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ชื่องานวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้วิจัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริ ห ารส่ ว นจั งหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในงานบริการ
6 งาน คือ 1) งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น 2) งานด้ านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภคบริโภค 3) งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 4) งานด้านสิ่งแวดล้อม
ขุดลอกคูคลอง 5) งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด” และ 6) งานด้านบริการสนามกีฬาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
แต่ละงานใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้รับบริการในงานทั้ง 6 งาน จานวน 2,304 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาสาหรับข้อมูล
เชิงคุณภาพ
ผลการวิจัย พบว่า
1. ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 6 งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
4.83 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
2. งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
4.83 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
3. งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด
4. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน พบว่า ผู้รับบริการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.00
ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
5. งานด้ านสิ่ งแวดล้ อมขุดลอกคูคลอง พบว่ า ผู้ รั บบริ การมีค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจเท่ ากั บ
4.81 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด

6. งานด้ านบริ การสระว่ ายน้ า “วารี บ าบั ด ” พบว่ า ผู้ รั บบริ การมี ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจ
เท่ากับ 4.84 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด
7. งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่ว นจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ผู้รับ
บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 97.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

คานา
รายงานฉบับนี้เป็นผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัด สมุทรสงคราม ในด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกใน
การให้บริการ
ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามความคาดหวัง และตอบสนองความต้องการของผู้รับ
บริการหรือไม่ อย่างไร เพื่อที่จะนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการให้
บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป
สถาบั นวิ จั ยและพั ฒนาขอขอบคุ ณผู้ บริ หารและบุ คลากรขององค์ การบริหารส่ วนจังหวั ด
สมุทรสงครามสาหรับการอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งช่วยให้
การศึกษาครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตุลาคม 2561
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ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในงานบริการ 6 งาน
คือ 1) งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น 2) งานด้ านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภคบริโภค
3) งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 4) งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอก
คูคลอง 5) งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด” และ 6) งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 4 ประเด็นดังต่อไปนี้
คือ
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
การส ารวจในครั้ งนี้ ดาเนินการในเดือนตุล าคม พ.ศ. 2561 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับบริการในแต่ละงานที่ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1) งานด้านการชาระภาษี และ
รายได้อื่น 2) งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโ ภค 3) งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 4) งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง 5) งานด้านบริการ
สระว่ายน้า “วารีบาบัด” และ 6) งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยมีจานวนผู้ให้ข้อมูลงานละ 384 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale)
ที่มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความเชื่อมั่น (reliability) วิเคราะห์
ข้อมู ลโดยใช้ค่ าสถิติ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่ าความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับข้อมูลเชิงปริ มาณ และใช้
การวิเคราะห์เนื้อหาสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ

1. ประเด็นของการศึกษา
1) งานด้านการชาระภาษีและรายได้อื่น
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว
2. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
3. การให้บริการเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
4. การแจ้งแผนผังขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ

5. แบบฟอร์มการยื่นภาษีมีความชัดเจน และมีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคาร้อง
6. ความเป็ น ธรรมของการบริ การ เช่ น เรี ยงตามล าดั บก่ อนหลั ง มี ความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน
7. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
8. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
9. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
10. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
11. มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่ การให้
บริการนอกเวลาหรือการให้บริการล่วงหน้า
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
12. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
13. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
14. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
15. เจ้าหน้ าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้ บริการ เช่น การตอบคาถาม ชี้แจง
ข้อสงสัย ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้
16. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
17. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
18. ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ
19. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น น้าดื่ม ที่จอดรถ ห้องน้า ที่นั่งคอยรับ
บริการ
20. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
21. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ
22. สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับบริการ
23. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
24. มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้
25. จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
2) งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภคบริโภค
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการสะดวก คล่องตัว
2. การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์
3. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. การให้บริการมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
5. ความร่วมมือของชุมชนในการดาเนินการ

6. การให้บริการครอบคลุมทุกงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานกู้ชีพกู้ภัย งานป้องกันภัยงาน
บรรเทาสาธารณภัย สายตรวจชุมชน ฯลฯ
ด้านช่องทางการให้บริการ
7. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
8. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับ ฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
9. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
10. มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่ การให้
บริการนอกเวลาหรือการให้บริการล่วงหน้า
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับงาน ช่วยแก้ปัญหาได้
12. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
13. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความเต็มใจในการให้บริการ
14. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
15. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
16. เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการมีจานวนเพียงพอ
17. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการให้บริการมีคุณภาพมาตรฐาน
18. จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
19. เครื่องมืออุปกรณ์เหมาะสมกับงาน
3) งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. การแจ้งแผนผังขั้นตอน และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
2. การให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ถนนในชุมชนมีสภาพดี เป็นไปตามมาตรฐาน
4. มีเครือข่ายถนนครอบคลุมทุกพื้นที่
5. มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน
6. ทางเท้าได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพดี
7. คุณภาพการให้บริการไฟฟ้า เช่น ไฟไม่ตก ไฟไม่ดับบ่อย
8. การมีไฟส่องสว่างครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ
9. น้าประปามีความสะอาด ปลอดภัย
10. น้าประปามีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
11. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมหรือแก้ไขอุปกรณ์ที่ชารุด

ด้านช่องทางการให้บริการ
12. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
13. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
14. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
15. มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่ การให้
บริการนอกเวลา หรือการให้บริการล่วงหน้า
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
16. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
17. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
18. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
19. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้
20. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
21. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
22. ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ
23. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ
24. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน
25. จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและสะดวก
4) งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. มีการประกาศแจ้งรายละเอียดในการดาเนินการ เช่น ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ
2. แหล่งน้าใช้การได้ดี ไม่ตื้นเขิน ไม่มีวัชพืชในแหล่งน้า
3. ประชาชนมีน้าเพียงพอในการใช้ประโยชน์
4. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเรื่องการรักษาแม่น้าคูคลอง
อย่างต่อเนื่อง
5. น้าในแม่น้า คูคลองมีคุณภาพดี
6. มีการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
7. การดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
8. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
9. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
10. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
12. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว
13. เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอ
14. เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
15. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการดาเนินการ
16. เครื่องมืออุปกรณ์ในการดาเนินการได้มาตรฐาน
17. เครื่องมืออุปกรณ์มีความทันสมัย
18. มีการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะดาเนินการ
19. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
5) งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด”
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1. มีระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ
2. การดูแลรักษา ปรับปรุงสระว่ายน้าอยู่ตลอดเวลา
3. น้าในสระสะอาด ได้มาตรฐาน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม
5. มีความสะดวกของการเข้าใช้สระว่ายน้า
6. อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย
7. มีไฟส่องสว่างทั่วถึง
8. มีความรวดเร็วในการดูแลรักษาซ่อมแซมสถานที่ หรืออุปกรณ์ที่ชารุด
ด้านช่องทางการให้บริการ
9. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
10. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
11. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
12. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
13. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
14. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความเต็มใจในการให้บริการ
15. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้
16. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
17. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว
18. เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอ

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
19. ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ
20. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า
21. ที่นั่งบริเวณรอบสระว่ายน้ามีจานวนเพียงพอ
22. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
23. ความเพียงพอของอุปกรณ์
24. ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการ
6) งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
1. มีการรักษาความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ
2. การดูแลรักษา ปรับปรุงสถานที่อยู่ตลอดเวลา
3. มีลานอเนกประสงค์สาหรับออกกาลังกาย
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงามอากาศถ่ายเทได้สะดวก
5. มีความสะดวกของการเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์กีฬา
6. อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย
7. มีไฟส่องสว่างทั่วถึง
8. มีความรวดเร็วในการดูแลรักษาซ่อมแซมสถานที่ หรืออุปกรณ์ที่ชารุด
ด้านช่องทางการให้บริการ
9. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
10. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
11. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
12. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
13. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
14. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความเต็มใจในการให้บริการ
15. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้
16. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
17. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว
18. เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
19. ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ
20. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น น้าดื่ม ที่จอดรถ ห้องน้า
21. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
22. ความเพียงพอของอุปกรณ์การออกกาลังกาย
23. ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการ

2. ผลการศึกษา
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีดังต่อไปนี้
รายการ

1. งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น
2. งานด้านบรรเทาสาธารณภัย
ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
3. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
4. งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง
5. งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด”
6. งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
สรุปความพึงพอใจในภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.83

96.60

มากที่สุด

4.82

96.40

มากที่สุด

4.80

96.00

มากที่สุด

4.81
4.84

96.20
96.80

มากที่สุด
มากที่สุด

4.85

97.00

มากที่สุด

4.83

96.60

มากที่สุด

1. คุณภาพการให้บริการในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
4.83 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80
1.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40
2. การให้บริการในงานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.83 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
2.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60
2.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20
2.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40
3. การให้บริการในงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค พบว่า ผู้รับบริการมี
ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจเท่ ากั บ 4.82 จากคะแนนเต็ ม 5.00 หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละความพึ งพอใจเท่ ากั บ
96.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

3.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40
3.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80
3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80
3.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40
4. การให้บริ การในงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการก่อสร้าง ปรั บปรุง ซ่อมแซม
ถนน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 96.00ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละ
ด้านดังต่อไปนี้
4.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40
4.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40
4.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60
4.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00
5. การให้บริการในงานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.81 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
5.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20
5.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00
5.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40
5.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00
6. การให้ บริ การในงานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด” พบว่า ผู้ รับบริการมีค่าเฉลี่ ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.84 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.80 ซึ่งเป็น
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
6.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80
6.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80
6.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00
6.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60
7. การให้บริการในงานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่า ผู้รับ บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 97.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละ
ด้านดังต่อไปนี้
7.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20
7.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20
7.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20
7.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00

3. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามควรนาผลการประเมินในครั้งนี้
เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มคุณภาพการให้บริการตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
ผู้รับบริการ โดยจัดทาเป็นแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
2. ควรรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลคุณภาพของการให้
บริการต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการประเมิน
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
3. ควรใช้ผลประเมินในการพิจารณาแนวทางการนานโยบายไปปฏิบัติ และความสามารถ
ในการตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
4. ควรใช้ผลการประเมินในครั้งนี้เพื่อกาหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการริเริ่มบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว
5. ควรกาหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในการเปิดช่องทางให้สาธารณชนได้รับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ปัญหา และการตรวจสอบ
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดาเนินการที่ใส่ใจต่อปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

4. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการกาหนด
ประเด็นปัญหา แนวทางที่ได้ผลในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ
2. ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ เพื่อใช้ประกอบการ
ดาเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ควรมีการศึกษาแนวทางการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการสาธารณะ เพื่อให้เกิดการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการของประชาชน
4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) ในด้านสั ดส่ วนผลผลิ ตต่อ
ค่าใช้จ่าย ผลิตภาพต่อกาลังคน ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา และการประหยัดทรัพยากรการจัดการ
5. ควรมีการศึกษาเกณฑ์ประสิทธิผลอื่น ๆ นอกเหนือจากการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความพึงพอใจ และความเสี่ยง
ของการดาเนินงานตามโครงการ
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำของกำรศึกษำ
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการบริหารจัดการบ้านเมืองของรัฐในระบบ
ประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐส่วนกลาง และให้ประชาชนได้มีส่วนในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่น
การกระจายอ านาจสู่ ท้ องถิ่ นเป็ นการจั ดความสั มพั นธ์ ทางอ านาจหน้ าที่ ใหม่ ระหว่ างส่ วนกลางกั บ
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีกลุ่มที่หลากหลาย
มีความต้องการ และความคาดหวังจากรัฐที่เพิ่มขึ้นและแตกต่างกัน เพื่ อให้สามารถตอบสนองปัญหา
ความต้ องการที่ เกิ ดขึ้ นในแต่ ละท้ องถิ่ นได้ ทั นต่ อเหตุ การณ์ และตรงกั บความต้ องการของท้ องถิ่ น
โดยรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช 2550 ได้ มอบอ านาจให้ ประชาชนในท้ องถิ่ น
ดาเนินการปกครองตนเอง และจัดตั้งบริการสาธารณะบางประการเพื่อสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็น
นิติบุคคลและราชการส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อให้มีการกระจายอานาจสู่องค์กรประชาชน
ทาให้ประชาชนในชนบทได้มีโอกาสในการปกครองตนเองตามนโยบายกระจายอานาจให้กับท้องถิ่น
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยั งช่ วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลทั้งทางด้านการเงิน ตัวบุคคล
ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดาเนินการสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีความสาคัญในการเป็น รากฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ทาให้เกิดความคุ้นเคย
ในการใช้สิทธิและหน้าที่พลเมือง ทาให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเองเพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งจะทาให้ประชาชนเกิดสานึกของตนเองต่อท้องถิ่น รับรู้ถึงอุปสรรค
ปัญหา และร่วมมือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยมุ่ ง เน้ น ผลที่ จ ะเกิ ด ขั้ น เป็ น ตั ว ตั้ ง แล้ ว น ามาคิ ด วิ ธี ก ารที่ จ ะท างานนั้ น ให้ ส าเร็ จ และมี
ประสิทธิภาพ โดยแผนพัฒนาถือว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในทุก ๆ ด้าน โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด ให้ ส อดคล้ องกั บ สภาพและสถานการณ์ ให้ เ ป็น ไปโดยประหยั ดและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่
ประชาชนในท้องถิ่น
ขั้นตอนต่อจากการวางแผนก็คือ การนาแผนไปปฏิบัติและการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิผ ลของแผนในลั ก ษณะของการเปรี ย บเที ย บผลการปฏิบั ติ ง านกั บ เป้ าหมายหลั ง สิ้ น สุ ด
การปฏิบัติงานแล้ว ซึ่งจะทาให้ทราบถึงความก้าวหน้า ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ
ซึ่งจาเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องมือการประเมินที่แม่นตรง (Validity) และเชื่อถือได้ (Reliability)
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ในการประเมิ น ผลส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานตามแผนงานในครั้ ง นี้ เป็ น การประเมิ น
ประสิทธิผลของการให้บ ริการในโครงการต่าง ๆ โดยการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บนพื้นฐานของหลั กการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(good governance) ซึ่งเป็นหลักการปกครองที่เป็นธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคม
อย่ างมีความสงบสุ ข ประกอบด้ว ย 6 ประการ ได้แก่ 1) หลั กนิติธ รรม คือ การตรากฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก
โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 2) หลักคุณธรรม คือ
การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม มีการสร้างค่านิยมที่ดีให้ผู้ปฏิบัติในองค์กรหรือสมาชิกใน
สังคมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย 3) หลักความโปร่งใส
คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบความถูกต้องจากระบบและกลไก
ของการทางาน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก มีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบ
และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 4) หลักความมีส่วนร่วม คือ การทาให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอการตัดสินใจที่สาคัญ ๆ โดยจัดให้มีช่องทางในการเข้ามามี
ส่วนร่วมได้แก่ การแจ้งความเห็น การแสดงประชามติ ขจัดการผูกขาด ช่วยให้เกิดความสามัคคีและ
ความร่วมมือกัน 5) หลักความรับผิดชอบ คือ การที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานตั้งใจปฏิบัติภารกิจของตน
อย่างดี มุ่งให้บริการแก่ผู้รับบริการ อานวยความสะดวก รับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงาน
ของตน และพร้อมปรับปรุงแก้ไข และ 6) หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารจัดการโดยยึดหลักความประหยัด
และคุ้มค่ากับจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแก่ประชาชนโดยรวม
ผลของการสารวจในครั้งนี้จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาผลการประเมินไปใช้เพื่อ
ศึกษาแนวทางการเพิ่มคุณภาพการให้บริการตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
ผู้รับบริการ โดยจัดทาเป็นแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นสารสนเทศการประเมิน
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลคุณภาพของการให้บริการ
ต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการการประเมินให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน นอกจากนั้น ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ตามโครงการควรใช้ผลประเมินในการพิจารณาแนวทางการนานโยบายไปปฏิบัติ และความสามารถ
ในการตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและ
การริเริ่มบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในงานบริการ 6 งาน
คือ 1) งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น 2) งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
3) งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 4) งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอก
คูคลอง 5) งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด” และ 6) งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในประเด็นต่อไปนี้
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1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ช่วยให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการในกิจการ
สาธารณะ ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้ บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้
บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2. ช่วยให้ ทราบศักยภาพในการปฏิบัติราชการ และคุณภาพการให้บริการตามความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการ
3. ส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมของสาธารณชนได้ รั บทราบและตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการแก้ปัญหา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดาเนินการที่ใส่ใจต่อปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4. ช่วยให้เกิดการทบทวนการดาเนินงานของตนเองและกาหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ใน
การแก้ปัญหา หรื อแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการริเริ่มบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในประเด็นต่อไปนี้ คือ
1.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1.2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
1.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
2.1 ประชากรในการศึ กษา ได้ แก่ ประชาชนในเขตพื้ นที่ บริ การขององค์ การบริ หาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จาแนกตามงานบริการดังต่อไปนี้
1) งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น จานวน 194,376 คน
2) งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค จานวน 194,376 คน
3) งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน จานวน
194,376 คน
4) งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง จานวน 194,376 คน
5) งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด” จานวน 194,376 คน
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6) งานด้ า นบริ ก ารสนามกี ฬ าขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
จานวน 194,376 คน
2.2 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกาหนดโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์เก็น (Krejcie and
Morgan) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553) โดยจาแนกตามประเภทงานบริการดังต่อไปนี้
1) งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น จานวน 384 คน
2) งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค จานวน 384 คน
3) งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน จานวน
384 คน
4) งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง จานวน 384 คน
5) งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด” จานวน 384 คน
6) งานด้ า นบริ ก ารสนามกี ฬ าขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
จานวน 384 คน
3. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในระบบ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในที่นี้หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ประชำชน หมายถึง ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม ในงานให้บริการ 6 งาน ได้แก่ 1) งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น 2) งาน
ด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้า นน้ าอุ ปโภค-บริ โ ภค 3) งานด้ านโครงสร้ างพื้น ฐานด้ านการก่ อสร้า ง
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 4) งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง 5) งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารี
บาบัด” และ 6) งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
3. ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือทัศนคติในทางบวกของประชาชน
ที่มีต่อคุณภาพการให้ บ ริ การขององค์การบริห ารส่ ว นจั งหวัดสมุท รสงคราม อาเภอเมื อง จังหวั ด
สมุทรสงคราม โดยจาแนกออกเป็นความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจ
ด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก
4. งำนให้บริกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หมายถึง งานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ขอรับการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
ใน 6 งาน ได้แก่ 1) งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น 2) งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภคบริโภค 3) งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 4) งานด้านสิ่งแวดล้อม
ขุดลอกคูคลอง 5) งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด” และ 6) งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
2. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม
1. ด้านกายภาพ
1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล

