสุด 
 

  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของงานด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหารส่วน   
ต าบลส านักทอง ด้านข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในงาน ด้านรายได้หรือภาษี โดยรวม
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน              
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการงาน
ด้านรายได้หรือภาษีแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด คิดเป็นร้อยละ 93.60 รองลงมา 
คือ มีบุคลากรคอยให้ค าแนะน าหรือประชาสัมพันธ์การให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 92.40 ส่วนข้อที่มี          
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ แสดงแผนผังโครงสร้างของหน่วยงานก าหนดข้ันตอนและแผนผังการให้บริการ
ด้านรายได้หรือภาษี ให้ทราบอย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 90.60 
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง            
ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1. มีการประชาสัมพันธ์งานบริการด้านรายได้
หรือภาษี ในหลายช่องทางอย่างทั่วถึง 

4.55 0.66 91.00 มากที่สุด 5 

2. มีสายตรงหน่วยงาน ศูนย์รับเรื่องราวหรือ
ช่องทางเว็บไซต์ในการให้บริการด้านรายได้หรือ
ภาษี 

4.52 0.87 90.40 มากที่สุด 6 

3. มีการให้บริการด้านรายได้หรือภาษี นอก
สถานที่หรือให้บริการในวันหยุดราชการ 

4.64 0.81 92.80 มากที่สุด 2 

4. มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
รายได้หรือภาษี 

4.72 0.81 94.40 มากที่สุด 1 

5. มีช่องทางในการให้บริการข่าวสารข้อมูล เช่น 
เอกสารเผยแพร่ บอร์ด / ป้ายประชาสัมพันธ์ 
เว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์และสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน 

4.62 0.87 92.40 มากที่สุด 4 

6. ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการและแจ้งผลการ
ด าเนินการที่สะดวก รวดเร็ว 

4.64 0.77 92.80 มากที่สุด 3 

รวม 4.62 0.80 92.30 มากท่ีสุด 
  

  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลส านักทองด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี    
โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.30 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน   
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการใช้เทคโนโลยี 
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการรายได้หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ 
94.40 รองลงมาคือ มีการให้บริการด้านรายได้หรือภาษี นอกสถานที่หรือให้บริการในวันหยุดราชการ      
คิดเป็นร้อยละ 92.80 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือมีสายตรงหน่วยงาน ศูนย์รับเรื่องราว        
หรือช่องทางเว็บไซต์ในการให้บริการด้านรายได ้หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ 90.40 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

-22- 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง           
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านรายได้หรือภาษี มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
และมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 

4.59 0.61 91.80 มากที่สุด 7 

2. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านรายได้หรือภาษี มี
ความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ท างานรวดเร็ว 
และมุ่งผลส าเร็จของงาน 

4.66 0.77 93.20 มากที่สุด 3 

3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเหมาะสมกับต าแหน่งไม่เรียกร้อง
ผลประโยชน์จากการให้บริการ 

4.64 0.82 92.80 มากที่สุด 4 

4. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านรายได้หรือภาษี มี
จิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 

4.60 0.82 92.00 มากที่สุด 6 

5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ข้อมูลในการบริการ
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

4.67 0.76 93.40 มากที่สุด 2 

6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
รักษาคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

4.78 0.87 95.60 มากที่สุด 1 

7.  เ จ้ าหน้าที่ที่ ให้บริการ รายได้หรือภาษี 
ให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

4.62 0.82 92.40 มากที่สุด 5 

รวม 4.65 0.78 93.03 มากท่ีสุด 
  
  จากตารางที่ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี  องค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทองด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี   
โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.03 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน   
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สดุทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมา
คือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ข้อมูลในการบริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง คิดเป็นร้อยละ 93.40 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านรายได้
หรือภาษี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และ มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 91.80 
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ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง            
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ในการให้บริการ
ด้านรายได้หรือภาษี ชัดเจน 

4.50 0.72 90.00 มากที่สุด 5 

2. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
รายได้หรือภาษี เ ช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

4.71 0.77 94.20 มากที่สุด 3 

3. มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับอ านวยความ
สะดวกให้บริการที่ทันสมัยและเพียงพอ 

4.61 0.88 92.20 มากที่สุด 4 

4. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ข้ันตอน 
แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และเอกสาร
ประกอบอื่น ๆ ชัดเจน 

4.73 0.78 94.60 มากที่สุด 2 

5. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ 
สาธารณูปโภคต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกต่อ
การให้บริการ 

4.86 0.75 97.20 มากที่สุด 1 

รวม 4.68 0.78 93.64 มากท่ีสุด 
 

  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี องค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักทองด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือ
ภาษีโดยรวมอยู่ ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.64  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ                
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด         
คือ สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ สิ่ง อ านวยความสะดวกต่อ          
การให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.20 รองลงมาคือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บรกิาร เช่น ข้ันตอน แบบฟอรม์ 
ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และเอกสารประกอบอื่น ๆ ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 94.60 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และผู้รับผิดชอบการให้บริการด้านรายได้หรือภาษี โดยละเอียด
ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 90.00 

