
ค ำน ำ 
 
 ปัจจุบันการพัฒนาท้องถ่ินถือเป็นยุทธศาสตรส์  าคัญในการพัฒนาประเทศ  ประเทศ 
จะพัฒนาไดต้อ้งเริ่มจากการพฒันาจากฐานรากใหมี้ความเขม้แข็ง  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกลชิ้ดกับประชาชนมากท่ีสุด  เพราะมีอ านาจหนา้ท่ีท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
สมัพนัธก์ับประชาชนทัง้ทางดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  และการสง่เสรมิคุณภาพชีวิต  ซึ่งใน
การพฒันาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินนัน้
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งรบัทราบระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ  
เพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาการท างานใหมี้ประสทิธิภาพสงูสดุ 
 ดังนั้นส  านักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.)  
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
(ก.อบต.)  ไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัจึงตอ้งมีการประเมินความพงึพอใจจากประชาชนในการเขา้รบั
บริการสาธารณะด้านต่างๆ  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันได้แก่   ความพึงพอใจ  
ดา้นกระบวนการขัน้ตอนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทางการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจ
ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  เพราะความพึงพอใจ
ของประชาชนเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัในการประเมินและการพฒันาคณุภาพของการใหบ้ริการ
สาธารณะ  เก่ียวกับลกัษณะงานของการใหบ้ริการดา้นต่างๆ  เช่น  ดา้นปกครอง  ดา้นทะเบียน  
ด้านโยธา  ด้านสิ่งแวดลอ้มและสุขาภิบาล  ด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ   
ดา้นการศึกษา  ดา้นเทศกิจ  ดา้นรายไดห้รอืภาษี  ดา้นพฒันาชุมชนและสวสัดิการสงัคม  และดา้น
สาธารณสขุ  เป็นตน้ อนัจะสามารถน าผลการประเมินไปท าการปรบัปรุงคณุภาพบรกิาร  การรกัษา
ระดบัคุณภาพการบริการ  และการใชป้ระโยชนข์องขอ้มูลในการปรบัปรุงการด าเนินงานใหดี้ยิ่งขึน้  
ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนมากท่ีสดุ 
 ทา้ยนี ้ คณะผูป้ระเมินขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคสว่นใหก้ารด าเนินการ
ประเมินความพงึพอใจส  าเรจ็ลลุว่ง มา  ณ  ท่ีนีด้ว้ย 
 
 
 

คณะส ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  มหาวิทยาลยันเรศวร 
2655 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

 การประเมินความพงึพอใจในการใหบ้รกิารประชาชนขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  
อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวดัพิษณุโลก  มีจุดมุ่งหมายของการประเมิน  1) เพื่อส  ารวจประเมินระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารบับริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  2) เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
ของประชาชน  ท่ีมีต่อความพึงพอใจของประชาชนผูม้าใช้บริการมีต่อการบริการขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร  ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินครัง้นี ้ คือ  ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  ประกอบไปด้วย  หมู่ ท่ี 1  บ้าน 
สวนป่าน  หมู่ท่ี 2  บา้นหนองปลิง  หมู่ท่ี 3  บา้นท่างาม  หมู่ท่ี 4  บา้นใหม่ใต ้ หมู่ท่ี 5  บา้นยาง   
หมู่ ท่ี  6  บ้านเขาไร่ศรีราชา  หมู่ ท่ี  7  บ้านใหม่ เหนือ  หมู่ ท่ี  8  บ้านวังหนองแดง  หมู่ ท่ี  9 
บ้านปักตามี  หมู่ ท่ี 10  บ้านหัวคงคา  หมู่ ท่ี 11  บ้านหัววัง  หมู่ ท่ี 12  บ้านวังเจ๊ก  หมู่ ท่ี 13   
บา้นหนองสลงุ  จ านวน  5,325  คน 
 กลุม่ตวัอยา่ง  กลุม่ตวัอย่างในการประเมินครัง้นี ้ คือ  กลุม่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ี
องคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  ท่ีมารบับริการดา้นตา่งๆ  คือ  1) งานดา้นโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสรา้ง  2) งานด้านการศึกษา  3) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4) งานดา้นสาธารณสขุ  ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 ทัง้นี ้ในช่วงเวลาปัจจุบันยังพบผูติ้ดเชือ้รายใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชือ้โคโรน่า  2019  หรือ Covid-19 คณะผูป้ระเมินฯ จึงขอปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
การแพรร่ะบาดของโรค โดยวิธีเวน้ระยะหา่งทางสงัคม (Social Distancing) ดว้ยวิธีการเก็บส  ารวจ 
รวบรวมขอ้มูล การใชแ้บบสอบถามออนไลน ์(Qr Code) เพื่อสะดวกรวดเร็วในการเก็บส  ารวจ และ
รวบรวมขอ้มลู และเป็นการรกัษามาตรการและเพื่อความปลอดภยัทัง้ผูป้ระเมินฯ และผูใ้หข้อ้มลู 
 จ านวน  176  คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรประเมิน  กำรวิเครำะหข้์อมูลและเขียนรำยงำนสรุป 