จังหวัดสมุทรสงคราม
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จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 65 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 416.707 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของพื้นที่ทั้งประเทศ (513,118.03 ตารางกิโลเมตร) สภาพทั่วไปเป็นที่
ราบลุ่ มริมทะเล สภาพของดินเป็ นดินเหนียวปนทราย มีภูเขาหิ น มีแม่น้าสายส าคัญไหลผ่ าน คือ
แม่น้าแม่กลอง และมีลาคลองจานวน 366 ลาคลองเป็นเครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ทาให้
ยังคงสภาพของความเป็นสังคมชนบท และร่มรื่น
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
มีคลองดอนมะโนรา และคลองรางห้าตาลึง เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ตรงปากอ่าวแม่น้าแม่กลอง
และจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี โดยมีคลองวัดประดู่
เป็นแนวแบ่งเขต
2) ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดินเหนียว
ปนทราย ไม่มีภูเขาหรือเกาะ เดิมเคยมีป่าโกงกาง ไม้แสม ตามชายฝั่งทะเลและมีป่าจากตามปาก แม่น้า
แต่ปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในการเลี้ยงกุ้งกุลาดาเกือบทั้งหมด ต่อมาการเลี้ยงกุ้ง
ได้เกิดการขาดทุน ทาให้ปล่อยบ่อกุ้งรกร้างจานวนมากแม่น้าสาคัญที่ไหลผ่าน คือ แม่น้าแม่กลองผ่าน
บริเวณท้องที่อาเภอบางคนที และอาเภออัมพวา ไปออกทะเลอ่าวไทย ที่บริเวณปากแม่น้าแม่กลองใน
เขตอาเภอเมืองสมุทรสงคราม นอกจากนี้มีลาคลองใหญ่น้อยมากมาย แยกกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ จากสภาพ
ภูมิประเทศเช่นนี้ ทาให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้า และการประกอบอาชีพด้านกสิกรรม
3) ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสมุทรสงครามติดต่อกับอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ พัดเอาฝนมาตกในฤดูฝนมากพอสมควร ประกอบกับอยู่ใกล้ทะเล จึงมี
ความชุ่มชื้นอยู่เสมอ ในฤดูหนาวอากาศจึงไม่หนาวจัด ในฤดูร้อนไม่ร้อนจนเกินไปอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ 28 องศาเซลเซียส พายุและฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในระหว่างฤดูฝนและฤดูร้อนคือระหว่ าง
เดือนเมษายนและพฤษภาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนที่จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ นอกจากนี้อาจได้รับ
พายุดีเปรสชั่น ซึ่งเคลื่อนตัวจากทะเลจีนใต้เข้ามาทางฝั่งเวียดนามในสภาพของพายุใต้ฝุ่นหรือโซนร้อน
ทาให้ฝนตกหนักต่อเนื่องกันและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
4) ลักษณะของดิน
จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ติดทะเลอ่าวไทย มีแม่น้าแม่กลองไหลผ่าน จากจังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และไหลมาลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงคราม ลักษณะดินของจังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นลักษณะดิน กึ่งจืด กึ่งเค็ม แบ่งพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม ออกได้เป็น 2 ลักษณะ
ใหญ่ ๆ ตามลักษณะการใช้ประโยชน์จากที่ดิน คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งสาหรับทาการกสิกรรม คือทาสวน
มะพร้าว สวนผสม และการปลูกพืชผัก มีประมาณกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด ที่เหลืออีกส่วนหนึ่ง
เป็นพื้นที่ที่เป็นดินเค็มเหมาะแก่การทา กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การปลูกป่าชายเลน การทาบ่อเลี้ยงปลา และ
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เลี้ยงกุ้ง และทานาเกลือ นอกจากที่ที่บนดอนหอยหลอด ยังมีลักษณะดินอีกชนิดหนึ่งที่
เรียกกันว่า “ดินทรายขี้เป็ด” เป็นดินปนทราย เนื้อ ร่วนหยาบ ใช้ผสมทาปูนซิเมนต์ไม่ได้ ใช้ได้แต่นามาถม
ที่อย่างเดียว แต่ก็เป็นดินที่หอยหลอดชอบอาศัยอยู่ด้วยสภาพดินลักษณะนี้นี่เอง ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่อยู่เขตห่างทะเล จึงมีอาชีพทาสวน ปลูกมะพร้าว พืชสวน พืชผัก และนาข้าว แต่ดินไม่เหมาะแก่การปลูก
พืชไร่ พวกที่อยู่ในสภาพดิน กึ่งจืดกึ่งเค็มก็ปลูกป่าจาก พวกชายทะเลก็ทาประมง มีทั้งที่ขุดบ่อ เลี้ยงเอง
พวกที่ทาประมงชายฝั่ง และพวกออกเรือหาปลาในทะเล นอกจากนั้นก็มีพวกที่ประกอบอาชีพ เลี้ยงสัตว์
ได้แก่ เป็ด ไก่ และสุกร เพราะเป็นแหล่งอาหารสามารถออก ไปหาอาหารได้ง่ายสภาพดินกึ่งจืดกึ่งเค็ม
ของจังหวัดสมุทรสงครามนี้เอง จึงทาให้ผลไม้ของจังหวัดสมุทรสงครามมีชื่ อเสียง เพราะมีรสชาติ
อร่อยล้า ไม่เหมือนใคร เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ มะม่วงอกร่อง เป็นต้น
5) ลักษณะของแหล่งน้า
แม่น้ าสายหลัก ได้แก่ แม่น้าแม่กลอง ต้นกาเนิดเกิดจากแควน้อยและแควใหญ่จังหวัด
กาญจนบุรี ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี อาเภอบางคนที อาเภออัมพวา และไหลลงสู่อ่าวไทยที่อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม แม่น้าแม่กลองช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
คู/คลอง/ลาราง ได้แก่
คลองดาเนินสะดวก เป็นคลองขุดเชื่อมแม่น้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และแม่น้าแม่กลอง
จั งหวัด สมุท รสงคราม คลองด าเนิ นสะดวกไหลผ่ า นตาบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จัง หวั ด
สมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 36 กิโลเมตร
คลองบางน้ อ ย แยกจากคลองยายแพง อ าเภอบางคนที ไหลลงสู่ แ ม่ น้ าแม่ ก ลอง
บริเวณตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร
คลองอัมพวา แยกจากคลองดาวโด่ง อาเภออัมพวา ไหลลงสู่แม่น้าแม่กลอง ตาบล
นางตะเคียน อาเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร
คลองวัดประดู่ แยกจากคลองแควอ้อม ตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัมพวา ไหลลงไปทาง
ใต้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 16 กิโลเมตร
คลองปลายโพงพาง แยกจากคลองบางแค ตาบลบางนางลี่ อาเภออัมพวาไหลลงแม่น้า
แม่กลอง บริเวณตาบลสวนหลวง อาเภออัมพวา มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร
คลองยี่สาร เริ่มจากคลองขุดกานันสมบูรณ์ ตาบลยี่สาร อาเภออัมพวาไหลลงแม่ น้า
บางตะบูน อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ไหลอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาว
ประมาณ 6 กิโลเมตร
คลองบางปื น แยกจากคลองวั ว ตาบลนางตะเคียน ไหลออกสู่แม่น้าแม่กลอง ตาบล
นางตะเคียน อาเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร
คลองแม่ กลอง เป็ นคลองขุ ดเชื่ อมระหว่ างแม่ น้ าท่ าจีน จั งหวั ดสมุ ทรสาคร กั บแม่ น้ า
แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม คลองแม่กลองไหลผ่านอาเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ
10 กิโลเมตร
คลองบางบ่อ แยกจากคลองแม่กลอง ตาบลแม่กลอง อาเภอเมืองสมุทรสงครามไหลลง
อ่าวไทยบริเวณตาบลบางแก้ ว อาเภอเมืองสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตรคลอง
พรมแดน แยกจากคลองแม่ กลอง เป็ นคลองกั้นเขตแดนระหว่ างจั งหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัด
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สมุทรสาคร ไหลลงอ่าวไทยบริเวณตาบลบางแก้ ว อาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาว
ประมาณ 15 กิโลเมตร
คลองแควอ้อม แยกจากแม่น้าแม่กลอง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไหลออกสู่แม่น้า
แม่กลอง ตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ช่วงไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม
มีความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร
คลองประชาชมชื่น แยกจากแม่น้าแม่กลอง ตาบลสวนหลวง อาเภออัมพวา ไหลลงไป
ทางใต้ถึงคลองขุดดอนจั่น ตาบลบางขันแตก อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาว
ประมาณ 6 กิโลเมตร
คลองขุดกานันสมบูรณ์ แยกจากคลองขุดน้อย ตาบลปลายโพงพาง อาเภออัมพวาถึง
คลองยี่สาร ตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร
คลองขุดดอนจั่น แยกจากคลองประชาชมชื่น ตาบลบางขันแตก อาเภออัมพวาถึง
คลองยี่สาร อาเภออัมพวา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร
6) ลักษณะของไม้และป่าไม้
จั ง หวั ดสมุท รสงครามเคยเป็น จัง หวั ดที่ อุ ดมสมบูร ณ์ด้ ว ยป่า ไม้ช ายเลนตลอดแนว
ฝั่งทะเลติดอ่าวไทยระยะทาง 25.20 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชายเลนดั้งเดิมอยู่บริเวณชายทะเลท้องที่
อาเภอเมืองฯ และอาเภออัมพวา มีเขตติดต่อกั บพื้นที่ป่า ชายเลนของจั งหวัดสมุ ทรสาครทางทิ ศ
ตะวันออก เฉียงเหนืออีกด้านหนึ่งติดกับพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดเพชรบุรี ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
อีกด้านหนึ่งมีแม่น้า แม่กลองตัดผ่านกลาง แบ่งพื้นที่ป่าออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งอยู่ในท้องที่ตาบล
บางแก้ว และตาบลบางจะเกร็ง อาเภอเมืองฯ อีกส่วนหนึ่งอยู่ท้องที่ตาบลแหลมใหญ่ ตาบลคลองโคน
อาเภอเมืองฯ และตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา
1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง
1) เขตการปกครอง
อาเภอ
เมืองสมุทรสงคราม
อัมพวา
บางคนที
รวม

2) การเลือกตั้ง

หมู่บ้าน
(แห่ง)
87
96
101

ตาบล
(แห่ง)
10
11
13

เทศบาล
(แห่ง)
2
3
4

องค์การบริหาร
ส่วนตาบล(แห่ง)
9
10
7

284

34

9

26

9

อาเภอ
ลาดับที่
1
2
3
รวม

เมืองสมุทรสงคราม
อัมพวา
บางคนที
3 อาเภอ

จานวนผู้มสี ิทธิออกเสียง
ก่อนการเพิ่ม
ชื่อ – ถอนชื่อ
83,551 คน
45,434 คน
27,095 คน

จานวนผู้มสี ิทธิออกเสียง
ภายหลังการเพิ่ม
ชื่อ – ถอนชื่อ
83,551 คน
45,420 คน
27,095 คน

156,080 คน

156,066 คน

หมายเหตุ

ขอถอนชื่อ
14 คน
รวมขอถอนชื่อ
14 คน

1.3 ประชากร
1) ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรจากการทะเบียน จาแนกตามเพศ เขตการปกครอง เป็นรายอาเภอ
อาเภอ และ
เขตการปกครอง
รวมยอด
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
นอกเขตเทศบาล
อาเภอบางคนที
เทศบาลตาบลกระดังงา
เทศบาลตาบลบางนกแขวก
นอกเขตเทศบาล
อาเภออัมพวา
เทศบาลตาบลอัมพวา
เทศบาลตาบลเหมืองใหม่
นอกเขตเทศบาล

รวม
Total
194,376
39,790
154,586
105,839
28,454
77,385
32,593
2,274
1,859
28,460
55,944
5,146
2,057
48,741

2558 (2015)
ชาย
Male
93,405
18,778
74,627
50,882
13,448
37,434
15,536
1,069
841
13,626
26,987
2,437
983
23,567

หญิง
Female
100,971
21,012
79,959
54,957
15,006
39,951
17,057
1,205
1,018
14,834
28,957
2,709
1,074
25,173

๒
2) ช่วงอายุและจานวนประชากร
หมวดอายุ (ปี)

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

194,376
93,405
50,882

8,685
4,482
2,585

9,841
5,144
2,964

10,447
5,439
3,147

11,905
6,128
3,544

12,234
6,150
3,437

12,610
6,344
3,546

14,050
7,110
3,833

15,225
7,676
4,282

15,066
7,428
4,056

15,323
7,281
3,920

15,339
7,244
3,785

12,975
5,867
3,040

11,083
4,967
2,592

8,873
3,780
1,907

6,405
2,705
1,343

5,119
2,038
954

6,716
2,278
1,055

2
1
1

573
307
241

173
105
74

ประ
ชา
กร
ใน
ทะ
เบียน
บ้าน
กลาง
1,732
931
576

15,536
26,987

645
1,252

686
1,494

781
1,511

865
1,719

954
1,759

1,027
1,771

1,148
2,129

1,276
2,118

1,191
2,181

1,200
2,161

1,315
2,144

1,120
1,707

961
1,414

730
1,143

508
854

413
671

481
742

-

36
30

19
12

180
175

100,971
54,957

4,203
2,427

4,697
2,751

5,008
2,897

5,777
3,366

6,084
3,475

6,266
3,597

6,940
3,949

7,549
4,246

7,638
4,311

8,042
4,377

8,095
4,330

7,108
3,715

6,116
3,138

5,093
2,499

3,700
1,761

3,081
1,432

4,438
1,910

1
1

266
207

68
47

801
521

17,057
28,957

593
1,183

633
1,313

727
1,384

791
1,620

918
1,691

968
1,701

1,089
1,902

1,215
2,088

1,203
2,124

1,352
2,313

1,421
2,344

1,334
2,059

1,202
1,776

993
1,601

764
1,175

652
997

1,045
1,483

-

18
41

15
6

124
156

อาเภอ

รวม

รวมยอด
ชาย
อ.เมือง
สมุทรสงคราม
อ.บางคนที
อ.อัมพวา
หญิง
อ.เมือง
สมุทรสงคราม
อ.บางคนที
อ.อัมพวา

65-69

70-74

75-79

80
และ
มาก
กว่า
80

ไม่
ทราบ

ผู้
ไม่ใช่
สัญ
ชาติ
ไทย

ประ
ชา
กร
อยู่
ระหว่าง
การย้าย
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1.4 สภาพทางสังคม
1) การศึกษา
จานวนสถานศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา สังกัดและอาเภอ จังหวัด
สมุทรสงคราม
อาเภอ

เมืองฯ

บางคนที

อัมพวา

รวม
ทั้งหมด

สังกัด
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
สอศ.
รวม
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
สอศ.
รวม
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
สอศ.
รวม
สพป.
สพม.
สช.
อปท.
สอศ.
รวม

อนุบาล ประถม
24
4
3
31
15
15
18
3
3
24
57
7
6
70

จานวนสถานศึกษา
อนุบาล - อนุบาล - ประถม - ประถม ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
7
2
2
9
2
2
1
3
6
1
6
1
15
3
1
2
18
2
1
-

ม.ต้น ม.ปลาย
3
3
2
2
4
4
9
9

ปวช. ปวส.
2
2
1
1
3
3

รวม
31
3
6
5
2
47
17
2
1
20
24
4
4
3
1
36
72
9
11
8
3
103
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2) สาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม
- โรงพยาบาลทั่วไป 311 เตียง
1 แห่ง
(โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า)
- โรงพยาบาลชุมชน 90 เตียง
1 แห่ง
(โรงพยาบาลนภาลัย)
- โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง
1 แห่ง
(โรงพยาบาลอัมพวา)
- สถานีอนามัย (ถ่ายโอนให้ อบต.)
1 แห่ง
(สถานีอนามัยตาบลบ้านปรก อาเภอเมืองฯ)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
49 แห่ง
(กระจายอยู่ทุกตาบลในจังหวัด)
- ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)
3 แห่ง
- ศูนย์สุขภาพชุมชน
2 แห่ง
(เทศบาลตาบลอัมพวาและกระดังงา)
สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน คลินิก ร้านขายยาในจังหวัด
สมุทรสงคราม
- โรงพยาบาลทั่วไป 60 เตียง
(โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง)
- คลินิกแพทย์
(เวชกรรม 20 แห่ง เวชกรรมเฉพาะทาง 20 แห่ง)
- คลินิกทันตแพทย์
- สหคลินิก
(ทันต + สูติ และทันตะ + เวชกรรม อย่างละ 1 แห่ง)
- สถานบริการด้านเทคนิคการแพทย์
- คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์
- คลินิกกายภาพบาบัด
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ
- ร้านขายยาแผนโบราณ
- สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

1 แห่ง
40 แห่ง
6 แห่ง
2 แห่ง
3
2
2
30
10
11
5

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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3) อาชญากรรม

ปี 58

20
1
2
0
1
24

14
1
2
0
0
17

70.00
100.00
100.00
0.00
0.00
70.83

13
1
0
0
1
15

เพิ่ม/ลด

เพิ่ม/ลด

ปี 59

รับแจ้ง รับแจ้ง จับ
7
0
2
0
0
9
รวมปี 58
รวมปี 59

16
23
5
15
0
59

% จับกุม

50 32 64.00
32 26 81.25
12 12 100.00
17 12 70.59
1
1 100.00
112 83 74.11
3. ความผิดพิเศษ

ปี 59

125
63 50.40
39
21 53.85
14
12 85.71
19
9 47.37
5
1 20.00
202
106 52.48
4. ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

8
11
-4
12
2
29

รับแจ้ง
117
28
18
7
3
173

รับแจ้ง

ปี 58

ปี 59

รับแจ้ง

จับ

350
151
109
68
90
768
1,003
1,139

408
152
97
62
82
801

จับ

เพิ่ม/ลด

34
9
7
2
1
53

2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ปี 58

เพิ่ม/ลด

เมือง
อัมพวา
บางคนที
ลาดใหญ่
ยี่สาร
ภ.จ.ว.

ปี 59

รับแจ้ง รับแจ้ง จับ

เมือง
อัมพวา
บางคนที
ลาดใหญ่
ยี่สาร
ภ.จ.ว.
คดี
ปี
งบประมาณ
หน่วย

ปี 58

% จับกุม

หน่วย

1. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ

% จับกุม

คดี
ปี
งบประมาณ

58
1
-12
-6
-8
33
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4) ยาเสพติด
ปีงบประมาณ
2556
2557
2558
รวม

จาหน่าย
คดี
คน
222
248
180
197
197
222
599
667

ข้อหา
ครอบครอง
คดี
คน
382
384
211
212
122
125
715
721

รวม

เสพ
คดี
543
262
151
926

คน
543
262
151
956

คดี
1,147
653
470
2,270

คน
1,175
671
498
2,344

5) การสังคมสงเคราะห์
ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558

จานวนผู้สูงอายุ
จานวนผู้สูงอายุ
จานวนผู้สูงอายุ
จานวนผู้สูงอายุ

33,921 คน
36,134 คน
37,479 คน
37,642 คน

ผู้พิการจังหวัดสมุทรสงคราม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
9

ประเภทความพิการ
ความพิการทางการเห็น
ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ความพิการทางด้านสติปัญญา
ความพิการทางการเรียนรู้
ทางออทิสติก
พิการซ้าซ้อน
รวมทั้งสิ้น

ชาย
8
67
155
30
21
1
4
19
305

จานวน
หญิง
17
49
135
10
16
1
6
234

รวม
25
116
290
40
37
1
5
25
539
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1.5 ระบบบริการพื้นฐาน
1) การคมนาคมขนส่ง
ทางหลวงแผ่นดิน 15 สาย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ทางหลวง
หมายเลข
35
35
4
4
325
325
3088
3088
3092
3093
3206
3206
3236
3237
3301
3335
3336
3337
3510
3643

ตอนควบคุม
0301
0302
0401
0402
0101
0102
0101
0102
0100
0100
0101
0102
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100

ชื่อตอน
กม. - กม.
นาโคก-แพรกหนามแดง
แพรกหนามแดง-วังมะนาว
ห้วยชินสีห-์ ปากท่อ
ปากท่อ-สระพัง
บางแพ-จอมปลวก
จอมปลวก-สมุทรสงคราม
ราชบุรี-ปากท่อ
ปากท่อ-วันดาว
สมุทรสงคราม-ลาดใหญ่
ปากท่อ-ท่าน้าสมุทรสงคราม
ปากท่อ-ท่ายาง
ท่ายาง-โป่งกระทิง
ทางเข้าเทศบาลตาบลโพหัก
วัดแก้ว-บ้านไร่
ทางเข้าสมุทรสงคราม
บ้านสิงห์-บ้านแพ้ว
โคกวัด-บ้านไร่
ห้วยชินสีห-์ หินสี
ท่ายาง-หนองหญ้าปล้อง
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม-ท่าน้า
สมุทรสงคราม

ระยะทาง
28.958
1.208
10.113
11.587
28.775
13.631
21.780
3.907
2.000
20.420
35.350
18.754
0.468
6.709
0.447
26.398
6.611
35.116
25.921
4.066

รถโดยสารประจาทาง
รถโดยสารประจาทางหมวด 1 วิ่งในเขตเทศบาล จานวน 1 เส้นทาง
รถโดยสารประจาทางหมวด 2 วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัด จานวน 4 เส้นทาง
รถโดยสารประจาทางหมวด 3 วิ่งระหว่างจังหวัด กับจังหวัด จานวน 7 เส้นทาง
รถโดยสารประจาทางหมวด 4 วิ่งภายในจังหวัด จานวน 17 เส้นทาง
การคมนาคมทางน้า
แม่น้า (แม่น้าแม่กลอง)
จานวน 1 สาย
ลาคลอง (โดยประมาณ)
จานวน 366 คลอง
ท่าเทียบเรือขนถ่ายปิโตรเลียม
จานวน 3 ท่า
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ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าทั่วไป
ท่าเทียบเรือขนถ่ายแก๊สแอลพีจี
ท่าเทียบเรือโดยสาร

จานวน 1 ท่า
จานวน 1 ท่า
จานวน 23 ท่า

2) การไฟฟ้า
ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายอาเภอ

อาเภอ
กฟจ.สมุทรสงคราม

กฟอ.อัมพวา

กฟอ.บางคนที

31,928
4,077
52
544
36,601

13,889
1,214
17
161
15,281

9,982
878
4
99
10,963

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
1. ที่อยู่อาศัย
2. ธุรกิจ
3. อุตสาหกรรม
4. ราชการ รัฐวิสาหกิจ
5. อื่น ๆ
รวม

หมายเหตุ : ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมเข้าไปอยู่ในไฟสายแล้ว จึงไม่สามารถแยก
ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าได้
3) การประปา
หน่วยงาน
การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขา
สมุทรสงคราม

ประชากรที่ใช้
น้าประปา/
หลังคาเรือน
(ราย)
29,923

กาลังผลิต
(ลบ.ม./
เดือน)
999,240.00

ปริมาณ
น้าจาหน่าย
(ลบ.ม./เดือน)

ปริมาณความ
ต้องการใช้น้า
(ลบ.ม./ เดือน)

679,343.00

1,296,000 1. รับซื้อน้าจาก บจก.
(คาดการณ์
เอ็กคอมธารา
แผนระยะ 5 ปี) 2. รับน้าจาก กปภ.
สาขาสมุทรสาคร
3. รับน้าจาก กปภ.
สาขาราชบุรี
4. รับน้าจาก กปภ.
สาขาปากท่อ
5. รับน้าจาก กปภ.
สาขาเพชรบุรี

แหล่งน้าที่ผลิต
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4) โทรศัพท์
ผู้ใช้โทรศัพท์
อาเภอ
เมือง

สานักงาน

ที่อยู่อาศัย
ครัวเรือน
4,710

569

ธุรกิจ
อุตสาหกรรม
1,220

1,617

160

137

ศูนย์บริการลูกค้า
สาขาอัมพวา

1,329

115

78

รวม

7,656

844

1,435

ศูนย์บริการลูกค้า
สาขาสมุทรสงคราม

อัมพวา
บางคนที

ผู้ไม่มีโทรศัพท์ใช้

ราชการ

ครัวเรือน

ร้อยละ

ปัจจุบัน บมจ. ทีโอที
และบริษัทร่วมการงาน
(TT&T) ได้ให้บริการ
โทรศัพท์พื้นฐานและ
โทรศัพท์สาธารณะ
ครบทุกอาเภอ

5) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
สานักงานไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ทาการไปรษณีย์สมุทรสงคราม 33 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตาบลแม่กลอง
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
ที่ทาการไปรษณีย์อัมพวา 107/1 ถนนโชติธารงค์ ตาบลอัมพวา อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
ที่ทาการไปรษณีย์บางคนที 96/3 หมู่ที่ 6 ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
1.6 ระบบเศรษฐกิจ
1) การเกษตร
ข้อมูลพื้นที่ทาการเกษตรแยกรายอาเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม
อาเภอ
เมืองฯ (ไร่)
อัมพวา (ไร่)
บางคนที (ไร่)
พื้นที่ปลูกรวม
(ไร่)
ผลผลิตเฉลีย่
(กก./ไร่)
ราคา (บาท/กก.)
มูลค่าผลผลิต
(ล้านบาท)

ชนิดพืช
ข้าว
นาปี

ข้าว
นาปรัง

-

-

9,355

14,249

1,920

3

4

409

442

-

2,198

18,224

460

3,086

25

6,234

25

196

-

-

3,710

16,223

3,944

4,000

449

6,036

2,593

580

3,376

-

15,263

48,696

6,324

7,086

478 12,679

3,060

776

800

-

2,700

1,800

1,600

-

600

1,550

200

N/A

8

-

30

12

10

-

20

40

7

N/A

20.26

-

1,236.30 1,051.83 101.18

-

5.74 786.10

4.28

N/A

3,376

มะพร้าว
ตาล

มะพร้าว
ผล

มะพร้าว
อ่อน

ลิ้นจี่

มะม่วง

ส้มโอ

กล้วย
น้าว้า

พืชผัก

-
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ข้อมูลจานวนครัวเรือนเกษตรกรจาแนกตามชนิดพืชของจังหวัดสมุทรสงคราม

อาเภอ
เมือง
อัมพวา
บางคนที
รวม

พื้นที่
ทั้งหมด
(ไร่)

พื้นที่
ปลูกพืช
(ไร่)

105,407
106,352
48,559
260,318

60,228
61,027
35,883
157,138

รายการ
จานวน
จานวน จานวน
ครัวเรือน
ครัวเรือน ครัวเรือน
ผู้ปลูก
ทั้งหมด เกษตรกร
ส้มโอ
N/A
5,693
111
N/A
5,383
2,001
N/A
5,552
1,086
N/A
16,628
3,198

จานวน
ครัวเรือน
ผู้ปลูก
ลิ้นจี่
3
1,397
1,014
2,414

จานวน
ครัวเรือน
ผู้ปลูก
มะพร้าว
3,539
3,239
3,696
10,474

จานวน
แรงงาน
ภาคเกษตร
N/A
N/A
N/A
N/A

หมายเหตุ ไม่มีข้อมูลครัวเรือนทั้งหมด และข้อมูลจานวนแรงงานภาคเกษตร
2) การประมง
ข้อมูลฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
ประเภท
น้าจืด

น้ากร่อย

ชนิดสัตว์น้า
ปลาสลิด
ปลาทับทิม
ปลาดุก
ปลานิล
รวม
ลูกกุ้งทะเล
กุ้งกึ่งพัฒนา
กุ้งพัฒนา
รวม
อนุบาลหอยแครง
หอยแครงในทะเล
หอยแครงในบ่อกุ้ง
หอยแมลงภู่
หอยปีกโป๊ะ
รวม
ปูทะเล

เฉพาะที่มีผลผลิต
จานวน
เนื้อที่
(ราย)
(ต.ร.ม.)
282
8,615,600
6
2,560
75
295,232
275
39,696
638
8,953,088
327
79
406
25
71
190
863
1
1,150
83

พื้นที่
(ไร่)

ผลผลิต
(กก.)

