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ค าน า 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2542  ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ไว้ใน

หมวดที่  2  มาตรา 17  ภายใต้บังคับของมาตราที่ 16  โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะ   

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นบริหารกิจการในเขตจังหวัด  และประสานโครงการพัฒนาในกรณีที่เกิน

ศักยภาพการด าเนินงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล หรือกรณีที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วน

ต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาและให้มีการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ

ปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง   

  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   จึงได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อภารกิจการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปี  พ.ศ.2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความ

พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ว่าสามารถ

ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด  ทั้งนี้   เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการ

ประเมินผลมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น  อันจะน าไปสู่การจัดบริการสาธารณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

ได้มากยิ่งขึ้น 

   ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ  กองแผนและงบประมาณ หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ฉบับนี้ จะเป็น

ประโยชน์ส าหรับผู้สนใจ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  

 

 

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ 
กองแผนและงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์หลัก  3  ประการ              

คือ 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร  2) เพ่ือศึกษาปัญหา ความต้องการ  และข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  3) เพ่ือน าผลที่ได้จากประเมิน มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น  การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในครั้งนี้  ได้ท าการ   

สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ

ของประชาชน  โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ซึ่ง

เป็นผู้มารับบริการงานต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  จ านวน  387  คน  ในห้วงเดือน

มีนาคม - พฤษภาคม 2562  โดยมีขอบเขตภารกิจงานบริการสาธารณะที่ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ    

รวมทั้งหมด 4 งานบริการ  ได้แก่  ด้านการศึกษา – 1) งานบริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park  , 

ด้านกีฬา – 2) งานบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ,    ด้านการจัดเก็บรายได้ – 

3) งานบริการของกองคลัง อบจ.สมุทรสาคร  และ 4) งานบริการของกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสาคร  

โดยประเมินความพึงพอใจของประชาชนในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ         

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   และ 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

  ผลการส ารวจพบว่า   

▪ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร     

ในภาพรวมทั้ง  4  งานบริการ  อยู่ในระดับ มาก  (x̄ = 4.15 )  คิดเป็นร้อยละ 83.00  เมื่อพิจารณาแยกตาม

ภารกิจ สามารถเรียงคะแนนความพึงพอใจจาก มากไปหาน้อย  ได้ดังนี ้

   1. งานบริการของกองคลัง อบจ.สมุทรสาคร ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่สุด  (x̄  =  4.61 )   คิดเป็นร้อยละ  92.20 

    2. งานบริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร  SK Park ประชาชนมีความพึงพอใจ         
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  ( x̄  =  4.33 )  คิดเป็นร้อยละ  86.60 
     3. งานบริการของกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสาคร ประชาชนมีความพึงพอใจ         
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก   ( x̄  =  4.23 )   คิดเป็นร้อยละ  84.60 

    4. งานบริการสนามกีฬาของ อบจ.สมุทรสาคร ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง  ( x̄  =  3.43 )   คิดเป็นร้อยละ  68.60 
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▪ ตารางสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปี  2562 
 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

งานบริการ 

งานบริการ 
อุทยานการเรียนรู้

สมุทรสาคร  
SK Park 

งานบริการสนาม
กีฬาของ  

อบจ.สมุทรสาคร 

งานบริการของ 
กองคลัง  

อบจ.สมุทรสาคร 

งานบริการของ 
กองพัสดุและ

ทรัพย์สิน  
อบจ.สมุทรสาคร 

รวมแต่ละด้าน 

ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการและขั้นตอน

การให้บริการ 

4.29 
มาก 

(85.80 %) 

3.39 
ปานกลาง 
(67.80 %) 

4.83 
มากที่สุด 

(96.60 %) 

4.27 
มาก 

(85.40 %) 

4.19 
มาก 

(83.80 %) 

ความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 

4.36 
มาก 

(87.20 %) 

3.55 
มาก 

(71.00 %) 

4.83 
มากที่สุด 

(95.40 %) 

4.26 
มาก 

(85.20 %) 

4.25 
มาก 

(85.00 %) 

ความพึงพอใจด้าน 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

4.35 
มาก 

(87.00 %) 

3.34 
ปานกลาง 
(66.80 %) 

4.16 
มาก 

(83.20 %) 

4.17 
มาก 

(83.40 %) 

4.01 
มาก 

(80.20 %) 
 
            รวม 
 

4.33 
มาก 

3.43 
ปานกลาง 

4.61 
มากที่สุด 

4.23 
มาก 

4.15 
มาก 

ร้อยละของระดับ 
ความพึงพอใจ 

86.60 % 68.60 % 92.20 % 84.60 % 83.00 % 
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  ▪ สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ 

   ประชาชนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร   จ านวน  4  งานบริการ ดังนี้ 

 ด้านการศึกษา 

  1. งานบริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)  ควรขยายเวลาในการเปิดให้บริการ

มากขึ้น เช่น เปิดถึงเวลา 20.00 น. เพ่ือให้บริการแก่นักเรียน,นักศึกษา ควรปรับปรุงห้องน้ าให้อยู่ในสภาพใช้

งานได้  ควรเพ่ิมประเภทของหนังสือให้มีความหลากหลาย ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เช่น หนังสือด้านวิชาการ    

สารคดี รวมถึงลักษณะของหนังสือควรมีภาพประกอบเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น และการให้บริการ

สถานที่จอดรถซึ่งไม่เพียงพอกับผู้ใช้งาน 

 ด้านกีฬา 
  2. งานบริการสนามกีฬาของ อบจ.สมุทรสาคร  ควรปรับปรุงด้านสถานที่และสิ่งอ านวย

ความสะดวก เช่น เพ่ิมจ านวนห้องน้ าให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ  ห้องน้ าไม่สะอาดเวลาฝนตกมีน้ าท่วมขัง   

อยากให้ขยายลู่วิ่งเพ่ิมข้ึน  และควรปรับปรุงพ้ืนสนามให้อยู ่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน  

