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(1) 

 

คำนำ 

 

 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ฉบับนี้จัดทำข้ึนเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน 

“โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี                     

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563” ซ่ึงเปนการประเมินผลการดําเนินงานโครงการงานบริการสาธารณะของ                 

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 ภารกิจ/ งานบริการ ดังนี ้

  1) งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี                                                                            

                 2) งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม  

  3) งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  

  4) งานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอขอบคุณประชาชนในพ้ืนท่ี คณะผูบริหาร และ                       

เจาหนาท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของท่ีใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการดำเนินงานโครงการสำรวจ               

ความพึงพอใจของผูรับบริการตองานบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ปงบประมาณ                   

พ.ศ. 2563 สงผลใหงานสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

  

       คณะผูวิจัย 

                                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 

 

สารบัญ 

 หนา 

คำนำ (1) 

สารบัญ (2) 

สารบัญตาราง (4) 

สารบัญภาพ (8) 

บทสรุปผูบริหาร (11) 

บทท่ี 1 บทนำ 1 

 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 1 

 วัตถุประสงคการวิจัย 2 

 ขอบเขตการวิจัย 3 

 นิยามศัพทเฉพาะ  4 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 5 

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 6 

 แนวคิดความพึงพอใจ 6 

 แนวคิดการใหบริการ 9 

 แนวคิดการบริการประชาชน 10 

 แนวคิดการบริการสาธารณะ 11 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 17 

 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 19 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 37 

 กรอบแนวคิดการวิจัย 41 

บทท่ี 3 วิธีดำเนินการวิจัย 42 

 วิธีการศึกษา 43 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 43 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 47 

 วิธีการสรางเครื่องมือ 47 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 48 

 การวิเคราะหขอมูล 48 

 

 



(3) 

 

สารบัญ (ตอ) 

 หนา 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 51 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจตอ

งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุร ี

52 

 ตอนท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจตอ

งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

64 

 ตอนท่ี 3 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจตอ

งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ี

76 

 ตอนท่ี 4 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจตอ

งานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิม           

พระเกียรติ ร.๙) 

85 

 ตอนท่ี 5 สรุปผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับบริการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

94 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 96 

 สรุปผลการวิจัย 96 

 อภิปรายผลการวิจัย 104 

 ขอเสนอแนะ 106 

บรรณานุกรม 115 

ภาคผนวก 119 

 ภาคผนวก ก. แบบสอบถาม 120 

 ภาคผนวก ข. Frequency Table 137 

 ภาคผนวก ค. ภาพกิจกรรม 142 

 

  

    

   

 

 

 

 



(4) 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี หนา 

2.1 แสดงขอมูลประเภทสินคาเกษตรในจังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2562 24 

2.2 แสดงปริมาณผลผลิตจากการประมงทะเลของจังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2562 25 

2.3 แสดงขอมูลการปศุสัตว 26 

2.4 แสดงขอมูลอุตสาหกรรม 27 

2.5 สถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวดัชลบุรีท่ีไดรับการรับรองระบบ 

บริหารงานระดับสากลและระดับประเทศ 

28 

2.6 แสดงขอมูลสถานการณการทองเท่ียวในประเทศของจังหวัดชลบุรี  

พ.ศ. 2562 - 2563 

28 

2.7 ขอมูลเก่ียวกับการศึกษา 29 

2.8 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 30 

2.9 ขอมูลเก่ียวกับสถานพยาบาล 30 

2.10 ขอมูลเก่ียวกับสถิติคดีอาญา 31 

2.11 ขอมูลสถิติผูตองราชทัณฑ 31 

2.12 แสดงขอมูลการประปา 31 

2.13 แสดงสถิติการประปาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 (เดือนมกราคม – กรกฎาคม) 32 