5,384.75
1.60
184.52
24.81
5,595.68

1,674,754
240,575
142,325
320,643
2,378,297

26,573,440
1,592,880
28,166320
800,592
2,139,200
16,794,400
8,937,600

16,608.40
995.55
17,603.95
500.37
1,337.00
10,496.50
5,586.00

28,671,792
4,904,368

17,920.00
3,065.23

220,452
330,975
551,427
290,400
235,540
2,050,487
35,253,475
504,000
38,333,902
26,460

หมายเหตุ
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3) การปศุสัตว์
การเลี้ย งสัตว์ในจังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะเป็นการเลี้ยงแบบรายย่อย
หรือเป็นการเลี้ยงในครอบครัวเพื่อเสริมรายได้จากอาชีพด้านกสิกรรม และการประมง ปริมาณสัตว์ที่
ไม่มากนั ก เนื่ องจากสภาพพื้น ที่ ของจังหวั ดส่ ว นใหญ่เ ป็นคลองและร่องสวนชนิดของสั ตว์ที่เลี้ ย ง
โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ โคมีเลี้ยงกันในพื้นที่ทานาของอาเภออัมพวา สุกร เลี้ยงกันมากในอาเภอบางคนที
สาหรับสัตว์ปีกมีการเลี้ยงกระจายกันอยู่ทั่ว
ชนิดสัตว์

บางคนที
0 ตัว
0 ราย
720 ตัว
6 ราย
0 ตัว 0 ราย
0 ตัว
0 ราย
0 ตัว
0 ราย
5,591 ตัว 349 ราย
7 ตัว
2 ราย
26,231 ตัว
86 ราย
31 ตัว
4 ราย
40 ตัว
3 ราย
614 ตัว
38 ราย
6 ตัว
4 ราย
7 แห่ง
7 ราย
0 แห่ง
0 ราย
0 แห่ง
0 ราย
0 แห่ง
0 ราย

โค
สุกร
กระบือ
แพะ
แกะ
ไก่พื้นเมือง
ไก่เนื้อ
ไก่ไข่
เป็ดเทศ
เป็ดเนื้อ
เป็ดไข่
ห่าน
ร้านขายอาหารสัตว์
โรงงานผลิตอาหารสัตว์
โรงฆ่าสัตว์
โรงสีข้าว

อาเภอ
เมืองสมุทรสงคราม
24 ตัว
4 ราย
913 ตัว
4 ราย
1 ตัว
1 ราย
36 ตัว
2 ราย
7 ตัว
2 ราย
7,677 ตัว 997 ราย
332 ตัว
43 ราย
18,843 ตัว 144 ราย
56 ตัว
17 ราย
113 ตัว
18 ราย
1,324 ตัว 118 ราย
59 ตัว
21 ราย
29 แห่ง
29 ราย
8 แห่ง
4 ราย
1 แห่ง
1 ราย
0 แห่ง
0 ราย

อัมพวา
650 ตัว
51 ราย
24 ตัว
1 ราย
2 ตัว
1 ราย
323 ตัว
13 ราย
0 ตัว
0 ราย
5,894 ตัว 493 ราย
161 ตัว
13 ราย
2,877 ตัว 561 ราย
21 ตัว
3 ราย
22 ตัว
4 ราย
1,002 ตัว
70 ราย
24 ตัว
6 ราย
6 แห่ง
6 ราย
0 แห่ง
0 ราย
0 แห่ง
0 ราย
1 แห่ง
1 ราย

รวม
674 ตัว
1,657 ตัว
3 ตัว
359 ตัว
7 ตัว
19,162 ตัว
500 ตัว
47,951 ตัว
108 ตัว
175 ตัว
2,940 ตัว
89 ตัว
42 แห่ง
8 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง

55 ราย
11 ราย
2 ราย
15 ราย
2 ราย
1,839 ราย
58 ราย
791 ราย
24 ราย
25 ราย
226 ราย
31 ราย
42 ราย
4 ราย
1 ราย
1 ราย

4) การบริการ
หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ขอ

กาหนดเวลา

1. รัฐวิสาหกิจและเอกชน

ครึ่งวัน (ครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง)
เต็มวัน (ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง)

อัตราค่าเช่า
(บาท)
5,000
9,000

2. ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ

ครึ่งวัน (ครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง)
เต็มวัน (ครั้งละไม่เกิน 8 ชั่วโมง)

2,500
4,500

หมายเหตุ
- เศษของชั่วโมง
คิดชั่วโมงละ 1,250 บาท
- ค่าทาความสะอาด
1,000 บาท/ครั้ง เพื่อจ่าย
ให้แก่พนักงานทาความสะอาด
- เศษของชั่วโมง
คิดชั่วโมงละ 1,250 บาท
- ค่าทาความสะอาด
1,000 บาท/ครั้ง เพื่อจ่าย
ให้แก่พนักงานทาความสะอาด
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ห้องประชุมสมุทรสามัคคี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ขอ

กาหนดเวลา

รัฐวิสาหกิจ เอกชน ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ

ครึ่งวัน
(ช่วงเช้า 08.00-12.00 น.)
ครึ่งวัน
(ช่วงบ่าย 13.00-17.00 น.)
ทั้งวัน (08.00-16.30 น.)

อัตราค่าเช่า
(บาท)
1,500
1,500

หมายเหตุ
- ค่าทาความสะอาด 300 บาท/
ครั้ง เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานทา
ความสะอาด

3,000

ที่ดินและอาคารตลาดปลาแม่กลอง
ตั้ง อยู่ เ ลขที่ 198/28 ใกล้ เ คี ย งกั บ สะพานสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย
ถนนแหลมใหญ่ ตาบลแม่กลอง (แหลมใหญ่) อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วยอาคาร
ป้อมยาม และที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร จานวนเนื้อที่รวมประมาณ 3 ไร่ 3 งาน 16.7 ตารางวา
ขอเช่าโดยนายประชุม โชควิเชียร เพื่อเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสั ตว์น้ารวมทั้งสิ นค้าเกษตร
มีกาหนดเวลาเช่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2559–4 พฤษภาคม 2560 อัตราค่าเช่าเดือนละ
75,000 บาท
ที่ดินและอาคารบริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ตั้ง อยู่ เ ลขที่ 3/16 หมู่ ที่ 4 บ้ า นฉู่ ฉี่ ต าบลบางจะเกร็ ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม บริเวณดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงคราม จานวนที่ดิน 1 งาน 97 ตารางวา ระยะเวลาการ
เช่า 30 ปี จานวนเงิน 36,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2586
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(ศูนย์วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจาลอง) และระบบนิเวศวิทยาป่าชายเลน)
ตั้งอยู่ที่ถนนวิธานวิถี หมู่ที่ 8 ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
โทร 034-717-915
แหล่งศึกษาธรรมชาติ เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.
ท้องฟ้าจาลอง เปิดวันจันทร์-ศุกร์ (2 รอบ) เวลา 10.00 และ 14.00 น.
5) การท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว (ประวัติศาสตร์น่าศึกษาและทัศนาศิลปกรรม)
ดอนหอยหลอด เป็นดินดอนที่เกิดขึ้นที่ปากน้าแม่กลอง เป็นสถานที่ที่มีหอยหลอด
อาศัยอยู่ในขณะที่น้าทะเลขึ้นน้าจะท่วมพื้นที่บริเวณนี้เมื่อน้าลดดอนจะโผล่เป็นที่กว้าง ส่วนมากจะมี
ประชาชนมาเที่ยวในราวเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน
ออร์คิดฟาร์ม ตั้งอยู่ริมถนนสมุทรสงคราม-บางแพ อาเภออัมพวา เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีสวนกล้วยไม้และสวนผีเสื้อที่สวยงามให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม นอกจากนี้ยังจาหน่าย
ของที่ระลึกและของฝากมากมาย เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม ตั้งแต่ 08.00 – 11.00 น.
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อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน - จัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตาบลลาดใหญ่ อาเภอเมือง
อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ตามทางหลวงหมายเลข 3092 ประมาณ 3 กิโลเมตร
ท่องเที่ยวทางลาน้าแม่กลอง เที่ยวชมการดาเนินชีวิตริมฝั่งแม่น้าของชาวแม่กลอง
ซึ่งมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ ชมโบราณสถานที่สาคัญทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและ
ศาสนาคริสต์ตามริมน้า สาหรับการเที่ยวชมนั้น สามารถนั่งเรือเที่ยวชมโดยนั่งเรือที่ท่าเทียบเรือตาม
แหล่งชุมชนริมแม่น้าแม่กลอง เช่น หน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อาเภอเมือง ตลาดริมน้า อาเภออัมพวา
และอาเภอบางคนที
ตลาดน้าท่าคา ตลาดลอยน้า ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตริมน้าของชาวบ้านแบบไทย ๆ
เป็นตลาดน้าเก่าแก่จากอดีตที่ยืนยงถึงปัจจุบัน ซึ่งจังหวัดได้พัฒนาให้มีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
แก่นักท่องเที่ยวครบครัน อยู่ที่ ตาบลท่าคา อาเภออัมพวา (มีในวันขึ้นหรือแรม 2 ค่า 7 ค่า 12 ค่า
และวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 07.00-12.00 น.)
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตั้งอยู่
ที่อาเภออัมพวาจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอันเป็นนิวาสสถานที่พระบรมสมภพในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภายในอุทยานมีลานแสดงละคร และโขนกลางแจ้ง กลุ่มอาคารทรงไทย 5 หลัง
บริเวณพื้นที่ปลูกและตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ในวรรณคดี
ค่ายบางกุ้ง ตั้งอยู่บริเวณวัดบางกุ้ง หมู่ที่ 4 ตาบลบางกุ้ง อาเภอบางคนที เป็นค่าย
ทหารเรื อที่ มีชื่อปรากฏอยู่ ในพงศาวดารชาติไทย เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ที่เกิ ด
วีรกรรมของชาวแม่กลอง ระหว่างตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรี ซึ่งทหารไทย – จีน โดยการนา
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมรบขับไล่กองทัพพม่า ภายในมีการสร้างศาลพระเจ้าตากสิน และ
อนุสาวรีย์เป็นอนุสรณ์ นอกจากนี้มีโบสถ์ศาลเจ้าพ่อดาที่มีลักษณะพิเศษ โดยถูกปกคลุมด้วยต้นไทรทั้งหลัง
เป็นสิ่งแปลกที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม
หลวงพ่อโตวัดเจริญสุขาราม ตั้งอยู่ที่ตาบลบางนกแขวก อาเภอบางคนที มีองค์
พระประธาน ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ คือหลวงพ่อโต เป็นพุทธปฏิมากรเป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยเป็นปูชนียะวัตถุโบราณแห่งกรมศิลปากร ขนาดหน้าพระเพลากว้าง 1.79
เมตร ส่วนสูงจากพื้นรองรับประทับนั่งถึงยอดพระจุฬามณี 2.09 เมตร
วัดจุฬามณี ตั้งอยู่ริมคลองอัมพวา ตาบลบางช้าง อาเภออัมพวา เป็นโบราณ
สถานสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองหลังวัดเป็นนิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์และสมเด็จ
พระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2
วัดใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้าแม่กลองตาบลแม่กลองอาเภอเมือง เป็นวัดที่สร้างตั้งแต่
โบราณสันนิษฐานว่าคงจะสร้างในสมัยเดียวกับวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เจ้าพระยารัตนาธิเบศสมุหนายก
ในรัชกาลที่ 2 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังใหม่ด้วยฝีมือช่างหลวง วัดนี้เก็บรักษากลองใหญ่ ซึ่งเล่ากันว่า
ลอยน้ามา และประชาชนได้นาขึ้นไว้ ณ วัดใหญ่แห่งนี้
หลวงพ่อบ้านแหลม (วัดเพชรสมุทรวรวิห าร) เป็นพระพุทธรูปยืนอุ้มบาตร
ขนาดสูง 167 เซนติเมตร สร้ างตามแบบศิลปะกรุงสุ โขทัยตอนปลาย เป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัด
สมุทรสงคราม เคารพนับถือมาก ตั้งอยู่ตาบลแม่กลอง อาเภอเมือง
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วัดอัมพวันเจติยาราม ตั้งอยู่ที่ตาบลอัมพวา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท วัดนี้มี
ความสาคัญที่มีความเชื่อกันว่าบริเวณที่สร้างพระปรางค์ในวัดนั้น เป็นพระตาหนักเดิมของสมเด็จพระอัมรินทร์
ทรามาตย์ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเป็นที่ประสูติ
บ้านเบญจรงค์ ตั้งอยู่ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ เลยทางแยกเข้าตัวอาเภออัมพวา
ไปประมาณ 300 เมตร เป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่มีความงดงาม แสดงถึงฝีมืออันปราณีต
และแฝงถึงศิลปกรรมของชนชาวไทย เหมาะแก่การซื้อหาไปเป็นของฝากหรือของตกแต่งบ้าน
ภาพฝาผนังนูนวัดบางกะพ้อม ตั้งอยู่ที่ตาบลอัมพวา อาเภออัมพวา เป็นจิตรกรรม
ที่อยู่รอบ ๆ ด้านในวิหารวัดบางกะพ้อม และวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาทจาลองทั้งสี่รอย
ซึ่งสร้างในสมัยกรุงธนบุรี ส่วนจิตรกรรมฝาผนังนูนเป็นภาพที่มีฝีมือประณีตยอดเยี่ยม และงดงามมาก
แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
ด้านที่หนึ่ง กล่าวถึงพระพุทธบาททั้ง 5 แห่ง
ด้านที่สอง เป็นภาพพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน
ด้านที่สาม เป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว 7 วัน
ด้านที่สี่ เป็นภาพพุทธประวัติรวม ๆ คือ ภาพตอนตรัสรู้ ภาพตอนได้อัครสาวก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดคู้สนามจันทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านปรก
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นภาพจิตรกรรมที่มีฝีมืองดงามมาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระมหาชนก
อยู่ในวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และรอยพระพุทธบาท
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ
ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตาบลบางแก้ว อาเภอเมือง บริเวณชายทะเลดอนหอยหลอด เป็นสถานที่พักผ่อนให้
นักท่องเที่ยวได้ชมธรรมชาติริมฝั่งทะเลอย่างใกล้ชิด และเป็นแหล่งรวมสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิตถึง
ผู้บริโภคโดยตรง
แมวไทยโบราณมรดกโลก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตาบลแควอ้อม อาเภออัมพวา เป็นพิพิธภัณฑ์
อนุรักษ์พันธุ์แมวไทย เพื่อการท่องเที่ยว การศึกษา ค้นคว้า ความเป็นมาของแมวสยาม
ตลาดน้ายามเย็น ตั้งอยู่ที่ตาบลอัมพวา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นตลาดน้ายามเย็นซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นตลาดน้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีลักษณะการดารงชีวิต
ของชุมชนริมน้าและยังคงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้ชนรุ่นหลังได้ชมอีกมากมาย เช่น การนั่งเรือ
ชมหิ่งห้อย ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งคลอง ฯลฯ
ตลาดน้าบางน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเกาะแก้ว ตาบลกระดังงา อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม (มีในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป)
เป็นชุมชนริมน้าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีทั้ง
ของกินของใช้มากมาย ทั้งผักสด ผลไม้นานาชนิด ผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดของสมุทรสงคราม หรือจะเป็น
ของฝากอย่างกะปิ คลองโคน ปลาทู ขนมจาก น้าตาลมะพร้าว กล้วย ฯลฯ และชื่นชมวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านละแวกนั้น ที่ยังคงเอกลักษณ์ของชาวสมุทรสงครามไว้ได้เป็นอย่างดี
ตลาดร่มหุบ ตั้งอยู่ตาบลแม่กลอง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดร่มหุบ
หรือตลาดแม่กลอง แต่ชาวบ้านที่นี่มักจะเรียกกันว่า “ตลาดเสี่ยงตาย” อยู่ในตัวตลาดเทศบาลจังหวัด
สมุทรสงครามมีเอกลักษณ์ที่แปลกไม่เหมือนกับตลาดแห่งไหนคือ จะมีรถไฟวิ่งผ่ากลางตลาด เวลารถไฟ
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มาเหล่ าพ่ อค้ า -แม่ข ายจะรู้ กั น ว่ าถึ งเวลาที่ จะต้อ งยกของ แบกสั ม ภาระหลบ หุ บ ร่ม เก็บ กัน สาด
เมื่อรถไฟผ่านไป หันกลับมาอีกทีอย่างกับเล่นมายากล ร่มกาง กันสาดบาน กระจาดผักสด เข่งปลาทู
ฯลฯ ออกมาตั้งอยู่ที่เดิม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น รถไฟจะวิ่งผ่านตลาดวันละ 8 รอบ คือ เข้าสถานีแม่กลอง
เวลา 08.30, 11.10, 14.30, 17.40 น. และออกจากสถานีแม่กลองเวลา 06.20, 09.00, 11.30, 15.30 น.
ตลาดเก่าร้อยปีบางนกแขวก ตั้งอยู่ปากคลองบางนกแขวก อาเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณติดต่อกับอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก เป็นตลาดดั้งเดิม มีอายุ
กว่า 100 ปี เคยเป็นแหล่งการค้าที่คึกคักในอดีต ริมฝั่งตลอดสองข้างทางมีเรือนแถวไม้เก่าแก่กว่า 100 ปี
ปลูกติดต่อกัน ทางเข้าตลาดจะเป็นตรอกเล็ก ๆ ความกว้างแค่ไม้กระดาน 2 แผ่น มีธรรมชาติตามร่องรอย
วิถีชีวิตที่เรียบง่าย บรรยากาศและอาหารรสชาติแบบดั้งเดิม ร้านริมน้า เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ ผัดไทย ขนมหวาน
โอเลี้ยงของที่ระลึก ฯลฯ ตลาดเปิดทุกวันเสาร์–อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00–17.00 น.
อุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมแยกตามหมวดอุตสาหกรรม
รายการ
อุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งเรือน
อุตสาหกรรมกระดาษผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอโลหะ
อุตสาหกรรมโลหะ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรมขนส่ง
อุตสาหกรรมอื่นๆ
รวม

จานวน
โรงงาน
4
86
1
4
1
0
31
9
2
0
3
2
0
9
19
5
27
25
2
29
25
284

เงินลงทุน
(ล้านบาท)
18.92
3,316.20
17.60
47.67
2.20
0
216.08
70.38
43.30
0
78.24
56.52
0
465.20
220.52
809.60
174.72
290.01
49.00
674.45
803.08
7,353.70

ชาย

หญิง

รวม

แรงม้า

25
2,925
3
88
4
0
362
131
11
0
35
24
0
113
259
317
321
287
26
405
346
5,682

8
1,985
5
72
26
0
72
53
7
0
0
13
0
70
128
30
56
23
4
109
139
2,800

33
4,910
8
160
30
0
434
184
18
0
35
37
0
183
387
347
377
310
30
514
485
8,482

321
137,706
51
3,957
18
0.00
5,396
1,008
213
0.00
187
753
0.00
6,704
2,512
50,251
4,582
6,871
566
2,905
,2708
232,270
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โรงงานอุตสาหกรรมแยกตามรายอาเภอ
ชื่ออาเภอ
เมือง
อัมพวา
บางคนที
รวม

