รายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประจาปีงบประมาณ 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2561

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสี่ ในภาพรวมและเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองสี่จาแนกตามงานที่มาขอรับบริการโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้รับบริการจานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใ ช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลคือแบบสอบถามวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรมคอมพิว เตอร์ สาเร็ จรูปทางสถิ ติ
วิเคราะห์หาค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการสารวจพบว่า
1. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ4.71 คิดเป็นร้อยละ94.20ระดับคะแนน 9คะแนนเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านโดยเรียงตามลาดับร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ได้ดังนี้
1.1 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ4.75คิดเป็นร้อยละ 95.00 ระดับคะแนน 9คะแนนและด้านสิ่งอานวยความสะดวกประชาชนผู้รับบริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.74คิดเป็นร้อยละ 94.80ระดับคะแนน 9คะแนน
1.2ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.80 ระดับคะแนน 9 คะแนน และด้านช่องทางการให้บริการประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.66คิดเป็นร้อยละ 93.20ระดับคะแนน 9คะแนน และ
2. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของทั้ง 4 งานในองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
จังหวัดปทุมธานีจาแนกตามงานที่มาขอรับบริการ ในภาพรวมของระดับความพึงพอใจของทั้ง 4 งานอยู่ในระดับมากที่สุดเรียง
ตามลาดับดังนี้
2.1 งานด้านงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.89ระดับคะแนน 10คะแนนและงานด้าน
บริการรับชาระภาษี เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ระดับคะแนน 10คะแนน
2.2 งานด้านงานบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะตามความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65คิดเป็นร้อยละ 93.00 ระดับคะแนน 9
คะแนนและงานด้านงานป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อตามความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.57คิดเป็นร้อยละ91.40 ระดับคะแนน 9คะแนน
ขอรับรองผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดร.พรนภา เตียสุทธิกุล
ผู้วิจัย
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บทที่ 1
บทนา
1.1ความเป็นมา
กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของภาคประชาชน นับเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนระบอบประชาธิป ไตยให้ เกิดความเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะปัจจุบันอานาจการ
ตัดสินใจทางการเมืองที่ภาคประชาชนต่างก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงสิทธิเสรีภาพ ความเสมอ
ภาค และภารดรภาพนั้นเป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้อานาจประชาชนได้เข้ามามี
กระบวนมีส่วนร่วมการตัดสินใจตามระบบประชาธิปไตย อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ในหมวด 5 ว่าด้วยนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา
76 ที่กาหนดไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนของประชาชนในการกาหนดนโยบาย การตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุก
ระดับ และในมาตรา 78 รัฐต้องกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจกรรมท้องถิ่นได้เอง
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
ในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่นขนาดใหญ่โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น (คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภา
ร่างรัฐธรรมนูญ, 2540: 24)
ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งให้ความสาคัญเรื่อง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามามีอานาจการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้น ยังให้
ความสาคัญเรื่องการกระจายอานาจการปกครองตนเองผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่นในหมวดที่ 9 ว่าด้วยการ
ปกครองท้องถิ่นใน มาตรา 284 ที่กาหนดสาระสาคัญไว้ว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีความ
อิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อานาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะ การกาหนดอานาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติ โดยคานึงถึงการกระจาย
อานาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสาคัญ (คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ สภาร่างรัฐธรรมนูญ , 2540: 115) ซึ่ง
มีสอคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2550: 22) ที่
ได้กาหนดไว้ในส่วนที่ 3 ว่าด้วยแนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 ไว้ว่า รัฐต้องดาเนินการ
ตามนโยบายด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(1) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
อย่ างยั่ งยื น โดยต้องส่ งเสริ มการดาเนิ น การตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงและคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติในภาพรวมเป็นสาคัญ
(2) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่ น ให้มีขอบเขตอานาจ
หน้ าที่ และความรั บ ผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒ นาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและ
งบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
(3) การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจกรรมของ
ท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รั ฐ พัฒ นาเศรษฐกิจ ของท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน

สารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อ มให้เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
และในส่วนที่ 10 ว่าด้วยแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน (สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ,2550:
28) ในมาตรา 87 ที่กาหนดไว้ว่า รัฐ ต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่ วนร่วมของประชาชน
ดังต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผน
พัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทาบริการสาธารณะ
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุก
ระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
อย่างไรก็ดี ด้วยความสาคัญกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทการ
กระจายอ านาจให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ตั ด สิ น ใจในกิจ กรรมของท้ องถิ่ น ได้ เ อง ภายใต้ ก รอบของ
รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น นั บ เป็ น กลไกส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ร ะบอบประชาธิ ป ไตยของประเทศไทย มี
ความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง ซึ่งลิขิต ธีรเวคิน (2553: 402 – 410) ได้ให้ความเห็นอย่างน่าสนใจว่า การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ในบทบาททางการเมืองภาคประชาชนนั้น สามารถจาแนกได้
คือ
1) การมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นมูลฐานของมนุษย์ในฐานะที่เป็นพลเมืองของชาติ ได้แก่
สิทธิความชอบธรรมที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การคัดค้าน การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น
2) การมีส่ วนร่ วมของประชาชนโดยหน้าที่ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่อยู่ภ ายใต้กรอบกฎหมาย
หมายถึงประชาชนทุกคนที่อยู่ในหน่วยการเมืองที่มีสิทธิเสรีภาพที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองย่อมมีหน้าที่ที่จะ
ปฏิบัติการบางอย่างในลักษณะของการมีส่วนร่วมตามบทบัญญัติของกฎหมาย
3) สิ ท ธิ ข องประชาชนในการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งตามบทบั ญ ญั ติ ที่ มี ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
ประกอบด้วย ประชาชนมีหน้าที่ไปเลือกตั้ง การติดตามการทางานของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ
องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
4) รัฐมีหน้าที่และมีส่วนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ว มทางการเมือง คือ หน้าที่ของรัฐที่จะ
เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
ด้ ว ย เจตนารมณ์ ข องการกระจายอ านาจการปกครองที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับต่างๆ ดังที่ได้อธิบายไว้เบื้องต้น นั้น ก็เพื่อให้หน่วยงานองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง
ในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล มีศักยภาพหรือขีดความสามารถใน
การตัดสิ นใจในกิจ กรรมของท้องถิ่น และการบริห ารจัดการตนเองด้านการพัฒ นาเศรษฐกิจ สั งคม ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานได้ทั่วถึง ซึ่ งการตัดสินใจและการบริหารจัดการ ต้องให้
ความสาคัญกระบวนการมีส่วนของภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมการตัดสินใจ และติดตามการบริหาร
จัดการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ
ซึ่งปัจจุบันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศมีจานวนทั้งสิ้น7,852แห่ง และในจังหวัดปทุมธานี
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 65แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน 1 แห่ง
เทศบาล จานวน 27แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 37 แห่ง(http://www.dla.go.th /work/abt/
สืบค้นวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561) และองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ เป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นที่มี
สถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีภารกิจสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ คือ งานพัฒนาท้องถิ่นและงาน
การให้ บ ริ ก ารประชาชน ซึ่งสามารถสรุ ป สาระส าคั ญได้โ ดยสั ง เขป ดังนี้ คือ มีอานาจหน้าที่ใ นการพัฒ นา