2.14 โครงการดานพลังงานทดแทน ป 2562 33 

2.15 โครงการอนุรักษพลังงาน ป 2562 33 

2.16 ความสัมพันธระหวางผลการวิจัยท่ีเก่ียวของและประเด็นการใหบริการท่ีศึกษา 40 

3.1 แสดงจำนวนอัตราตอบกลับของกลุมตัวอยางในแตละภารกิจ 47 

4.1 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม

ชลบุรี โดยจำแนกตามเพศ 

52 

4.2 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม

ชลบุรี โดยจำแนกตามอายุ 

53 

4.3 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม

ชลบุรี โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

54 

4.4 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม

ชลบุรี โดยจำแนกตามอาชีพ 

 

 

56 



(5) 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี หนา 

4.5 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม

ชลบุรี โดยจำแนกตามความสัมพันธกับเจาหนาท่ี 

56 

4.6 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม

ชลบุรี โดยจำแนกตามระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม

ชลบุร ี

57 

4.7 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ตอข้ันตอนการ

ใหบริการ 

58 

4.8 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ตอชอง

ทางการใหบริการ 

59 

4.9 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ตอเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ 

60 

4.10 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ตอสิ่งอำนวย

ความสะดวก 

61 

4.11 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ตองาน

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

62 

4.12 แสดงผลสรุประดับความพึงพอใจตอภารกิจงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุร ี 63 

4.13 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

โดยจำแนกตามเพศ 

64 

4.14 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

โดยจำแนกตามอายุ 

65 

4.15 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

66 

4.16 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

โดยจำแนกตามอาชีพ 

67 

4.17 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

โดยจำแนกตามความสัมพันธกับเจาหนาท่ี 

68 

4.18 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

โดยจำแนกตามระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

69 

 



(6) 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี หนา 

4.19 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตอข้ันตอนการ

ใหบริการ 

70 

4.20 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตอชองทางการ

ใหบริการ 

71 

4.21 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตอเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ 

72 

4.22 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตอสิ่งอำนวยความ

สะดวก 

73 

4.23 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ดานงานโรงเรียน   

ทาขามพิทยาคม 

74 

4.24 แสดงผลสรุประดับความพึงพอใจตอภารกิจงานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 75 

4.25 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานศูนยเครื่องจักรกล 

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยจำแนกตามเพศ 

76 

4.26 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานศูนยเครื่องจักรกล 

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยจำแนกตามอายุ 

77 

4.27 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานศูนยเครื่องจักรกล 

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

78 

4.28 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานศูนยเครื่องจักรกล 

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยจำแนกตามอาชีพ 

79 

4.29 แสดงระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรี ตอข้ันตอนการใหบริการ 

80 

4.30 แสดงระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุร ีตอชองทางการใหบริการ 

81 

4.31 แสดงระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุร ีตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

82 

4.32 แสดงระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรี ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 
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(7) 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางท่ี หนา 

4.33 แสดงผลสรุประดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี 

84 

4.34 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โครงการลานออกกำลังกาย

กลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) โดยจำแนกตามเพศ 

85 

4.35 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โครงการลานออกกำลังกาย

กลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) โดยจำแนกตามอาย ุ

86 

4.36 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โครงการลานออกกำลังกาย

กลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

87 

4.37 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โครงการลานออกกำลังกาย

กลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) โดยจำแนกตามอาชีพ 

88 

4.38 แสดงระดับความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวน 

สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ตอข้ันตอนการใหบริการ 
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- หนวยงานหรือสถาบันท่ีดำเนินการ 

  สำรวจความพึงพอใจของผูรับ 

  บริการ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

  จันทรเกษม 

- ความพึงพอใจตอคุณภาพการให 

  บริการในภาพรวม รอยละ 96.03  

  แยกตามงานบริการได ดังนี้ 

  1. งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม 

     ชลบุรี รอยละ 96.12 

  2. งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม  

     รอยละ 96.50  

  3. งานศูนยเครื่องจักรกล                 

      องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  

     รอยละ 96.12 

  4. งานโครงการลานออกกำลังกาย 

     กลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิม 

     พระเกียรติ ร.๙) รอยละ 96.11 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 การสำรวจความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

ครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี ประเด็นการใหบริการท้ัง 4 ดาน คือ ตอข้ันตอนการใหบริการ ตอชอง