จานวน
โรงงาน
209
49
26
284

เงินทุน
(ล้านบาท)
3,943.10
3,037.40
373.20
7,353.70

ชาย

หญิง

รวม

แรงม้า

4,205
1,264
213
5,682

1,888
798
114
2,800

6,093
2,062
327
8,482

111,995
115,805
4,470
232,270

6) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
สถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรม
อาเภอ
เมือง
อัมพวา
บางคนที
รวม

ด้านพาณิชยกรรม
ปั๊มน้ามัน
ตลาดสด
(แห่ง)
(แห่ง)
16
16
2
7
2
5
20

28

เทศพาณิชย์
สถานธนานุบาล ท่าเทียบเรือ
(แห่ง)
(แห่ง)
1 (เอกชน)
1

-

ด้านบริการ
โรงแรม ธนาคาร
(แห่ง)
(แห่ง)
23
16
4
5
2
2
29

7) แรงงาน
สถานภาพแรงงาน
ประชากรรวม
ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
กาลังแรงงานปัจจุบัน
ผู้มีงานทา
ผู้ว่างงาน
รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
ทางานบ้าน
เรียนหนังสือ
อื่นๆ
ผู้ที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี

จานวน (คน)
189,656
160,303
112,411
112,360
111,553
807
51
47,892
19,418
9,066
19,407
29,353

ร้อยละ
100.00
84.52

15.48
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1.7 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
1) ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
อาเภอเมืองสมุทรสงคราม มีหมู่บ้าน จานวน
87 หมู่บ้าน
อาเภออัมพวา
มีหมู่บ้าน จานวน
96 หมู่บ้าน
อาเภอเมืองบางคนที
มีหมู่บ้าน จานวน
101 หมู่บ้าน
2) ข้อมูลด้านการเกษตร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ได้แก่ การทาสวน
มะพร้าว การทาสวนผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ส้มโอ กล้วย พืชผักต่างๆ ทาประมง ทานาเกลือ และทานาข้าว
บ้างเล็กน้อย
3) ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
แม่น้าสายสาคัญที่ไหลผ่าน คือ แม่น้าแม่กลอง ซึ่งต้นกาเนิดเกิดจากแควน้อย
และแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี อาเภอบางคนที อาเภออัมพวา และไหลลงสู่
อ่า วไทยที่ อาเภอเมื อง จั ง หวัด สมุ ท รสงคราม และมี ล าคลองจ านวนมากกว่า 300 ล าคลองเป็ น
เครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ทาให้ยังคงสภาพของความเป็นสังคมชนบท และร่มรื่น
4) ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีระบบประปาบาดาลเกือบทุกหมู่บ้าน - ตาบล และมีน้าประปา จากการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ให้บริการทั้งจังหวัด ซึ่งมีแหล่งน้าที่ผลิต โดยรับซื้อน้าจาก บจก. เอ็กคอมธารา
และรับน้ามาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
1.8 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
1) การนับถือศาสนา
รายละเอียดข้อมูลด้านศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
จานวนวัด สานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร เป็นราย
อาเภอ
อาเภอ
เมืองสมุทรสงคราม
อัมพวา
บางคนที
รวม

จานวน จานวน
จานวน
วัด
สานักสงฆ์ โบสถ์คริสต์
39
46
25
110

-

1
1
2

จานวน
มัสยิด
1
1

จานวน
พระภิกษุ
มหานิกาย ธรรมยุต
670
34
556
10
207
23
1,433
67

จานวน
สามเณร
มหานิกาย ธรรมยุต
21
21
1
1
8
43
9
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2) ประเพณีและงานประจาปี
กลาง ดังในพระราชหัตถเลขา ฉบับที่ 4 เรื่อง "เมืองสมุทรสงครามของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "ว่า" เมืองสมุทรสงครามนี้ ท่วงทีภูมิฐานเหมือนอย่างกรุงเทพฯ
ฝั่งตะวันตกแถบคลอง บางใหญ่ บางคูเวียง มีทางที่จะเที่ยวซอกแซกได้มาก ถ้าจะลงเรือเล็กไปเที่ยว
จะไปได้หลายวัน คนในพื้นเมืองมีความนับถือเจ้านายและไว้ตัวเป็นที่สนิทสนมทั่วไป" ดังนั้นไม่ว่าจะ
เป็นด้านความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ขนบประเพณี ของจังหวัดสมุทรสงครามก็คล้ายคลึงกับประเพณีภาคกลาง
อื่น ๆ อาทิเช่น พิธีแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ บวชนาค โกนจุก พิธีศพ และงานในวันสาคัญทางศาสนาสาหรับ
ประเพณี ป ระจ าปี นั้ น จั ง หวั ด สมุ ท รสงครามมี ป ระเพณี ที่ ส าคั ญ อยู่ ห ลายอย่ า ง เช่ น ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีถวายสลากภัตต์ ประเพณีแห่เทียนประจาพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว ทาบุญ
สารทไทย ประเพณีชักพระ ประเพณีการลอยกระทง นอกจากนี้ยังมีประเพณีอื่น ๆ ที่เป็นประเพณี
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น ทาบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ในวันธรรมสวนะและวันสาคัญทางศาสนา
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ประเพณีนมัสการรอยพระบาทตามที่วัดต่างๆ ที่ มีรอยพระบาทจาลอง
ประเพณีทอดกฐินทอดผ้าป่า เป็นต้น
จังหวัดสมุทรสงคราม มีสภาวัฒนธรรมประจาจังหวัด จานวน 1 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรม
จานวน 2 แห่ง สภาวัฒนธรรมอาเภอ จานวน 3 แห่ง และสภาวัฒนธรรมตาบล มี 4 แห่ง มีศิลปะและ
การละเล่นพื้นบ้านอยู่มากมาย เช่น ศิลปะการเขียนลายเบญจรงค์ ศิลปะไทยในลายมะพร้าวซอศิลปะการแสดง
หุ่น กระบอก ศิลปะการบรรเลงดนตรีไทยศิล ปะการแสดงหนังใหญ่แ ละศิล ปะการละเล่ นพื้นบ้าน
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ดังนี้
ประเพณีประจาปี ได้แก่ สงกรานต์ สารทไทย ตรุษไทย ลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ การบรรพชา อุปสมบท การทอดกฐิน
การถวายสลากภัต การถวายผ้าป่า นมัสการปิดทองพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาท ประเพณีใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
ประเพณีงานทิ้งกระจาด ประเพณีการถวายสลากภัต
3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
พิธีกรรมความเชื่อของคนไทย
คนไทยเชื้อสายจีน ได้แก่ ไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน สารทจีนไหว้พระจันทร์
ไหว้เช็งเม้ง ไหว้ขนมจ้าง กินเจ ฯลฯ
คนไทยเชื้อสายมอญ ได้แก่ จออะโป (โกนผมไฟ) การทาศพ ฯลฯ
คนไทยเชื้อสายลาว (ไทยทรงดา) ได้แก่ ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดา ฯลฯ
4) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สมุทรสงครามมีสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อหาเป็นของ
ฝากมากมาย เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ มีผลไม้หลายชนิด ได้แก่ ลิ้นจี่ ส้มแก้ว องุ่น และส้มโอพันธุ์
ขาวใหญ่ปลูกกันมากในเขตอาเภอบางคนที
น้าตาลมะพร้าว บริเวณสองข้างทางสายแม่กลอง-บางแพ มีการทาน้าตาลมะพร้าว
เป็ นอาชีพสาคัญอย่างหนึ่ ง ในปั จ จุบันเตาเคี่ยวน้าตาลมะพร้าว ซึ่งนักท่องเที่ยวมักแวะชม ได้แก่
เตาตาหวาน เตาตาลดี และเตาไทยเดิม ในตอนเช้า ชาวบ้านจะปีนขึ้นไปเก็บน้าหวาน จั่นมะพร้าว
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ซึ่งได้รองกระบอกไม้ไผ่ไว้ แล้วนามาเคี่ยวในกระทะใบใหญ่จนแห้ง ช่วงเวลาที่มีการเคียวน้าตาล ตั้งแต่
เวลาประมาณ 08.30-14.00 น. บางส่วนทาเป็นน้าตาลสด ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่ง
กะปิคลองโคน เป็นกะปิที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถซื้อหา
ได้ทั่วไป นอกจากนั้นยังมีสินค้าประเภทอาหารทะเล มีจาหน่ายกันมากบริเวณดอนหอยหลอด ขนมจาก
เกลือชนิดเม็ด และชนิดป่น
5) ร้านจาหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ตลาดของดีแม่กลอง 69 กม. ที่ 69 ริมถนนพระราม 2 ตาบลบางขันแตก
ตลาดบางแก้ว (กระทิงแดง) กม. ที่ 57 ริมถนนพระราม 2
แม่กลองฟู๊ด 208/1 หมู่ที่ 1 ถนนวิธานวิถี ตาบลบางจะเกร็ง
สหชัยซีฟดู๊ ถนนวิธานวิถี ตาบลบางจะเกร็ง
ปิ่นสุวรรณ เบญจรงค์ 32 หมู่ที่ 7 ตาบลบางช้าง อาเภออัมพวา
1.9 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) น้า
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ระบบนิเวศสามน้า คือ น้าจืด น้าเค็ม น้ากร่อย
ทาให้มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากในฤดูน้าหลากมีการพัดพาเอาตะกอนดิน
และธาตุอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์นับตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า มาถึงปากแม่น้าและท้องทะเล เป็นแหล่งที่มา
ที่สาคัญของอาหารสัตว์น้าในทะเลและแหล่งประมงที่ขึ้นชื่อ
2) ป่าไม้
จังหวัดสมุทรสงครามเคยเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ชายเลนตลอด
แนวฝั่งทะเลติดอ่าวไทย ระยะทาง 25.20 กิโลเมตร พื้นที่ป่าชายเลนดั้งเดิมอยู่ บริเวณชายทะเลท้องที่
อาเภอเมืองฯ และอาเภออัมพวามีเขตติดต่อกับพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาครทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ อีกด้านหนึ่งติดกับพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดเพชรบุรี ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้านหนึ่ง
มีแม่น้าแม่กลองตัดผ่านกลาง แบ่งพื้นที่ป่าออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งอยู่ในท้องที่ตาบลบางแก้ว และ
ตาบลบางจะเกร็ง อาเภอเมืองฯ อีกส่วนหนึ่งอยู่ท้องที่ตาบลแหลมใหญ่ ตาบลคลองโคน อาเภอเมืองฯ
และตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา
ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบันมีพื้นที่ป่าชายเลน 3 ลักษณะ คือ
2.1) ป่าชายเลนในที่ดินกรรมสิทธิ์ของราษฎร ป่าชายเลนเดิมที่อยู่ในพื้นที่ของ
ประชาชน และป่าชายเลนที่เป็นพื้นที่ปลูกป่าไม้โกงกาง ในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการเผาถ่านไม้โกงกาง
ของราษฎรในท้องที่ต.ยี่สาร อ.อัมพวา และต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ รวมเนื้อที่ปลูกประมาณ 6,000 ไร่
2.2) ป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงครามได้ดาเนินการ
ปลูกฟื้นฟูป่าชายเลน ตามโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่ งอกชายฝั่งทะเล ต.คลองโคน และพื้นที่
หลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม มาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปี 2558 ได้เนื้อที่ป่า
2,598 ไร่ 3 งาน ประมาณ ร้อยละ 1.0 ของพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
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เมื่อปี พ.ศ. 2543 จังหวัดได้ดาเนินการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงที่
สาธารณประโยชน์ชายทะเล ในพื้นที่ตาบลคลองโคน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม จานวน 6 แปลง เนื้อที่
1,884 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา ออก ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2543 พื้นที่ส่วนที่เหลือ สานักงานที่ดินจังหวัด
สามารถดาเนินการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงต่อไปได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่งอกจากสาธารณประโยชน์
ชายทะเลดังกล่าว
2.3) ป่าชายเลนที่ปลูกขึ้นหลัง แนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น จังหวัดสมุทรสงครามได้มี
โครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ ต.บางแก้ว ต.บางจะเกร็ง และ
ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2553 และพื้นที่หลัง
แนวไม้ไผ่ ได้ดาเนินการปลูกป่าชายเลน เพื่อให้การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งยั่งยืนหลังแนวไม้ไผ่ได้
พังลง โดยเริ่มปลูกป่าชายเลนตั้งแต่ ปี 2554 เป็นปีแรก ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตาบลบางแก้ว อ.เมืองฯ
จ.สมุทรสงคราม พื้นที่ 20 ไร่
3) คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพน้าแม่น้าแม่กลอง สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพน้าในแม่น้าแม่กลองปี พ.ศ. 2554 โดยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มีจานวน 4 สถานี
ซึ่งทาการตรวจสอบคุณภาพน้า จานวน 4 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน 2553 เดือนมีนาคม 2554 เดือน
พฤษภาคม 2554 และเดื อ นกั น ยายน 2554 พบว่ า คุ ณ ภาพน้ าโดยเฉลี่ ย มี คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเกือบทุกสถานี คือ จัดอยู่ในประเภทที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้าที่มีคุณภาพพอใช้ สามารถใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปและการฆ่าเชื้อโรค และสามารถ
ใช้เพื่อการเกษตรกรรมและการอุตสาหกรรม ยกเว้นสถานีปากน้าแม่กลอง มีคุณภาพน้าต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานประเภทที่ 3 ซึ่งพารามิเตอร์ที่มีปัญหา คือ ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ปัจจุบันจังหวัด
สมุทรสงคราม ประสบปัญหาน้าเสียทั้งในพื้นที่จังหวัด และรับน้าเสียจากพื้นที่จังหวัดข้างเคียง ได้แก่
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดราชบุรี เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพื้นที่ท้ายน้า
คุณภาพน้าทะเล กรมควบคุมมลพิษ ได้ทาการตรวจสอบคุณภาพน้าทะเล ปี พ.ศ.
2554 ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จานวน 1 สถานี ที่ระยะห่างฝั่ง 500 เมตร โดยบริเวณดังกล่าว
ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (ประเภทที่ 3) และสาหรับเขตชุมชน (ประเภทที่ 6)
ซึ่งทาการเก็บตัวอย่างน้า จานวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 30 มีนาคม 2554 (ฤดูแล้ง) และวันที่ 15 สิงหาคม
2554 (ฤดูฝน) มีผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 14 โดยคุณภาพน้าทะเลสถานีดังกล่าวเมื่อประเมินโดยใช้
ดัชนีคุณภาพน้าทะเล (Marine Water Quality Index : MWQI) ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ในช่วงฤดูแล้ง
อยู่ในระดับพอใช้ ส่วนในช่วงฤดูฝน อยู่ในระดับเสื่อมโทรม และเมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้าทะเลของกรมควบคุมมลพิษพบว่าคุณภาพน้าทะเลสถานีดังกล่าวในช่วงฤดูแล้งและช่วง
ฤดูฝน มีค่าออกซิเจนละลายน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าทะเลประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยง
สั ต ว์ น้ า และประเภทที่ 6 ส าหรั บ เขตชุ ม ชนและในช่ ว งฤดู แ ล้ ง มี พ ารามิ เ ตอร์ ที่ มี ปั ญ หา ได้ แ ก่
แบคทีเรียกลุ่ มโคลิ ฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) แบคทีเรียกลุ่ มฟีคอลโคลิ ฟอร์ม (Fecal
Coliform Bacteria) แอมโมเนี ย -ไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen) และสั ง กะสี (Zinc) มี ค่ า เกิ น
มาตรฐานคุณภาพน้าทะเลประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และประเภทที่ 6 สาหรับเขตชุมชน
ส่ วนในช่ วงฤดู ฝนมี พารามิ เตอร์ ที่ มี ปั ญหา ได้ แก่ แบคที เรี ยกลุ่ มโคลิ ฟอร์ มทั้ งหมด (Total Coliform
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Bacteria) ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen) และแมงกานีส (Manganese) มีค่าเกินมาตรฐาน
คุณภาพน้าทะเลประเภทที่ 3 เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และประเภทที่ 6 สาหรับเขตชุมชน ดังนั้น
คุณภาพน้าทะเลสถานีดังกล่าวทั้งสองฤดู มีคุณภาพน้าทะเลไม่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้า (ประเภทที่ 3) และสาหรับเขตชุมชน (ประเภทที่ 6)
คุณภาพอากาศ จังหวัดสมุทรสงครามไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุม
มลพิษ ดังนั้น สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้ประสาน งานกับ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
พร้ อมเจ้ าหน้ าที่ ในการตรวจวั ดคุ ณภาพอากาศ โดยท าการตรวจวั ดคุ ณภาพอากาศในพื้ นที่ จั งหวั ด
สมุทรสงคราม จานวน 1 สถานี ซึ่งได้ทาการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน
2553 พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด คือ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
โดยผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

2. แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
ความหมายของการให้บริการ
เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อที่เรียกว่า ผู้รับบริการนั่นเอง องค์กรของรัฐจะต้องตอบสนองความต้องการของคน
หลายกลุ่ ม การให้ บ ริ การขององค์ กรหรื อหน่ ว ยงานในภาครั ฐเป็ นลั กษณะงานที่ ต้ องมี การติ ดต่ อ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่ขอรับบริการโดยตรง เพื่อให้ประชาชนผู้ขอรับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว
จากการศึกษาความหมายของคาว่า ให้บริการ ได้มีผู้ให้ความหมายในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
ดังต่อไปนี้
สุนันทา ทวีผล (2550, หน้า 13) กล่าวถึง การให้บริการ สรุปได้ดังนี้
1. หลั ก ความสอดคล้ องกั บความต้องการของบุคคลส่ ว นใหญ่ กล่ าวคือ ประโยชน์ แ ละ
บริการที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่
เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแล้วนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การเอื้ออานวยประโยชน์และบริการแล้ว ยังไม่คุ้มค่ากับการดาเนินงานนั้น ๆ
2. หลักความสม่าเสมอ กล่าวคือ การให้บริการต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3. หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริการจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะ
ได้รับ
5. หลักความสะดวก บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการจะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติได้ง่าย
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาระยุ่งยากใจให้แก่ผู้บริการหรือ
ผู้ใช้บริการมากจนเกินไป
สมิต สัชฌุกร (2542, หน้า 13) ให้ความหมายว่า การบริการเป็นการปฏิ บัติงานที่กระทา
หรื อติดต่อเกี่ย วข้องกับ ผู้ใช้บ ริ การ การให้ บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งทั้งด้ว ย
ความพยายามใด ๆ ก็ตามด้วยวิธีการหลากหลายในการทาให้บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือ
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จัดได้ว่าเป็นการให้บริการทั้งสิ้น การจัดอานวยความสะดวก การสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถดาเนินการได้หลากหลายวิธี โดยมีจุดเน้นสาคัญเป็นการช่วยเหลือ
และอานวยประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
เลื่อมใส ใจแจ้ง (2546, หน้า 31-34) ได้เสนอแนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและ
มีคุณภาพว่า ต้องอาศัยเทคนิคกลยุทธ์ทักษะที่จะทาให้ชนะใจผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระทาได้ทั้งก่อน
การติดต่อ ระหว่างการติดต่อ และหลังการติดต่อ โดยได้รับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับ ในองค์กร
รวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้การบริการที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติ ดต่อรับบริการเกิด
ความเชื่อถือศรัทธา และสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการใช้บริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป
การปรับมุมมองว่าประชาชนคือลูกค้าคนสาคัญ
ในการปรับกระบวนทัศน์สู่การบริการเป็นเลิศของท้องถิ่นในการพัฒนาการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบความสาเร็จได้ จาเป็นที่จะต้องมีการปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการ
ทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว โดยยึดหลักการบริการ ดังนี้
1. กระตือรือร้นที่จะบริการประชาชน
2. มีจิตสานึกในการให้บริการที่ดีต่อประชาชน
3. เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะให้แก่เรา
4. สร้างค่านิยมใหม่ที่ว่าความพึงพอใจของประชาชนคือ ความสาเร็จของเรา
การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการบริการ
1. มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. ปรับตัวให้ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
3. คานึงถึงผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ
4. ลดความเป็นทางการในการประสานงาน
5. ใช้กฎระเบียบอย่างมีดุลยพินิจ
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7. ทางานเป็นทีม
8. ทางานมุ่งผลสัมฤทธิ์
10. ยึดการบริหารจัดการที่ดี
11. มีมาตรฐานการทางานมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
หลักการบริการเป็นเลิศ
1. ยิ้มแย้มแจ่มใส
2. เต็มใจบริการ
3. ทางานฉับไว
4. ปราศรัยไพเราะ
5. เหมาะสมโอกาส
6. ไม่ขาดน้าใจ
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ลักษณะที่ดีของผู้ให้บริการ
1. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
2. พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
3. ทาตนเป็นคนสุภาพ สง่าผ่าเผย
4. ยิ้มอยู่เสมอ ทั้งใบหน้า ดวงตา และริมฝีปาก
5. หลีกเลี่ยงคากล่าวปฏิเสธ ขณะเดียวกันหลีกเลี่ยงการรับคาในเรื่องที่ยังไม่แน่ใจ
6. แสดงให้ปรากฏว่าเต็มใจบริการ
7. หลีกเลี่ยงการโต้แย้งฉุนเฉียวใส่อารมณ์ต่อผู้มาติดต่อ
8. ยกให้ประชาชนเป็นผู้ชนะอยู่เสมอ
9. มองคนในทางที่ดีไม่ดูถูกคน
10. พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ ทั้งบุคลิกการพูด และความรู้
11. เป็นนักฟังที่ดี
12. สนใจผู้มาติดต่ออย่างจริงจัง
13. ยกย่องผู้มาติดต่อ
เทคนิคในการต้อนรับประชาชน
1. สร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง
2. ต้อนรับด้วยความสุภาพอ่อนโยนให้เกียรติอยู่เสมอ
3. ยิ้มแย้มแจ่มใส
4. ต้อนรับด้วยความอบอุ่น
5. เอาใจใส่
6. ปฏิบัติหน้าที่ให้ทันใจ
7. พากเพียรอดทน
8. ต้อนรับด้วยความจริงใจ
9. ให้บริการอย่างสม่าเสมอ
หลักการที่ดีของงานบริการ
จรัส สุวรรณมาลา (2539) กล่าวถึง ลักษณะการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีตัวแปรที่จะ
นามาใช้ในการกาหนดคุณภาพของการบริการ ดังนี้
1. ความถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง บริการที่จัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย โดยเฉพาะบริการ
ที่บังคับให้ประชาชนต้องมาใช้บริการ เช่น บริการรับชาระภาษีอากร จาเป็นต้องควบคุมให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ความเพียงพอ หมายถึง บริการที่มีจานวนและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ไม่มีการรอคอยหรือเข้าคิวเพื่อขอรับบริการ
3. ความทั่วถึงเท่าเทียม ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีอภิสิทธิ์ หมายถึง บริการที่ดีต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนในทุกพื้นที่ กลุ่มอาชีพ เพศ วัย ได้ใช้บริการประเภทเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน ได้อย่าง
ทั่วถึงเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น
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4. ความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ หมายถึง การให้บริการที่ดีมีคุณภาพนั้นจะต้องมีลักษณะ
ที่สาคัญดังนี้
4.1 ผู้ใช้บริ การจะต้องได้รับความสะดวก คือ สามารถใช้บริการได้ ณ ที่ต่าง ๆ และ
สามารถเลือกใช้วิธีการได้หลายแบบตามสภาพของผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นความสะดวกอาจพิจารณา
ได้จากกระบวนการให้บริการ เช่น การจัดให้มีจุดบริการเพียงจุดเดียว
4.2 ความรวดเร็ ว หมายถึง ประชาชนต้องได้รับการบริการทันทีโ ดยไม่ต้องคอยรั บ
บริการนานเกินสมควร
4.3 ความน่ าเชื่อถือได้ของระบบบริการ หมายถึง บริการที่มีคุณภาพจะต้องมีความ
ต่อเนื่องสม่าเสมอ มีระเบียบแบบแผนการให้บริการที่แน่นอน คาดการณ์ล่วงหน้าได้แน่นอน เป็นที่พึ่งพา
ของผู้รับบริการได้เสมอ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
5. ความได้มาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การให้บริการประเภท
ที่ต้องอาศัยความรู้ความชานาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ เช่น การเงิน การบัญชี บริการทางการแพทย์
เศรษฐกิ จ กฎหมาย ฯลฯ บริ ก ารดั ง กล่ า วนี้ จ ะมี คุ ณ ภาพดี ก็ ต่ อ เมื่ อ มี บุ ค ลากรและกระบวนการ
ให้บริการที่ได้มาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ
6. การเรียกเก็บค่าบริการที่เหมาะสม ต้นทุนการให้บริการต่า หมายถึง การให้บริการของรัฐ
ประเภทที่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้รับบริการ ต้องมีค่าบริการที่เหมาะสม และต้องมีระบบการจัด
บริการที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการดาเนินงานต่า เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพดีและมี
ค่าบริการที่ไม่สูงเกินไป
วิธีการสร้างความประทับใจ สาหรับประชาชนผู้รับบริการ อาจทาได้หลากหลายขึ้นอยู่กับ
กาลังทรัพยากรทีม่ ี และความตั้งใจที่จะให้บริการที่ดีโดยพนักงานผู้ให้บริการเป็นเรื่องสาคัญ พนักงาน
ผู้ให้บริการต้องมีจิตสานึกที่ดี สนใจ และตั้งใจพัฒนาการบริการของตนให้เกิดความประทับใจที่ดี สาหรับ
ประชาชนแล้วจะต้องมีขบวนการ วิธีปฏิบัติที่สร้างความประทับใจสาหรับประชาชนผู้รับบริการ คือ
1. การจัดระบบในการให้บริการที่มีคุณภาพอาจทาได้หลายทาง ได้แก่
1.1 การให้บัตรคิว โดยรับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือหยิบจากจุดวาง
บัตรคิว แต่ทั้งนี้ต้องมีการประกาศให้ทราบตลอดเวลา
1.2 การจัดแถว การจัดช่องให้ติดต่อ โดยการจัดช่องหรือแถวให้ประชาชนเข้าแถว
อย่างเป็นระเบียบ
1.3 การจัดให้มีผู้ให้บริการคอยดูแลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เกิดระเบียบ
1.4 การจัดช่องพิเศษ ในกรณีที่มีเรื่องที่ติดต่อบางเรื่องสามารถดาเนินการได้รวดเร็ว
ก็ควรแยกเรื่องดังกล่าวออกจากช่องปกติ และจัดเป็นช่องทางด่วนให้ โดยประชาสัมพันธ์ให้ท ราบและ
ชัดเจน เช่น
1.4.1 การจัดเวลาทาการเริ่มจาก 08.30 น. ถึง 16.30 น.
1.4.2 การระบุเวลาดาเนินการหน่ว ยบริการที่ดี ควรระบุเวลาดาเนินการให้
ชัดเจนเพื่อที่ประชาชนจะได้ทราบระยะเวลาในการดาเนินการ
1.4.3 การจัดจุดรับบริการ จุดที่รับติดต่อควรเป็นจุดที่สะดวกสาหรับประชาชน
ควรเป็นจุดที่อยู่บริเวณด้านหน้าของหน่วยงาน
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1.4.4 บริการจุดเดียว ในระบบบริการที่ดีภาระทั้งหลายควรตกกับพนักงาน
ส่ว นประชาชนควรได้รั บ ความสะดวกมากที่สุ ด การกาหนดจุดรับติดต่อควรจัดให้เหลื อน้อยที่สุ ด
ประชาชนควรติดต่อที่จุดเดียว และเจ้าหน้าที่จะต้องดาเนินการทัง้ หมดให้แล้วเสร็จ
2. การอานวยความสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทาให้เกิด
ความรู้สึก และความประทับใจที่ดีมาก โดยสามารถจัดให้แก่ประชาชนได้ ดังนี้
2.1 ความสะดวกระหว่างรอหน่วยบริการ หากจาเป็นที่ผู้รับบริการต้องรอหน่วยงาน
บริการ ต้องจัดให้ประชาชนเกิดความสะดวกในการรอ เช่น จัดให้มีสถานที่และที่นั่งรอให้เพียงพอ
ไม่แออัด
2.2 ความสะอาดของสถานที่ ความประทับใจของประชาชนขึ้นอยู่กับความสะอาด
ของสถานที่ ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ โดยเฉพาะห้องสุขา
2.3 ความสะดวกของประชาชนบางกลุ่ ม ประชาชนที่ เ ข้ า มาติ ด ต่ อ มี ห ลายกลุ่ ม
หลายประเภทโดยเฉพาะคนพิการควรจัดให้มีทางเลื่อนสาหรับรถเข็น
3. การใช้เทคโนโลยี ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญในการเก็บและประมวลผล
ข้อมูล ผ่อนแรงในการทางาน สร้างความถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์ ช่วยให้ทางานได้
รวดเร็ว และช่วยให้ผลงานมีความเรียบร้อย เทคโนโลยีสามารถนามาใช้สาหรับงานบริการ เช่น
3.1 แบบฟอร์ม ไม่จาเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มที่จัดพิมพ์โดยส่วนราชการ หน่วยบริการ
ควรยินยอมให้ผู้ติดต่อสามารถพิมพ์แบบฟอร์มของตนได้เอง
3.2 การให้ ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาของเครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยบริการควรใช้ประโยชน์จากการพัฒนายุคใหม่ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริการ
เช่น ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และให้ข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
3.3 การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงานบริการ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหม่ช่วยใน
การบริ การ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่ อช่วยในการพิมพ์หรือบันทึกผลงานแทนการลงรายการด้วย
ตัวบุคคล
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
การบริการ ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Service” เป็นการปฏิบัติงานที่กระทาหรือติดต่อ
และเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ การให้บุคคลต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง ทั้งด้วยความพยายาม
ใด ๆ ก็ตาม ด้วยวิธีการหลากหลายในการทาให้ คนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับความช่วยเหลือ จัดได้ว่าเป็น
การให้บริการทั้งสิ้น การจัดอานวยความสะดวกก็เป็นการให้บริการ และการสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการก็เป็นการให้บริการ การให้บริการจึงสามารถดาเนินการได้หลากหลายวิธี โดยเรื่องสาคัญ
คือ เป็นการช่วยเหลือ และอานวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการ
การให้บริการที่มีคุณภาพจะมีลักษณะของคุณภาพของบริการ ดังนี้
1. ความถูกต้องตามกฎหมาย หมายถึง บริการที่จัดให้มีขึ้นตามกฎหมาย โดยเฉพาะบริการ
ที่บังคับให้ประชาชนต้องมาใช้บริการ เช่น บริการรับชาระภาษีอากรจาเป็นต้องควบคุมให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ
2. ความเพียงพอ หมายถึง บริการที่มี จานวนและคุณภาพเพียงพอกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ ไม่มีการรอคอยหรือเข้าคิวเพื่อขอรับบริการ
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3. ความทั่วถึง เท่าเทียม ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีอภิสิทธิ์ หมายถึง บริการที่ดีต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนในทุกพื้นที่ กลุ่มอาชีพ เพศ วัย ได้ใช้บริการประเภทเดียวกัน คุณภาพเดียวกันได้อย่างทั่วถึง
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น
4. ความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ หมายถึง การให้บริการที่ดีมีคุณภาพนั้ นจะต้องมีลักษณะ
ทีส่ าคัญ
4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความสะดวก คือ สามารถใช้บริการได้ ณ ที่ต่าง ๆ และ
สามารถเลือกใช้วิธีการได้หลายแบบตามสภาพของผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นความสะดวกอาจพิจารณา
ได้จากกระบวนการให้บริการ เช่น การจัดให้มีจุดให้ -รับบริการเพียงจุดเดียว (one -stop service)
4.2 ความรวดเร็ว หมายถึง ประชาชนต้องได้รับการบริการทันที โดยไม่ต้องรอคิวคอย
รับบริการนานเกินสมควร
4.3 ความน่าเชื่อถือได้ของระบบบริการ หมายถึง บริการที่มีคุณภาพจะต้องมีความต่อเนื่อง
สม่าเสมอ มีระเบียบแบบแผนการให้บริการที่แน่นอน คาดการณ์ล่วงหน้าได้แน่นอนเป็นที่พึ่งพาของ
ผู้รับบริการได้เสมอ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
5. ความได้มาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การให้บริการประเภท
ที่ต้องอาศัยความรู้ความชานาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ เช่น การเงินการบัญชีบริการทางการแพทย์
เศรษฐกิ จ กฎหมาย ฯลฯ บริ การดั ง กล่ าวนี้ จ ะมี คุ ณภาพดี ก็ ต่ อเมื่ อ มี บุ ค ลากรและกระบวนการ
ให้บริการที่ได้มาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ
6. การเรียกเก็บค่าบริการที่เหมาะสม ต้นทุนการให้บริการต่าง ๆ หมายถึง การให้บริการของรัฐ
ประเภทที่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้รั บบริการต้องมีค่าบริการที่เหมาะสมและต้องมีระบบการจั ด
บริการที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนการดาเนินงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพดีและ
มีค่าบริการที่ไม่สูงเกินไป
ลักษณะของผู้ให้บริการที่ดี
สุ นั น ทา ทวี ผ ล (2550, หน้ า 19-20) กล่ า วถึ ง พฤติ ก รรมของผู้ ที่ จ ะท างานบริ ก ารได้ ดี
มีดังต่อไปนี้
1. อัธยาศัยดี ผู้ใช้บริการล้วนมีความคาดหวังว่าผู้ให้บริการจะให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัย
อัน ดี ทั้งด้ว ยสี หน้ า แววตา ท่าทาง และคาพูด การต้อนรับผู้ ใช้บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เป็นเสน่ห์
ที่สาคัญ มีภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า “ยิ้มไม่เป็นอย่าค้าขายดีกว่า” การมองด้วยแววตาที่เป็นมิตรฉายแสงของ
ความเต็มใจ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นลักษณะที่แสดงออกทางความคิด และความรู้สึกที่ดี ท่าทาง
ที่กระตือรือร้นกุลีกุจอ เป็นการสร้างความรู้สึกประทับใจเมื่อแรกพบกัน เมื่อรวมเข้ากับคาพูดที่ดี มีน้าเสียง
ไพเราะ ก็จะเป็นคุณสมบัติที่ดีในด้านพฤติกรรมของผู้บริการ
2. มีมิตรไมตรี พนักงานผู้ให้บริการที่มีการแสดงออกให้ผู้ใช้บริการเห็นว่ามีมิตรไมตรี จะเป็น
การชนะใจตั้งแต่ต้น ความมีมิตรไมตรีจะนาไปสู่ความสาเร็จในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใด
การบริการที่ดีบวกกับการให้ความช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อให้เกิดความพอใจและความชื่นชอบของ
ผู้ใช้บริการถ้าพนักงานผู้ให้บริการแสดงมิตรไมตรีและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการ ก็จะเกิด
มนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการอย่างมั่นคง และเกิดมิตรภาพที่ยืนนาน เอาใจใส่ สนใจงาน
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3. ความมุ่งมั่นในการให้บริการ ความมุ่งมั่นมีความสัมพันธ์กับความเอาใจใส่งานเป็นอย่างมาก
เพราะหากขาดความเอาใจใส่ สนใจงาน แล้ว ก็จะเพิกเฉย ละเลยในการปฏิบัติงาน หรือทางานไป
เรื่ อย ๆ เฉื่อย ๆ เอาดีไม่ได้ การพิจารณาถึงพฤติกรรมของผู้ ให้ บริการว่ามีความเอาใจใส่ สนใจงาน
หรือไม่ จะต้องดูว่ามีความจริงจัง ในการทางานมากน้อยเพียงใด บางคนอาจแสดงออกอย่างกระตือรือร้น
ต่อหน้ าผู้ บั งคับ บั ญชา แต่พอลั บ ตาผู้ บังคับบัญชาแล้ ว ก็เลิ กสนใจงาน หั นหลั งให้ งาน ไม่คิดที่จะ
ปรั บปรุ งพัฒนาให้ เกิดความสะดวกในการบริการ ผู้ ใช้บริการไม่ดูแลในเรื่ องความสะอาดของสถานที่
และผลิตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะทาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก แต่ให้ผลเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีแก่หน่วยงาน
4. แต่งกายสุภาพและสะอาดเรียบร้อย พนักงานผู้ให้บริการจะต้องมีบุคลิกภาพดี เพื่อให้
เป็นที่น่าเชื่อถือ ไว้วางใจของผู้รับบริ การการแต่งกายที่ถูกกาลเทศะ เหมาะสมทั้งต่อสถานที่ทางาน
และสถานภาพของหน่วยงาน จะช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีจากผู้ติดต่อเกี่ยวข้องด้วย หากพนักงานผู้ให้
บริการแต่งกายสกปรก มีกลิ่นเหม็น คงไม่เป็นที่น่าพอใจของประชาชนผู้รับบริการจึงต้องให้ความสาคัญ
กับการแต่งกายเป็นพิเศษ หากแต่งกายไม่สุภาพก็จะส่อแสดงถึงความไม่ใส่ใจในความถูกต้องเหมาะสม
5. กิริยาสุภาพมารยาทงดงาม ประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนต้องการติดต่อขอรับบริการจาก
ผู้ซึ่งมีกิริยาสุภาพ และรังเกียจ ผู้ซึ่งมีกิริยาหยาบ การที่พนักงานผู้ให้ การบริการมีกิริยาสุภาพอ่อนน้อม
จะเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาหรือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน นอกจากมีกิริยาสุภาพแล้ว การแสดงออก
ถึงความมีมารยาทรู้จักที่สูงที่ต่า ที่ชอบที่ควร นับเป็นสิ่งสาคัญที่พนักงานผู้ให้บริการจะต้องตระหนักรู้และ
ประพฤติปฏิบัติอย่างระมัดระวัง หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น จะนาความเสียหายมาสู่หน่วยงานมาก
6. วาจาสุภาพ ไม่มีประชาชนผู้รับบริการคนใดชอบการพูดหยาบคาย ก้าวร้าว ทุกคนล้วน
ต้องการคาพูดที่สุภาพ ฟังแล้วรื่นหู คนที่ไม่ยอมรับความจริงว่าตนพูดไม่เข้าหูคน หรือคนเขารังเกียจ
ที่จะฟังจะได้รับการติฉิน โดยทั่วไปการทางานที่ต้องมีการบริการ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิด
ความพึงพอใจ จึงต้องเป็นผู้มีวาจาสุภาพ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับ
บริการ การคัดเลือกผู้เข้าทางานจึงควรจะสัมภาษณ์ เพื่อจะได้สนทนา ป้อนคาถาม และฟังคาตอบว่า
บุคคลใดมีการใช้ถ้อยคาอย่างไร วาจาสุภาพหรือไม่ เพียงใด
7. น้าเสียงไพเราะ การแสดงออกทางน้าเสียงของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป บางคน
พูดมีน้าเสียงชวนฟังน้าเสียงแสดงถึงความเต็มใจในการให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ ในขณะที่บางคนมี
น้าเสียงห้วน หรือที่เรียกกันว่าพูดไม่มีหางเสียง หรือพูดเสียงดุดัน พูดตวัดเสียง ไม่ว่าผู้ใดจะมีธรรมชาติของ
เสียงที่เปล่งออกมาเป็นคาพูดอย่างไร การที่จะทางานบริการได้ดีก็จะต้องเป็นผู้มีน้าเสียงไพเราะ แม้ว่าจะ
ไม่ไพเราะหรือเสียงหวาน เสียงดีอย่างนักร้อง แต่จะต้องมีน้าเสียงชัดเจน และชวนฟัง จึงจะมีความเหมาะสม
ในการทาหน้าที่บริการ
8. ควบคุ ม อารมณ์ ไ ด้ ดี พนั ก งานผู้ ใ ห้ ก ารบริ ก ารจะต้ อ งมี อ ารมณ์ มั่ น คง เพราะอยู่ ใ น
สถานการณ์ที่จะต้องพบปะผู้คนมากหน้ าหลายตา ซึ่งมีภูมิหลังต่าง ๆ กัน ผู้รับบริ การบางคนมีกิริยาดี
มีความสุภาพ และมีความเป็นผู้ดี แต่บางคนอาจจะมีกิริยามารยาทไม่ดี แสดงท่าทางหยิ่งยโส หรือมี
อุปนิสัยใจร้อน ต้องการบริการที่รวดเร็วทันใจ เมื่อไม่ได้ดังใจอาจพูดตาหนิ หรืออาจถึงขั้นขู่ตะคอก
ด้วยกิริยาหยาบคาย ในงานที่ต้องมีการบริการไม่อาจจะแสดงอารมณ์ตอบโต้ได้ พนักงานผู้ให้บริการ
จะต้องควบคุมอารมณ์ด้วยความอดทน อดกลั้น
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9. รับฟังและเต็มใจแก้ไขปัญหา พฤติกรรมที่แสดงออกของพนักงานที่ต้องให้การบริการ
จะต้องสนองตอบความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนั้น เมื่อประชาชนผู้ใช้บริการมีปัญหา
หรือข้อร้องเรียนใด ๆ พนักงานผู้ให้บริการจะต้องแสดงความสนใจ รับฟังปัญหาเป็นเบื้องต้น จะด่วน
บอกปัดหรือแสดงท่าทีไม่สนใจรับรู้ปัญหาย่อมไม่ได้ นอกจากแสดงความเอาใจใส่อย่างจริงจังแล้ว จะต้อง
มีความรู้สึกเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการด้วย เพราะการที่
พนั กงานผู้ ให้ บริ การเพียงแต่รั บฟังปัญหาอย่างเดียว ย่ อมไม่เป็นการเพี ยงพอ ทั้ งจะท าให้ ประชาชน
ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าเป็นการรับฟังอย่างขอไปที แต่ถ้าเมื่อใดที่มีความกระตือรือร้นดาเนินการแก้ปัญหา จะทาให้
ประชาชนผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
10. กระตือรือร้น อุปนิสัยที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นเป็นพฤติกรรมที่ดีอย่างยิ่งในงาน
บริ การ หากพนั กงานผู้ ท างานบริ การเป็ นคนเนิ บนาบ เฉื่ อยแฉะ ย่ อมมี ลั กษณะที่ ท าให้ ประชาชน
ผู้ใช้ บริการหมดศรัทธาและไม่คาดหวังที่จะได้รับบริ การ เพราะจะเป็นผลให้การบริการล่าช้า ผิดเวลา
หรือไม่ทันกาหนดที่ควรจะเป็น
11. มีวินัย พนักงานผู้ให้บริการที่มีระเบียบวินัย จะทางานเป็นระบบ มีความคงเส้นคงวา
และมีนิ สั ย ยึ ดมั่น ในคาสั ญญา เมื่อหน่ว ยงานมีนโยบายกาหนดไว้เป็นหลั กการว่าจะให้ บริการแก่
ผู้รับบริการอย่างใดแล้ว ก็จะปฏิบัติตามกรอบหรือแนวทางที่กาหนดไว้โดยเคร่งครัด ดังนั้น ในการคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ทางานบริการ จึงควรพิจารณาทดสอบความมีวินัยเป็นเรื่องสาคัญ
12. ซื่อสัตย์ การให้บริการจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่บิดพลิ้ ว
หรือใช้เล่ห์กลฉ้อฉล ผู้รับบริการทุกคนต้องการติดต่อสัมพันธ์กับคนที่ซื่อสัตย์ และรักษาคาพูด ไม่ชอบ
ติดต่อกับคนพูดโป้ปด มดเท็จ ตลบตะแลง ดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รักษาคาพูด จึงเป็น
สุดยอดปรารถนาของผู้ใช้บริการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ
บริการสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่อยู่ในความอานวยการหรืออยู่ในความควบคุมของ
ฝ่ ายปกครองที่จั ดท าขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการส่ ว นรวมของประชาชน
ฝ่ายปกครอง หมายถึง ฝ่ายบริหารที่รวมถึงข้าราชการทุกส่วน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่มี
หน้าที่จะต้องจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน เป็นการบริการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่มีอานาจกระทาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ จากความหมายดังกล่าวนี้
สามารถพิจารณาการให้บริการสาธารณะว่า ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ (providers) และผู้รับบริการ
(recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้องให้บริการ เพื่อให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ
โดยมีลักษณะดังนี้
1. เป็นกิจกรรมที่อยู่ในการควบคุมของรัฐ
2. มีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน
3. การจัดระเบียบและวิธีดาเนินบริการสาธารณะ ย่อมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพื่อให้
เหมาะสมแก่ความจาเป็นแห่งกาลสมัย
4. ต้องจัดดาเนินการโดยสม่าเสมอ
5. เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนภาครัฐ
Millet (1954, หน้า 397; อ้างถึงใน นพคุณ ดิลกภากรณ์, 2546, หน้า 12) ได้กล่าวถึงแนวทาง
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมีหลักและแนวทาง คือการให้บริการ
อย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน
ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีด
กันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานในการให้
บริการเดียวกันการให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่า การให้บริการสาธารณะ
จะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มี ความ
ตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนการให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการ
สาธารณะต้องมีลั กษณะ มีจ านวนการให้ บริการและสถานที่ให้ บริการอย่างเหมาะสม โดยควรมี
คุณภาพการให้บริการ ดังนี้
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงาน
ภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเที ยม
กันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติใน
ฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน
2. การให้บริการที่ตรงเวลา (timely service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่าการให้
บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิ บัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่มี
ความตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน
3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (ample service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมีลักษณะ
ที่มีจานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) คือ การให้บริการที่เป็นไปอย่างสม่าเสมอ
โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้
หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service) คือ การให้บริการที่มีการปรับปรุง
หลักการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
1. หลักความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ คือ ประโยชน์และบริการ
ที่องค์การจัดให้นั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิใช่เป็นการจัดการ
ให้แก่บุคคลกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
2. หลักความสม่าเสมอ คือ การให้บริการนั้น ๆ ต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
3. หลักความเสมอภาค คือ บริการที่จัดนั้นจะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอหน้า
และเท่าเทียมกัน ไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มคนใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่มคนอื่น
อย่างเห็นได้ชัด
4. หลักความประหยัด ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการบริการ จะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะ
ได้รับ
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5. หลั กความสะดวก บริ การที่จัดให้ แก่ผู้รับบริการ จะต้องเป็นไปในลักษณะปฏิบัติง่าย
สะดวกสบาย สิ้นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผู้ให้บริการ
หรือผู้ใช้บริการมากจนเกินไป
ข้อควรคานึงในการให้บริการของภาครัฐ
การให้บริการของรัฐนั้นจะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. การให้บริการที่เป็นที่พึงพอใจแก่สมาชิกของสังคม ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่วัดได้ยากหรือ
ให้คาจากัดความยาก แต่อาจกล่าวได้อย่างกว้าง ๆ ถึงองค์ประกอบที่จะให้เกิดความพึงพอใจ ดังนี้
1.1 ให้บริการที่เท่าเทียมกันแก่สมาชิกของสังคม
1.2 ให้บริการในเวลาที่เหมาะสม เช่น บริการดับเพลิง บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้าท่วม
1.3 ให้บริการโดยคานึงถึงปริมาณความมากน้อย คือ ให้บริการไม่มากหรือน้อยเกินไป
1.4 ให้บริการโดยมีการปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. การให้บริการโดยมีความรับผิดชอบต่อประชาชน เป็นค่านิยมพื้นฐานสาหรับการบริการ
ราชการในสังคมประชาธิปไตย จะต้องทาหน้าที่ภายใต้การชี้นาทางการดาเนินสะดวกจากตัวแทนของ
ประชาชนและต้องสามารถให้บริการที่มีลักษณะสนองตอบต่อ มติมหาชน ต้องมีความยืดหยุ่นที่จะ
ปรับเปลี่ยนลักษณะงานหรือการให้บริการที่สามารถสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด
การปรับทัศนคติในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
การบริการประชาชนที่ดีและมีคุณภาพต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะทาให้ชนะใจ
ผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระทาได้ทั้งก่อนการติดต่อระหว่างการติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รับการ
บริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้การบริการที่ดี จะเป็น
เครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมี ผลในการใช้
บริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป
ผู้ให้บริการควรมีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการประชาชน ดังนี้
1. กระตือรือร้นที่จะบริการประชาชน
2. มีจิตสานึกในการให้บริการที่ดีต่อประชาชน (service mind)
3. รับฟังข้อเสนอแนะของประชาชน
4. สร้างค่านิยมใหม่ว่า ความพึงพอใจของประชาชน คือ ความสาเร็จของเรา
นอกจากการปรับเจตคติแล้ว ผู้ให้บริการควรสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการให้บริการดังต่อไปนี้
1. มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. ปรับตัวให้ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
3. คานึงถึงผลลัพธ์มากกว่าวิธีการ
4. ลดความเป็นทางการในการประสานงาน
5. ใช้กฎระเบียบอย่างมีดุลยพินิจ
6. มีความริเริ่มสร้างสรรค์
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3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก เป็นความสุขของ
บุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนคือ ผลที่เป็นความพึงพอใจทาให้บุคคลเกิด
ความรู้ สึ ก กระตื อ รื อ ร้ น มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะท างาน มี ข วั ญ และก าลั ง ใจ และสิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทางานรวมทั้งส่งผลต่อความสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายของ
องค์การ
เพาเวลล์ (Powell, 1983, หน้า 17-18) ได้เสนอความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง
ความสุ ข ที่ เ กิด จากการปรั บ ตั ว ของบุ คคลต่ อสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ างดี และเกิ ด ความสมดุ ล ระหว่ า ง
ความต้ องการของบุ ค คลและได้รั บการตอบสนอง จากความหมายของความพึง พอใจที่ก ล่ า วมา
อาจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกของบุคคลที่แสดงออก เป็นความชอบใจ พอใจ เมื่อได้รับ
การตอบสนองอย่างสมดุลกับความต้องการของบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ จะช่วยลดความตึงเครียด
ของมนุษย์ให้น้อยลงหรือหมดไป
เชลลี (Shelly, 1975, หน้า 252-268) กล่าวถึง ทฤษฎีของความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึก
สองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวก และความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่
เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทาให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ
กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่ระบบย้อนกลับความสุขที่สามารถทาให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวก
เพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อน และความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคล
มากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ
มอร์ส (Morse, 1955, หน้า 27 : 1967, หน้า 81) กล่าวว่า ความพึงพอใจหรือความพอใจ
ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” หมายถึง สิ่งที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุ ษ ย์ เ ป็ น การลดความตึง เครี ย ดทางด้ านร่า งกายและจิต ใจ หรือ สภาพความรู้สึ ก ของบุ คคลที่ มี
ความสุข ความชื่นใจ ตลอดจนสามารถสร้างทัศนคติในทางบวกต่อบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามความพอใจต่อสิ่งนั้น
ความพึงพอใจเป็นเรื่องส่วนบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอ้างอิงตามประสบการณ์ของบุคคล
ซึ่งมีความแตกต่างและคล้ายคลึงตามแต่ละบุคคล ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ความชอบใจ
หรือความรู้สึกชอบ พอใจของบุคคลที่มีต่อการทางาน และองค์ประกอบหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ความพึงพอใจ
ของแต่ล ะบุคคลไม่มีวัน สิ้ นสุ ด เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลา และสภาพแวดล้ อมบุคคลจึงมี
โอกาสที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกระดับบุคคลซึ่งเป็นผล
มาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ผลจากการทางานหรือประสิทธิภาพของสินค้าและบริการกับ
ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ กล่าวคือ ถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าและบริการนั้นต่ากว่า
ความคาดหวังจะทาให้เกิดความไม่พอใจ ถ้าผลที่ได้รับจากสินค้าและบริการนั้นตรงกับความคาดหวังจะ
ทาให้เกิดความพึงพอใจ และถ้าผลที่ได้รับจากสิ นค้าและบริการนั้ นสูงกว่าความคาดหวังจะทาให้เกิด
ความประทับใจ กระบวนการของการสร้างความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน คือ ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจมาก
จะมีความพยายาม และถ้ามีความพยายามมากจะปฏิบัติงานได้มาก ทาให้ได้รางวัลมากขึ้น ซึ่งจะ
นาไปสู่ความพึงพอใจปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542 และ Kotler,
1994; อ้างถึงใน สุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ, 2549)
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การศึกษาความพึงพอใจที่นิยมใช้ส่วนใหญ่มีหลากหลายรูปแบบ ในที่นี้ได้จาแนกตามสาเหตุ
ต่ า ง ๆ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจในการบริ โ ภคสิ น ค้ า และบริ ก ารของผู้ บ ริ โ ภค โดยใช้ ห ลั ก การ
เปรี ย บเทีย บมาช่ว ยในการจ าแนกรูปแบบ ซึ่งสามารถจาแนกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ (กัล ยารัตน์
คงพิบูลย์กิจ, 2549)
1. แบบจาลองความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความคาดหวัง
ความพอใจในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากผู้บริโภคเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าและบริการ
ที่เกิดขึ้นจริงกับความคาดหวังที่ผู้บริโภคต้องการให้สินค้านั้นมีความแตกต่างระหว่าง 2 สิ่งนี้ เป็นที่มา
ของระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค
ความพึง พอใจของผู้ บริ โ ภค หมายถึ ง ความพึ งพอใจ เป็น ความรู้สึ กตอบสนองของ
ผู้บริโภคต่อการประมาณค่าในการรับรู้ที่ไม่ตรงกันระหว่างสิ่งที่คาดหวังไว้กับผลการดาเนินการอันเกิดขึ้น
จริงของสินค้าหรือบริการที่ รับรู้ภายหลังการบริโภค จากนิยามนี้สามารถนามาอธิบายหลักการสร้าง
ความพึงพอใจได้ 3 ประการ คือ
1.1 ความคาดหวังต่อสินค้าหรือผลการดาเนินงาน ลูกค้ามักตั้งความหวังที่อาจเป็นไปได้
ต่อสิ นค้าหรื อผลการดาเนิ น งาน โดยรับรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้ า
การโฆษณา หรือการบอกกล่าวแบบปากต่อปาก เป็นต้น
1.2 ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ลูกค้าจะประมาณค่าผลการดาเนินงานของสินค้า
จากผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง หรือผลการดาเนินงานที่รับรู้ภายหลังการบริโภค
1.3 ความไม่ตรงกัน ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง มักทาให้เกิด
ความพึงพอใจ หากความคาดหวังมีมากกว่าการรับรู้ที่เกิดขึ้นจริงจะนามาซึ่งความพอใจของผู้บริโภค
ที่สูงขึ้น
2. แบบจาลองความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความปรารถนา
ความพึงพอใจในลักษณะนี้เกิดจากการที่ผู้บริโภคเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าและ
บริการที่เกิดขึ้นจริงกับความปรารถนาที่ผู้บริโภคต้องการให้สินค้านั้นมีความแตกต่างระหว่างทั้ง 2 สิ่ง
เป็ น ที่ มาของค านิ ย ามเกี่ย วกั บ ระดับ ความพึง พอใจของผู้ บริ โ ภคว่า ความพึง พอใจเป็ นผลมาจาก
ปฏิกิริยาของความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อประสบการณ์จากสินค้าและบริการนั้น ๆ โดยหลักการ
ความพึงพอใจมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ
2.1 การดาเนินงานที่รับรู้ได้ เป็นการดาเนินงานที่เกิดขึ้นแล้วสามารถใช้ความรู้สึกรับรู้ได้
และสามารถจะแสดงปฏิกิริยาต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นได้
2.2 ความคาดหวั ง และความหวั ง ที่ เหมาะสม เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ บริ โ ภคได้ มี ก ารคาดหวั ง ไว้
ล่วงหน้า ซึ่งความคาดหวังนั้นต้องมีความเหมาะสมไม่มากจนเกินไป ควรพอเหมาะกับคุณสมบัติของ
สินค้าและบริการนั้น ๆ
2.3 ความปรารถนาและความปรารถนาที่เหมาะสม เป็นเสมือนกับความคาดหวัง แต่มี
ความแตกต่างกันคือ ความปรารถนาเป็นความรู้สึกหรือความต้องการให้เกิดในสิ่งที่เหมาะสมแล้ว
ความปรารถนานั้นต้องมีความเหมาะสมกับสินค้าและบริการนั้น ๆ ด้วย
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3. แบบจาลองความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความยุติธรรม
ความพึงพอใจในลักษณะนี้เป็นความคาดหวังในด้านความยุติธรรม ความถูกต้องในการ
ซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย คานิยามของคาว่ายุติธรรมนั้น หมายถึง ความถูกต้องที่แต่ละบุคคล
สมควรจะได้รั บ ถ้าผู้บ ริโ ภครั บรู้ ว่าการซื้อขายมีความถูกต้อง ยุติธรรม จะนามาซึ่งความพึงพอใจ
โดยความยุติธรรมนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการประเมินเวลา และเงินของผู้ซื้อว่าสมควรกับเวลา
และความพยายามในการซื้อขายสินค้าของผู้ขาย รวมถึงผลจากการซื้อขายด้วย
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สาทิตย์ จีนาภักดิ์, 2550, หน้า 10)
มีดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับบริการที่มีลัก ษณะ
คุณภาพและระดับ การให้ บริ การตรงกับความต้องการ ความเอาใจใส่ ขององค์กรในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยความสนใจในรายละเอียดของสิ่งที่ลูกค้าต้องการใช้ในชีวิตประจาวัน วิธีการใช้หรือ
สถานการณ์ที่ลูกค้าหรือบริการแต่ละอย่าง และคานึงถึงคุณภาพของการนาเสนอบริการเป็นส่วนสาคัญ
ในการที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
2. ราคาค่าบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการขึ้นอยู่กับราคาค่าบริการที่ผู้รับบริการยอมรับ
หรือพิจารณาเหมาะสมกับคุณภาพของการบริการตามความเต็มที่จะจ่าย (willingness to pay) ของ
ผู้รับบริการ ทั้งนี้เจตคติของผู้รับบริการที่มีต่อราคาบริการกับคุณภาพของการบริการของแต่ละบุคคล
อาจแตกต่างกันออกไป
3. สถานที่บริการ การเข้าถึงบริการได้สะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการ ย่อมก่อให้เกิดความ
พึงพอใจต่อการบริการ ทาเลที่ตั้ง และการกระจายสถานที่บริการให้ทั่วถึง เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ลูกค้าจึงเป็นเรื่องสาคัญ
4. การส่งเสริมแนะนาบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดขึ้นจากการได้ยินข้อมูล
ข่าวสารหรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อที่มีอยู่
ก็จะรู้สึกดีกับบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการบริการตามมาได้
5. ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการ/ผู้บริหาร การบริการและผู้ปฏิบัติงานบริการล้วนเป็นบุคคล
ที่มี บ ทบาทส าคั ญต่ อการปฏิ บั ติ งานการบริ การให้ ผู้ รับ บริ การเกิด ความพึง พอใจทั้ง สิ้ น ผู้ บ ริห าร
การบริการที่วางนโยบายการบริการโดยคานึงถึงความสาคัญของลูกค้าเป็นหลั ก ย่อมสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจได้ง่าย
6. สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้ามักจะชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
อาคารสถานที่ ความสวยงามของการตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ การให้สีสัน และการจัดแบ่งพื้นที่
เป็นสัดส่วน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเครื่องใช้ในงานบริการ
7. กระบวนการบริการ วิธีการนาเสนอบริการในกระบวนการบริการเป็นส่วนสาคัญในการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพของการจัดระบบการบริการส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่
ลูกค้ามีความคล่องตัว และสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ
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มิ ล เล็ ต (Millet, 1954, หน้ า 397) ได้ ก ล่ า วเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในงานบริ ก ารหรื อ
ความสามารถที่จะพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นที่พอใจหรือไม่ โดยวัดจาก
1. การให้บริการอย่างเท่าเทียม (equitable service) คือ การให้บริการที่มีความยุติธรรม
2. ความเสมอภาคและเสมอหน้าไม่ว่าจะเป็นใคร
3. การให้ บ ริ ก ารที่ ร วดเร็ ว ทั นต่ อเวลา (timely service) คื อ การให้ บ ริ ก ารตามลั กษณะ
ความจาเป็นรีบด่วน
4. การให้บริการอย่างพอเพียง (ample service) คือ ความต้องการเพียงพอในด้านสถานที่
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
5. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) จนกว่าจะบรรลุผล
6. การให้บริการที่มีความก้าวหน้า (progressive service) คือ การพัฒนางานบริการด้าน
ปริมาณและคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ
การศึกษาและการวัดความพึงพอใจ
โดยทั่วไปของการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจนิยมศึกษากันในสองมิติ คือ มิติความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน และมิติความพึงพอใจในการได้รับบริการ
การศึก ษาความพอใจในการบริ การ (service satisfaction) ซึ่ง เน้ นการประเมิน ค่า โดย
ลูกค้าหรือผู้รับบริการต่อการจัดบริการเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือชุดของบริการที่กาหนดขึ้น ซึ่งเป้าหมาย
ของการศึกษามิตินี้เป็นไปเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในระดับความพึงพอใจและค้นหาสาเหตุปัจจัยแห่ง
ความพึงพอใจนั้นในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นว่าแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทัศนคติอย่างแยกกันไม่ออก
การวัดความพึงพอใจถือว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เพราะเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งแตกต่าง
กันไปตามแต่ละบุคคล จึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะวัดทัศนคติโดยตรง แต่เราสามารถวัดได้จากทางอ้อมโดย
การวัดความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ซึ่งวิธีวัดความพึงพอใจสามารถทาได้ 3 วิธี คือ
1. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อ
ต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถทาได้ในลักษณะที่กาหนดคาตอบให้เลือกหรือตอบคาถามอิสระ
คาถามดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารและการควบคุมงาน และเงื่อนไข
ต่าง ๆ
2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการ
ที่ดี จึงจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงได้
3. การสังเกต เป็นวิธีที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยม โดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะ
แสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีนี้จะต้องอาศัยการกระทาอย่างจริงจังและการสังเกตอย่างมี
ระเบียบแบบแผน
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ไพวัลย์ ชลาลัย (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงาน
เทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมระดับ
ความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกรายด้าน
ตามความสาคัญของการใช้บริการได้ดังนี้ 1) สามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและ
สามารถบริ ก ารประชาชนได้ร วดเร็ว และมี ประสิ ทธิ ภ าพโดยประชาชนมีร ะดับ ความพึง พอใจต่ อ
ความสามารถนาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานและสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 2) ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยประชาชนมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
ปรั ช ญากร คิ ส าลั ง (2557) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานก่อ สร้ า งและ
สาธารณูปโภค และเพื่อประเมินผลการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สรุปผลความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชน
ให้ความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบุคลากรกองช่างหรือส่วนโยธา
ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้านตรวจการจ้าง (หลังตรวจการจ้าง) รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ประชาชนต่อไป
เสาวนารถ เล็ กเลอสิ น ธุ์ (2557) ศึ กษาความคิด เห็ นต่ อประสิ ท ธิภ าพในการให้ บ ริก าร
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขนุน อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการให้ บริ การสาธารณะ ผลการวิ จั ยพบว่ า ระดั บความคิ ดเห็ นต่ อประสิ ทธิ ภาพใน
การให้บริการสาธารณะในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ
และลักษณะที่อยู่อาศัยต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
สุธรรม ขนาบศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจ ตลอดจนศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยศึกษาข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่
ในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตาบล และเทศบาล ซึ่งได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 194 องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในเขตพื้นที่
8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุ ง
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสารวจด้านคุณภาพการให้บริการใน 4 ประเด็น
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจ
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ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ
และด้านสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า ผู้รั บบริการที่อาศัยใน
จังหวัดต่างกันจะมีความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกแตกต่างกัน และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ผู้รับบริการจะมีความ
พึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
นารีรัตน์ ชูอัชฌา (2559) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริ หารส่ วนต าบลบางยอ อ าเภอพระประแดง จั งหวั ดสมุ ทรปราการ โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษา
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการด้านคุณภาพการให้บริการ
ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการบริการสาธารณะ ด้านการบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ที่ระดับนัยสาคัญ .05 โดยผู้ใช้บริการ
ให้ความสาคัญกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และการติดต่อสื่อสารดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้ต่อเนื่องและมีเพียงพอกบผู้มาใช้บริการ และควรจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
เฉพาะด้านให้กบผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง
อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิ และสุวิมล นภาผ่องกุล (2559) ได้ศึกษาความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางโปรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ ริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า
ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง คิดเป็น
ร้อยละ 96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึ งพอใจ
ต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้
บริการคิดเป็นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทางในการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คิดเป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.59
ตามลาดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อ การให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางโปรงยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.39 ตามลาดับ
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้วิจัยได้ดาเนินการในรายละเอียดตามลาดับหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. ตัวแปรที่ศึกษา
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษาในการประเมินครั้งนี้ คือ ความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่บริการที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามใน 6 งานบริการ คือ 1) งานด้านการชาระ
ภาษี และรายได้อื่น 2) งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค 3) งานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 4) งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง 5) งานด้านบริการ
สระว่ายน้า “วารีบาบัด” และ 6) งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
โดยศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ คือ
1.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1.2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
1.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชากรในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม จาแนกตามงานบริการดังต่อไปนี้
1) งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น จานวน 194,376 คน
2) งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค จานวน 194,376 คน
3) งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน จานวน
194,376 คน
4) งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง จานวน 194,376 คน
5) งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด” จานวน 194,376 คน
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6) งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จานวน
194,376 คน
2. ขนาดของกลุ่ มตัว อย่ างกาหนดโดยใช้ต ารางของเครจซี่ และมอร์เ ก็น (Krejcie and
Morgan) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553) โดยจาแนกตามประเภทงานบริการดังต่อไปนี้
1) งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น จานวน 384 คน
2) งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค จานวน 384 คน
3) งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน จานวน
384 คน
4) งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง จานวน 384 คน
5) งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด” จานวน 384 คน
6) งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จานวน
384 คน

วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
กลุ่ มตัวอย่ างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้มาโดยใช้การสุ่ มตัว อย่างแบบง่าย (simple
random sampling) โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1. พิจารณาวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อกาหนดประชากรในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามตัวแปรที่ศึกษา
2. กาหนดกรอบของประชากร (population frame) โดยกาหนดบัญชีประชากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงานบริการที่สารวจ
3. กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โดยใช้ตารางเครจซี่ และมอร์เก็น (Krejcie and
Morgan) (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553)
4. ดาเนินการสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่มจนได้จานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรใน
แต่ละชุมชน

เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (rating scale) โดยใช้เกณฑ์น้ าหนั ก
คะแนนจัดอันดับ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s scale) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หน้า 224) ดังนี้
มีความพึงพอใจมากที่สุด
5
คะแนน
มีความพึงพอใจมาก
4
คะแนน
มีความพึงพอใจปานกลาง
3
คะแนน
มีความพึงพอใจน้อย
2
คะแนน
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
1
คะแนน
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แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 สอบถามความพึ งพอใจที่มีต่ อการให้ บริ การขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
จาแนกตามงานที่สารวจ โดยแบ่งเป็นความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจ
ด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก และตอนท้ายของแบบสอบถามเป็นข้อคาถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การให้บริการและข้อเสนอแนะในการให้บริการ
กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานบริการ และลักษณะ
การให้บริการในงานที่ต้องการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. กาหนดโครงสร้างของแบบสอบถามจากการทวนเอกสารในข้อที่ 1
3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท
(Likert’s Scale)
4. สร้างแบบสอบถามตามขอบข่ายของเนื้อหาและจานวนตามที่กาหนด และนาเสนอผู้ทรง
คุณวุฒิเพื่อพิจารณาความถูกต้อง ความครอบคลุมและความเหมาะสมของภาษาแต่ละข้อคาถามและ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนา
5. นาแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (content validity) โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Index of Item – Objective Congruence : IOC) เลือกข้อคาถามโดยพิจารณาจากค่า IOC ที่มีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงกับจุดประสงค์
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา มีต่อไปนี้
5.1) ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5.2) อ.ดร.อาคม เจริญสุข
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
5.3) ผศ.ดร.ชฎาพร โพคัยสวรรค์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ข้ อ ความในแบบสอบถามที่ ไ ด้ ค่ า ดั ชนี ความสอดคล้ องของข้ อค าถามกั บ
วัตถุประสงค์ (IOC) ตั้งแต่ 0.67 – 1.00
6. หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนในเขตพื้นที่
บริการอื่น จานวน 40 คน จากนั้นนามาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หน้า 248) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
7. ดาเนินการจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามประเด็นที่ศึกษา ผู้วิจัย
ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยลงพื้นที่ทุกชุมชนในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม อธิบายแนะนาวัตถุประสงค์ วิธีการตอบ และรับข้อมูลคืนด้วย
ตนเอง
3. จัดแยกแบบสอบถามตามงานบริการและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในขั้นต้น
4. เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ
1.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Index of Item –
Objective Congruence : IOC) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หน้า 242)
IOC

=

R
N

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
1.2 การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามดาเนินการโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient)
2. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
2.1 ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยพิจารณาความเหมือนและจาแนก
ประเภทของข้อมูลสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจากคาถามปลายเปิด
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณดังต่อไปนี้คานวณค่าเฉลี่ย (M) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ในแต่ ล ะงานบริ ก ารโดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เ กณฑ์ ข องเบสท์ (Best, 1978; อ้ า งถึ ง ใน
บุญชม ศรีสะอาด, 2532, หน้า 100) ในการกาหนดระดับความพึงพอใจจากค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นาเสนอตามลาดับต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น
3. ความพึงพอใจที่มีต่องานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
4. ความพึงพอใจที่มีต่องานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
5. ความพึงพอใจที่มีต่องานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง
6. ความพึงพอใจที่มีต่องานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด”
7. ความพึงพอใจที่มีต่องานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
8. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม

1. ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ให้ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยเพศ และระดับการศึกษาของ
ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1 ผู้ให้ข้อมูล จำแนกตำมเพศ

เพศ

ชาย
หญิง
รวม

งำนด้ำน
กำรชำระภำษี
และรำยได้อื่น

งำนด้ำนบรรเทำ
สำธำรณภัย
ด้ำนน้ำอุปโภคบริโภค

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

182
202
384

47.3
52.7
100.0

164
220
384

42.7
57.3
100.0

งำนบริกำร
งำนด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน
งำนด้ำน
ด้ำนกำรก่อสร้ำง
สิ่งแวดล้อม
ปรับปรุง ซ่อมแซ
ขุดลอกคูคลอง
มถนน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

186
198
384

48.5
51.5
100.0

173
211
384

45.0
55.0
100.0

งำนด้ำนบริกำร
สระว่ำยน้ำ“วำรี
บำบัด”
จำนวน

ร้อยละ

161
223
384

41.9
58.1
100.0

งำนด้ำนบริกำร
สนำมกีฬำของ
องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด
สมุทรสงครำม
จำนวน ร้อยละ

176
208
384

ข้อมูลจากตารางที่ 1 พบว่า
1. ผู้ ให้ข้อมูลในการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อ งานด้านการช าระภาษี และรายได้อื่น เป็น
เพศชาย จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 และเป็นเพศหญิง จานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7
2. ผู้ให้ข้อมูลในการสารวจความพึงพอใจที่มีต่องานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภคบริโภคเป็นเพศชาย จานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 และเป็นเพศหญิง จานวน 220 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.3

45.8
54.2
100.0
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3. ผู้ให้ข้อมูลในการสารวจความพึงพอใจที่มีต่องานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเป็นเพศชาย จานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 และเป็นเพศหญิง จานวน
198 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5
4. ผู้ ให้ ข้อมู ลในการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อ งานด้านสิ่ งแวดล้ อมขุดลอกคู คลองเป็ น
เพศชาย จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 และเป็นเพศหญิง จานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ
55.0
5. ผู้ให้ข้อมูลในการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อ งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด”
เป็นเพศชาย จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 และเป็นเพศหญิง จานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ
58.1
6. ผู้ให้ข้อมูล ในการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อ งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นเพศชาย จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 และเป็นเพศหญิง จานวน 208 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.2
ตำรำงที่ 2 ผู้ให้ข้อมูล จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ

ระดับกำรศึกษำ

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
รวม

งำนบริกำร
งำนด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน
งำนด้ำน
ด้ำนกำร
สิ่งแวดล้อม
ก่อสร้ำง
ขุดลอกคูคลอง
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

งำนด้ำน
กำรชำระภำษี
และรำยได้อื่น

งำนด้ำน
บรรเทำ
สำธำรณภัย
ด้ำนน้ำอุปโภค
-บริโภค

งำนด้ำนบริกำร
สระว่ำยน้ำ
“วำรีบำบัด”

งำนด้ำนบริกำร
สนำมกีฬำของ
องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด
สมุทรสงครำม

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

359

93.5

356

92.7

363

94.5

362

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

94.3

356

92.7

347

90.3

10

2.6

5

1.3

5

1.3

7

1.8

6

1.6

13

3.5

5

1.3

15

3.9

9

2.3

10

2.6

14

3.7

14

3.7

5
5
384

1.3
1.3
100.0

5
3
384

1.3
0.8
100.0

2
5
384

0.5
1.3
100.0

2
3
384

0.5
0.8
100.0

3
5
384

0.8
1.3
100.0

5
5
384

1.3
1.3
100.0

ข้อมูลตารางที่ 2 พบว่า
1. ผู้ ให้ ข้ อมู ลในงานด้ านการช าระภาษี และรายได้ อื่ น ส่ ว นใหญ่ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 93.5 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 2.6 ตามลาดับ
2. ผู้ให้ข้อมูลในงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภคส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษา
ระดับประถม ศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.7 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ
3.9 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาดับ
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3. ผู้ให้ข้อมูลในงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนส่วนใหญ่
สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 94.5 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. คิดเป็นร้อยละ 2.3 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามลาดับ
4. ผู้ให้ข้อมูลในงานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลองส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับประถม
ศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 94.3 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 2.6 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามลาดับ
5. ผู้ให้ข้อมูลในงานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด” ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 92.7 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 3.7 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามลาดับ
6. ผู้ให้ข้อมูลในงานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่สาเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90.3 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
คิดเป็นร้อยละ 3.7 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามลาดับ
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2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น ของ
องค์การบริ หารส่วนจั งหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม แสดงในตารางที่ 3
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่องานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น
รายการสารวจ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว สะดวก
รวดเร็ว
2. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
3. การให้บริการเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
4. การแจ้งแผนผังขั้นตอนและผูร้ บั ผิดชอบ
ในการให้บริการ
5. แบบฟอร์มการยื่นภาษีมีความชัดเจน และ
มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มหรือคาร้อง
6. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามลาดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
7. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
8. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
9. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ
เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
10. จัดให้มสี ายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
11. มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์
การบริการนอกสถานที่ การให้บริการนอกเวลา
หรือการให้บริการล่วงหน้า
ความพึงพอใจด้านช่องทาง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
12. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
13. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
14. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการ ให้บริการ

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

4.88

.32

มากที่สุด

97.60

4.82
4.89

.38
.38

มากที่สุด
มากที่สุด

96.40
97.80

4.81

.51

มากที่สุด

96.20

4.80

.39

มากที่สุด

96.00

4.80

.41

มากที่สุด

96.00

4.81
4.83

.52
.24

มากที่สุด
มากที่สุด

96.20
96.60

4.81

.51

มากที่สุด

96.20

4.80

.39

มากที่สุด

96.00

4.80

.41

มากที่สุด

96.00

4.81

.52

มากที่สุด

96.20

4.81

.31

มากที่สุด

96.20

4.83

.50

มากที่สุด

96.60

4.87

.35

มากที่สุด

97.40

4.86

.45

มากที่สุด

97.20
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รายการสารวจ
15. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
เช่น การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา
ช่วยแก้ปัญหาได้
16. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
17. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รบั
สินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
18. ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับ
บริการ
19. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น
น้าดื่ม ที่จอดรถ ห้องน้า ที่นั่งคอยรับบริการ
20. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่
ให้บริการ
21. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้
บริการ
22. สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อ
ขอรับบริการ
23. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
24. มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้
25. จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวก
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สรุปความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

4.84

.50

มากที่สุด

96.80

4.87

.35

มากที่สุด

97.40

4.86

.45

มากที่สุด

97.20

4.86

.29

มากที่สุด

97.20

4.87

.35

มากที่สุด

97.40

4.80

.39

มากที่สุด

96.00

4.83

.51

มากที่สุด

96.60

4.81

.51

มากที่สุด

96.20

4.82

.52

มากที่สุด

96.40

4.80

.39

มากที่สุด

96.00

4.82

.40

มากที่สุด

96.40

4.80

.53

มากที่สุด

96.00

4.82
4.83

.29
.25

มากที่สุด
มากที่สุด

96.40
96.60

ข้อมูลจากตารางที่ 3 พบว่า ผู้รับบริการในงานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่นมีความพึงพอใจ
ต่อการบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือ
คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้
1. ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้ บริการ พบว่า ผู้ รับบริการมีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.83 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
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1) การให้บริการเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
2) ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว
2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.81 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรื อคิดเป็ นร้อยละเท่ากับ 96.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
และการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่ การให้บริการนอกเวลา
หรือการให้บริการล่วงหน้า
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.86 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็ นร้ อยละเท่ากับ 97.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุ ด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) ความเหมาะสมในการแต่ ง กาย บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร และ
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
2) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการ ให้บริการ และความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.82 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ
2) ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
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3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้า
อุปโภค-บริ โภคขององค์การบริหารส่ว นจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
แสดงในตารางที่ 4 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่องานด้านบรรเทาสาธารณภัย
ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
รายการสารวจ
ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการสะดวก คล่องตัว
2. การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์
3. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. การให้บริการมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
5. ความร่วมมือของชุมชนในการดาเนินการ
6. การให้บริการครอบคลุมทุกงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
งานกู้ชีพกู้ภัย งานป้องกันภัย งานบรรเทา
สาธารณภัย สายตรวจชุมชน ฯลฯ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
7. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
8. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้
บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
9. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
10. มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น
ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่ การให้
บริการนอกเวลา หรือการให้บริการล่วงหน้า
ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11. เจ้าหน้าทีม่ ีความรูค้ วามสามารถเหมาะกับงาน
ช่วยแก้ปัญหาได้
12. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
13. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความเต็มใจ
ในการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

4.83
4.80
4.82
4.83
4.81

.48
.60
.47
.56
.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

96.60
96.00
96.40
96.60
96.20

4.82

.49

มากที่สุด

96.40

4.82

.39

มากที่สุด

96.40

4.82

.54

มากที่สุด

96.40

4.80

.58

มากที่สุด

96.00

4.76

.66

มากที่สุด

92.20

4.78

.56

มากที่สุด

95.60

4.79

.41

มากที่สุด

95.80

4.85

.45

มากที่สุด

97.00

4.83

.48

มากที่สุด

96.60

4.83

.56

มากที่สุด

96.60
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รายการสารวจ
14. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
15. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์สว่ นตัว ฯลฯ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
16. เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการมีจานวน
เพียงพอ
17. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการให้บริการมี
คุณภาพมาตรฐาน
18. จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและ
เข้าถึงได้สะดวก
19. เครื่องมืออุปกรณ์เหมาะสมกับงาน
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สรุปความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

4.82

.54

มากที่สุด

96.40

4.85

.45

มากที่สุด

97.00

4.84

.38

มากที่สุด

96.80

4.81

.50

มากที่สุด

96.20

4.82

.49

มากที่สุด

96.40

4.81

.50

มากที่สุด

96.20

4.83
4.82
4.82

.56
.44
.37

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

96.60
96.40
96.40

ข้อมูลจากตารางที่ 4 พบว่า ผู้รับบริการในงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
มีความพึงพอใจต่อการบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 จากคะแนนเต็ม
5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้
1. ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้ บริการ พบว่า ผู้ รับบริการมีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) ขั้นตอนการให้บริการสะดวก คล่องตัว การให้บริการมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
2) การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และการให้บริการครอบคลุมทุกงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น งานกู้ชีพกู้ภัย งานป้องกันภัย งานบรรเทา สาธารณภัย สายตรวจชุมชน ฯลฯ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.79 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 95.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
2) มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
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3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.84 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะกับงาน ช่วยแก้ปัญหาได้ และความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
2) ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
และความเต็มใจในการให้บริการ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.82 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) เครื่องมืออุปกรณ์เหมาะสมกับงาน
2) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการให้บริการมีคุณภาพมาตรฐาน
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4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
แสดงในตารางที่ 5 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่องานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
รายการสารวจ
ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
1. การแจ้งแผนผังขั้นตอน และผูร้ บั ผิดชอบ
การให้บริการ
2. การให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ถนนในชุมชนมีสภาพดี เป็นไปตามมาตรฐาน
4. มีเครือข่ายถนนครอบคลุมทุกพืน้ ที่
5. มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน
6. ทางเท้าได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพดี
7. คุณภาพการให้บริการไฟฟ้า เช่น ไฟไม่ตก
ไฟไม่ดับบ่อย
8. การมีไฟส่องสว่างครอบคลุมพืน้ ที่สาธารณะ
9. น้าประปามีความสะอาด ปลอดภัย
10. น้าประปามีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
11. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมหรือแก้ไข
อุปกรณ์ที่ชารุด
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
12. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
13. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้
บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
14. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วน
ปลัดฯ
15. มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น
ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่
การให้บริการนอกเวลา หรือการให้บริการ
ล่วงหน้า
ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

4.83

.48

มากที่สุด

96.60

4.82
4.80
4.83
4.81
4.84

.49
.60
.56
.57
.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

96.40
96.00
96.60
96.20
96.80

4.83

.48

มากที่สุด

96.60

4.82
4.80
4.83

.49
.60
.56

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

96.40
96.00
96.60

4.81

.57

มากที่สุด

96.20

4.82

.42

มากที่สุด

96.40

4.78

.54

มากที่สุด

95.60

4.76

.56

มากที่สุด

95.20

4.76

.58

มากที่สุด

95.20

4.78

.55

มากที่สุด

95.60

4.77

.46

มากที่สุด

95.40
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รายการสารวจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
16. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
17. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
18. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการ
19. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการให้
บริการ เช่น การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้
20. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
21. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์สว่ นตัว ฯลฯ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
22. ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทาง
มารับบริการ
23. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการให้บริการ
24. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพเหมาะสม
กับงาน
25. จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสม
และสะดวก
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สรุปความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

4.83

.54

มากที่สุด

96.60

4.85

.45

มากที่สุด

97.00

4.83

.48

มากที่สุด

96.60

4.82

.49

มากที่สุด

96.40

4.80

.60

มากที่สุด

96.00

4.83

.56

มากที่สุด

96.60

4.83

.42

มากที่สุด

96.60

4.80

.54

มากที่สุด

96.00

4.81

.57

มากที่สุด

96.20

4.81

.54

มากที่สุด

96.20

4.79

.58

มากที่สุด

95.80

4.80
4.80

.48
.41

มากที่สุด
มากที่สุด

96.00
96.00

ข้อมูลจากตารางที่ 5 พบว่า ผู้รับบริการในงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่ อมแซมถนนมี ความพึ งพอใจต่ อการบริ การในด้ านกระบวนการขั้ นตอนการให้ บริ การ ด้ านช่ องทาง
การให้บ ริ การ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
4.80 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้าน มีดังต่อไปนี้
1. ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้ บริการ พบว่า ผู้ รับบริการมีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
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1) ทางเท้าได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพ
2) การแจ้งแผนผังขั้นตอน และผู้รับผิดชอบการให้บริการ มีเครือข่ายถนนครอบคลุม
ทุกพื้นที่ คุณภาพการให้บริการไฟฟ้า เช่น ไฟไม่ตก ไฟไม่ดับบ่อย และน้าประปามีเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค
2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.77 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 95.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
และมีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์ การบริการนอกสถานที่ การให้ บริการนอกเวลา
หรือการให้บริการล่วงหน้า
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.83 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2) ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น
และความพร้อมในการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา
ประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้มี
คุณภาพเหมาะสมกับงาน
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5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลองของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม แสดงในตารางที่ 6
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่องานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง
รายการสารวจ
ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
1. มีการประกาศแจ้งรายละเอียดในการดาเนินการ
เช่น ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ
2. แหล่งน้าใช้การได้ดี ไม่ตื้นเขิน ไม่มีวัชพืช
ในแหล่งน้า
3. ประชาชนมีน้าเพียงพอในการใช้ประโยชน์
4. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนเรื่องการรักษาแม่น้าคูคลองอย่างต่อเนื่อง
5. น้าในแม่น้า คูคลองมีคุณภาพดี
6. มีการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
7. การดาเนินการครอบคลุมพื้นทีใ่ ห้บริการ
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
8. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
9. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ
เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
10. จัดให้มสี ายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
ความพึงพอใจด้านช่องทาง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
12. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รบั
สินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
13. เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอ
14. เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจให้บริการ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
15. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการดาเนินการ
16. เครื่องมืออุปกรณ์ในการดาเนินการได้มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

4.82

.45

มากที่สุด

96.40

4.80

.51

มากที่สุด

96.00

4.81

.45

มากที่สุด

96.20

4.80

.56

มากที่สุด

96.00

4.81
4.82
4.81
4.81

.54
.52
.54
.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

96.20
96.40
96.20
96.20

4.82

.54

มากที่สุด

96.40

4.81

.52

มากที่สุด

96.20

4.78
4.80

.58
.50

มากที่สุด
มากที่สุด

95.60
96.00

4.83

.53

มากที่สุด

96.60

4.82

.56

มากที่สุด

96.40

4.81
4.80
4.82

.45
.56
.38

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

96.20
96.00
96.40

4.81

.52

มากที่สุด

96.20

4.80

.54

มากที่สุด

96.00
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รายการสารวจ
17. เครื่องมืออุปกรณ์มีความทันสมัย
18. มีการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ขณะดาเนินการ
19. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การให้บริการมีความชัดเจน เข้าใจง่าย
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สรุปความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ
4.80

.52

ระดับ
ความ
พึงพอใจ
มากที่สุด

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
96.00

4.81

.56

มากที่สุด

96.20

4.80

.54

มากที่สุด

96.00

4.80
4.81

.42
.36

มากที่สุด
มากที่สุด

96.00
96.20

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ข้อมูลจากตารางที่ 6 พบว่า ผู้รับบริการในงานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลองมีความพึงพอใจ
ต่อการบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้
บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็น
ร้อยละเท่ากับ 96.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้
1. ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้ บริการ พบว่า ผู้ รับบริการมีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.81 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด โดยเรียงลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) มีการประกาศแจ้งรายละเอียดในการดาเนินการ เช่น ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ
และมีการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
2) ประชาชนมีน้าเพียงพอในการใช้ประโยชน์ น้าในแม่น้า คูคลองมีคุณภาพดี การดาเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ และมีการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรื อคิดเป็นร้ อยละเท่ากับ 96.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
2) มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.82 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียงลาดับ
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
2) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการดาเนินการ และมีการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนขณะดาเนินการ
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6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด”
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด”
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม แสดงในตารางที่ 7
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่องานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด”
รายการสารวจ
ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
1. มีระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้มาใช้
บริการ
2. การดูแลรักษา ปรับปรุงสระว่ายน้าอยู่ตลอดเวลา
3. น้าในสระสะอาด ได้มาตรฐาน
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม
5. มีความสะดวกของการเข้าใช้สระว่ายน้า
6. อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย
7. มีไฟส่องสว่างทั่วถึง
8. มีความรวดเร็วในการดูแลรักษาซ่อมแซมสถานที่
หรืออุปกรณ์ที่ชารุด
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
9. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
10. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้
บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
11. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
12. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้
บริการ
13. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
14. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความเต็มใจ
ในการให้บริการ
15. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้
บริการ เช่น การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