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมีอานาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายบังคับ คือจัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและ
ทางบก รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า และพื้นที่สาธารณะ การกาจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการคุ้มครอง ดูแล บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชา ติ การ
ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สู้อายุ ผู้พิการ เป็นต้น
จากลักษณะงานดังกล่าวข้างต้นขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ มีภารกิจที่ครอบคลุมในทุกด้าน
โดยการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นงานบริการขั้นพื้นฐาน อาทิ การให้บริการด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้าส่องสว่างทาง ระบบประปา การจัดเก็บขยะ มูล
ฝอย การบารุงรักษาถนนให้มีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์ ฯลฯ และการให้บริการประชาชนในพื้นที่เฉพาะเรื่อง
ที่กฎหมายกาหนดและส่วนใหญ่ประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
ด้วยตนเอง อาทิ การเสียภาษี การยืนคาร้องการขออนุญาตการปลูกสร้าง การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กิจกรรม
สังคมสงเคราะห์ การอบรมพัฒนาอาชีพ ตามลาดับ
ดัง นั้ น จากภารกิจ การให้ บ ริ ก ารประชาชนขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองสี่ ดัง กล่ าว จึ ง มี
ความสาคัญต่อกระบวนการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อถือที่ประชาชนในระดับพื้นที่ต่างได้รับริการ
และเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเมื่อมาติดต่อราชการ และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองสี่ ได้ขับเคลื่อนงานบริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทั้งยั งเป็นการสนอง
นโยบายภาครัฐ และอยู่บนพื้นฐานตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยราชการองค์กร
ปกครองท้องถิ่น ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ.2546
คณะผู้วิจัยจึงได้ทาการสารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลคลองสี่ เพื่อน าผลการส ารวจดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนและพัฒ นางานให้ บริการกับ
ประชาชนด้านต่างๆ ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่แท้จริงต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสี่ ในภาพรวม
1.2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสี่ จาแนกตามงานที่มาขอรับบริการ
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การส ารวจครั้ งนี้ มุ่งส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ใน 4 งาน ได้แก่
1) งานด้านงานป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
2) งานด้านบริการรับชาระภาษี เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่
3) งานด้านงานบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ
4) งานด้านงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร/พื้นที่
การส ารวจครั้ งนี้ มุ่ง ส ารวจจากประชาชนผู้ รับบริการจากองค์การบริห ารส่ว นตาบลคลองสี่
จานวน17,223 คน
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
การสารวจครั้งนี้ เริ่มทาการสารวจ ตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561–15กันยายน พ.ศ. 2561

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสี่ ในภาพรวม
1.4.2 ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสี่ จาแนกตามงานที่มาขอรับบริการ
1.4.3 ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.5.1 องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ หมายถึงองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
1.5.2 ความพึงพอใจของผู้ รับบริการหมายถึงความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการ
บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ แบ่งเป็น 4 ด้านได้แก่
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการหมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มี
ต่อกระบวนการขั้นตอนการให้ บริการต่างๆได้แก่การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอนมีป้ายแสดงขั้นตอนการ
ให้บริ การอย่างชัดเจนมีร ะยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงานมีการให้บริการเป็นไป
ตามลาดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรมมีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการมีคาแนะนา/
เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศอย่างเหมาะสมและมีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ
2) ด้านช่องทางการให้บริการหมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อช่อง
ทางการให้บริการ แบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่ มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง มีป้ายแสดงขั้นตอน
การให้บริการอย่างชัดเจนมี ช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงานและมีอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการแบ่งออกเป็นรายข้อ ได้แก่เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ให้บริก าร
ด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใสเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
เสมอภาคตามลาดับก่อน–หลังเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็วและเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือ
ช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกหมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อสิ่งอานวย
ความสะดวกที่มีไว้ ให้บ ริการแบ่ งออกเป็น รายข้ อ ได้แก่มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการสถานที่
ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสมโปร่ง โล่ง สะอาดมีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์
ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอมีน้าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการมีห้องน้าสะอาด
และเพียงพอต่อการให้บริการการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวกมีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ
1.5.3 งานที่มาติดต่อขอรับบริการหมายถึงงานที่ องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ได้ให้บริการกับ
ประชาชนผู้รับบริการจานวน 4 งานได้แก่
งานที่ 1 หมายถึงงานด้านงานป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
งานที่ 2 หมายถึงงานด้านบริการรับชาระภาษี เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่
งานที่ 3 หมายถึงงานด้านงานบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ
งานที่ 4 หมายถึงงานด้านงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

บทที่ 2
ระเบียบวิธีการสารวจ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกในองค์การบริหารส่ วนตาบลคลองสี่ และนาผลการศึกษาที่ได้เป็นแนวทางในการเสนอแนะในด้าน
นโยบายและในการนาไปปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการวิจัยเชิงบรรยายคณะผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี้
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.4 การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
2.5 หลักเกณฑ์การคานวณคะแนนและการแปรผล
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากรสาหรับประชากรที่ใช้วิจัยครั้งนี้ได้แก่กลุ่มประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสี่ จานวน17,223 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่กลุ่มประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูป (Krejcie and
Morgan อ้างถึงในยุทธไกยวรรณ์, 2545: 104) และสุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) ตามหมู่บ้านที่อยู่ของประชาชนที่มาใช้บริการได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ
เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุระดับ
การศึกษาอาชีพรายได้ต่อเดือนงานที่มาติดต่อขอรับบริการจานวนครั้งที่มาขอรับบริการกี่ครั้งต่อปี รวมจานวน
7 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองสี่ โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของการใช้บริการอื่นๆในอดีตที่ใกล้เคียงและตามแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆที่ได้ศึกษาซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของความพึงพอใจต่อการให้บริการใน 4 ด้านได้แก่
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2) ด้านช่องทางการให้บริการ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ให้ผู้เลือกตอบตามความรู้สึก
และความเชื่อเชิงประมาณค่าตั้งแต่ระดับความพึงพอใจมากที่สุ ดมากปานกลางน้อยและน้อยที่สุดรวมจานวน
25 ข้อโดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้

ระดับความพึงพอใจ
คะแนน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5
ระดับความพึงพอใจมาก
4
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
3
ระดับความพึงพอใจน้อย
2
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
1
เมื่อรวบรวมข้อมูลและหาค่าเฉลี่ยแล้วจะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความ
พอใจออกเป็น 5 ระดับโดยการหาช่วงความกว้างของอัตรภาพชั้นดังนี้ (วิเชียรเกตุสิงห์, 2538: 8 – 11)

พึง

ความกว้างของอัตรภาพชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด/จานวนชั้น
= 5-1 /5
= 0.80
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นตอนท้ายของแบบสอบถามจะเป็นคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
กล่าวถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น จานวน 1 ข้อ
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1) ศึกษาตาราเอกสารบทความทฤษฎีหลักการขอบข่ายงานบริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองสี่ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดขอบเขตการวิจัยและสร้างเครื่องมือการวิจัยให้ครอบคลุมตามความ
มุ่งหมายการวิจัย
2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยที่ใกล้เคียงเพื่อกาหนดขอบเขตและ
เนื้อหาแบบสอบถามซึ่งทาให้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์การวิจัยยิ่งขึ้น
3) นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามโดยเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจใน 4 ด้านได้แก่
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2. ด้านช่องทางการให้บริการ
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอคาปรึกษาจากผู้ประสานงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองสี่ ที่รับผิดชอบเพื่อช่วยตรวจสอบและขอคาแนะนาในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจง่าย
และชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
5) นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบแก้ไขแล้วมาดาเนินการทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ใช้บริการของ
เทศบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
6) นาผลการตอบแบบสอบถามในข้อ 5 มาคานวณค่าความเชื่อมั่นโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.962

2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังนี้
2.3.1 คณะผู้วิจัยได้ประสานงานกับหัวหน้าส่วนงานที่ดูแลองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ เพื่อ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3.2 คณะผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลกับผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ตามข้อคาถามในแบบสอบถามและคณะผู้วิจัยกรอกข้อความเอง
2.3.3 คณะผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ ทั้งหมดจานวน 400 ฉบับทาการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามได้ทั้งสิ้น 400 ฉบับเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป
2.4 การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
คณะผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดาเนินการดังนี้
2.4.1 การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) โดยผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2.4.2 การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้กาหนดไว้
สาหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด (Open-ended) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2.4.3 การประมวลข้ อ มู ล ที่ ล งรหั ส แล้ ว โดยใช้ โ ปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์
1) แบบสอบถามส่วนที่ 1 หาค่าความถี่ และร้อยละ
2) แบบสอบถามส่วนที่ 2 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.5 หลักเกณฑ์การคานวณคะแนนและการแปรผล
สถิติพื้นฐานได้แก่
3.5.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
3.5.2 สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Arithmetic Mean หรือ ) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
3.5.3 สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือค่า S.D.)
3.5.4 สูตรค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Alpha – Coefficient)
3.5.5 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของความพึง
พอใจและความพึงพอใจในด้านต่างๆทั้ง 4 ด้านกาหนดเกณฑ์สาหรับวัดผลโดยเอาค่าเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัด ในส่วน
ของการกาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็ น 5
ระดับโดยการหาช่วงความกว้างของอัตรภาพชั้น (วิเชียรเกตุสิงห์, 2538: 8-11) ดังนี้
ความกว้างของอันตรภาพชั้น = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด) / จานวนชั้น
= (5 - 1) / 5 = 0.80
ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด

ถ้าเปรียบเทียบเป็นร้อยละความพึงพอใจจะเทียบได้เป็นร้อยละโดยผู้วิจัยใช้สถิติค่าเฉลี่ยแล้วนา
ค่าเฉลี่ยมาปรับให้เป็นร้อยละโดยการคูณ 20 ได้รอ้ ยละออกมาแล้วนาไปเทียบหาค่าคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 95 ขึ้นไป
ระดับคะแนน 10
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน
ร้อยละ 95
ระดับคะแนน 9
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน
ร้อยละ 90
ระดับคะแนน 8
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน
ร้อยละ 85
ระดับคะแนน 7
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน
ร้อยละ 80
ระดับคะแนน 6
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน
ร้อยละ 75
ระดับคะแนน 5
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน
ร้อยละ 70
ระดับคะแนน 4
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน
ร้อยละ 65
ระดับคะแนน 3
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน
ร้อยละ 60
ระดับคะแนน 2
ระดับความพึงพอใจไม่เกิน
ร้อยละ 55
ระดับคะแนน 1
ระดับความพึงพอใจน้อยกว่า ร้อยละ 50
ระดับคะแนน 0

บทที่ 3
สรุปผลการสารวจ และข้อเสนอแนะ
การวิจั ย เชิงส ารวจครั้ ง นี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่ อการ
ให้บริการด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้าน
สิ่งอานวยความสะดวกในองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ที่มาติดต่อขอรับบริการเป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คนเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับที่ผู้วิจัยจัดทาแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ
ภาระงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองสี่ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คณะผู้ วิ จั ย ได้ สั ม ภาษณ์ ต าม
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ฉบับได้รับคืนกลับมา 400 ฉบับคิดเป็น 100% คณะผู้วิจัยมีลาดับ
ขั้น ตอนการน าเสนอผลการวิเ คราะห์ ตามวั ตถุ ประสงค์ ข องการวิ จัย ที่ กาหนดไว้ โดยน าเสนอเป็ นตาราง
ประกอบการบรรยายตามหัวข้อต่อไปนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการใน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ในภาพรวม
3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการจาแนก
ตามงานที่ผู้รับบริการมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
3.5 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการในองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
3.6 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการในเทศบาลจาแนกตามงานที่ประชาชนผู้รับบริการติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองสี่
3.7 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจากคาถามปลายเปิด
3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
3.1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 6
ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ห่างจากอาเภอคลองหลวงประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม
44.80 ตารางกิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ได้รับการยกฐานะจากสภาตาบลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538 เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดใหญ่ (ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงราชกิจจานุเษกษา เล่มที่ 112 ตอนพิเศษ 6 ง (277) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538)

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2902-7912 ประกอบด้วยพื้นที่ของชุมชนต่าง ๆ ทั้งหมด 16
หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 15
หมู่ที่ 16
3.1.2 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ตาบลวังน้อย อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตาบลบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ตาบลคลองสาม อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3.1.3 สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองระบายน้าและคลองส่งน้า และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา
และสวนเกษตร โดยมีการประกอบอุตสาหกรรมประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ หรือเทียบได้กับสัดส่วน
ระหว่างเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และที่จัดสรร คือ 60:40 ส่วน
สภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ แบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน รวม 4 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 36 องศาเซลเซียส
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม รวม 4 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ
23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34 องศาเซลเซียส
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ รวม 4 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 36 องศาเซลเซียส

3.1.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม/สถานีขนส่งสินค้า
ตาบลคลองสี่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประมาณ 28 กิโลเมตร การเดินทางในปัจจุบันสะดวกมากทั้งทางรถยนต์ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัก
ที่ใช้ในการคมนาคม / ขนส่ง คือ ถนนมอเตอร์เวย์ ถนนพหลโยธิน มีรถประจาทาง (ร่วมบริการ) คื อสาย
รังสิตคลอง 13 หนองเสือ, รถเมล์ปรับอากาศสายรังสิต - ขนส่งคลอง 4 ปัจจุบันถนนหลักในตาบลเป็นถนน
สายเลียบคลองสี่ทั้งสองฝ่าย คือ ถนนฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก ทั้งสองฝั่งเป็นถนนลาดยางทาให้เกิด
ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
การไฟฟ้า
การให้บริการไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ครบทุกครัวเรือนในตาบลได้ใช้
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอคลองหลวง การไฟฟ้าธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประปา
ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตาบลคลองสี่ โรงเรียน วัด สถานีอนามัย ได้ใช้น้าประปา
บาดาลขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ได้เจาะบ่อบาดาล ขึ้นแล้ว
จานวน 21 แห่ง 16 หมู่บ้าน และใช้น้าประปา จานวน 21 แห่ง เพื่อให้บริการน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
แก่ราษฎรที่ขาดแคลน ซึ่งในขณะนี้สามารถจ่ายน้าได้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งหมด และองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองสี่ ยังมีการดาเนินการปรับปรุงและขยายเขตการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
การสื่อสารและการโทรคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ไม่ มีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขในตาบล แต่ประชาชนใน
เขตพื้นที่ตาบลคลองสี่ใช้บริการไปรษณีย์จากที่ทาการไปรษณีย์อาเภอคลองหลวง สาหรับโทรศัพท์มีทั้งที่ติดตั้ง
โดยองค์ การโทรศั พท์แ ห่ ง ประเทศไทย และที่ ติดตั้ งโดยบริษัท เอกชน คิ ดเป็ นร้ อยละ 80 ของครัว เรือ น
มีโทรศัพท์ประจาบ้าน แต่ยังขาดแคลนโทรศัพท์สาธารณะ ซึ่งองค์การโทรศัพท์ได้ให้สารวจและแจ้งความจานง
ขอติดตั้งเพิ่มเติมแล้ว
การจราจร
สภาพการจราจรในเขตองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลคลองสี่ เ ป็นเส้ นทางการจราจรที่ยังไม่
หนาแน่น การเดินทางสะดวกรวดเร็วถนนหรือแยกที่มีปัญหาจราจรและมักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
1. ถนนสายบางขันธ์ - คลองหลวง ช่วงกลับรถบริเวณปั้มบางจาก
2. แยกไปอาเภอคลองหลวง (สะพานข้ามคลองสี่)
ด้านเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตาบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทานา ทาสวน เป็นอาชีพหลัก
อาชีพรองลงมา ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง การทางานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ทั้งในและนอกเขตตาบล
การเกษตรกรรม
ประชากรบางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ประกอบอาชีพเกษตรโดยมีพื้นที่
ทาการทาการเกษตรประมาณ 10,000 ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญที่ทารายได้ให้แก่เกษตรกร ได้แก่ ข้าว
พันธุ์สุพรรณบุรี 90, สวนส้มเขียวหวาน, มะม่วง, ถั่วฝักยาว และพืชผักต่างๆ แต่ทางด้านผลผลิต
ทาง
การเกษตรราคาไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ราคาสินค้าจะต่ามาก เพราะยังขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่ม
อาชีพและขาดวิทยากรที่จะมาแนะนาการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรให้ประชาชนในเขตพื้นที่ รู้จักการแปรรูป
ผลผลิตออกไปขายได้
การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม และการบริการ
ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ได้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจมีการ
ดาเนินการด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ จานวน 649 แห่ง ดังนี้
- สถานีบริการน้ามัน
จานวน 4 แห่ง
- สถานีบริการก๊าซ/แก๊ส
จานวน 5 แห่ง
- บริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน
จานวน 118 แห่ง
- ร้านค้า
จานวน 327 แห่ง
- รับซื้อของเก่า/รีไซเคิล
จานวน 22 แห่ง
- ร้านเช่าหนังสือ/ขายหนังสือ
จานวน 2 แห่ง
- ร้านเสริมสวย
จานวน 18 แห่ง