ตอนท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการและโครงการ 

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง  อ าเภอเมือง       
จังหวัดระยอง จ าแนกตามลักษณะงาน 

ความพึงพอใจ / การรับรู้   SD ร้อยละ 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ล าดับ 

1. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 4.82 1.01 96.40 มากที่สุด 2 
2. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 4.76 1.01 95.20 มากที่สุด 3 
3. งานด้านสาธารณสุข 4.84 0.70 96.82 มากที่สุด 1 
4. งานด้านรายได้หรือภาษี 4.64 0.78 92.74 มากที่สุด 4 

รวม 4.76 0.87 95.29 มากท่ีสุด 
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    จากตาราง พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยองโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้ อยละ 95.29               
เมื่อแยกพิจารณาตามลักษณะงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ / การรับรู้ต่อการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจ
มากที่สุดทุกงาน โดยงานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ งานด้านสาธารณสุข มี คิดเป็นร้อยละ 96.82 รองลงมา 
คือ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 96.40 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 95.20 และงานที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ งานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ 92.70 
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สรุปผลการด าเนนิโครงการวิจัยและส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิาร 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลส านักทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
    จากการศึกษาวิจัยเรื่องระดับความพึงพอใจ / การรับรู้การให้บริการ องค์การบริหาร                     

ส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ / การรับรู้การให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยจ าแนกศึกษาในด้านข้ันตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ        
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอ     
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ 

สรุปผลการประเมิน 

  ในการน าเสนอระดับความพึงพอใจ / การรับรู้การให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งแบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) 

 ตอนที่  3  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  
 ตอนที่  4  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุข 
 ตอนที่  5  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 
 ตอนที่  6  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการ 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

   ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยองทั้งหมด 
400 คน เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.00 
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39.00 เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง       
40 - 59 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.25 รองลงมาอายุระหว่าง 20 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.50 
และอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.75 ส่วนอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบค้าขาย / ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 57.50 รองลงมา ประกอบ
อาชีพเกษตรกร / รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 40.50 และประกอบอาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.50 
รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายได้ต่อเ ดือนระหว่าง          
5,000 - 15,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 26.00 และรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 16.00   

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วน
 ต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 96.40 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด
ทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 97.72 
รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.60  และด้านข้ันตอนการให้บริการ คิดเป็น    
ร้อยละ 96.30  ด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.97 
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    ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง ด้านข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 96.30 เมื่อแยกพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ 
โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตามข้ันตอน       
ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 99.80 รองลงมา คือ แสดงแผนผังโครงสร้างก าหนดข้ันตอนและแผนผังการให้บริการ
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 98.80 และข้อที่มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ)แล้วเสร็จในระยะเวลา ที่เหมาะสม
หรือตามก าหนด คิดเป็นร้อยละ 92.40 
    ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่       
ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.97 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน                 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อโดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการให้บริการงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) นอกสถานที่ หรือให้บริการในวันหยุดราชการ คิดเป็นร้อยละ 
99.40 รองลงมาคือ มีช่องทางในการแจ้งข่าวสารข้อมูลงานงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) 
เช่น เอกสารเผยแพร่  บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย    
ไม่ซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 95.20 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 
93.00 
   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่          
ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.60  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมี           
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อโดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่งาน        
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) ให้ข้อมูลในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง        
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง คิดเป็นร้อยละ 99.40 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความสุภาพ                        
มีความกระตือรือร้น เต็มใจ ท างานรวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน คิดเป็นร้อยละ 98.60 และข้อที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับต าแหน่ง         
ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.4 
   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล(จัดเก็บขยะ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวม        
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.40 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมี           
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 99.00 รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อย
ละ 92.20  และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บรกิาร เช่น ข้ันตอน แบบฟอรม์ 
ค่าธรรมเนียม(ถ้ามี) และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 96.80 
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ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน องค์การบริหาร
 ส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
95.20  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกด้าน        
โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความคิดเป็นร้อยละ 96.04  รองลงมา คือ ด้านช่องทาง
การให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95.77 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านข้ันตอนการให้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 94.13 

   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทอง ด้านข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.13 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีบุคลากรคอยให้ค าแนะน าหรือประชาสัมพันธ์
การให้บริการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนตลอดเวลา คิดเป็นร้อยละ 94.80 รองลงมา คือ            
แสดงแผนผังโครงสร้างก าหนดข้ันตอนและแผนผังการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน           
อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 94.80 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีการลดข้ันตอนการให้บริการ
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 93.20 