 ด้านการจัดเก็บรายได้  

  3. งานบริการของกองคลัง อบจ.สมุทรสาคร (การช าระภาษี/รับเช็ค)  ควรน าระบบ

ออนไลน์มาใช้ในการช าระภาษี เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ  ส่วนด้านสถานที่ให้บริการ     

ควรเพ่ิมจ านวนเก้าอ้ีส าหรับผู้มานั่งรอช าระภาษีที่ อบจ.ให้มากขึ้น และควรปรับปรุงเรื่องห้องสุขาที่ช ารุดให้ใช้

งานได้อย่างสะดวก และควรมีจุดบริการน้ าดื่ม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ   

  4. งานบริการของกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสาคร (การจัดซื้อจัดจ้าง)   

- 
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บทที่ 1   

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.2542  ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด ไว้ในหมวดที่  2  มาตรา 17  ภายใต้บังคับของมาตราที่ 16  โดยให้มีอ านาจและหน้าที่จัดระบบบริการ

สาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นบริหารกิจการในเขตจังหวัด  และประสานโครงการพัฒนาใน

กรณีที่เกินศักยภาพการด าเนินงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล หรือกรณีที่เทศบาลและองค์การ

บริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้   นอกจากนี้   กระทรวงมหาดไทย ยังได้ออกระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา  และให้มี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา แก้ไข  หรือปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะได้ตรงกับความต้องการของ

ประชาชน  และมีการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง   

   เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความ

สอดคล้องกับแนวทางการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่งให้ความส าคัญกับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สาธารณะและคุณภาพการให้บริการสาธารณะ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดให้มีการประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนต่อภารกิจการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

  2) เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   
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3. ขอบเขตการประเมิน 
   ขอบเขตประชากร  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัย

อยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 387 คน 

   ขอบเขตเนื้อหา  ในการประเมินผลความพึงพอใจครั้งนี้ อาศัยเกณฑ์การประเมินจากตัวชี้วัด

ตามมิติคุณภาพที่ก าหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มาเป็นกรอบในการประเมิน

ตามภารกิจ ซึ่งได้มีการก าหนดไว้ จ านวน 3 ด้าน ดังนี้    

   1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ   

   2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    

   3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   

  ขอบเขตเวลา  ระยะเวลาด าเนินการเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2562 

  ขอบเขตงานบริการ จ านวน 4  งานบริการ  ดังนี้ 

  ด้านการศึกษา 

1) งานบริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK/Park / กองการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

  ด้านกีฬา 

2) งานบริการสนามกีฬาของ อบจ.สมุทรสาคร/กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

  ด้านการจัดเก็บรายได ้

3) งานบริการของกองคลัง อบจ.สมุทรสาคร (การช าระภาษี/รับเช็ค) 

4) งานบริการของกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสาคร (การจัดซื้อจัดจ้าง) 

4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1) ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 4 งานบริการ 

  2) ท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานด้านการ

จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

  3) สามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ

จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 

วิธีการด าเนินการ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ▪ ประชากร   

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสมุทรสาคร   

  ▪ กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) จากประชาชนที่เข้ามาใช้ 

บริการหรือได้รับบริการนอกสถานที่ในช่วงเวลาที่ก าหนด  จ านวน  387  ตัวอย่าง   

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ใช้สอบถามผู้ที่เคยรับบริการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  387  ตัวอย่าง  โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น       

3  ตอน  ดังนี้ 

  ตอนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยเป็นค าถามปลายปิด

จ านวน  4  ข้อ ที่มีค าตอบให้เลือกตอบ  และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเพียงค าตอบเดียวที่ตรงตามความเป็น

จริงของผู้ตอบมากท่ีสุด 

  ตอนที่ 2 เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับ

บริการ  เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ  โดยก าหนดเกณฑ์     

ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้  

  พึงพอใจน้อยที่สุด  ให้ระดับค่าคะแนน  1 

  พึงพอใจน้อย    ,,   2 

  พึงพอใจปานกลาง   ,,   3 

  พึงพอใจมาก    ,,   4 

  พึงพอใจมากที่สุด    ,,   5 
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  ซึ่งการส ารวจข้อมูลในตอนที่ 2  นี้  จะแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ  โดยเรียงจาก

น้อยไปหามาก  คือ  พึงพอใจน้อยที่สุด , พึงพอใจน้อย , พึงพอใจปานกลาง , พึงพอใจมาก , พึงพอใจมากที่สุด    

  ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลค าถามปลายเปิดเพ่ือสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก  

ประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จะด าเนินการโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้แก่

ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่ที่มารับบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

ได้แก่ การให้บริการด้านการศึกษาอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park  , การให้บริการด้านสนามกีฬาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร , การให้บริการของกองคลัง อบจ.สมุทรสาคร และการให้บริการของกอง

พัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสาคร โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  และให้ทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการเก็บ

และรวบรวมข้อมูลเพื่อมาท าการประมวลผลและจัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน 

  ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มเลือก  จะใช้วิธีการ 2 อย่าง ตามแต่กรณีที่เกิดขึ้น  ดังนี้  

1) ในกรณีประชาชนที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างสามารถท าความเข้าใจ และตอบแบบสอบถาม  

เองได้ ก็จะให้ผู้นั้นด าเนินการกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง  โดยผู้เก็บข้อมูลจะเป็นผู้ตรวจสอบแบบสอบถามที่

ได้กลับคืนมาว่าผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้ครบถ้วนหรือไม่  ถ้าไม่ครบถ้วน  ผู้เก็บข้อมูลจะได้ซักถามเพ่ิมเติม

เพ่ือให้ได้ค าตอบครบถ้วนตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 

2) ในกรณีประชาชนที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างไม่สะดวก  หรือไม่สามารถกรอกแบบสอบ  