- เสาสัญญาณโทรศัพท์
จานวน 16 แห่ง
- อู่ซ่อมรถ
จานวน 26 แห่ง
- ร้านขายยา
จานวน 3 แห่ง
- สถานตรวจสภาพรถ
จานวน 4 แห่ง
- แพปลา
จานวน 1 แห่ง
- ตลาดต้นไม้
จานวน 1 แห่ง
- ร้านเกมส์
จานวน 5 แห่ง
- บ้านเช่า/ห้องเช่า
จานวน 75 แห่ง
- โรงแรม/รีสอร์ท
จานวน 4 แห่ง
- คลีนิคแพทย์แผนไทย/คลีนิคแพทย์แผนปัจจุบัน จานวน 2 แห่ง
- วิทยุชุมชนเอกชน
จานวน 2 แห่ง
- คลินิกรักษาสัตว์
จานวน 1 แห่ง
- เสริมทักษะภาษาจีน
จานวน 1 แห่ง
- สถานฟื้นฟูผู้ป่วย
จานวน 2 แห่ง
- สานักงาน/ออฟฟิศ
จานวน 6 แห่ง
- วงดนตรี
จานวน 1 แห่ง
- สนามยิงปืน
จานวน 1 แห่ง
- สนามชนไก่
จานวน 1 แห่ง
- สนามบินเล็ก
จานวน 1 แห่ง
การใช้ที่ดิน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ มีพื้นที่ทั้งหมด 44.80 ตารางกิโลเมตร ที่ดินส่ว นใหญ่มักใช้
เพื่อการอยู่อาศัย การสาธารณูปโภค การเกษตร
การใช้ที่ดินกาหนดประเภทการใช้ที่ดินไว้ 4 ประเภท คือ
1. การใช้ที่ดินเพื่อการทาเกษตรกรรม
2. การใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
3. บริเวณที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
4. บริเวณที่ดินเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมสภาพแวดล้อม
การท่องเที่ยว
การใช้ ที่ดิน ภายในเขตองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลคลองสี่ ส่ ว นใหญ่เ ป็น การใช้ ที่ดิน เพื่ อ
การเกษตรและที่อยู่อาศัยที่สาคัญ ได้แก่ โครงการหมู่บ้านพรรณนิภา หมู่บ้านซิตี้โฮมวิลเล็จ หมู่บ้านปาริชาต
หมู่บ้านศุภาลัยบุรี 1, 2 หมู่บ้านภูมิสิริ หมู่บ้านจันทรารัตน์ หมู่บ้านเจริญลาภหมู่บ้านการเคหะฯ หมู่ที่ 2
หมู่บ้านการเคหะฯ ระพีพัฒน์ 1,2 หมู่ที่ 16
ตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประตูสู่
เอเชีย ทาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกและแวะพักรอขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางต่อเพราะมีสถานที่ที่น่าสนใจ
อยู่หลายแห่ง เช่น
1. วัดตะวันเรือง
- สักการะพระศักดิ์สิทธิ์ของวัด มีหลวงปู่สุโขทัย หลวงพ่อผ่อง พระประธานหลวงพ่อ
พุทธโสธร (จาลอง) 4 บูรพาจารย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
- ชมหน้าบันโลงทอง (แห่งเดียวในประเทศไทย)
- ชมวัตถุโบราณ (คัมภีร์เก่า ธรรมาสน์ ตู้พระธรรม) ที่พิพิธภัณฑ์สถาน

-

หาความรู้ดูตาราที่ห้องสมุดทองหล่อ
พักผ่อนหย่อนใจที่หอไตรกลางสระโมกขรณี
ชมหมู่มัจฉาที่หน้าวัด (ให้อาหารปลา)
หาความร่มรื่นที่ลานธรรม มีร่มเงาแมกไม้น่ารื่นรมย์
ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถอันงดงาม

2. วัดเพิ่มทานหมู่ที่ 4
- ชมหมู่มัจฉาที่หน้าวัด (ให้อาหารปลา)
3. วัดมงคลพุการามหมู่ที่ 14
4. วัดสว่างภพหมู่ที่ 16
5. ศาลเจ้าพ่อช้างเหยียบหมู่ที่ 1
6. ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาหมอสี หมู่ที่ 12 ถนนเลียบคลองสี่ฝั่งตะวันตก
7. ฟาร์มไก่ชน หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 13
8. ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ศูนย์ OTOP) หมู่ที่ 1
3.1.5 ด้านสังคม
จานวนประชากร
มีประชากรทั้งสิ้นมีทั้งหมด จานวน 17,223 คน จาแนกเป็นชาย 8,217 คน หญิง 9,006
คน จานวนครัวเรือน 6,438 ครัวเรือน ประชากรสามารถแยกตามพื้นที่ ได้ดังนี้
ตาบล
หมู่ที่
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
คลองสี่
1
1,756
1,643
1,886
3,529
2
779
970
1,084
2,054
3
158
229
255
484
4
200
408
407
815
5
281
429
471
900
6
689
857
870
1,727
7
340
388
455
843
8
214
316
348
664
9
204
406
403
809
10
128
187
217
404
11
118
190
209
399
12
152
380
387
767
13
129
245
274
519
14
336
387
416
803
15
416
436
484
920
16
538
746
840
1,586
รวม
6,438
8,217
9,006 17,223

การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพิ่มทาน (องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่จัดตั้งเอง)
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงเขาย้อน (รับการถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน)
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะวันเรือง (องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่จัดตั้งเอง)
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 15 (องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่จัดตั้งเอง)
สังกัด
ท้องถิ่น
สปช.
รวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 แห่ง
4 แห่ง
ระดับก่อนประถมศึกษา
1 แห่ง
1 แห่ง
1. โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสี่
ระดับประถมศึกษา
5 แห่ง
5 แห่ง
1. โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
2. โรงเรียนบึงเขาย้อน
3. โรงเรียนวัดตะวันเรือง
4. โรงเรียนวัดมงคลพุกการาม
5. โรงเรียนวัดสว่างภพ
ระดับมัธยมศึกษา
2 แห่ง
1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต คลองสี่
1 แห่ง
2. โรงเรียนวัดตะวันเรือง (ขยายโอกาส)
1 แห่ง
การศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ของจานวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองสี่ โดยมีสถานประกอบพิธีทางศาสนาที่อยู่ในภายในเขตตาบล จานวน 4แห่งได้แก่
1. วัดเพิ่มทาน หมู่ที่ 4
2. วัดตะวันเรือง หมู่ที่ 11
3. วัดมงคลพุกการาม หมู่ที่ 14
4. วัดสว่างภพ หมู่ที่ 16
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
แบบแผนชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมเป็นแบบไทยภาค
กลาง มีการแสดงพื้นบ้าน ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง งานหัตถกรรม งานประเพณีแข่งเรือ
และการทาบุญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น แห่เทียนเข้าพรรษา ตักบาตรพระร้อย การประกอบศาสนกิจต่าง ๆ
ฯลฯ
การสาธารณสุข
สถานบริการและบุคลากรด้านสาธารณสุข ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ มีดังนี้
1) ศูนย์บริการสาธารณสุข
จานวน
2 แห่ง
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด
- เตียง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (หมู่ที่ 6, 13) 2 แห่ง
- สถานีพยาบาลเอกชน
4 แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
10 แห่ง
- สถานฟื้นฟูพยาบาล
2 แห่ง
2) บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองสี่
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จานวน 8 คน
3) ประเภทการเจ็บป่วย
1. ตรวจสุขภาพหรือเข้ารับบริการอื่น ๆ จากสถานพยาบาล
2. โรคระบบหายใจส่วนบน
3. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อเยื่อ
4. โรคติดเชื้อ และปรสิต
5. การเป็นพิษและผลพิษจากอุบัติเหตุ และทาร้ายร่างกายตนเอง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ได้ดาเนินการอานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน ของประชาชนโดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ
อาทิเช่น เหตุเพลิงไหม้อุทกภัยและวาตภัย เป็นต้น โดยเน้นบทบาทของครอบครัว หมู่บ้านและ อบต. ในการ
เฝ้ า ระวั ง ดู แลความปลอดภั ย และแก้ ปั ญ หาภายในหมู่ บ้า นด้ ว ยตนเอง โดยเฉพาะปัญ หายาเสพติ ด และ
อาชญากรรม
1. อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
จานวน 1 คน
- พนักงานจ้าง (พนักงานดับเพลิง)
จานวน 10 คน
- พนักงานวิทยุ
จานวน 1 คน
2. รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์ 1 คัน (จากกรมป้องกันฯ) และรถดับเพลิง 2 คัน
- สปพร รถบรรทุกน้า 12,000 ลิตร (รับมอบจากกรมป้องกัน)
จานวน 1 คัน
- รถบรรทุกน้าดับเพลิง อบต. จัดซื้อเอง 6,000 ลิตร
จานวน 1 คัน
- รถยนต์ดับเพลิง (ยืมมาจากเทศบาลเมืองคลองหลวง)
จานวน 1 คัน
- เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสูบน้าชนิดท่อนาค
จานวน 2 เครื่อง
- เครื่องสูบน้าชนิดลากจุง
จานวน 4 เครื่อง
3. วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ
จานวน 26 เครื่อง
4. การปฏิบัติงานดับเพลิง (ตั้งแต่มกราคม - ปัจจุบัน)
- ดับเพลิงไหม้หญ้าในเขต - นอกเขต
จานวน 700 ครั้ง
5. ส่งน้าประชาชน / ล้างพื้นถนน / สะพาน/รดน้าต้นไม้เรียบคลองสอง หมู่ 1 - 16
6. ปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านอุทกภัย และสาธารณภัยต่างๆ
3.1.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้า
แหล่งน้าสาคัญภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ มีคลองชลประทานสายหลัก 3
สาย คือ คลองระบายน้าที่ 4, คลองส่งน้าที่ 6 และคลองส่งน้าที่ 7 จะอยู่คู่ขนานกันไป พาดผ่านพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองสี่ จากทิศเหนือไปทิศใต้ และคลองระพีพัฒน์จากทางทิศเหนือของหมู่ที่ 16 เป็นแหล่งน้า
เพื่อการอุปโภคและบริโภค และเป็นแหล่งน้าที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก

สภาพสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันสภาพสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ อยู่ในสภาพทรุดโทรมขึ้น
กว่าแต่ก่อน จึงเริ่มก่อปัญหาในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้า อากาศ ฝุ่นละออง เสียง กลิ่น จาก
กระบวนการผลิตหรือการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการจากทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ห รืออุตสาหกรรม
ห้องแถว ด้วยการขาดจิตสานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความสะอาด ประกอบกับ
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของชุมชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ต้อง
ประสบกับปัญหาด้านการจัดเก็บและทาลายขยะมูล ฝอยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีเครื่องมือเครื่องใช้และ
อุปกรณ์ต่างๆ ไม่เพียงพอประกอบกับสถานที่กาจัดขยะไม่เพียงพอและการกาจัดทาลายยังไม่ถูกวิธี เนื่องจาก
มีเครื่ อ งใช้และอุป กรณ์ต่างๆ ไม่เ พีย งพอ จึงท าให้ เ กิดผลกระทบต่ อสภาพสิ่ งแวดล้ อม ทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม มลพิษทางน้าน้าเน่าเสียถูกปล่อยทิ้งจากอาคารบ้านเรือนของประชาชน ตลอดทั้งการทิ้งขยะมูลฝอย
ลงสู่แม่น้าลาคลอง โดยขาดจิตสานึก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการในการป้องกันที่ดี ประกอบกับยังไม่มีการ
บาบัดน้าเสีย ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้าลาคลองมลพิษทางอากาศอากาศในบริเวณโรงงาน จะมีกลิ่นหมอกควัน
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ เน้นการพัฒนาซึ่ง
ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบารุงสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความน่าอยู่
และมีความยั่งยืนโดย
- การสร้างสานึกให้ประชาชนตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนุรักษ์แหล่งน้าการ
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
3.1.7 ศักยภาพของท้องถิ่น
ด้านการเมือง – การบริหาร
โครงสร้างและอานาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ มีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ทั้งสิ้น 4
คน ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

1 คน
2 คน
1 คน

องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลคลองสี่ สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบล ทั้งสิ้ น 31 คน
ประกอบด้วย
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
1
2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
1
3. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
1
4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 28 คน
การบริหารงานบุคคล มีอัตรากาลังดังนี้
1. พนักงานส่วนตาบล ระดับ8
จานวน
2. พนักงานส่วนตาบล ระดับ7
จานวน
3. พนักงานส่วนตาบล ระดับ6
จานวน
4. พนักงานส่วนตาบล ระดับ5
จานวน

คน
คน
คน
5
4
7
7

คน
คน
คน
คน

5. พนักงานส่วนตาบล ระดับ4
จานวน 6 คน
6. พนักงานส่วนตาบล ระดับ3
จานวน 1 คน
7. พนักงานส่วนตาบล ระดับ 2
จานวน 1 คน
8. พนักงานส่วนตาบล ระดับ 1
จานวน
7 คน
รวมอัตรากาลังที่มี ณ ปัจจุบัน
จานวน 38 อัตรา
อัตรากาลังลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง ที่มี ณ ปัจจุบัน จานวน 105 อัตรา แยกเป็น
1. ลูกจ้างประจา
จานวน 4 อัตรา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 44 อัตรา
3. พนักงานจ้างทั่วไป
จานวน 57 อัตรา
ทั้งนี้ แผนอัตรากาลัง 3 ปี ที่ใช้ในปัจจุบัน
- พนักงานส่วนตาบล
- ลูกจ้างประจา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป
รวมอัตรากาลังทั้งหมด

ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560
จานวน
64
คน
จานวน
4 คน
จานวน
51
คน
จานวน
59
คน
จานวน
178
อัตรา

ส่วนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

สานักงานปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองสวัสดิการ
สังคม

สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทาหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วย
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 32 คน อยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี
คณะผู้บริหาร ทาหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมาย นายอาเภอเป็นผู้
แต่งตั้งคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล 2 คน ทั้งนี้ มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่โดยแบ่งส่วนราชการเป็น
1. สานักปลัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ที่
ไม่ได้กาหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
- งานรัฐพิธี
- งานนิติการ
- งานจัดทางบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานรับรองเอกสาร
2. กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน การงบประมาณ
งานผลประโยชน์และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
- งานธุรการ
- งานผลประโยชน์
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษี
- งานพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
3. กองช่าง มีห น้ าที่เกี่ย วกับการผั งเมืองและโยธา การสาธารณูปโภค และงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
- งานธุรการ
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
4. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมงาน
ส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานชีวอนามัย
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้า
- งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
- งานควบคุมสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฎิกูล
- งานกาจัดมูลฝอยและน้าเสีย
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
5. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร
วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทานุบารุงและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดาเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่น
กี ฬ า การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
ประกอบด้วย

- งานบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานแผนและวิชาการ
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและสันทนาการ

-

- งานการศึกษาปฐมวัย
งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
งานประเพณี ศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
งานบริหารทั่วไป

6. กองสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
และด้อยโอกาส การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สตรี ผู้พิการทุพพลภาพ ส่งเสริมการจัดตั้งแล ะเลือก
คณะกรรมการชุมชน สนับสนุนการรวมกลุ่มหรือองค์กรชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี เยาวชน ผู้ไม่มีรายได้ ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การเกษตร
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานสิทธิเด็กและสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเด็กและสตรี - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาสตรี
- งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3.1 สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป
จานวน
เพศ
ชาย
หญิง
เพศที่สาม/เพศทางเลือก

รวม
อายุ
ต่ากว่า 24 ปี
25 - 34 ปี
35 - 44 ปี
45 -54 ปี
55-64 ปี
65 ปีขึ้นไป

รวม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส./ปวท.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
อื่นๆระบุ.....................

รวม
อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
เกษตรกรรม/ประมง
เกษียณ/ข้าราชการบาเหน็จ,บานาญ
นักเรียน/นักศึกษา

ร้อยละ

209
191
-

52.25
47.75

400

100.0

26
70
118
107
64
15

6.50
17.50
29.50
26.75
16.00
3.75

400

100.0

84
66
128
29
86
6
1
-

21.00
16.50
32.00
7.25
21.50
1.50
0.25
-

400

100.0

10
87
118
58
96
5
13

2.50
21.75
29.50
14.50
24.00
1.25
3.25

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

13
-

3.25
-

400

100.0

ต่ากว่า 3,000 บาท
3,001 - 5,000 บาท
5,001 - 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป

31
27
169
108
65

7.75
6.75
42.25
27.00
16.25

รวม
งานที่มาติดต่อขอรับบริการ

400

100.0

100
100
100
100

25.00
25.00
25.00
25.00

400

100.0

248
112
40

62.00
28.00
10.00

400

100.0

ว่างงาน
อื่นๆ ระบุ ...................