ทางการใหบริการ ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ และตอสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือนำเสนอผลการสำรวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใชวิธีการวิจัยเชิงสำรวจเปนกรอบในการดำเนินงาน โดยกำหนด

ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนผูรับบริการตอโครงการตาง ๆ 4 งานบริการ คือ                        

1. งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 2. งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 3. งานศูนยเครื่องจักรกล 

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี และ 4. งานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ไดดำเนินงานครบถวนทุกข้ันตอนตามกรอบแนวคิดท่ีได

กำหนดไว และไดนำผลท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือจัดทำผลสรุปสามารถอธิบายได 

ดังนี้  

 1) ระดับความพึงพอใจของผู เขารับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี                     

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตละงานบริการ  

การใหบริการ รอยละ คาเฉล่ีย S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

ผลคะแนน  

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุร ี

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ 96.04 4.80 0.70 มากท่ีสุด 10 

2. ตอชองทางการใหบริการ 95.73 4.79 0.73 มากท่ีสุด 10 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.04 4.80 0.70 มากท่ีสุด 10 

4. ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 96.19 4.81 0.70 มากท่ีสุด 10 

5. งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม

ชลบุร ี

96.57 4.83 0.69 มากท่ีสุด 10 

สรุปภาพรวม 96.12 4.81 0.71 มากท่ีสุด 10 

โรงเรียนทาขามพิทยาคม 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ 96.18 4.81 0.70 มากท่ีสุด 10 

2. ตอชองทางการใหบริการ 95.31 4.77 0.73 มากท่ีสุด 10 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.03 4.80 0.71 มากท่ีสุด 10 

4. ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 96.26 4.81 0.69 มากท่ีสุด 10 
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การใหบริการ รอยละ คาเฉล่ีย S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

ผลคะแนน  

5. งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 96.50 4.83 0.69 มากท่ีสุด 10 

สรุปภาพรวม 96.06 4.80 0.71 มากท่ีสุด 10 

การใหบริการ รอยละ คาเฉล่ีย S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

ผลคะแนน  

งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ 96.40 4.82 0.69 มากท่ีสุด 10 

2. ตอชองทางการใหบริการ 96.20 4.81 0.70 มากท่ีสุด 10 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 95.89 4.79 0.73 มากท่ีสุด 10 

4. ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 96.00 4.80 0.71 มากท่ีสุด 10 

สรุปภาพรวม 96.12 4.81 0.71 มากท่ีสุด 10 

โครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ 95.89 4.79 0.71 มากท่ีสุด 10 

2. ตอชองทางการใหบริการ 95.80 4.79 0.73 มากท่ีสุด 10 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.33 4.82 0.70 มากท่ีสุด 10 

4. ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 96.41 4.82 0.71 มากท่ีสุด 10 

สรุปภาพรวม 96.11 4.81 0.71 มากท่ีสุด 10 

จากผลการประเมินพบวา ระดับความพึงพอใจตองานบริการภาพรวมท้ัง 4 งานบริการ               

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.10 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71) สำหรับ

งานบริการท่ีสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการในอันดับท่ี 1 ไดแก งานบริการท่ี 1 โรงเรียนอนุบาล

เมืองใหมชลบุรี มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด รอยละ 96.12 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71) อันดับท่ี 2 

คือ งานบริการท่ี 3 ศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ               

รอยละ 96.12 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71) อันดับท่ี 3 คือ งานบริการท่ี 4 โครงการลานออกกำลังกาย

กลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ร.๙ )  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.11                            

(X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71) และอันดับท่ี 4 คือ งานบริการท่ี 2 โรงเรียนทาขามพิทยาคม มีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจรอยละ 96.06 (X ̄ = 4.80, S.D. = 0.71) ซ่ึงสามารถวิเคราะห ในรายละเอียด                      

ดานการใหบริการงานท้ัง 4 งาน ไดดังนี้  

  ความพึงพอใจของประชาชนตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ 10 คะแนน ระดับความพึงพอใจ                    
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ตอภารกิจงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ดานงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี อยูในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.57 (X ̄ = 4.83, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาตาม               