ถามด้วยตนเองได้ครบถ้วน  ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลก็จะอ่านค าถามทุกข้อทุกตอนให้ผู้ตอบได้ฟัง  และบันทึก

ค าตอบลงในแบบสอบถามอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมา 

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562 

5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

  การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Description analysis)  ตามรายละเอียด

ของข้อมูลที่ได้มาจากการแจกแบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์เชิงปริมาณ  โดยวิธีการทางสถิติ พ้ืนฐานด้วยการ

ค านวณหาค่าอัตราส่วนร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลี่ย (mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation : S.D.)  ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพ่ือบ่งชี้และยืนยันผลการประเมินให้เที่ยงตรง

มากยิ่งขึ้น  และน าเสนอในรูปตารางสถิติ  ในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  จะด าเนินการรวบรวม

และสรุปเป็นประเด็นและน าเสนอในรูปแบบการพรรณนา  
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โดยมีเกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจจากน้อยไปหามาก  ดังนี้  

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.00 – 1.50  น้อยที่สุด 1 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.51 – 2.50  น้อย 2 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  2.51 – 3.50  ปานกลาง 3 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  3.51 – 4.50  มาก 4 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  4.51 – 5.00  มากที่สุด 5 
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บทที่ 3   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ผลการศึกษาข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 387  ราย  

โดยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักทางสถิติและวิชาการ  ซึ่งน าเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูล  ได้ดังนี้  

  ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 

  ตอนที่ 3 ผลการศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่รับบริการจากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ▪ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตาม เพศ 

เพศ     จ านวน (คน)      ร้อยละ 

ชาย 168 43.41 

หญิง 219 56.59 

รวม 387 100.00 
   

  จากตารางที่ 1  พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 387 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ  56.59  และเพศชาย จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 43.41 
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  ▪ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม อายุ 

ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตาม อายุ 

อายุ     จ านวน (คน)      ร้อยละ 

น้อยกว่า 20 ปี 29 7.50 
20 – 30 ปี 91 23.51 
31 – 40 ปี 102 26.36 
41 – 51 ปี 79 20.41 
51 – 60 ปี 64 16.54 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 22 5.68 
รวม 387 100.00 

   

  จากตารางที่ 2  พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 102 คน       

คิดเป็นร้อยละ 26.36 รองลงมาคืออายุ 20 – 30 ปี  จ านวน 91 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.51 และผู้ตอบแบบสอบถามอายุ

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ านวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.68  มีจ านวนน้อยที่สุด 

  ▪ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม ระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตาม ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา          จ านวน (คน)      ร้อยละ 

ประถมศึกษา 30 7.75 

มัธยมศึกษา/เทียบเท่า 96 24.81 

อนุปริญญา/เทียบเท่า 61 15.76 

ปริญญาตร ี 163 42.12 

สูงกว่าปริญญาตร ี 32 8.27 

อื่น ๆ 5 1.29 

รวม 387 100.00 
   

จากตารางที่ 3  พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา  ระดับปริญญาตรี จ านวน 163 คน 

คิดเป็นร้อยละ 42.12 รองลงมา มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า  จ านวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.81    
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  ▪ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม อาชีพประจ า 

ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตาม อาชีพประจ า 

สถานภาพ     จ านวน (คน)      ร้อยละ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 38 9.82 

ลูกจ้าง/พนักงานบรษิัท 97 25.07 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 130 33.59 

นักเรียน/นักศึกษา 44 11.37 

รับจ้างทั่วไป 37 9.56 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 21 5.43 

เกษตรกร/ประมง 10 2.58 

ว่างงาน 4 1.03 

อื่น ๆ 6 1.55 
รวม 387 100.00 

 

จากตารางท่ี 4  พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 130 

คน      คิดเป็นร้อยละ 33.59  รองลงมาเป็น ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท  จ านวน 97 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.07   และ

ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในสถานภาพว่างงาน จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.03  มีจ านวนน้อยที่สุด 

  ▪ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตาม ภารกิจงานที่เข้าใช้บริการ 

ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตาม ภารกิจงานที่เข้าใช้บริการ 

ภารกิจงานที่ใช้บริการ       จ านวน (คน)      ร้อยละ 

1. งานบริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park 100       25.84 

2. งานบริการสนามกีฬาของ อบจ.สมุทรสาคร 97       25.06 

3. งานบริการของกองคลัง อบจ.สมุทรสาคร (การช าระภาษี/รับเช็ค) 102      26.36 

4. งานบริการของกองพัสดุ และทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสาคร (การจัดซ้ือจัดจ้าง) 88      22.74 

                                    รวม 387     100.00 
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ 

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร  ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาครในภาพรวม  จ าแนกตามหัวข้อกรอบการประเมิน  จ านวน 3  ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านกระบวนการ

และขั้นตอนการให้บริการ  2) ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ และ 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีผลการประเมินแต่ละด้าน  

สรุปไดด้ังนี้ 

ตารางที่ 6  ผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
จ าแนกตามภารกิจงานให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

งานบริการ 

งานบริการ 
อุทยานการเรียนรู้

สมุทรสาคร  
SK Park 

งานบริการสนาม
กีฬาของ  

อบจ.สมุทรสาคร 

งานบริการของ 
กองคลัง  

อบจ.สมุทรสาคร 

งานบริการของ 
กองพัสดุและ

ทรัพย์สิน  
อบจ.สมุทรสาคร 

รวมแต่ละดา้น 

ความพึงพอใจด้าน
กระบวนการและขั้นตอน

การให้บริการ 

4.29 
มาก 

(85.80 %) 

3.39 
ปานกลาง 
(67.80 %) 

4.83 
มากท่ีสุด 

(96.60 %) 

4.27 
มาก 

(85.40 %) 

4.19 
มาก 

(83.80 %) 

ความพึงพอใจด้าน
เจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 

4.36 
มาก 

(87.20 %) 

3.55 
มาก 

(71.00 %) 

4.83 
มากท่ีสุด 

(95.40 %) 