  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลส านักทอง ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.77 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลงาน      
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน เช่น เอกสารเผยแพร่  บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หรือ        
สื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ 98.40  รองลงมา คือ มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์
ต่างๆ และวิธีการที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการชุมชน         
คิดเป็นร้อยละ 96.80 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีสายตรงหน่วยงาน ศูนย์รับเรื่องราวหรือ
ช่องทางเว็บไซต์ในการให้บริการงา ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน คิดเป็นร้อยละ 94.60 
  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักทอง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 94.86 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด         
ทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐาน              
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ คิดเป็นร้อยละ 95.40 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการชุมชนมีจิตส านึก  ที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 95.40 และข้อที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน มีความพร้อม           
ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 94.00 

  จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
ชุมชน องค์การบริหารสว่นต าบลส านักทอง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชน มีความพึงพอใจ โดยรวม         
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.04 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน             
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมต่อการให้บริการ       
มีคิดเป็นร้อยละ 97.20 รองลงมา คือ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและ 
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สวัสดิการชุมชน เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการ อย่างชัดเจน คิดเป็น
ร้อยละ 96.80  และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับอ านวย           
ความสะดวก ในการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ที่ทันสมัยและเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 
94.60 
 
ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
    ระดับความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการงานด้านสาธารณสุขอ งค์การบริหารส่วน              
ต าบลส านักทองในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด              
คิดเป็นร้อยละ 96.82 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ
มากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มี ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.46 
รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 96.96 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด      
คือ ด้านช่องทางการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 96.37 

   ระดับความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการงานด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วน              
ต าบลส านักทอง ด้านข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 96.50 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการงานด้านสาธารณสุขแล้วเสร็จ ในระยะเวลา
ที่เหมาะสมหรือตามก าหนด คิดเป็นร้อยละ 98.20 รองลงมา คือ การให้บริการงานด้านสาธารณสุข      
แล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด คิดเป็นร้อยละ 97.80 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ มีบุคลากรให้ค าแนะน าประชาสัมพันธ์การให้บริการงานด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 93.20 
   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.37 
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มี      
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีช่องทางในการแจ้งข่าวสารข้อมูลงานด้านสาธารณสุข เช่น เอกสารเผยแพร่  บอร์ด/
ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต ์หรือ สื่อสังคมออนไลน์และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 99.80 
รองลงมา คือ มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการงาน       
ด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 97.80 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน  
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและแจ้งผลการด าเนินการที่สะดวก รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 
92.40 
    ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุของค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.46 
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มี       
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านสาธารณสุขมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์สุจริต               
และรับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 99.40 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานรักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ คิดเป็นร้อยละ 98.40 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านสาธารณสุขด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนใดคนหนึ่งก่อน      
มีคิดเป็นร้อยละ 95.20 
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   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.96 
เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มี       
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข
ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 98.40 รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ 
สิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมต่อการให้บริการ มีคิดเป็นร้อยละ 97.60 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการงานด้านสาธารณสุข เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่
ให้บริการชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 96.00 
 

ตอนท่ี 5  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง
 อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

   ระดับความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหารส่วน              
ต าบลส านักทองในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี โดยรวม            
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.74 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชน            
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 93.64 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 93.03       
ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านข้ันตอนการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 92.00 
    ระดับความพึงพอใจของงานด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
ด้านข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในงาน ด้านรายได้หรือภาษี โดยรวมอยู่ในระดับพอใจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
พอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีแล้วเสรจ็
ในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด คิดเป็นร้อยละ 93.60 รองลงมา คือ มีบุคลากรคอยให้ค าแนะน า
หรือประชาสัมพันธ์การให้บริการ  คิดเป็นร้อยละ 92.40 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ          
แสดงแผนผังโครงสรา้งของหน่วยงานก าหนดข้ันตอนและแผนผังการให้บริการด้านรายได้หรือภาษี ให้ทราบ
อย่างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 90.60 
   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษีองค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักทอง ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี โดยรวม         
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.30 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมี        
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการใช้เทคโนโลยี 
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการรายได้หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ 
94.40 รองลงมาคือ มีการให้บริการด้านรายได้หรือภาษี นอกสถานที่หรือให้บริการในวันหยุดราชการ     
คิดเป็นร้อยละ 92.80 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือมีสายตรงหน่วยงาน ศูนย์รับเรื่องราวหรือ
ช่องทางเว็บไซต์ในการให้บริการด้านรายได้ หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ 90.40 
    ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี  องค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักทอง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี โดยรวม         
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.03 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมี        
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน           
มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมา
คือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ข้อมูลในการบริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง คิดเป็นร้อยละ 93.40 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านรายได ้
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หรือภาษี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และ มีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 91.80  
   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี องค์การบริหารส่วน        
ต าบลส านักทอง ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจในงานด้านรายได้หรือภาษี    
โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.64 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ สภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
97.20 รองลงมาคือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ข้ันตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)        
และเอกสารประกอบอื่น ๆ ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 94.60 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และผู้รับผิดชอบการให้บริการด้านรายได้หรือภาษี โดยละเอียดชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 
90.00 
 