4.84

.45

มากที่สุด

96.80

4.83
4.86
4.83
4.84
4.85
4.84

.48
.34
.36
.45
.44
.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

96.60
97.20
96.60
96.80
97.00
96.80

4.83

.48

มากที่สุด

96.60

4.84

.44

มากที่สุด

96.80

4.85

.45

มากที่สุด

97.00

4.83

.48

มากที่สุด

96.60

4.82
4.84

.49
.40

มากที่สุด
มากที่สุด

96.40
96.80

4.85

.48

มากที่สุด

97.00

4.86

.34

มากที่สุด

97.20

4.83

.36

มากที่สุด

96.60

4.85

.45

มากที่สุด

97.00
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รายการสารวจ
16. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
17. ความซือ่ สัตย์สุจริตในการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์สว่ นตัว ฯลฯ
18. เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
19. ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทาง
มารับบริการ
20. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น
ที่จอดรถ ห้องน้า
21. ที่นั่งบริเวณรอบสระว่ายน้ามีจานวนเพียงพอ
22. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
23. ความเพียงพอของอุปกรณ์
24. ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้
บริการ
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สรุปความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

4.85

.44

มากที่สุด

97.00

4.87

.45

มากที่สุด

97.40

4.86
4.85

.48
.41

มากที่สุด
มากที่สุด

97.20
97.00

4.85

.45

มากที่สุด

97.00

4.84

.45

มากที่สุด

96.80

4.83
4.82
4.83

.48
.49
.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

96.60
96.40
96.60

4.82

.49

มากที่สุด

96.40

4.83
4.84

.42
.36

มากที่สุด
มากที่สุด

96.60
96.80

ข้อมูลจากตารางที่ 7 พบว่า ผู้รับบริการในงานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด”มีความ
พึงพอใจต่อการบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็น
ร้อยละเท่ากับ 96.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
4.84 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุดโดย
เรียงลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) น้าในสระสะอาด ได้มาตรฐาน
2) อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย
2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.84 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง ลาดับ
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
2) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
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3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.85 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 97.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
2) ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่
มีจานวนเพียงพอ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.83 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับริการ
2) ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้า
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7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
แสดงในตารางที่ 8 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่องานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
รายการสารวจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
1. มีการรักษาความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ
2. การดูแลรักษา ปรับปรุงสถานทีอ่ ยู่ตลอดเวลา
3. มีลานอเนกประสงค์สาหรับออกกาลังกาย
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงามอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก
5. มีความสะดวกของการเข้าใช้สถานที่และ
อุปกรณ์กีฬา
6. อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย
7. มีไฟส่องสว่างทั่วถึง
8. มีความรวดเร็วในการดูแลรักษาซ่อมแซมสถานที่
หรืออุปกรณ์ที่ชารุด
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
9. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
10. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้
บริการ เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
11. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
13. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ
14. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
15. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

4.86
4.85
4.87

.33
.35
.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

97.20
97.00
97.40

4.84

.47

มากที่สุด

96.80

4.86

.34

มากที่สุด

97.20

4.85
4.84

.36
.45

มากที่สุด
มากที่สุด

97.00
96.80

4.86

.44

มากที่สุด

97.20

4.86

.23

มากที่สุด

97.20

4.83

.50

มากที่สุด

96.60

4.80

.40

มากที่สุด

96.00

4.81
4.81

.50
.31

มากที่สุด
มากที่สุด

96.20
96.20

4.85

.46

มากที่สุด

97.00

4.87

.34

มากที่สุด

97.40

4.86

.44

มากที่สุด

97.20
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รายการสารวจ
16. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้
บริการ เช่น การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย
ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้
17. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
18. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์สว่ นตัว ฯลฯ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
19. ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทาง
มารับบริการ
20. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น
น้าดื่ม ที่จอดรถ ห้องน้า
21. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
22. ความเพียงพอของอุปกรณ์การออกกาลังกาย
23. ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้
บริการ
ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สรุปความพึงพอใจที่มีต่องานบริการ

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

4.87

.34

มากที่สุด

97.40

4.86

.39

มากที่สุด

97.20

4.84

.47

มากที่สุด

96.80

4.86

.23

มากที่สุด

97.20

4.85

.35

มากที่สุด

97.00

4.87

.34

มากที่สุด

97.40

4.83
4.84

.51
.35

มากที่สุด
มากที่สุด

96.60
96.80

4.87

.34

มากที่สุด

97.40

4.85
4.85

.26
.20

มากที่สุด
มากที่สุด

97.00
97.00

ข้อมูลจากตารางที่ 8 พบว่า ผู้รับบริการในงานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงครามมีความพึงพอใจต่อการบริการในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 97.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้
1. ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้ บริการ พบว่า ผู้ รับบริการมีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจ
เท่ ากั บ 4.86 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละเท่ ากั บ 97.20 ซึ่ งเป็ นความพึ งพอใจในระดั บ
มากที่สุด โดยเรียงลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) มีลานอเนกประสงค์สาหรับออกกาลังกาย
2) มีการรักษาความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ มีความสะดวกของการเข้าใช้สถานที่และ
อุปกรณ์กีฬา และมีความรวดเร็วในการดูแลรักษาซ่อมแซมสถานที่หรืออุปกรณ์ที่ชารุด
2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.81 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 96.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
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1) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์
2) มีการจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.86 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 97.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่
มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้
2) ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อ
ผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.85 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 97.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยเรียง
ลาดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
1) ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น น้าดื่ม ที่จอดรถ ห้องน้า และความทันสมัย
ของเครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการ
2) ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ
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8. ระดับความพึงพอใจในภาพรวม
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงครามในงานที่สารวจ 6 งาน พบว่า มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมตามประเด็นของการให้
บริการและความพึงพอใจในแต่ละงานในตารางที่ 9 และตารางที่ 10 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 9 สรุประดับความพึงพอใจตามประเด็นของการให้บริการ
งานที่ให้บริการ
1. งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น
2. งานด้านบรรเทาสาธารณภัย
ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
3. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
4. งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง
5. งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด”
6. งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ค่าร้อยละของความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ
ต่อขั้นตอน
ต่อช่องทาง ต่อเจ้าหน้าที่ ต่อสิ่งอานวย
การให้บริการ การให้บริการ ผู้ให้บริการ ความสะดวก
4.83
4.81
4.86
4.82
4.82

4.79

4.84

4.82

4.82

4.77

4.83

4.80

4.81
4.84

4.80
4.84

4.82
4.85

4.80
4.83

4.86

4.81

4.86

4.85

4.83
96.60
มากที่สุด

4.80
96.00
มากที่สุด

4.84
96.80
มากที่สุด

4.82
96.40
มากที่สุด

ข้อมูลจากตารางที่ 9 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในงานที่สารวจทั้ง 6 งาน โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอานวยความสะดวก ดังต่อไปนี้
1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.83 หรือคิดเป็นร้อยละ 96.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
2. ด้านช่องทางการให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 96.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.84 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 96.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ผู้ รับบริการมีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.82
หรือคิดเป็นร้อยละ 96.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
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ตารางที่ 10 สรุประดับความพึงพอใจในภาพรวม
รายการ

1. งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น
2. งานด้านบรรเทาสาธารณภัย
ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
3. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
4. งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง
5. งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด”
6. งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
สรุปความพึงพอใจในภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

ค่าร้อยละ
ของค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ

ระดับ
ความพึงพอใจ

4.83

96.60

มากที่สุด

4.82

96.40

มากที่สุด

4.80

96.00

มากที่สุด

4.81
4.84

96.20
96.80

มากที่สุด
มากที่สุด

4.85

97.00

มากที่สุด

4.83

96.60

มากที่สุด

ข้อมูลจากตารางที่ 10 พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในงานที่สารวจจานวน 6 งาน
ดังนี้
1. ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 6 งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
4.83 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
2. งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
4.83 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
3. งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด
4. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน พบว่า ผู้รับบริการมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.00
ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
5. งานด้ านสิ่ งแวดล้ อมขุดลอกคูคลอง พบว่ า ผู้ รั บบริ การมีค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจเท่ ากั บ
4.81 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
6. งานด้ านบริ การสระว่ ายน้ า “วารี บ าบั ด ” พบว่ า ผู้ รั บบริ การมี ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจ
เท่ากับ 4.84 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด
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7. งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่ว นจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ผู้รับ
บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ
เท่ากับ 97.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้
บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในงานบริการ
ที่สารวจ 6 งาน คือ 1) งานด้านการชาระ ภาษี และรายได้อื่น 2) งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค
-บริโภค 3) งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 4) งานด้านสิ่งแวดล้อม
ขุดลอกคูคลอง 5) งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด” และ 6) งานด้านบริการสนามกีฬาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยศึกษาความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้
บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้รับบริการในงานบริการ 6 งาน คือ 1) งานด้านการชาระ
ภาษี และรายได้อื่น จานวน 384 คน 2) งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค จานวน
384 คน 3) งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน จานวน 384 คน
4) งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง จานวน 384 คน 5) งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด”
จานวน 384 คน และ 6) งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
จานวน 384 คน
พื้น ที่ในการศึกษา ได้แก่ พื้นที่ให้ บริการขององค์การบริห ารส่ ว นจังหวัดสมุทรสงคราม
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ดาเนินการสารวจในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
โดยมีการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา (IOC) เท่ากับ 0.67 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่าร้อยละ (percentage) และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษา
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีดังต่อไปนี้
1. คุณภาพการให้บริการในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
4.83 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้

73
1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60
1.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00
1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80
1.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40
2. การให้บริการในงานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.83 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
2.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60
2.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20
2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20
2.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40
3. การให้บริการในงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค พบว่า ผู้รับบริการมี
ค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจเท่ ากั บ 4.82 จากคะแนนเต็ ม 5.00 หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละความพึ งพอใจเท่ ากั บ
96.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
3.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40
3.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.79 คิดเป็นร้อยละ 95.80
3.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80
3.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40
4. การให้บริ การในงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการก่อสร้าง ปรั บปรุง ซ่อมแซม
ถนน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.80 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 96.00ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละ
ด้านดังต่อไปนี้
4.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40
4.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.77 คิดเป็นร้อยละ 95.40
4.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60
4.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00
5. การให้บริการในงานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.81 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
5.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20
5.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00
5.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.82 คิดเป็นร้อยละ 96.40
5.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00
6. การให้ บริ การในงานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด” พบว่า ผู้ รับบริการมีค่าเฉลี่ ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.84 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 96.80 ซึ่งเป็น
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
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6.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80
6.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80
6.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00
6.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.83 คิดเป็นร้อยละ 96.60
7. การให้บริการในงานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่า ผู้รับ บริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.85 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจเท่ากับ 97.00 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละ
ด้านดังต่อไปนี้
7.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการในระดับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20
7.2 ด้านช่องทางการให้บริการในระดับ 4.81 คิดเป็นร้อยละ 96.20
7.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในระดับ 4.86 คิดเป็นร้อยละ 97.20
7.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกในระดับ 4.85 คิดเป็นร้อยละ 97.00

ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามควรนาผลการประเมินในครั้งนี้
เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มคุณภาพการให้บริการตามความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
ผู้รับบริการ โดยจัดทาเป็นแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
2. ควรรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลคุณภาพของการให้
บริการต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการประเมิน
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
3. ควรใช้ผลประเมินในการพิจารณาแนวทางการนานโยบายไปปฏิบัติ และความสามารถ
ในการตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
4. ควรใช้ผลการประเมินในครั้งนี้เพื่อกาหนดมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการริเริ่มบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว
5. ควรกาหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในการเปิดช่องทางให้สาธารณชนได้รับทราบ
และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ปัญหา และการตรวจสอบ
เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดาเนินการที่ใส่ใจต่อปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการกาหนด
ประเด็นปัญหา แนวทางที่ได้ผลในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ
2. ควรมีการศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ เพื่อใช้ประกอบการ
ดาเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3. ควรมีการศึกษาแนวทางการให้ความรู้และการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการสาธารณะ เพื่อให้เกิดการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมในการสร้างการมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการของประชาชน
4. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) ในด้านสั ดส่ วนผลผลิ ตต่อ
ค่าใช้จ่าย ผลิตภาพต่อกาลังคน ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา และการประหยัดทรัพยากรการจัดการ
5. ควรมีการศึกษาเกณฑ์ประสิทธิผลอื่น ๆ นอกเหนือจากการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความพึงพอใจ และความเสี่ยง
ของการดาเนินงานตามโครงการ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

80
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการให้บริการ
งานด้านการชาระภาษี และรายได้อื่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. จบการศึกษาชั้นสูงสุด
 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น
 5. อนุปริญญา / ปวส.
 7. สูงกว่าปริญญาตรี






2. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
6. ปริญญาตรี
8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว
2. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
3. การให้บริการเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
4. การแจ้งแผนผังขั้นตอนและผูร้ บั ผิดชอบในการให้บริการ
5. แบบฟอร์มการยื่นภาษีมีความชัดเจน และมีตัวอย่างการ
กรอกแบบฟอร์มหรือคาร้อง
6. ความเป็นธรรมของการบริการ เช่น เรียงตามลาดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
7. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
8. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย เว็บไซต์
9. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับ
ฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
10. จัดให้มสี ายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
11. มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์
การบริการนอกสถานที่ การให้บริการนอกเวลา
หรือการให้บริการล่วงหน้า
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ประเด็น

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
12. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
13. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
14. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
15. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น
การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา ช่วยแก้ปัญหาได้
16. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
17. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รบั สินบน
ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
18. ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ
19. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น น้าดื่ม
ที่จอดรถ ห้องน้า ที่นั่งคอยรับบริการ
20. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
21. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ
22. สถานที่มีความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อขอรับ
บริการ
23. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
24. มีสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้
25. จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบคุณในความความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการให้บริการ
งานด้านบรรเทาสาธารณภัย ด้านน้าอุปโภค-บริโภค
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. จบการศึกษาชั้นสูงสุด
 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น
 5. อนุปริญญา / ปวส.
 7. สูงกว่าปริญญาตรี






2. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
6. ปริญญาตรี
8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
1. ขั้นตอนการให้บริการสะดวก คล่องตัว
2. การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา ทันเหตุการณ์
3. การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
4. การให้บริการมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
5. มีการประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ ุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6. การให้บริการครอบคลุมทุกงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานกู้ชีพ
กู้ภัย งานป้องกันภัย งานบรรเทาสาธารณภัย สายตรวจ
ชุมชน ฯลฯ
ด้านช่องทางการให้บริการ
7. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย เว็บไซต์
8. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับ
ฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
9. จัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ

83

ประเด็น

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
10. เจ้าหน้าทีม่ ีความรูค้ วามสามารถเหมาะกับงาน
ช่วยแก้ปัญหาได้
11. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
12. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความเต็มใจในการให้
บริการ
13. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
14. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รบั สินบน
ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
15. เครื่องมืออุปกรณ์ในการให้บริการมีจานวนเพียงพอ
16. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการให้บริการมีคุณภาพมาตรฐาน
17. จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง
ได้สะดวก
18. เครื่องมืออุปกรณ์เหมาะสมกับงาน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบคุณในความความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

84
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการให้บริการ
งานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. จบการศึกษาชั้นสูงสุด
 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น
 5. อนุปริญญา / ปวส.
 7. สูงกว่าปริญญาตรี






2. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
6. ปริญญาตรี
8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
1. การแจ้งแผนผังขั้นตอน และผูร้ บั ผิดชอบการให้บริการ
2. การให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่
3. ถนนในชุมชนมีสภาพดี เป็นไปตามมาตรฐาน
4. มีเครือข่ายถนนครอบคลุมทุกพืน้ ที่
5. มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนน
6. ทางเท้าได้มาตรฐานและอยู่ในสภาพดี
7. คุณภาพการให้บริการไฟฟ้า เช่น ไฟไม่ตก ไฟไม่ดับบ่อย
8. การมีไฟส่องสว่างครอบคลุมพืน้ ที่สาธารณะ
9. น้าประปามีความสะอาด ปลอดภัย
10. น้าประปามีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
11. ความรวดเร็วในการซ่อมแซมหรือแก้ไขอุปกรณ์ที่ชารุด
ด้านช่องทางการให้บริการ
12. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย เว็บไซต์
13. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น
ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
14. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
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ประเด็น

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

15. มีการให้บริการในช่องทางอื่น ๆ เช่น ทางไปรษณีย์
การบริการนอกสถานที่ การให้บริการนอกเวลา หรือ
การให้บริการล่วงหน้า
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
16. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
17. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
18. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้
บริการ
19. เจ้าหน้าทีม่ ีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น
การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา
ช่วยแก้ปัญหาได้
20. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
21. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รบั สินบน
ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
22. ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ
23. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการ
24. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน
25. จุดหรือช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและสะดวก
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบคุณในความความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

86
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการให้บริการ
งานด้านสิ่งแวดล้อมขุดลอกคูคลอง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. จบการศึกษาชั้นสูงสุด
 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น
 5. อนุปริญญา / ปวส.
 7. สูงกว่าปริญญาตรี






2. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
6. ปริญญาตรี
8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
1. มีการประกาศแจ้งรายละเอียดในการดาเนินการ เช่น
ระยะเวลา ผู้รบั ผิดชอบ ฯลฯ
2. แหล่งน้าใช้การได้ดี ไม่ตื้นเขิน ไม่มีวัชพืชในแหล่งน้า
3. ประชาชนมีน้าเพียงพอในการใช้ประโยชน์
4. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเรื่อง
การรักษาแม่น้าคูคลองอย่างต่อเนือ่ ง
5. น้าในแม่น้า คูคลองสะอาด และมีคุณภาพดี
6. มีการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ
7. การดาเนินการครอบคลุมพื้นทีใ่ ห้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
8. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย เว็บไซต์
9. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น ตู้รับ
ฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
10. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
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ประเด็น

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
11. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
12. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รบั สินบน
ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
13. เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอ
14. เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
15. ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการดาเนินการ
16. เครื่องมืออุปกรณ์ในการดาเนินการได้มาตรฐาน
17. เครื่องมืออุปกรณ์มีความทันสมัย
18. มีการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนขณะดาเนินการ
19. ป้ายข้อความ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการ
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบคุณในความความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

88
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการให้บริการ
งานด้านบริการสระว่ายน้า “วารีบาบัด”
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. จบการศึกษาชั้นสูงสุด
 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น
 5. อนุปริญญา / ปวส.
 7. สูงกว่าปริญญาตรี






2. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
6. ปริญญาตรี
8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
1. ระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ
2. การดูแลรักษา ปรับปรุงสระว่ายน้าอยู่ตลอดเวลา
3. น้าในสระสะอาด ได้มาตรฐาน
4. ความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์
5. มีความสะดวกของการเข้าใช้สระว่ายน้า
6. อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย
7. ระบบแสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งาน
8. การดูแลรักษาซ่อมแซมสถานทีห่ รืออุปกรณ์ที่ชารุด
ด้านช่องทางการให้บริการ
9. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย เว็บไซต์
10. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น
ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
11. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
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ประเด็น

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
12. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
13. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
14. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความเต็มใจในการให้
บริการ
15. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น
การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา
ช่วยแก้ปัญหาได้
16. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
17. ความซือ่ สัตย์สุจริตในการปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน
ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
18. เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
19. ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ
20. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ
ห้องน้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
21. ที่นั่งบริเวณรอบสระว่ายน้ามีจานวนเพียงพอ
22. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
23. ความเพียงพอของอุปกรณ์
24. ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบคุณในความความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการให้บริการ
งานด้านบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. จบการศึกษาชั้นสูงสุด
 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ
 3. มัธยมศึกษาตอนต้น
 5. อนุปริญญา / ปวส.
 7. สูงกว่าปริญญาตรี






2. ประถมศึกษา
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
6. ปริญญาตรี
8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็น
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ด้านกระบวนการขัน้ ตอนการให้บริการ
1. มีการรักษาความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ
2. การดูแลรักษา ปรับปรุงสถานทีอ่ ยู่ตลอดเวลา
3. มีลานอเนกประสงค์หรือสถานทีส่ าหรับออกกาลังกาย
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงามอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก
5. มีความสะดวกของการเข้าใช้สถานที่และอุปกรณ์กีฬา
6. อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย
7. มีไฟส่องสว่างทั่วถึง
8. มีความรวดเร็วในการดูแลรักษาซ่อมแซมสถานที่
หรืออุปกรณ์ที่ชารุด
ด้านช่องทางการให้บริการ
9. มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย เว็บไซต์
10. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น
ตู้รับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์
11. การจัดให้มีสายด่วนนายกฯ หรือสายด่วนปลัดฯ
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ประเด็น

มาก
ที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
12. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
13. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
14. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความเต็มใจในการให้
บริการ
15. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น
การตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คาแนะนา
ช่วยแก้ปัญหาได้
16. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
17. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน
ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ
18. เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
19. ความสะดวกของสถานที่ตั้งในการเดินทางมารับบริการ
20. ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น น้าดื่ม
ที่จอดรถ ห้องน้า
21. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
22. ความเพียงพอของอุปกรณ์การออกกาลังกาย
23. ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ขอขอบคุณในความความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