4.26 
มาก 

(85.20 %) 

4.25 
มาก 

(85.00 %) 

ความพึงพอใจด้าน 
สิ่งอ านวยความสะดวก 

4.35 
มาก 

(87.00 %) 

3.34 
ปานกลาง 
(66.80 %) 

4.16 
มาก 

(83.20 %) 

4.17 
มาก 

(83.40 %) 

4.01 
มาก 

(80.20 %) 
 
            รวม 
 

4.33 
มาก 

3.43 
ปานกลาง 

4.61 
มากที่สุด 

4.23 
มาก 

4.15 
มาก 

ร้อยละของระดับ 
ความพึงพอใจ 

86.60 % 68.60 % 92.20 % 84.60 % 83.00 % 
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▪ ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสมุทรสาคร  ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม จ าแนกตามภารกิจงานที่ให้บรกิาร 

    1. งานบริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับ  มาก  ( x̄ = 4.33 )  คิดเป็นร้อยละ  86.60 

   2. งานบริการสนามกีฬาของ อบจ.สมุทรสาคร ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  ปานกลาง   ( x̄ = 3.43 )   คิดเป็นร้อยละ  68.60 

   3. งานบริการของกองคลัง อบจ.สมุทรสาคร (การช าระภาษี/รับเช็ค)  ประชาชนมีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด  ( x̄ = 4.61 )   คิดเป็นร้อยละ  92.20 

    4. งานบริการของกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสาคร (การจัดซื้อจัดจ้าง) ประชาชน
มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ  มาก   ( x̄ = 4.23 )   คิดเป็นร้อยละ  84.60 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายภารกิจงานที่ให้บริการ  พบว่า  ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ

การจัดบริการสาธารณะของอบจ.สมุทรสาคร โดยงานที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ งานบริการของกองคลัง    

อบจ.สมุทรสาคร  ( x̄ = 4.61) รองลงมา คือ งานบริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park ( x̄ = 4.33)  

และงานที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยสุด  คือ งานบริการด้านสนามกีฬาของ อบจ.สมุทรสาคร ( x̄ = 3.43) 

▪ ผลการวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสมุทรสาคร  ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม จ าแนกตามรายด้าน 

    ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก       
( x̄ = 4.19)   คิดเป็นร้อยละ 83.80   
               ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( x̄ = 4.25)    
 คิดเป็นร้อยละ 85.00   
   ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก  ( x̄ = 4.01) 
 คิดเป็นร้อยละ 80.20   

  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก  ( x̄ = 4.15) คิดเป็นร้อยละ 83.00 เมื่อพิจารณาผลการ

ประเมินเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด  คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( x̄ = 4.25)  

รองลงมา คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ( x̄ = 4.19)      และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด       

คือ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( x̄ = 4.01)  

  ผลการประเมินแยกแต่ละงาน น าข้อมูลที่ได้มาตีความระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ

ให้บริการ โดยท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และแสดงเป็นค่าร้อยละและคะแนนคุณภาพ

การให้บริการ มีผลการประเมินแต่ละภารกิจงานบริการ  ดังนี้ 
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1. งานบริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park  

ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ มีกรอบงานที่ประเมิน 3 ด้านประกอบด้วย ความพึงพอใจ

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้าน    

สิ่งอ านวยความสะดวก ผลการประเมินพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ  ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ  มากที่สุด     

( x̄ = 4.36)  คิดเป็นร้อยละ 87.20  เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 

    ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าอยู่ใน  ระดับ มาก  ( x̄ = 4.29)   
คิดเป็นร้อยละ 85.80   
               ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าอยู่ในระดับ มาก ( x̄ = 4.36)  คิดเป็นร้อยละ 87.20   
   ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าอยู่ในระดับ มาก  ( x̄ = 4.35) คิดเป็นร้อยละ 87.00   

ตารางท่ี 7  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของประชาชน จ าแนกแต่ละด้าน 

ประเด็นความพึงพอใจ    x̄    S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ    
1.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ 4.27 .709 มาก 
2.มีขั้นตอนการให้บริการท่ีเป็นระบบ ชัดเจน ท าให้การบริการสะดวกและรวดเร็ว 4.32 .634 มาก 

3.มีระยะเวลาการยืม - คืน เหมาะสมกับการให้บริการ 4.32 .761 มาก 

4.ระยะเวลาท่ีให้บริการ (เวลาเปิด - ปิด) มีความเหมาะสม 4.34 .768 มาก 

5.การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็น เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม 4.21 .686 มาก 

รวม 4.29 0.712 มาก 

 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ    

1.ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

4.30 .628 มาก 

2.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.39 .584 มาก 

3.เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 4.42 .554 มาก 

4.มีการให้บริการท่ีเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 4.34 .607 มาก 

รวม 4.36 0.593 มาก 

 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

1.สถานท่ีตั้งอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 4.37 .677 มาก 

2.มีหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัยและเพียงพอ 4.24 .793 มาก 

3.มีท่ีน่ังจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ จ านวนเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ 4.34 .700 มาก 

4.สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 4.38 .678 มาก 

5.มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอในการสืบค้นข้อมูล 4.35 .702 มาก 

6.ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม 4.40 .636 มาก 

รวม 4.35 0.702 มาก 

ผลการประเมิน 3 ด้าน 

 

            ( ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 86.60 ) 

 

4.33 0.675 

 
มาก 
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2. งานบริการสนามกีฬาของ อบจ.สมุทรสาคร   

ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ มีกรอบงานที่ประเมิน 3 ด้าน

ประกอบด้วย ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผลการประเมินพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

มากที่สุด  ( x̄ = 3.55)  คิดเป็นร้อยละ 71.00   เมื่อประเมินรายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 

    ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มีค่าอยู่ใน  ระดับ ปานกลาง   
( x̄ = 3.39)   คิดเป็นร้อยละ 87.20   
               ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าอยู่ในระดับ มาก ( x̄ = 3.55) คิดเป็นร้อยละ 71.00   
   ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าอยู่ในระดับ ปานกลาง  ( x̄ = 3.34)   
คิดเป็นร้อยละ 66.80   

ตารางท่ี 8  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของประชาชน จ าแนกแต่ละด้าน 

ประเด็นความพึงพอใจ    x̄    S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ    
1.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสนามกีฬาให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ 3.48 1.098 ปานกลาง 
2.มีขั้นตอนการใช้บริการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 3.35 1.071 ปานกลาง 
3.มีระยะเวลาการให้บริการ เวลาเปิด - ปิด มีความเหมาะสม 3.54 1.061 มาก 

4.การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็น เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม 3.19 1.102 ปานกลาง 

รวม 3.39 1.083 ปานกลาง 

 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ    

1.ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน าการใช้สนามกีฬา 
ออกก าลังกาย และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3.62 .871 มาก 

2.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 3.51 .937 มาก 

3.เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 3.61 .896 มาก 

4.มีการให้บริการท่ีเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 3.49 .914 ปานกลาง 
5.ความเพียงพอของเจ้าหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการสนามกีฬา 3.53 .958 มาก 

รวม 3.55 .915 มาก 

 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

1.สนามกีฬาตั้งอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 3.49 1.191 ปานกลาง 
2.จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อออกก าลังกายไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 3.30 1.174 ปานกลาง 
3.สิ่งอ านวยความสะดวกในสนามกีฬา เช่น ลานจอดรถ สุขา ฯลฯ 3.15 1.211 ปานกลาง 
4.สภาพแวดล้อมของสนามกีฬา มีความสะอาดและเป็นระเบียบ 3.37 1.193 ปานกลาง 
5.ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม 3.40 1.205 ปานกลาง 

รวม 3.34 1.195 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 3 ด้าน 

 

            ( ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 68.60 ) 

 

 
3.43 

 
1.063 

 
ปานกลาง 
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3. งานบริการของกองคลัง อบจ.สมุทรสาคร  

ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ มีกรอบงานที่ประเมิน 3 ด้านประกอบด้วย ความพึงพอใจ

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้าน   

สิ่งอ านวยความสะดวก ผลการประเมินพบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ  ด้านกระบวนการขั้นตอน

การให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด ( x̄ = 4.83)  คิดเป็นร้อยละ 96.60   เมื่อประเมิน  

รายด้านมีรายละเอียดแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 

    ความพึงพอใจด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ มีค่าอยู่ใน  ระดับ มากที่สุด              
( x̄ = 4.83)   คิดเป็นร้อยละ 96.60   
               ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x̄ = 4.83) คิดเป็นร้อยละ 96.60   
   ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าอยู่ในระดับ มาก  ( x̄ = 4.16) คิดเป็นร้อยละ 83.20   

ตารางท่ี 9  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของประชาชน จ าแนกแต่ละด้าน 

ประเด็นความพึงพอใจ    x̄    S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ    
1.มีขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.86 .346 มากท่ีสุด 
2.ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน - หลัง 4.86 .373 มากท่ีสุด 
3.การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.86 .373 มากท่ีสุด 
4.มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 4.75 .496 มากท่ีสุด 

รวม 4.83 .397 มากท่ีสุด 

 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ    

1.ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

4.79 .430 มากท่ีสุด 

2.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.80 .446 มากท่ีสุด 
3.เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 4.87 .363 มากท่ีสุด 
4.มีการให้บริการท่ีเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 4.86 .346 มากท่ีสุด 

รวม 4.83 .396 มากท่ีสุด 

 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

1.การจัดสถานท่ี/ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.29 .607 มาก 
2.สถานท่ีตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสม สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 4.08 .699 มาก 

3.ความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยร้อยของสถานท่ี 4.14 .690 มาก 

4.มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ท่ีน่ังคอยรับ
บริการ ฯลฯ 

3.57 .980 มาก 

5.ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม 4.70 .462 มากท่ีสุด 

รวม 4.16 .688 มาก 

ผลการประเมิน 3 ด้าน 

 

            ( ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 92.20 ) 

 

 
4.61 

 
.509 

 
มากท่ีสุด 
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4. งานบริการของกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสาคร  

ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ มีกรอบงานที่ประเมิน 3 ด้านประกอบด้วย                

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ผลการประเมิน

พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มากที่สุด  ( x̄ = 4.27)  คิดเป็น

ร้อยละ 85.40 เมื่อประเมินรายด้าน    มีรายละเอียดแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 

    ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีค่าอยู่ใน  ระดับ มาก  ( x̄ = 4.27)   
คิดเป็นร้อยละ 85.40   
               ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าอยู่ในระดับ มาก ( x̄ = 4.26) คิดเป็นร้อยละ 85.20   
   ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าอยู่ในระดับ มาก  ( x̄ = 4.17) คิดเป็นร้อยละ 83.40   

ตารางท่ี 10  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของประชาชน จ าแนกแต่ละด้าน 

ประเด็นความพึงพอใจ    x̄    S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ    
1.มีขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.31 .748 มาก 

2.ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน - หลัง 4.26 .686 มาก 

3.การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว 4.28 .742 มาก 

4.มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน 4.22 .734 มาก 

รวม 4.27 .728 มาก 

 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าทีผู้่ให้บริการ    

1.ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

4.19 .693 มาก 

2.เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 4.28 .694 มาก 

3.เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม 4.31 .667 มาก 

4.มีการให้บริการท่ีเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 4.27 .723 มาก 

รวม 4.26 .694 มาก 

 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

1.การจัดสถานท่ี/ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.15 .810 มาก 

2.สถานท่ีตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสม สะดวกในการเดินทางมารับบริการ 4.23 .754 มาก 

3.ความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยร้อยของสถานท่ี 4.18 .824 มาก 