ตอนท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการและโครงการ 

   ประชาชนผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.29 เมื่อแยกพิจารณา
ตามลักษณะงาน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ / การรับรู้ต่อการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด  
ทุกงาน โดยงานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ งานด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 96.82 รองลงมา คือ 
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 96.40 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน                    
คิดเป็นร้อยละ 95.20 และงานที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ งานด้านรายได้หรือภาษี คิดเป็นร้อยละ 
92.74 

 
ข้อเสนอแนะ 
 
  จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน           
ต าบลส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ท าให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการให้บริการ
แก่ผู้บริการ และจะเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง             
( Continuous improvement) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
   3.1 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน              
ต าบลส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบว่า งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการชุมชน งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และงานด้านสาธารณสุข ในด้านข้ันตอน           
การให้บริการของเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง            
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อาจปฏิบัติ ดังนี้ 
    3.1.1 การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล(จัดเก็บขยะ) แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด 
    3.1.2 จัดให้มีการลดข้ันตอนการให้บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้
บริการ 
    3.1.3 มีบุคลากรให้ค าแนะน าประชาสัมพันธ์การให้บริการงานด้านต่างๆ 
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    3.1.4 จัดให้มีการแสดงแผนผังโครงสร้างของหน่วยงาน ก าหนดข้ันตอนและ
แผนผังการให้บริการอย่างชัดเจน  
  3.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน              
ต าบลส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบว่า งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการชุมชน งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และงานด้านสาธารณสุข ในด้านช่องทาง          
การให้บริการของเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง           
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อาจปฏิบัติ ดังนี้ 
    3.2.1 จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกที่เหมาะสม มีสายตรงหน่วยงาน      
ศูนย์รับเรื่องราวหรือช่องทางเว็บไซต์ในการให้บริการด้านต่างๆ 
    3.2.2 จัดมีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการให้บริการงานด้านต่างๆ 
    3.2.3 จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ      
งานบริการ ด้านต่างๆและแจ้งผลการด าเนินการที่สะดวก รวดเร็ว 
   3.3 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน              
ต าบลส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบว่า งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการชุมชน งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และงานด้านสาธารณสุข ในด้านเจ้าหน้าที่            
ผู้ ให้บริการของเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักทอง                
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อาจปฏิบัติ ดังนี้ 
    3.3.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตามภาระหน้าที่และมีจ านวนที่เพียงพอ      
ต่อการให้บริการ 
    3.3.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านสาธารณสุขด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
  3.4 จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน              
ต าบลส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบว่า งานด้านรายได้หรือภาษี งานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการชุมชน งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และงานด้านสาธารณสุข ในด้านสิ่งอ านวย      
ความสะดวกของเป็นล าดับสุดท้าย ดังนั้น จึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง             
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อาจปฏิบัติ ดังนี้    
   3.4.1 จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ข้ันตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม      
และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่ชัดเจน 
   3.4.2 จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับอ านวยความสะดวกในการให้บริการด้าน
ต่างๆ      ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
   3.4.3 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในแต่ละด้าน เช่น กฎเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 
   3.4.4 จัดให้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ในการให้บริการด้านต่างๆ ให้ชัดเจน 
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              แบบส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม 
          และสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ)ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง  

         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง 
เพศ  ชาย      หญงิ 
อายุ  ต่ ากว่า 20 ป ี  ระหว่าง 20 – 39 ปี     ระหว่าง 40 -59 ปี   
  ตั้งแต ่60 ปีขึ้นไป 
อาชีพ  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ      เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป 
  ค้าขาย/ประกอบอาชีพอิสระ             อ่ืน ๆ............................................... 
รายได้เฉลี่ย/เดือน        
            ต่ ากว่า 5,000 บาท                       ตั้งแต่ 5,000 – 15,000 บาท 
  ตั้งแต ่15,001- 25,000 บาท             ตั้งแต ่25,001 บาทขึ้นไป  

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นในการให้บรกิารของหน่วยงาน 
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริการของหน่วยงาน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา   

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ต้อง 
ปรับปรุง 

ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
Q1. แสดงแผนผังโครงสร้างก าหนดขั้นตอนและแผนผังการให้บริการงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) อย่างชัดเจน 
     

Q2. มีบุคลากรคอยให้ค าแนะน าหรือประชาสัมพันธ์การให้บริการ            
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) ตลอดเวลา 

     

Q3. มีการลดขั้นตอนการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(จัดเก็บขยะ) เพื่ออ านวยความสะดวก 