รวม
รายได้ต่อเดือน

งานที่ 1
งานที่ 2
งานที่ 3
งานที่ 4

รวม
ท่านเคยมาขอรับบริการงานในข้อ 6 กี่ครั้งต่อปี
น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
3-5 ครั้งต่อปี
มากกว่า 5 ครั้งต่อปี

รวม

จากตารางที่ 3.1 พบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ดังนี้
เพศกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจานวน
209คนคิดเป็นร้อยละ52.25 รองลงมาเป็นเพศหญิงจานวน191คนคิดเป็นร้อยละ47.75
อายุกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง-35 –
44 ปีมีจานวน118คนคิดเป็นร้อยละ29.50รองลงมาคือมีอายุระหว่าง45 - 54 ปี มีจานวน107คนคิดเป็นร้อย
ละ 26.75 และน้อยที่สุดคือมีอายุ65 ปีขึ้นไปมีจานวน15คนคิดเป็นร้อยละ3.75
ระดั บ การศึกษากลุ่ มตัว อย่ า งของประชาชนผู้ รั บบริ การและตอบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย/ปวชจานวน128คนคิดเป็นร้อยละ32.0 รองลงมามีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน86คนคิดเป็นร้อยละ 21.50และน้อยที่สุดคือมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาโทจานวน 1
คนคิดเป็นร้อยละ0.25
อาชีพกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไป จานวน118คนคิดเป็นร้อยละ29.50รองลงมามีอาชีพเกษตรกรรม/ประมง จานวน96คนคิดเป็นร้อยละ
24.00และน้อยที่สุดคืออาชีพเกษียณ / ข้าราชการบาเหน็จ, บานาญ จานวน 5คนคิดเป็นร้อยละ1.25
รายได้ต่อเดือนกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้
ต่อเดือนระหว่าง 5,001 - 10,000 บาทจานวน 169คนคิดเป็นร้อยละ42.25 รองลงมามีรายได้ระหว่าง10,001

- 20,000 บาทจานวน108 คนคิดเป็นร้อยละ 27.00และน้อยที่สุดคือมีรายได้ระหว่าง 3,001 – 5,000บาท
จานวน27คนคิดเป็นร้อยละ 6.75
งานที่มาติดต่ อขอรับบริการ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ติดต่อขอรับบริการ งานที่ 1ด้านงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ จานวน 100 คนคิดเป็นร้อยละ 25.0
และงานที่ 2 ด้านบริการรับชาระภาษี เช่น ภาษีโรงเรียน ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ จานวน 100 คนคิดเป็น
ร้อยละ 25.0 และงานที่ 3 ด้านงานบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ จานวน
100 คนคิดเป็นร้อยละ 25.0 งานที่ 4 ด้านงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จานวน 100 คนคิด
เป็นร้อยละ 25.0
จานวนครั้งที่มาขอรับบริการต่อปีกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการจานวนน้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี จานวน248คน คิดเป็นร้อยละ62.00รองลงมาคือ
ใช้บริการจานวน3 -5 ครั้งต่อปีมีจานวน112 คนคิดเป็นร้อยละ28.00 และน้อยที่สุดคือใช้บริการมากกว่า 5
ครั้งต่อปีจานวน40คนคิดเป็นร้อยละ10.00
3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในภาพรวม
ตารางที่ 3.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ในภาพรวม จาแนกตามงาน
n = 400
ความพึงพอใจของประชาชน
ระดับความพึง
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ
พอใจ
S.D.
งานที่ 1 ด้านงานป้องกันโรคและระงับ
4.57
0.57
มากที่สุด
โรคติดต่อ
งานที่ 2 ด้านบริการรับชาระภาษี เช่น ภาษี
โรงเรือน ภาษีปา้ ย ภาษีบารุงท้องที่
งานที่ 3 ด้านงานบริการด้านสาธารณูปโภค
เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ
งานที่ 4ด้า นงานประชาสั มพั นธ์ และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

รวม

4.78

0.47

มากที่สุด

4.65

0.52

มากที่สุด

4.84

0.45

มากที่สุด

4.71

0.50

มากที่สุด

จากตารางที่ 3.2 พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองสี่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ4.71 ( = 4.71)
เมื่อพิจารณาเป็นรายงานพบว่าสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคืองานที่ 4 ด้านงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับ
มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.84 ( = 4.84) รองลงมาคืองานที่ 2ด้านบริการรับชาระภาษี เช่น ภาษี
โรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ( = 4.78)และงานที่ 3
ด้านงานบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.65 ( = 4.65) และ งานที1่ ด้านงานป้องกันโรคและระงับโรคติดต่ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ( = 4.57)

ตารางที่ 3.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ในภาพรวม จาแนกตามด้าน
n = 400
ความพึงพอใจของประชาชน
ระดับความพึง
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ
พอใจ
S.D.
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.69
0.53
มากที่สุด
ด้านช่องทางการให้บริการ
4,66
0.53
มากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.75
0.47
มากที่สุด
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.74
0.47
มากที่สุด
รวม
4.71
0.50
มากที่สุด
จากตารางที่ 3.3 พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองสี่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ( = 4.71)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้คา่ เฉลี่ยสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75
( = 4.75) รองลงมาคือด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ( =
4.74) และคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ( =
4.69)และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.66 ( = 4.66)
3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสี่ จาแนกตามงานที่ผ้รู ับบริการมาติดต่อ
1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองสี่ ในงานที่ 1
ตารางที่ 3.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ในงานที่ 1 ด้านงานป้องกันโรคติดต่อ ใน
ภาพรวม
n = 100
ความพึงพอใจของประชาชน
ระดับความพึง
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ
พอใจ
S.D.
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.59
0.58
มากที่สุด
ด้านช่องทางการให้บริการ
4.56
0.57
มากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.59
0.58
มากที่สุด
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.56
0.57
มากที่สุด
รวม
4.57
0.57
มากที่สุด

จากตารางที่ 3.4 พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองสี่ ในงานที่ 1 ด้านงานป้องกันโรคติดต่อ อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ( =
4.57)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ( = 4.59), ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59
( = 4.59) รองลงมาคือ คือ ด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 (
= 4.56), ด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ( = 4.56)
ตารางที่ 3.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ในงานที่ 1ด้านงานป้องกันโรคติดต่อ ในราย
ด้าน
n = 100
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ระดับความพึง
ให้บริการ
พอใจ
S.D.
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน
4.55
0.60
มากที่สุด
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
4.58
0.58
มากที่สุด
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน
4.61
0.60
มากที่สุด
มีการให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
4.64
0.57
มากที่สุด
มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการ
4.59
0.58
มากที่สุด
มี ค าแนะน า/เอกสาร/เจ้ า หน้ า ที่ / ป้ า ยประกาศ อย่ า ง
4.62
0.56
มากที่สุด
เหมาะสม
มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ
4.58
0.57
มากที่สุด
รวม
4.59
0.58
มากที่สุด
ด้านช่องทางการให้บริการ
มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง
4.55
0.59
มากที่สุด
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
4.52
0.59
มากที่สุด
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพ
4.59
0.57
มากที่สุด
งาน
มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการ
4.60
0.56
มากที่สุด
รวม
4.56
0.57
มากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี
4.63
0.56
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส
4.57
0.59
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่
4.58
0.58
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามลาดับก่อน-หลัง
4.61
0.60
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
4.62
0.56
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
4.56
0.60
มากที่สุด
รวม
4.59
0.58
มากที่สุด

ตารางที่ 3.5 (ต่อ)
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ
สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด
มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์
ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ
มีน้าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
มีห้องน้าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก
มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ
รวม

n = 100
S.D.
4.49
4.52
4.55
4.60
4.66
4.57
4.56
4.54
4.56

0.59
0.57
0.62
0.56
0.55
0.59
0.57
0.57
0.57

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3.5 พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองสี่ ในงานที่ 1 ด้านงานป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับ ตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้ อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านมีการให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง อย่าง
ยุติธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ( = 4.64) รองลงมาคือการมีคาแนะนา/เอกสาร/
เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ( = 4.62) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
( = 4.55)
ด้านช่องทางการให้บริการสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านมีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ( = 4.60) รองลงมาคือด้านมีช่องทางเลือกการให้บริการที่
เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59( = 4.59)และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่า งชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 ( = 4.52)
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ สามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ( = 4.63) รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและ
รวดเร็วอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ( = 4.62) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือช่วยตอบข้อซักถามได้ เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
( = 4.56)