รายดานพบวา บรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) รองลงมาดานความม่ันใจใน                   

ความปลอดภัยของบุตรหลานกับการดูแลของโรงเรียนมีความเหมาะสม และความรูความสามารถของ

บุตรหลานของทานท่ีไดรับจากโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากันรอยละ 

96.50 (X ̄ = 4.83, S.D. = 0.71) สวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจอยูในอันดับสุดทายมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจเทากันรอยละ 96.45 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.69)  คือ ครู/บุคลากร มีจำนวนเพียงพอตอ                  

การใหบริการการเรียนการสอน และครูมีความรู ความเขาใจ และความเชี่ยวชาญในการสอน                          

จุดเดนหรือขอดีของงานบริการ คือ 1) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เขาถึงและเขาใจเด็ก ทำให                    

บุตรหลานไดรับความรู ความสุขจากการมาเรียน 2) โรงเรียนมีนโยบาย และความพรอมในการตั้งรับ

ตอสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 ไดอยางนาพอใจ 3) การจัดการเรียนการสอน และ                    

ผลการประเมินคุณภาพประกันการศึกษาอยูในระดับดีมาก สงผลใหนักเรียนสามารถสอบแขงขันเพ่ือ

ศึกษาตอในโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดไดจำนวนมาก 4) คุณครูใหคำแนะนำท่ีดีกับผูปกครอง และ

เนนการใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน และ 5) สงเสริมใหนักเรียนกลาคิด                         

กลาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง สำหรับขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานบริการ  ไดแก                      

1) การจัดประเภทการแตงกายตามเทศกาลมีความหลากหลาย ทำใหผูปกครองจัดหาใหบุตรหลานได

ไมทันตามความตองการ 2) สนามเด็กเลน หองน้ำ และท่ีจอดรถไมเพียงพอ 3) ควรสรางทางเดินเชื่อม

ระหวางตึกเพ่ือชวยกันแดดและกันฝน 4) ควรคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุใหเหมาะสม และ                    

5) การจราจรติดขัดชวงเวลาเขาเรียน – เลิกเรียน และควรเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยในการรับ-สง

นักเรียน 

  ความพึงพอใจของประชาชนตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ในภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ 10 คะแนน ระดับความพึงพอใจตอภารกิจงาน

โรงเรียนทาขามพิทยาคม ตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย                

ความพึงพอใจรอยละ 96.50 (X ̄ = 4.83, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาตามดานยอย ความม่ันใจใน

ความปลอดภัยของบุตรหลานกับการดูแลของโรงเรียนมีความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจรอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) รองลงมาดานครู/บุคลากร มีจำนวนเพียงพอ

ตอการใหบริการการเรียนการสอน และความรูความสามารถของบุตรหลานของทานท่ีไดรับจาก

โรงเรียนทาขามพิทยาคม มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากันรอยละ 96.80 (X ̄ = 4.84, S.D. = 0.68)  

สวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจอยูในอันดับสุดทายคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากันรอยละ 96.45                         

(X ̄ = 4.77, S.D. = 0.72) คือ ครูมีความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญในการสอน จุดเดนหรือขอดี
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ของงานบริการ คือ คุณครูใจดี มีความเปนมิตร และบุคลากรของโรงเรียนมีความเอาใจใส และดูแล

นักเรียนทุกคนเปนอยางดี สำหรับขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานบริการ  ไดแก 1) นักเรียน

บางคนบานอยูไกลจากโรงเรียนทำใหมาโรงเรียนสาย 2) จำนวนเครื่องเลนไมเพียงพอ 

  ความพึงพอใจของประชาชนตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมมีคะแนนความพึงพอใจ 10 คะแนน พบวา 

ผูรับบริการมีความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.12 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71) ประเด็น                

การบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด ไดแก ตอข้ันตอนการใหบริการ คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 

96.40 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.69) รองลงมาไดแก ตอชองทางการใหบริการ คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอย

ละ 96.20 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.70) ตอสิ่งอำนวยความสะดวก คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ  96.00 

(X ̄ = 4.80, S.D. = 0.71) และนอยท่ีสุด ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 

95.89 (X ̄ = 4.79 , S.D. = 0.73)  จุดเดนหรือขอดีของงานบริการศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหาร

สวนจังหวัดชลบุรี  คือ สำนักการชางสามารถทำงานรวมกับหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืน ๆ ไดเปนอยางดี  สำหรับขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานบริการ ไดแก ปญหา

เครื่องจักรกลบางชนิดใชงานไดไมเต็มท่ี 

  ความพึงพอใจของประชาชนตองานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง 

(สวนสาธารณ ะเฉ ลิมพระเกี ยรติ  ร .๙ ) ประจำป งบประมาณ  พ .ศ . 2563 ในภาพรวม                                  

มีคะแนนความพึงพอใจ   10 คะแนน  พบวา ผู รับบริการมีความพึงพอใจตองานโครงการ                          

ลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙)  ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด     

โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.11 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71)  โดยประเด็นการบริการท่ีไดรับ

ความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก ตอสิ่งอำนวยความสะดวก คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 

96.41 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.71)  และตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ      

9 6 .3 3  (X ̄ = 4 .8 2 , S.D. = 0.70) ร อ ง ล ง ม า  ต อ ข้ั น ต อ น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร  9 5 .8 9                                  

(X ̄ = 4.79, S.D. = 0.71) และชองทางการใหบริการ 95.80 (X ̄ = 4.79, S.D. = 0.73) (X ̄ = 4.79)        

(1) จุดเดนหรือขอดีของงานบริการ คือ ท่ีจอดรถภายในโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง 

(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) มีจำนวนเพียงพอ และมีความเปนระเบียบเรียบรอย สำหรับ

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานบริการ ไดแก 1) ระยะทางระหวางหองน้ำกับลานออก    

กำลังกายคอนขางไกล เพราะเนื่องจากประชาชนสวนใหญมาออกกำลังกายบริเวณดานหลัง เชน 

สนามบาสเกตบอล ลูวิ่งรอบ ๆ สนามกีฬา ซ่ึงปจจุบันหองน้ำเปดใหใชบริการเฉพาะดานหนาเทานั้น 
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และสกปรกมาก บางหองน้ำไมไหล อางลางหนาและกอกน้ำมีสภาพชำรุด 2) สุนัขจรจัดถายมูลท้ิงไว

ทำใหสกปรกและสงกลิ่นเหม็น 

 2) ระดับความพึงพอใจตองานบริการภาพรวมท้ัง 4 งานบริการ ของผูเขารับบริการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม ไดดังตาราง 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ 

รอยละ 
 

(S.D.) 

ระดับ

ความพึง

พอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

งานบริการท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม

ชลบุรี 

96.12 4.81 0.71 มากท่ีสุด 1 

งานบริการท่ี 2 โรงเรียนทาขามพิทยาคม 96.06 4.80 0.71 มากท่ีสุด 4 

งาน บ ริ ก า ร ท่ี  3 ศู น ย เค รื่ อ งจั ก รก ล     

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

96.12 4.81 0.71 มากท่ีสุด 2 

งานบริการท่ี 4 โครงการลานออกกำลัง

กายกลางแจ ง (สวน สาธารณ ะเฉ ลิ ม                 

พระเกียรติ ร.๙) 

96.11 4.81 0.71 มากท่ีสุด 3 

โดยรวม 96.10 4.81 0.71 มากท่ีสุด   

จากผลการประเมินพบวา ระดับความพึงพอใจตองานบริการภาพรวมท้ัง 4 งานบริการ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด (X ̄ = 4.81) ลำดับท่ี 1 คือ งานบริการท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี มีคาเฉลี่ย

สูงสุด (X ̄ = 4.81) ลำดับท่ี 2 คือ งานบริการท่ี 3 ศูนยเครื่องจกัรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

(X ̄ = 4.81) ลำดับท่ี 3 คือ งานบริการท่ี 4 โครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะ      