สว่นท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของประชาชน 
สว่นท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อองคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  อ าเภอ 

วดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก ประกอบดว้ย  
 2.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  

ช่อ งทางการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้า ท่ีผู ้ให้บ ริการ  และความพึงพอใจ  
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นโยธา การขออนญุาตปลกูสิ่งก่อสรา้ง 

 2.2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ 
ช่อ งทางการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้า ท่ีผู ้ให้บ ริการ  และความพึงพอใจ  
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นการศกึษา 
  2.3 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผู ้ใหบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นเทศกิจหรอืปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั 
  2.4 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ช่อ งทางการให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้า ท่ีผู ้ให้บ ริการ  และความพึงพอใจ  
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นสาธารณสขุ 
 
 
 
   
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 สว่นท่ี 3 แสดงคา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอ้ยละ ความพงึพอใจทัง้หมด 

เฉพำะด้ำนที่ได้รับบริกำร   𝒙 S.D. 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรในภำพรวมทั้งหมด 4.51 0.65 89.94 8 
 

แบบสอบถามออนไลน ์
ส ารวจความพงึพอใจของประชาชนผูร้บับรกิารตามตวัชีว้ดัท่ี 1มิติท่ี2 ดา้นคณุภาพ 
การใหบ้รกิาร ประจ าปี งบประมาณ 2565 ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม 

อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 สรุปผลกำรประเมิน  การสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผูร้บับรกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก  ดงันี ้
 ลักษณะทั่ วไปของผู้รับบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอ 
วัดโบสถ ์ จังหวัดพิษณุโลก  พบวา่  
 - สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ  58.50 

 
 
 - สว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง  41 - 50  ปี  คิดเป็นรอ้ยละ  64.40 

 
  
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

- ระดบัการศกึษาสงูสดุสว่นใหญ่  คือ  ประถมศกึษา  คิดเป็นรอ้ยละ  59.10 

 
 
 - สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  คิดเป็นรอ้ยละ  49.40 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 - สว่นใหญ่ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารต่างๆ  จากการผูน้  าชุมชน/เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว  
คิดเป็นรอ้ยละ  100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 



กำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำรับบริกำรด้ำนคุณภำพ 
กำรให้บริกำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอวัดโบสถ ์จังหวัดพิษณุโลก 

 

1. งำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกส่ิงก่อสร้ำง 
  - ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.41  S.D.= 0.74  คิดเป็นรอ้ยละ  88.30 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.48  S.D.= 0.66  คิดเป็นรอ้ยละ  89.66 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄) = 4.58  S.D.= 0.62  คิดเป็นรอ้ยละ  91.59 
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.49  S.D.= 0.65  คิดเป็นรอ้ยละ  89.77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 2. งำนด้ำนกำรศึกษำ 
  - ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.52  S.D.= 0.62  คิดเป็นรอ้ยละ  90.34 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.53  S.D.= 0.63  คิดเป็นรอ้ยละ  90.57 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄) = 4.57  S.D.= 0.62  คิดเป็นรอ้ยละ  91.36 
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.53  S.D.= 0.65  คิดเป็นรอ้ยละ  90.57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 3. งำนด้ำนเทศกิจหรือป้องกันบรรเทำสำธำรณภยั 
  - ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.41  S.D.= 0.74  คิดเป็นรอ้ยละ  87.73 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.47  S.D.= 0.66  คิดเป็นรอ้ยละ  88.98 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄) = 4.59  S.D.= 0.62  คิดเป็นรอ้ยละ  91.25 
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.49  S.D.= 0.62  คิดเป็นรอ้ยละ  89.32 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 4. งำนด้ำนสำธำรณสุข 
  - ความพึงพอใจดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.48  S.D.= 0.67  คิดเป็นรอ้ยละ  89.09 
  - ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.51  S.D.= 0.66  คิดเป็นรอ้ยละ  89.77 
  - ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  ( x̄) = 4.59  S.D.= 0.62  คิดเป็นรอ้ยละ  91.36 
  - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวมมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  (x̄) = 4.50  S.D.= 0.67  คิดเป็นรอ้ยละ  89.43 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 ผลกำรประเมินโดยภำพรวมทุกด้ำน  พบวา่  ความพงึพอใจของประชาชนผูร้บับรกิาร
ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวัด
พิษณุโลก  ดงันี ้  

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีต่องานดา้นโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสรา้ง  (x̄) = 4.49  S.D. = 0.67  
รอ้ยละ  89.83 
 2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึ งพอใจต่อ  
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นการศกึษา  (x̄) = 4.54  S.D. = 0.63  รอ้ยละ  90.71 
 3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทาง  
การให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย  
ความสะดวก  ท่ีมีต่องานดา้นเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  (x̄) = 4.49  S.D. = 0.66  
รอ้ยละ  89.32 