4.มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ท่ีน่ังคอยรับ
บริการ ฯลฯ 

4.07 .881 มาก 

5.ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม 4.20 .776 มาก 

รวม 4.17 .809 มาก 
 

รวมผลการประเมิน 3 ด้าน 

 

            ( ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นร้อยละ 84.60 ) 

 

4.23 .749 
 

มาก 
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ตอนที่ 3  ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

  จากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  สามารถสรุปข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน  ดังนี้ 

  1. งานบริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)   

ที ่ ข้อเสนอแนะ 
1 ดีมาก 
2 อยากให้ขยายเวลาในการเปดิให้มากข้ึน เช่น เปิดถึง เวลา 20.00 น. เพื่อให้บริการนักเรยีน , นักศึกษา 
3 อยากให้มีหนังสือเพิ่มมากขึ้น หนังสือควรทันสมัยเป็นปัจจุบัน ขาดหนังสือวิชาการสารคดีเชิงความรู้ 
4 ภาพรวมค่อนข้างดี แตค่วรเพิ่มประเภทของหนังสือให้มีความหลากหลายกว่านี ้
5 ควรเพิ่มเวลา และจ านวนในการยมืให้มากกว่าเดมิ 
6 ปรับปรุงห้องน้ าชายให้รวดเร็ว (โถปัสสาวะขายซ่อมนานมาก) 
7 หนังสือใหม่ๆ เข้ามาน้อย แนะน าหนังสือแต่ไม่มีผลอะไรตามที่แนะน า ระยะเวลาในการให้ยืมน่าจะมากกว่านี้ 
8 ที่จอดรถไมเ่พียงพอกับผู้ใช้งาน 

 

  2. งานบริการสนามกีฬาของ อบจ.สมุทรสาคร  

ที ่ ข้อเสนอแนะ 
1 ควรปรับปรุงความสะอาดของห้องน้ า  เวลาฝนตกน้ าท่วมขัง ห้องน้ าน้อยมากไมเ่พียงพอต่อการใช้งาน 
2 พื้นสนามต้องได้รับการปรับปรุง อยากไดส้นามวิ่งเป็นพื้นยาว 
3 อยากให้ขยายลู่วิ่งเพิ่มเติม 
4 ไม่ท าสนามให้ประชาชนใช้ ท าให้แต่ฟุตบอล 
5 แนะน าแล้วแตย่ังไม่มีการปรับปรุง ยังเหมือนเดิม 

 

  3. งานบริการของกองคลัง อบจ.สมุทรสาคร 

ที ่ ข้อเสนอแนะ 
1 ควรน าระบบออนไลนม์าใช้ในการช าระภาษ ี
2 ที่น่ังรอรับบริการไมเ่พียงพอ ส าหรับผู้มาใช้บริการ 
3 ไม่มีน้ าดื่มคอยบริการ 
4 ห้องน้ าช ารุด 
5 ไม่มีที่จอดรถ 

 

  4. งานบริการของกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสาคร   
- 
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บทที่ 4   

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

  รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ

จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ

แนวทางของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ใน 3 ด้าน  

ได้แก่    1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และ 3) ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก โดยมีขอบเขตภารกิจงานบริการสาธารณะที่จะส ารวจความพึงพอใจรวมทั้งหมด  4  งานบริการ  

ได้แก่  การให้บริการด้านการศึกษาอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park  , การให้บริการด้านสนามกีฬาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร , การให้บริการของกองคลัง อบจ.สมุทรสาคา  และการให้บริการของ

กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสาครกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2562  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 387 คน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน     

ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น  3  ตอน  คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจ

ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีลักษณะ

เป็นค าถามปลายเปิด    

▪ ผลการศึกษาความความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในภาพรวม  พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  ( x̄ = 4.15 )  คิดเป็นร้อยละ 83.00  สามารถสรุปผลการประเมินได้ดงันี้ 

 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

  จากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  

จ านวน 387  คน  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  219 คน  คิดเป็นร้อยละ  56.59  

เป็นเพศชาย จ านวน 168 คน  คิดเป็นร้อยละ  43.41  ส่วนใหญ่มีอายุ 31 -40  ปี  มากที่สุด  จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.36 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  20 – 30 ปี จ านวน 91 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.51  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี 

จ านวน 163 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.12  รองลงมามัธยมศึกษา/เทียบเท่า  จ านวน 96 คน  คิดเป็นร้อยละ  24.81  ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด  จ านวน 130  คน  คิดเป็นร้อยละ  33.59  รองลงมา

มีอาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.07   
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 ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน  

จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชน ในการจัดบริการสาธารณะขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ต่อภารกิจการให้บริการ  4 งานบริการ  ได้แก่  ด้านการศึกษา – 1) งานบริการ

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park  , ด้านกีฬา – 2) งานบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร ,    ด้านการจัดเก็บรายได้ – 3) งานบริการของกองคลัง อบจ.สมุทรสาคร  และ 4) งานบริการของ

กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสาคร  และท าการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ   2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   และ 3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   

จากผลการประเมินพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะของอบจ.สมุทรสาคร           

ในภาพรวมทั้ง 4 งานบริการอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย (x̄)  เท่ากับ 4.15   หรือคิดเป็นร้อยละ  83.00     

โดยพบว่า ภารกิจของงานบริการที่ได้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด  คือ งานบริการของกองคลัง          

อบจ.สมุทรสาคร  มีความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  92.20  รองลงมา คือ  งานบริการ

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park  มีความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 86.60 ส่วนงาน

บริการของกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสาคร  มีความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับ มาก  คิดเป็นร้อยละ  

84.60  และ งานบริการสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับ 

ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ  68.60  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ

เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.00  รองลงมา คือ   

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 84.00  และด้านที่ได้คะแนน

เฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 80.20 

 อภิปรายผล  

  จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ต่อภารกิจการให้บริการทั้ง  4 งานบริการ นั้น  ผลการศึกษาพบว่าประชาชน    

ผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ในภาพรวมมีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