     

Q4. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด 

     

Q5. การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเ ก็บขยะ)แล้ว
เสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด 

     

Q6 การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ)             
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

     

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
Q7. มีการประชาสัมพันธ์งานบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 

(จัดเก็บขยะ) ในหลายช่องทางอย่างทั่วถึง  
     

Q8. มีสายตรงหน่วยงาน ศูนย์ รับเ ร่ืองราวหรือช่องทางเว็บไซต์ใน           
การให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) 

     

Q9. มีการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) นอก
สถานที่ หรือให้บริการในวันหยุดราชการ 

     

Q10. มีการใช้ เทคโนโลยี  และอุปกรณ์ต่ างๆ ที่ทันสมัยเพื่ ออ านวย                
ความสะดวกในการให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  

     

รหัสแบบสอบถาม      



 

Q11. มีช่องทางในการแจ้ งข่ าวสารข้อมูล งานงานด้ านสิ่ งแวดล้อม                  
และสุขาภิบาล เช่น เอกสารเผยแพร่  บอร์ด/ป้ายประชาสมัพันธ ์เว็บไซต์ 
หรือ สื่อสังคมออนไลน์และสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน 

     

Q12. มีช่องทางการรับข้อร้องเ รียนหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ                  
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) และแจ้งผลการ
ด าเนินการที่สะดวก รวดเร็ว 

     

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
Q13. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
     

Q14. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความสุภาพ มีความกระตือรือร้น เต็มใจ ท างาน
รวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน 

     

Q15. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
ต าแหน่งไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการให้บริการ 

     

Q16. เ จ้ าห น้าที่ ที่ ใ ห้ บ ริกา รงานด้ านสิ่ ง แ วดล้อมและสุ ขาภิบาล               
(จัดเก็บขยะ) มีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 

     

Q17. เจ้าหน้าที่ ง านด้ านสิ่ ง แวดล้อมและสุขาภิบาล (จัด เ ก็บขยะ)                
ให้ข้อมูลในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง                
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

     

Q18. เจ้ าหน้าที่ปฏิบัติงาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน                 
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

     

Q19. เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ง า นด้ านสิ่ ง แ ว ดล้ อมแล ะสุ ข าภิ บ าล                 
(จัดเก็บขยะ) ด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

     

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
Q20. มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับหน้าที่และผู้ รับผิดชอบในการให้บริการ       

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (จัดเก็บขยะ) ชัดเจน  
     

Q21. มีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล เช่น กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการชัดเจน  

     

Q22. มีวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
ทันสมัยและเพียงพอ  

     

Q23. ให้ ข้ อ มูล เ ก่ี ยว กับการ ให้ บ ริกา ร  เ ช่ น  ขั้ นตอน แบบฟอร์ม 
ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่ชัดเจน  

     

Q24. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่ง
อ านวยความสะดวกเหมาะสมต่อการให้บริการ 

     



 

 
 

 
แบบส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจในการให้บรกิารด้านรายได้หรือภาษี                         

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง 
เพศ  ชาย      หญงิ 
อายุ  ต่ ากว่า 20 ป ี  ระหว่าง 20 – 39 ปี     ระหว่าง 40 -59 ปี   
  ตั้งแต ่60 ปีขึ้นไป 
อาชีพ  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ      เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป 
  ค้าขาย/ประกอบอาชีพอิสระ             อ่ืน ๆ................................................ 
รายได้เฉลี่ย/เดือน        
            ต่ ากว่า 5,000 บาท                       ตั้งแต่ 5,000 – 15,000  บาท 
  ตั้งแต ่15,001- 25,000 บาท             ตั้งแต ่25,001 บาทขึ้นไป  

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นในการให้บรกิารของหน่วยงาน 
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริการของหน่วยงาน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา   

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ต้อง 
ปรับปรุง 

ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
Q1. แสดงแผนผังโครงสร้างของหน่วยงานก าหนดขั้นตอนและแผนผังการ

ให้บริการด้านรายได้หรือภาษี อย่างชัดเจน 
     

Q2. มีบุคลากรคอยให้ค าแนะน าหรือประชาสัมพันธ์การให้บริการ      
Q3. มีการลดขั้นตอนการให้บริการด้านรายได้หรือภาษี เพื่ออ านวยความ

สะดวก 
     

Q4. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด 

     

Q5. การให้บริการรายได้หรือภาษี แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือ
ตามก าหนด 

     

Q6 ขั้นตอนการให้บริการด้านรายได้หรือภาษี ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ความคล่องตัว 

     

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
Q7. มีการประชาสัมพันธ์งานบริการด้านรายได้หรือภาษี ในหลายช่องทาง

อย่างทั่วถึง  
     

Q8. มีสายตรงหน่วยงาน ศูนย์รับเร่ืองราวหรือช่องทางเว็บไซต์ในการ
ให้บริการด้านรายได้หรือภาษี  