 4. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทาง  
การให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย  
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นสาธารณสขุ  (x̄) = 4.52  S.D. = 0.65  รอ้ยละ  89.91 
 
 มีผลสรุปคะแนนรวมเป็นร้อยละ  89.94  เมื่อเปรียบเทียบเป็นระดับคะแนนมีค่ำ
เท่ำกับ  8  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89.83

90.71

89.32

89.91

งานดา้นโยธา การขออนญุาตปลกู
ส่ิงก่อสรา้ง

งานดา้นการศกึษา

งานดา้นเทศกิจหรอืป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั

งานดา้นสาธารณสขุ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

บทคัดย่อ 
 
ช่ือเร่ือง รายงานส ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิารตามตวัชีว้ดั

ท่ี  1  มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิารขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก
ปีงบประมาณ  2655 

ผู้วิจัย มหาวิทยาลยันเรศวร 
หัวหน้ำโครงกำร ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง 
  
  
  

บทคัดย่อ 
 
 การประเมินความพึงพอใจการใหบ้ริการประชาชนขององคก์ารบริหารสว่นต าบลท่างาม  
อ าเภอวดัโบสถ ์ จังหวดัพิษณุโลก  มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดงันี ้ 1) เพื่อส  ารวจประเมินระดบั
ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารบับริการด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่างาม  อ าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  2) เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
ของประชาชน  ท่ีมีต่อความพึงพอใจของประชาชนผูม้าใช้บริการมีต่อการบริการขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลทา่งาม  อ าเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินครัง้นี ้ คือ  ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพืน้ท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ า เภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุ โลกประกอบไปด้วย  
หมู่ ท่ี 1  บ้านสวนป่าน  หมู่ ท่ี 2  บ้านหนองปลิง  หมู่ ท่ี 3  บ้านท่างาม  หมู่ ท่ี 4  บ้านใหม่ใต ้  
หมู่ท่ี 5  บา้นยาง  หมู่ท่ี 6  บา้นเขาไรศ่รีราชา  หมู่ท่ี 7  บา้นใหม่เหนือ  หมู่ท่ี 8  บา้นวงัหนองแดง  
หมู่ท่ี 9  บา้นปักตามี  หมู่ท่ี 10  บา้นหวัคงคา  หมู่ท่ี 11  บา้นหวัวงั  หมู่ท่ี 12  บา้นวงัเจ๊ก  หมู่ท่ี 13  
หนองสลงุ  จ านวน  5,325 คน 
 
 
 
 



รบัรองผลการประเมิน 

 
 

(ดร.ปรญิญา  สรอ้ยทอง) 
หวัหนา้โครงการส  ารวจประเมินความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
ตามตวัชีว้ดัท่ี  1 มิติท่ี  2  มิติดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร 

 ทัง้นี ้ จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้โคโรนา่ 2019 หรอื  Covid-19 ในช่วง
เวลาท่ีผ่านมา พบผูติ้ดเชือ้รายใหม่และผูเ้สียชีวิตเป็นจ านวนมากและอย่างต่อเน่ือง   จึงใช้การ
ส  ารวจโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เพื่อเป็นการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social distancing) 
จ านวนทัง้สิน้ จ านวน  176  คน   
 สรุปภำพรวมผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรจำกองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำงำม  อ ำเภอวัดโบสถ ์ จังหวัดพิษณุโลก  คือ   
  

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อ  
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีต่องานดา้นโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสรา้ง  (x̄) = 4.49  S.D. = 0.67  
รอ้ยละ  89.83 
 2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ความพึ งพอใจต่อ  
ช่องทางการใหบ้รกิาร  ความพงึพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิาร  และความพึงพอใจดา้นสิ่งอ านวย
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นการศกึษา  (x̄) = 4.54  S.D. = 0.63  รอ้ยละ  90.71 
 3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทาง  
การให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย  
ความสะดวก  ท่ีมีต่องานดา้นเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  (x̄) = 4.49  S.D. = 0.66  
รอ้ยละ  89.32 

 4. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ  ความพึงพอใจต่อช่องทาง  
การให้บริการ  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู ้ให้บริการ  และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย  
ความสะดวก  ท่ีมีตอ่งานดา้นสาธารณสขุ  (x̄) = 4.52  S.D. = 0.65  รอ้ยละ  89.91 
 
 มีผลสรุปคะแนนรวมเป็นร้อยละ  89.94  เมื่อเปรียบเทียบเป็นระดับคะแนนมีค่ำ
เท่ำกับ  8  คะแนน 
 
 
 
 

 
 



คณะทีป่รึกษำ 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.ศรนิทรทิ์พย ์แทนธานี  อธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร  
2. ดร.พิสุทธิ์  อภิชยกุล     รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
       และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

   ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี 
    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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