อยู่ในเกณฑ์ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คิดเป็นร้อยละ  85.00 แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

โดยเฉพาะการจัดเจ้าหน้าที่ออกไปบริการช าระภาษีนอกสถานที่แก่ประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ   เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ช่องทางให้ประชาชนได้รับการบริการช าระภาษีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้การที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงนั้น  

เป็นการบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนมากขึ้น ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย  และ

ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริการ  ส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน  เนื่องจาก

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  นอกจากนี้ ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในบางด้าน พบว่ามีระดับความพึงพอใจที่ต่ ากว่า

ระดับความพึงพอใจในด้านอ่ืน  ๆ เช่น ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่ง ประชาชนมีความพึงพอใจต่ ากว่าข้ออ่ืน  ๆ ได้แก่  การมี

สิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า ที่นั่งคอยรับบริการ ฯลฯ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ควรพิจารณาน าข้อเสนอแนะของประชาชนไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพ่ือสนองตอบ

ต่อความต้องการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ดียิ่งขึ้น 

 ข้อเสนอแนะ 

  จากการศึกษาครั้งนี้   ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการ

สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ          

ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   ผลการประเมิน

ชี้ให้เห็นถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครใน

ในภาพรวมซึ่ง อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก  และถึงแม้ว่าผลการประเมินในภาพรวมประชาชนมีความ   พึงพอใจอยู่

ในระดับมาก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครต้องมีการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีมาตรฐาน

และมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  ขณะเดียวกันควรมุ่งปรับปรุงการให้บริการในประเด็นที่มีคะแนนความพึง

พอใจในระดับท่ีต่ ากว่าด้านอื่นๆ โดยน าข้อเสนอแนะของประชาชนไปประกอบการพิจารณาด้วย  ดังนี้ 

  1. งานบริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)  ควรขยายเวลาในการเปิดให้บริการ

มากขึ้น เช่น เปิดถึงเวลา 20.00 น. เพ่ือให้บริการแก่นักเรียน,นักศึกษา ควรปรับปรุงห้องน้ าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้   

ควรเพ่ิมประเภทของหนังสือให้มีความหลากหลาย ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เช่น หนังสือด้านวิชาการ สารคดี รวมถึง

ลักษณะของหนังสือควรมีภาพประกอบเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 

  2. งานบริการสนามกีฬาของ อบจ.สมุทรสาคร  ควรปรับปรุงด้านสถานที่และสิ่งอ านวย

ความสะดวก เช่น เพ่ิมจ านวนห้องน้ าให้เพียงพอกับผู้ใช้บริการ  ห้องน้ าไม่สะอาดเวลาฝนตกมีน้ าท่วมขัง อยาก

ให้ขยายลู่วิ่งเพ่ิมข้ึน  และควรปรับปรุงพ้ืนสนามให้อยู ่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน  

  3. งานบริการของกองคลัง อบจ.สมุทรสาคร (การช าระภาษี/รับเช็ค)  ควรน าระบบ

ออนไลน์มาใช้ในการช าระภาษี เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ  ส่วนด้านสถานที่ให้บริการ  ควร

เพ่ิมจ านวนเก้าอ้ีส าหรับผู้มานั่งรอช าระภาษีที่ อบจ.ให้มากขึ้น และควรปรับปรุงเรื่องห้องสุขาที่ช ารุดให้ใช้งานได้

อย่างสะดวก และควรมีจุดบริการน้ าดื่ม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ   

  4. งานบริการของกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสาคร (การจัดซื้อจัดจ้าง)   

- 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
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ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อภารกิจการให้บริการ 

อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ     ชาย      หญิง 

2. อายุ     ต่ ากว่า  20  ปี     20 – 30 ปี     31 – 40 ปี 
      41 – 50 ปี     51 – 60 ปี     61 ปีขึ้นไป 

3. การศึกษา    ประถมศกึษา     มัธยมศึกษา / เทียบเท่า    อนุปริญญา / เทียบเท่า 

        ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี    อื่นๆ (ระบ)ุ............. 

4. อาชีพประจ า   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ลกูจ้าง/พนักงานบริษัท    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
     นกัเรียน/นักศึกษา    รับจ้างท่ัวไป     แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
     เกษตรกร/ประมง    ว่างงาน     อื่นๆ ........................ 

ตอนที่  2  ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน) 

 
 รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความคิดเห็น 

  มาก 
  ที่สุด 
   (5) 

  มาก 
   (4) 

   ปาน 
  กลาง 
   (3) 

  น้อย 
  (2) 

  น้อย 
  ที่สุด 
   (1) 

• ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการให้บริการ  

1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ      

2. มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ ชัดเจน ท าให้การบริการสะดวกและรวดเร็ว      

3. มีระยะเวลาการยืม – คืน เหมาะสมกับการให้บริการ      

4. ระยะเวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด – ปิด) มีความเหมาะสม      

5. การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็น เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม      

• ด้านเจ้าหน้าที่ / ผู้ให้บริการ   

6. ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า 
   และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

     

7. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      

8. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม      

9. มีการให้บริการที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ      

• ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ❖ 

10. สถานที่ตั้งอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

11. มีหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอ      

12. มีท่ีนั่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ จ านวนเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ      

13. สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก มีความสะอาดและเป็นระเบียบ      

14. มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอในการสืบค้นข้อมูล      

15. ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม       
 

 



 

 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือส าหรับการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสมุทรสาคร  โทร. / โทรสาร  0-3442 – 8786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อภารกิจการให้บริการสนามกีฬา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ    ชาย      หญิง 

2. อายุ    ต่ ากว่า  20  ปี     20 – 30 ปี     31 – 40 ปี 
     41 – 50 ปี     51 – 60 ปี     61 ปีขึ้นไป 

3. การศึกษา    ประถมศกึษา     มัธยมศึกษา / เทียบเท่า    อนุปริญญา / เทียบเท่า 

    ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี    อื่นๆ 

(ระบุ)............................... 