     

Q9. มีการให้บริการด้านรายได้หรือภาษี นอกสถานที่หรือให้บริการ                 
ในวันหยุดราชการ 

     

Q10. มีการใช้ เทคโนโลยี  และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่ออ านวย              
ความสะดวกในการให้บริการรายได้หรือภาษี 

     

รหัสแบบสอบถาม      



 

Q11. มีช่องทางในการให้บริการข่าวสารข้อมูล เช่น เอกสารเผยแพร่  
บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์  หรือ สื่อสังคมออนไลน์                
และสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน 

     

Q12. ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ      
ใช้บริการและแจ้งผลการด าเนินการที่สะดวก รวดเร็ว 

     

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
Q13. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านรายได้หรือภาษี มีความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ 
     

Q14. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านรายได้หรือภาษี มีความสุภาพ กระตือรือร้น 
เต็มใจ ท างานรวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน 

     

Q15. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
ต าแหน่งไม่เรียกร้องผลประโยชน์จากการให้บริการ 

     

Q16. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านรายได้หรือภาษี มีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์สุจริต 
และรับผิดชอบ 

     

Q17. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ข้อมูลในการบริการแก่ประชาชน            อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

     

Q18. เจ้ าหน้าที่ปฏิบัติ งาน มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐานมี                  
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

     

Q19. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการรายได้หรือภาษี ให้บริการด้วยความเสมอภาค
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 

     

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
Q20. มีการให้ข้อมูลเ ก่ียวกับหน้าที่และผู้ รับผิดชอบการให้บ ริการ                

ด้านรายได้หรือภาษี ชัดเจน  
     

Q21. เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการด้านรายได้หรือภาษี เช่น 
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  

     

Q22. มีวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับอ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ที่ทันสมัยและเพียงพอ  

     

Q23. ให้ ข้ อ มูล เ ก่ี ยว กับการ ให้ บ ริกา ร  เ ช่ น  ขั้ นตอน แบบฟอร์ม 
ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ชัดเจน  

     

Q24. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภค               
ต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการให้บริการ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                  แบบส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจในการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชน 
             และสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง  

            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง 
เพศ  ชาย      หญงิ 
อายุ  ต่ ากว่า 20 ป ี  ระหว่าง 20 – 39 ปี     ระหว่าง 40 -59 ปี   
  ตั้งแต ่60 ปีขึ้นไป 
อาชพี  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ      เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป 
  ค้าขาย/ประกอบอาชีพอิสระ             อ่ืน ๆ................................................ 
รายได้เฉลี่ย/เดือน        
            ต่ ากว่า 5,000 บาท                       ตั้งแต่ 5,000 – 15,000  บาท 
  ตั้งแต ่15001- 25,000 บาท             ตั้งแต ่25,001 บาทขึ้นไป  

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นในการให้บรกิารของหน่วยงาน 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย ในช่อง  ตามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริการของหน่วยงาน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา   

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ต้อง 
ปรับปรุง 

ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
Q1. แสดงแผนผังโครงสร้างก าหนดขั้นตอนและแผนผังการให้บริการด้าน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนอย่างชัดเจน 
     

Q2. มีบุคลากรคอยให้ค าแนะน าหรือประชาสัมพันธ์การให้บริการพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการชุมชนตลอดเวลา 

     

Q3. มีการลดขั้นตอนการให้บริการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนเพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการ 

     

Q4. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนด 

     

Q5. การให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด 

     

Q6. ขั้นตอนการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และมีความคล่องตัว 

     

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
Q7. มีการประชาสัมพันธ์งานบริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน

ในหลายช่องทางอย่างทั่วถึง 
     

Q8. มีสายตรงหน่วยงาน ศูนย์รับเร่ืองราวหรือช่องทางเว็บไซต์ในการ
ให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 

     

Q9. มีการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนนอกสถานที่ 
หรือให้บริการในวันหยุดราชการ 

     

Q10. มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน 

     

รหัสแบบสอบถาม      



 

Q11. มีช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลงานด้านพัฒนาชุมชน เช่น 
เอกสารเผยแพร่  บอร์ด/ป้าย หรือ สื่อสังคมออนไลน์ 

     

Q12. มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับงาน ด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนและแจ้งผลการด าเนินการที่สะดวก 
รวดเร็ว 

     

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
Q13. เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนมีความ

พร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และมีจ านวนเพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

     

Q14. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ท างาน
รวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน 

     

Q15. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

     

Q16. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนมีจิตส านึก
ที่ดี ซ่ือสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 

     

Q17. เจ้าหน้าที่ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

     

Q18. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

     

Q19. เจา้หน้าที่ที่ให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนด้วยความ
เสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

     