เฉลิมพระเกียรติ ร.๙)  (X ̄ = 4.81) และลำดับท่ี 4 คือ งานบริการท่ี 2 โรงเรียนทาขามพิทยาคม                       

(X ̄ = 4.80) ตามลำดับ 

       สรุป ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ไดกำหนดประเมินความพึงพอใจ 4 งาน ไดแก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี โรงเรียนทาขาม     

พิทยาคม ศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี และโครงการลานออกกำลังกาย

กลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

            โดยผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจแลวปรากฏวาไดคะแนนความพึงพอใจในแตละงาน

ตามลำดับ ดังนี้ รอยละ 96.12 รอยละ 96.06 รอยละ 96.12 และรอยละ 96.11 
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                                      คำนวณ =    384.41 

                                                                   4 

                                                           =    96.10 

                                      คะแนนท่ีได       =    10    คะแนน 

 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีควรนำผลประเมินดังกลาวขางตนมาดำเนินการปรับปรุง

และพัฒนางานตามนโยบายแตละระดับ ดังนี้  

 1) นโยบายระดับองคการ (Corporate Level Policy) องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีใน

ฐานะหนวยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจหลักในการใหบริการประชาชน จึงควรมีการนำเทคโนโลยีมาใช

แกปญหาการใหบริการ หรือพัฒนางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากจะเห็นได

วาในประเด็นเรื่องชองทางการใหบริการมีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมต่ำกวาดานอ่ืน แมวาประชาชนจะ

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดก็ตาม จึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผูบริหารสามารถกำหนด

นโยบายการนำเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได อาทิ การเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารหรือ

แจงปญหาขอขัดของในการใชบริการผานทางเครือขายสังคมออนไลน เปนตน โดยนโยบายดังกลาว

ควรจัดทำเปนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ภายใตการกำหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาการพัฒนา

ในแตกิจกรรมยอยท่ีชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผล และถายทอดไปยัง

ผูเก่ียวของ ดังผลการวิจัยของ Landells and Albrecht (2017) ท่ีพบวา พนักงานมีแนวโนมจะ

ปฏิบัติตามนโยบายขององคการหากพนักงานไดรับโอกาสใหมีสวนรวมในการดำเนินงานและการรับรู

นโยบายท้ังทางดานบวกและดานลบขององคการอยางสม่ำเสมอ และผลการวิจัยของ Kianto, 

Vanhala and Heilmann (2016) ท่ีพบวา การรับรูนโยบายขององคการ และการมีความเชื่อม่ันใน

นโยบายดังกลาววาเปนสิ่ งท่ีดีส งผลใหพนักงานมีความเชื่อ ม่ันวาไดทำงานในองคการท่ีดี                            

มีความพึงพอใจในงาน จึงมีแนวโนมท่ีจะแปลงนโยบายสูการปฏิบัติมากกวาพนักงานท่ีเห็นตาง 

 2) นโยบายระดับธุรกิจ (Business Level Policy) หนวยงานภายในตองมีเปาหมายในการ

พัฒนารวมกันกับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อาทิ การจัดตั้งทีมประชาสัมพันธและติดตอสื่อสาร 

โดยอาจเปนทีมขามสายงาน (Cross – Functional Team) ท่ีมาจากหนวยงานตาง ๆ ภายในองคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี ภายใตการมีทักษะและความเชี่ยวชาญอันจะนำไปสูการสรางภาพลักษณท่ีดี

ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีได สอดคลองกับผลการวิจัยของชลธิชา ทิพยประทุม (2562) ท่ี

พบวา พนักงานท่ีรับรูวาตนมีทักษะท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนตอองคการมีแนวโนมท่ีจะเต็มใจ

ชวยเหลืองานขององคการอยางเต็มท่ี มากกวาพนักงานท่ีมีแตทักษะแตไมไดรับการยอมรับจาก

องคการ 



(17) 

 

 3) นโยบายระดับหนาท่ี (Functional Level Policy) เพ่ือใหการดำเนินนโยบายตาม

ขอเสนอเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานทุกคนขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ตองเขาใจ