ด้านสิ่งอานวยความสะดวกสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านมีน้าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ( = 4.66) รองลงมาคือด้านที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ อยู่
ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ( = 4.60)และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านมีป้ายบอกทาง
หรือป้ายแสดงจุดให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ( = 4.49)
2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองสี่ ในงานที่ 2
ตารางที่ 3.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ในงานที่ 2 ด้านบริการรับชาระภาษี เช่น
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ ในภาพรวม
n = 100
ความพึงพอใจของประชาชน
ระดับความพึง
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ
พอใจ
S.D.
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
4.75
0.50
มากที่สุด
ด้านช่องทางการให้บริการ
4.73
0.49
มากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.83
0.43
มากที่สุด
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.82
0.44
มากที่สุด
รวม
4.78
0.47
มากที่สุด
จากตารางที่ 3.4 พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบาง
บาลในงานที่ 2 ด้านบริการรับชาระภาษี เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ( = 4.78)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.83 ( = 4.83) รองลงมาคือด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82
( = 4.82) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.73 ( = 4.73)
ตารางที่ 3.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ในงานที่ 2 ด้านบริการรับชาระภาษี เช่น
ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ ในรายด้าน
n = 100
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ระดับความพึง
ให้บริการ
พอใจ
S.D.
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน
4.76
0.53
มากที่สดุ
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
4.67
0.55
มากที่สุด
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน
4.75
0.52
มากที่สุด
มีการให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
4.79
0.49
มากที่สุด

มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการ
มี ค าแนะน า/เอกสาร/เจ้ า หน้ า ที่ / ป้ า ยประกาศ อย่ า ง
เหมาะสม
มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ
รวม
ด้านช่องทางการให้บริการ
มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพ
งาน
มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการ
รวม
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามลาดับก่อน-หลัง
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
รวม

ตารางที่ 3.7 (ต่อ)
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ
สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด
มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์
ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ
มีน้าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
มีห้องน้าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก
มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ
รวม

4.78
4.78

0.49
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

4.72
4.75

0.49
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.68
4.71
4.75

0.51
0.49
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.81
4.73

0.44
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

4.81
4.84
4.83
4.85
4.79
4.87
4.83

0.46
0.42
0.45
0.41
0.47
0.39
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

n = 100
S.D.
4.84
4.76
4.72
4.79
4.88
4.88
4.86
4.85
4.82

0.44
0.49
0.58
0.47
0.38
0.38
0.40
0.41
0.44

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3.7 พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองสี่ ในงานที่ 2 ด้านบริการรับชาระภาษี เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ ซึ่งสามารถ
พิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับ ตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้ อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านมีการให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง อย่าง
ยุติธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ( = 4.79) รองลงมาคือด้านมีอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ( = 4.78), ด้านมี
คาแนะนา/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78
( = 4.78), ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ( = 4.67)
ด้านช่องทางการให้บริการสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านมีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ( = 4.81) รองลงมาคือด้านมีช่องทางเลือกการให้บริการที่
เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ( = 4.75) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือด้านมีการให้บริการหลากหลายช่องทางอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 (
= 4.68)
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ สามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี อยู่ใน
ระดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ( = 4.87) รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค
ตามลาดับก่อน-หลังอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ( = 4.85) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด
คือ ด้านเจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ( =
4.79)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านน้าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ในระดับ มากที่สุด
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ( = 4.88) และด้านมีห้องน้าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ( = 4.88) รองลงมาคือด้านการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวกอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ( = 4.86) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านมีสื่อต่างๆ เพื่อ
บริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ( = 4.72)
3) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองสี่ ในงานที่ 3
ตารางที่ 3.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ
การให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองสี่ ในงานที่ 3 ด้ า นงานบริ ก ารด้ า น
สาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ในภาพรวม
n = 100
ความพึงพอใจของประชาชน
ระดับความพึง
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ
พอใจ
S.D.
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

4.63
4.61
4.70
4.69
4.65

0.54
0.56
0.52
0.47
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3.8 พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองสี่ ในงานที่ 3 ด้านรายได้และภาษีอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ( = 4.65)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.70 ( = 4.70) รองลงมาคือด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69
( = 4.69) และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ( =
4.63)และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.61 ( = 4.61)
ตารางที่ 3.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ
การให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองสี่ ในงานที่ 3 ด้ า นงานบริ ก ารด้ า น
สาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ในรายด้าน
n = 100
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ระดับความพึง
ให้บริการ
พอใจ
S.D.
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน
4.61
0.54
มากที่สุด
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
4.54
0.55
มากที่สุด
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน
4.63
0.56
มากที่สุด
มีการให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
4.68
0.54
มากที่สุด
มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการ
4.66
0.55
มากที่สุด
มีคาแนะนา/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่าง
4.67
0.55
มากที่สุด
เหมาะสม
มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ
4.62
0.54
มากที่สุด
รวม
4.63
0.54
มากที่สุด
ด้านช่องทางการให้บริการ
มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง
4.60
0.55
มากที่สุด
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
4.65
0.53
มากที่สุด
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพ
4.60
0.58
มากที่สุด
งาน
มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการ
4.60
0.58
มากที่สุด
รวม
4.61
0.56
มากที่สุด
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี
4.69
0.52
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส
4.71
0.51
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่
4.76
0.49
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามลาดับก่อน-หลัง
4.71
0.51
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
4.67
0.57
มากที่สุด
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
4.71
0.55
มากที่สุด
รวม
4.70
0.52
มากที่สุด

ตารางที่ 3.9 (ต่อ)
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ
สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด
มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์
ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ
มีน้าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
มีห้องน้าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก
มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ
รวม

n = 100
S.D.
4.64
4.62
4.64
4.74
4.80
4.79
4.67
4.65
4.69

0.57
0.58
0.61
0.52
0,47
0.47
0.53
0.53
0.47

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3.9 พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลคลองสี่ ในงานที่ 3ด้านงานบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะซึ่งสามารถ
พิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับ ตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้ อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านมีการให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง อย่าง
ยุติธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ( = 4.68) รองลงมาคือด้านมีคาแนะนา/เอกสาร/
เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ( = 4.67) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.54 ( = 4.54)
ด้านช่องทางการให้บริการสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ( = 4.65) รองลงมาคือด้านมีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/
สภาพงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ( = 4.60) และ ด้านมีอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ( = 4.60) และด้านมี
การให้บริการหลากหลายช่องทางอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ( = 4.60)
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ สามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้คา่ เฉลี่ยสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ( = 4.76) และรองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใสอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ( = 4.71) และด้านเจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอ
ภาค ตามลาดับก่อน-หลังอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ( = 4.71) และเจ้าหน้าที่ให้
คาแนะนาหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ( =4.71)

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ( = 4.67)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้คา่ เฉลี่ยสูงสุดคือด้านมีน้าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ( = 4.80)รองลงมาคือด้านมีห้องน้าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการอยู่ใน
ระดับ มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ( = 4.79) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านสถานที่ให้บริการ
มีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาดอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ( = 4.62)
4) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองสี่ ในงานที่ 4
ตารางที่ 3.10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ในงานที่ 4 ด้านงานประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในภาพรวม
n = 100
ความพึงพอใจของประชาชน
ระดับความพึง
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ
พอใจ
S.D.
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

4.81
4.77
4.90
4.90
4.84

0.51
0.53
0.37
0.40
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3.10 พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสี่ ในงานที่ 4 ด้านงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ( = 4.84)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้คา่ เฉลี่ยสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในะดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ( = 4.90) รองลงมาคือด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ( =4.81)และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือด้านช่องทางการให้บริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ( = 4.77)
ตารางที่ 3.11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ในงานที่ 4 ด้านงานประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรายด้าน
n = 100
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ระดับความพึง
ให้บริการ
พอใจ
S.D.
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน
4.90
0.41
มากที่สุด
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
4.79
0.49
มากที่สุด
มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน
4.84
0.48
มากที่สุด
มีการให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
4.74
0.66
มากที่สุด

มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการ
มีคาแนะนา/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสม

มีตู้รับความคิดเห็น/รับแบบประเมินการให้บริการ
รวม
ด้านช่องทางการให้บริการ
มีการให้บริการหลากหลายช่องทาง
มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน

มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการ
รวม
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเสมอภาค ตามลาดับก่อน-หลัง
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
รวม

ตารางที่ 3.11 (ต่อ)
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ
สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด
มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์
ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ
มีน้าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
มีห้องน้าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก
มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ
รวม

4.81
4.85
4.78
4.81

0.56
0.47
0.56
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.70
4.70
4.84
4.87
4.77

0.56
0.57
0.52
0.48
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.85
4.95
4.88
4.96
4.95
4.90

0.52
0.47
0.29
0.45
0.24
0.29
0.37

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

n = 100
S.D.
4.93
4.80
4.81
4.94
4.92
4.95
4.93
4.97
4.90

0.32
0.51
0.56
0.44
0.38
0.29
0.32
0.41
0.40

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3.11 พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ตาบลคลองสี่ในงานที่ 4 ด้านงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้
ดังนี้
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริ การสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับ ตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้ อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการให้บริการเป็นระบบและขั้นตอนอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 ( = 4.90) รองลงมาคือด้านมีคาแนะนา/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้าย