4. อาชีพประจ า    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ลกูจ้าง/พนักงานบริษัท    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
    นกัเรียน/นักศึกษา    รับจ้างท่ัวไป     แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
    เกษตรกร/ประมง    ว่างงาน     อื่นๆ ................................. 

ตอนที่  2  ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน) 

 
 รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความคิดเห็น 

  มาก 
  ที่สุด 
   (5) 

  มาก 
   (4) 

   ปาน 
  กลาง 
   (3) 

  น้อย 
  (2) 

  น้อย 
  ที่สุด 
   (1) 

• ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการให้บริการ  

1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสนามกีฬาให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ      

2. มีขั้นตอนการใช้บริการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน      

3. ระยะเวลาในการให้บริการ เวลาเปิด – ปิด มีความเหมาะสม      

4. การเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็น เช่น ตู้รับฟังความคิดเห็น แบบสอบถาม      

• ด้านเจ้าหน้าที่ / ผู้ให้บริการ   

5. ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า 
   การใช้สนามกีฬา ออกก าลังกาย และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

     

6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      

7. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม      

8. มีการให้บริการที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ      

9. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการสนามกีฬา      

• ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ❖ 

10. สนามกีฬาตั้งอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

11. จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อออกก าลังกายไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม      

12. สิ่งอ านวยความสะดวกในสนามกีฬา เช่น ลานจอดรถ สุขา  ฯลฯ      

13. สภาพแวดล้อมของสนามกีฬา มีความสะอาดและเป็นระเบียบ      

14. ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม      
 

 

 



 

 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือส าหรับการตอบแบบสอบถามคร้ังนี ้
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสมุทรสาคร  โทร. / โทรสาร  0-3442 – 8786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อภารกิจการให้บริการของกองคลัง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ     ชาย      หญิง 

2. อายุ     ต่ ากว่า  20  ปี     20 – 30 ปี     31 – 40 ปี 
      41 – 50 ปี     51 – 60 ปี     61 ปีขึ้นไป 

3. การศึกษา    ประถมศกึษา     มัธยมศึกษา / เทียบเท่า    อนุปริญญา / เทียบเท่า 

     ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี    อื่นๆ (ระบ)ุ................. 

4. อาชีพประจ า   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ลกูจ้าง/พนักงานบริษัท    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
     นกัเรียน/นักศึกษา    รับจ้างท่ัวไป     แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
     เกษตรกร/ประมง    ว่างงาน     อื่นๆ ......................... 

ตอนที่  2  ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน) 

 
 รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความคิดเห็น 

  มาก 
  ที่สุด 
   (5) 

  มาก 
   (4) 

   ปาน 
  กลาง 
   (3) 

  น้อย 
  (2) 

  น้อย 
  ที่สุด 
   (1) 

• ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการให้บริการ  

1. มีขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน      

2. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน – หลัง      

3. การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

• ด้านเจ้าหน้าที่ / ผู้ให้บริการ   

5. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า 
  และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

     

6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      

7. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม      

8. มีการให้บริการที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ      

• ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ❖ 

9.การจัดสถานที่/ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจนเข้าใจง่าย      

10. สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสม สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

11. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่      

12. มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ  ห้องน้ า  
     ที่นั่งคอยรับบริการ ฯลฯ 

     

13. ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม      
 

 

 

 



 

 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือส าหรับการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสมุทรสาคร  โทร. / โทรสาร  0-3442 – 8786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อภารกิจให้บริการของกองพัสดุและทรัพย์สิน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ     ชาย      หญิง 

2. อายุ     ต่ ากว่า  20  ปี     20 – 30 ปี     31 – 40 ปี 
      41 – 50 ปี     51 – 60 ปี     61 ปีขึ้นไป 

3. การศึกษา    ประถมศกึษา     มัธยมศึกษา / เทียบเท่า    อนุปริญญา / เทียบเท่า 

     ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี    อื่นๆ (ระบ)ุ.................. 

4. อาชีพประจ า   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ลกูจ้าง/พนักงานบริษัท    ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
     นกัเรียน/นักศึกษา    รับจ้างท่ัวไป     แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
     เกษตรกร/ประมง    ว่างงาน     อื่นๆ .......................... 

ตอนที่  2  ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  (โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน) 

 
 รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความคิดเห็น 

  มาก 
  ที่สุด 
   (5) 

  มาก 
   (4) 

   ปาน 
  กลาง 
   (3) 

  น้อย 
  (2) 

  น้อย 
  ที่สุด 
   (1) 

• ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนในการให้บริการ  

1. มีขั้นตอนการให้บริการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน      

2. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามล าดับก่อน – หลัง      

3. การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว      

4. มีผังล าดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน      

• ด้านเจ้าหน้าที่ / ผู้ให้บริการ   

5. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อซักถาม ให้ค าแนะน า 
  และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

     

6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      

7. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม      

8. มีการให้บริการที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ      

• ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ❖ 

9.การจัดสถานที่/ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายข้อความบอกจุดบริการมีความชัดเจนเข้าใจง่าย      

10. สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสม สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

11. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่      

12. มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ  ห้องน้ า  
     ที่นั่งคอยรับบริการ ฯลฯ 

     

13. ความพึงพอใจต่อการให้บริการโดยรวม       
 

 

 

  



 

 ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือส าหรับการตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ 
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสมุทรสาคร  โทร. / โทรสาร  0-3442 – 8786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-28- 

ภาพกิจกรรม 
งานบริการด้านการศึกษา – อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park 
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ภาพกิจกรรม 
งานบริการด้านสนามกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 
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ภาพกิจกรรม 
งานบริการของกองคลัง (การจัดเก็บภาษี) 
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ภาพกิจกรรม 
งานบริการของกองพัสดุและทรัพย์สิน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

    
   

  
 

  
     

 

 

 

 

 

 