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
Q20. มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับหน้าที่และผู้รับผิดชอบการให้บริการด้าน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชนชัดเจน 
     

Q21. มีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการชุมชน เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ
สถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

     

Q22. มี อุปกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับอ านวยความสะดวกในการให้บริการด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

     

Q23. ให้ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการ เช่น ขั้นตอน แบบฟอร์ม และเอกสาร
ประกอบอ่ืนๆ อย่างชัดเจน 

     

Q24. สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภค              
ต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมต่อการให้บริการ 

     

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
แบบส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจในการให้บรกิารงานด้านสาธารณสุข 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของท่านตามความเป็นจริง 
เพศ  ชาย      หญงิ 
อายุ  ต่ ากว่า 20 ป ี  ระหว่าง 20 – 39 ปี    ระหว่าง 40 -59 ปี   
  ตั้งแต ่60 ปีขึ้นไป 
อาชีพ  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ      เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป 
  ค้าขาย/ประกอบอาชีพอิสระ             อ่ืน ๆ................................................. 
รายได้เฉลี่ย/เดือน        
            ต่ ากว่า 5,000 บาท                       ตั้งแต่ 5,000 – 15,000 บาท 
  ตั้งแต ่15,001- 25,000 บาท            ตั้งแต ่25,001 บาทขึ้นไป  

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นในการให้บรกิารของหน่วยงาน 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  ตามความคิดเห็นเก่ียวกับการบริการของหน่วยงาน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา   

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย ต้อง 
ปรับปรุง 

ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ 
Q1. แสดงแผนผังโครงสร้างของหน่วยงานการก าหนดขั้นตอน           และ

แผนผังการให้บริการงานด้านสาธารณสุขอย่างชัดเจน 
     

Q2. มีบุคลากรคอยให้ค าแนะน าหรือประชาสัมพันธ์การให้บ ริการ               
งานด้านสาธารณสุข 

     

Q3. มีการลดขั้นตอนการให้บริการงานด้านสาธารณสุขเพื่ออ านวยความ
สะดวก 

     

Q4. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ ให้บ ริการแก่ผู้ มาติดต่อเป็นไป              
ตามขั้นตอนที่ก าหนด 

     

Q5. การให้บ ริการงานด้ านสาธารณสุขแล้ ว เ ส ร็จ ในระยะ เ วลา                    
ที่เหมาะสมหรือตามก าหนด 

     

Q6. การให้บ ริการงานด้ านสาธารณสุข ไ ม่ยุ่ ง ยากซับซ้อนและมี                 
ความคล่องตัว 

     

ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ 
Q7. มีการประชาสัมพันธ์งานบริการด้านสาธารณสุขในหลายช่องทาง

อย่างทั่วถึง  
     

Q8. มีสายตรงหน่วยงาน ศูนย์ รับ เ ร่ืองราวหรือช่องทางเว็บไซต์                
ในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 

     

Q9. มีการให้บริการงานด้านสาธารณสุขนอกสถานที่ หรือให้บริการ ใน
วันหยุดราชการ 

     

Q10
. 

มีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 

     

รหัสแบบสอบถาม      



 

Q11
. 

มี ช่ อ งทา ง ในการแจ้ ง ข่ า วสารข้ อ มูล ง านด้ านสาธารณสุ ข                  
เช่น เอกสารเผยแพร่  บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หรือ  
สื่อสังคมออนไลน์และสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน 

     

Q12
. 

มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานด้าน
สาธารณสุขและแจ้งผลการด าเนินการที่สะดวก รวดเร็ว 

     

ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
Q13

. 
เจ้าหน้าที่ ให้บริการงานด้านสาธารณสุขมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และมีจ านวนเพียงพอต่อ                 การ
ให้บริการ 

     

Q14
. 

เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความสุภาพ มีความกระตือรือร้น เต็มใจ ท างาน
รวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน 

     

Q15
. 

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
ต าแหน่งไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการให้บริการ 

     

Q16
. 

เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการงานด้านสาธารณสุขมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์สุจริต 
และรับผิดชอบ 

     

Q17
. 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ง า น ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ ห้ ข้ อ มู ล ใ นก า รบ ริ ก า ร                             
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

     

Q18
. 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน  
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

     

Q19
. 

เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านสาธารณสขุด้วยความเสมอภาค        โดย
ไม่เลือกปฏิบัติ 

     

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
Q20

. 
มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการให้บริการงาน
ด้านสาธารณสุขชัดเจน  

     

Q21
. 

มีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการงานด้านสาธารณสุข เช่น 
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการชัดเจน  

     

Q22
. 

มีวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
ทันสมัยและเพียงพอ  

     

Q23
. 

ให้ ข้ อ มูล เ ก่ี ยว กับการให้บ ริกา ร เ ช่ น  ขั้ นตอน แบบฟอร์ม 
ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และเอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่ชัดเจน  

     

Q24
. 

สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ  
สิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมต่อการให้บริการ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล(จัดเก็บขยะ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.953 24 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if Item 
Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if Item 
Deleted 

A1 83.21 118.107 .469 .932 

A2 83.25 118.614 .485 .932 

A3 83.54 115.867 .448 .933 

A4 83.60 113.596 .641 .929 

A5 83.49 114.010 .597 .930 

A6 83.48 113.707 .640 .929 

B7 83.49 114.515 .624 .930 

B8 83.44 113.097 .637 .929 

B9 83.30 115.121 .648 .929 

B10 83.26 115.184 .664 .929 

B11 83.59 114.972 .554 .931 

B12 83.60 115.313 .543 .931 

C13 83.35 116.573 .621 .930 

C14 83.37 115.730 .593 .930 

C15 83.57 114.268 .599 .930 

C16 83.62 114.925 .558 .931 

C17 83.50 115.545 .554 .931 

C18 83.39 115.594 .513 .931 

C19 83.43 115.217 .574 .930 

D20 83.47 115.868 .604 .930 

D21 83.40 113.596 .661 .929 

D22 83.47 114.070 .595 .930 

D23 83.52 113.484 .595 .930 

D24 83.50 110.535 .688 .929 

 
 
 
 
 



 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.966 24 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

A1 73.41 231.164 .845 .974 
A2 73.62 233.277 .815 .974 
A3 73.81 234.934 .734 .975 
A4 73.73 235.738 .750 .975 
A5 73.63 231.594 .825 .974 
A6 73.69 230.895 .825 .974 
B7 73.78 230.772 .809 .974 
B8 73.62 234.617 .772 .975 
B9 73.71 235.247 .763 .975 

B10 73.71 234.507 .795 .975 
B11 73.64 234.772 .785 .975 
B12 73.47 233.951 .759 .975 
C13 73.82 233.308 .794 .975 
C14 73.91 237.282 .690 .975 
C15 73.84 237.775 .677 .975 
C16 73.87 237.333 .715 .975 
C17 73.73 235.358 .754 .975 
C18 73.73 231.978 .808 .974 
C19 73.78 231.212 .835 .974 
D20 73.65 231.369 .817 .974 
D21 73.61 232.159 .756 .975 
D22 73.58 234.665 .799 .975 
D23 73.69 232.795 .796 .975 
D24 73.64 232.432 .831 .974 

 
 
 
 
 
 



 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านสาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.974 24 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

A1 91.14 227.541 .790 .973 
A2 91.00 225.480 .718 .973 
A3 90.82 226.168 .662 .974 
A4 90.81 222.454 .755 .973 
A5 90.86 222.001 .781 .973 
A6 90.72 225.062 .721 .973 
B7 90.96 221.478 .817 .973 
B8 90.84 223.015 .784 .973 
B9 90.86 224.821 .746 .973 

B10 91.08 223.854 .818 .973 
B11 90.95 221.728 .835 .972 
B12 90.83 220.341 .807 .973 
C13 90.86 223.441 .780 .973 
C14 90.73 222.198 .766 .973 
C15 90.81 222.254 .808 .973 
C16 90.70 221.351 .831 .972 
C17 90.80 224.180 .757 .973 
C18 90.76 225.703 .716 .973 
C19 90.73 220.658 .827 .972 
D20 90.81 221.634 .822 .972 
D21 90.73 225.718 .723 .973 
D22 90.75 224.048 .769 .973 
D23 90.67 225.682 .758 .973 
D24 90.73 226.938 .721 .973 

 
 
 
 
 
 



 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.973 24 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-Total 

Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
A1 84.73 139.658 .659 .951 
A2 84.67 138.062 .796 .949 
A3 84.85 139.608 .699 .951 
A4 84.83 140.181 .627 .952 
A5 84.93 142.465 .651 .951 
A6 84.94 141.056 .708 .951 
B7 84.91 139.182 .657 .951 
B8 85.01 139.950 .725 .950 
B9 85.01 144.610 .506 .953 

B10 84.80 141.180 .718 .950 
B11 84.87 142.213 .633 .951 
B12 84.87 144.153 .566 .952 
C13 84.61 136.819 .779 .950 
C14 84.86 141.081 .594 .952 
C15 84.92 144.174 .504 .953 
C16 84.87 143.473 .531 .952 
C17 84.83 141.621 .680 .951 
C18 84.75 144.108 .578 .952 
C19 84.80 143.540 .596 .952 
D20 84.66 137.086 .714 .951 
D21 84.87 139.293 .782 .950 
D22 84.85 140.268 .760 .950 
D23 84.81 141.614 .672 .951 
D24 84.78 139.432 .741 .950 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพการเกบ็ข้อมลู โครงการส ารวจความพงึพอใจผูร้ับบริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ประจ าปี 2564 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาพการเก็บข้อมูล โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ประจ าปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