ประกาศ อย่างเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ( = 4.85) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยสุดคือ ด้านมีการให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม อยู่ในระดับมากี่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.74 ( = 4.74)
ด้านช่องทางการให้บริการสามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านมีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ( = 4.87) รองลงมาคือ ด้านมีช่องทางเลือกการให้บริการที่
เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ( = 4.84) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านมีการให้บริการหลากหลายช่องทาง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
( = 4.70),ด้านมีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.70 ( = 4.70)
ด้านเจ้าหน้าผู้ให้บริการ สามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับ ตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้คา่ เฉลี่ยสูงสุดคือด้านเจ้าหน้าที่บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว อยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 ( = 4.96)รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจ
ใส่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 ( = 4.95),ด้านเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือช่วยตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 ( = 4.95) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
สุดด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82
( = 4.82)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก สามารถจาแนกระดับความพึงพอใจเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านมีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.97 ( = 4.97)รองลงมาคือด้านมีห้องน้าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 ( = 4.5)และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดด้านสถานให้บริการมีบรรยากาศที่
เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ( = 4.80)
3.5 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการใน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
ตารางที่ 3.12 แสดงค่าร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ ในภาพรวมและรายด้าน
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของประชาชน
ระดับ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ
คะแนน
(ร้อยละ)
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
93.80
9
ด้านช่องทางการให้บริการ
93.20
9
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
95.00
9
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
94.80
9
รวม
94.20
9

จากตารางที่ 3.12 พบว่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ94.20
ระดับคะแนนที่ได้ คือ 9คะแนน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกด้านโดย
เรียงลาดับค่าร้อยละจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการร้อยละ95.00 และรองมา คือ ด้าน
สิ่งอานวยความสะดวกร้อยละ94.80 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการร้อยละ93.80และด้านที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านช่องทางการให้บริการร้อยละ93.20
3.6 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการใน
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ จาแนกตามงานที่ประชาชนผู้รับบริการติดต่อขอรับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองสี่
ตารางที่ 3.13 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาแนกตามงานที่
ประชาชนผู้รับบริการติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ระดับ
งานที่ให้บริการ
คะแนน
ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ
งานที่ 1 ด้านงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4.57
91.40
9
งานที่ 2 ด้านบริการรับชาระภาษี เช่น ภาษี
10
4.78
95.60
โรงเรือน ภาษีปา้ ย ภาษีบารุงท้องที่
งานที่ 3 ด้านงานบริการด้านสาธารณูปโภค
เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ
งานที่ 4ด้า นงานประชาสั มพั นธ์ และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร

4.65

93.00

9

4.84

96.89

10

จากตารางที่ 3.13 พบว่าประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการงานต่างๆจาแนกตาม
งานที่ให้บริการโดยเรียงลาดับร้อยละความพึงพอใจจากมากที่สุดไปหาน้อย ได้ดังนี้
1. งานที่ 4ด้านงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนผู้รับบริการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ96.89และงานที่ 2 ด้านบริการรับชาระภาษี เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษี
ป้าย ภาษีบารุงท้องทีป่ ระชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ95.60
2. งานที่ 3 ด้านงานบริการด้านสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ93.00 และงานที่ 1 ด้านงานป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ91.40
3.6 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆจากคาถามปลายเปิด
ไม่มีผู้ที่เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ
3.7 ข้อเสนอแนะจากคณะผู้วิจัย
3.7.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ถึงแม้ว่าผลการวิจัยจะพบว่ าองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ มีปัจจัยที่ครบถ้วนที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการแต่มีสิ่งที่ควรจะปรับปรุงเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เพิ่มมากขึ้นคือ ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการจากหน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการให้แก่ประชานชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการ

จัดทาป้ายประกาศติดตั้งหรือการประกาศในสื่อออนไลท์ อาทิ เวปไชค์หรือเฟสบุ๊คของหน่วยงาน เกี่ยวกับการ
กาหนดวันเวลาดาเนินการ เรื่อง การปรับปรุงหรือซ่อมประปาในพื้นที่ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อประชนชนที่
ได้รับผลกระทบจะได้รับทราบและเตรียมตัวอย่างเหมาะสม
3.7.2 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรเพิ่มระยะเวลาจัดทาวิจัยให้เริ่มตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2) ควรศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการของบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ อย่างเป็นระบบ
3) ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
4) ควรศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลคลองสี่ อย่างเป็นระบบ
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ภาคผนวก

ภาคผนวกก.
ภาพกิจกรรมการดาเนินงาน

ภาคผนวกข.
แบบสอบถาม

แบบสอบถามสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านตามความเป็นจริง
 ชาย
 หญิง
 เพศที่สาม/เพศทางเลือก
1. เพศ
2. อายุ

ต่ากว่า 24 ปี
45-54 ปี

25-34 ปี
 55-64 ปี

3. ระดับการศึกษา

 ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาโท

 มัธยมศึกษาตอนต้น
 อนุปริญญา/ปวส./ปวท.
 ปริญญาโท
อื่นๆ .................................

4. อาชีพ

 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป
 เกษตรกรรม/ประมง
 นักเรียน/นักศึกษา
 อื่นๆ ระบุ .......................

 พนักงานบริษัท
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ
เกษียณ/ข้าราชการบาเหน็จ,บานาญ
ว่างงาน

5. รายได้ต่อเดือน

 ต่ากว่า 3,000 บาท
 5,001 - 10,000 บาท
 20,001 บาทขึ้นไป

 3,001 - 5,000 บาท
 10,001 - 20,000 บาท

6. งานที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)





งานที่ 1 .....................................................
งานที่ 2 .....................................................
งานที่ 3 .....................................................
งานที่ 4 .....................................................

7. ท่านเคยมาขอรับบริการงานในข้อ 6 กี่ครั้งต่อปี
 น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี
 3 - 5 ครั้งต่อปี
มากกว่า 5 ครั้งต่อปี

35-44 ปี
 65 ปีขึ้นไป

แบบสอบถามสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่ อาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คาชี้แจง โปรดระบุงานที่ต้องการประเมินความพึงพอใจ
 งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 งานที่ 4

โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ข้อความ
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
1. การให้บริการเป็นระบบและขั้นตอน
2. มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
3. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน
4. มีการให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
5. มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการ
6. มีคาแนะนา/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างเหมาะสม
7. มีตู้รับความคิดเห็น / รับแบบประเมินการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง
2. มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน
3. มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน
4. มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยสาหรับให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ในงานที่บริการเป็นอย่างดี
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นและเอาใจใส่

ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามลาดับก่อน –หลัง
5. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว
6. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
ข้อความ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. มีป้ายบอกทางหรือป้ายแสดงจุดให้บริการ
2. สถานที่ให้บริการมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด
3. มีสื่อต่างๆ เพื่อบริการ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์
4. ที่นั่ง/บริเวณรอรับบริการเหมาะสมและเพียงพอ
5. มีน้าดื่มสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
6. มีห้องน้าสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ
7. การเดินทางมาติดต่อขอรับบริการสะดวก
8. มีที่จอดรถสะดวกสบายและเพียงพอ

ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ
โปรดให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

ภาคผนวกค.
ตัวอย่างบุคคลที่มีความพึงพอใจต่อการบริการ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ภาคผนวกง.
รายชื่อคณะผูด้ าเนินการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
2. อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
3. ผู้ช่วยศษสตราจารย์ ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
4. อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ
5. อาจารย์พรรณวิภา แพงศรี
6. อาจารย์อัจจิมา มั่นทน
7. รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
8. อาจารย์ ดร.สุเทพ บุญซ้อน
9. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
10.อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
11. อาจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ
12. อาจารย์ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
13. อาจารย์เทวพงษ์ พวงเพชร
14. อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์
15. อาจารย์วุฒิชัย สายบุญจง
16. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
17. อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล
18. อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ
19. อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข
20. นางสาวจันทิมา ทามี
21. นางสาวอัจฉราพรรณ แก้วอินทร์ชัย
22. นางสาวจิดาภา หวังกาญจน์
23. นางสาววิกานดา นูหว้า
24. นายสหัสชัย วุฒิพรม
25. นายอภิสิทธิ์ บุญจันทึก

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
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