บทบาทหนาท่ีของตนเองอยางชัดเจน อาทิ หากไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในทีมประชาสัมพันธ

และติดตอสื่อสารท่ีจัดตั้งข้ึน ตองเขาใจวาตนเองมีหนาท่ีในการประชาสัมพันธขาวสารท่ีเปนประโยชน

ตอประชาชน ท่ีตองมีความรวดเร็วและถูกตอง ดังนั้น ทักษะในการกลั่นกรองขอมูลจึงเปนสิ่งจำเปน 

รวมถึงมีหนาท่ีมีการจัดการขอมูล ขอรองเรียน หรือขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เสนอตอผูบริหารพิจารณาเพ่ือ

พิจารณาแกไขและตอบสนองตอขอรองเรียนอยางรวดเร็ว เปนตน โดยผูบริหารควรมอบหมายให

พนักงานจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือแสดงใหเห็นทิศทางการพัฒนาตนเองท่ีเปนประโยชนในการ

ทำงานเพ่ือประชาชน ดังผลการวิจัยของ Dhurupa, Surujlala and Kabongo (2016) ท่ีพบวา 

พนักงานจะปรารถนาท่ีจะทำงานเพ่ือองคการ ตลอดจนมีความตั้งใจในการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ

ตอไป ก็ตอเม่ือพนักงานมีหัวหนางานท่ีดี มอบโอกาสการเจริญกาวหนา และสัมผัสไดวาโอกาสนั้นชวย

สงเสริมใหตนเองและองคการพัฒนามากข้ึน 

 

 

 



บทท่ี 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการปฏิรูประบบการบริหารราชการใหเปนไปตามมาตรา 52 

แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ .ศ . 2546                      

ท่ีกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยาง

นอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกและการตอบ 

สนองความตองการของประชาชน ท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 โดยมี

กระทรวงมหาดไทยทำหนาท่ีดูแลและใหความชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดทำ

หลักเกณฑดังกลาว ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงใชกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                   

พ.ศ. 2546 คือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการท้ัง 4 มิติ คือ มิติท่ี 1 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 

มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติท่ี 4 ดาน

การพัฒนาองคการ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. ออนไลน. 2548)  

 องคการบริหารสวนจังหวัด เปนรูปแบบหนึ่งของการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอำนาจและ

หนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม โดยมี

อำนาจหนาท่ีท่ีตองดำเนินกิจการภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ตามมาตรา 45 ซ่ึงมีสาระท่ี

กำหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด (1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย (2) จัดทำ

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ี

คณะรัฐมนตรีกำหนด (3) สนับสนุนสภาตำบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน                  

(4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตำบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน                   

(5) แบงสรรเงิน ซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตำบล และราชการสวนทองถ่ินอ่ืน (6) อำนาจ

หนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายใน

เขตสภาตำบล (7) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (8) จัดทำ

กิจการใด ๆ อันเปนอำนาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดำเนินการหรือใหองคการบริหารสวน

จังหวัดจัดทำ ท้ังนี้ ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง และ (9) จัดทำกิจการอ่ืนใดตามท่ีกำหนดไวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกำหนดใหเปน อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

โดยการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
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นอกจากนั้น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 17 กำหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอำนาจและหนา ที่ ใน

การจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองท่ีครอบคลุมทุก ๆ 

ดานในงานบริการสาธารณะ เชน การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การสรางและ

บำรุงรักษาทางบกและทางน้ำท่ีเชื่อมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน การสงเสริมการกีฬา 

จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร การใหมี

ระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 6 ไดกำหนดวา การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์

ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน

เกินความจำเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับ

การอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการอยางสม่ำเสมอ ดวยเหตุผลดังกลาวนี้เอง ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงานทุกคนจึงตอง

มีสวนชวยกันอยางเต็มท่ีในการพัฒนาทอง ถิ่น ทั้งทางดานการ เมือง เศรษฐกิจ  และสังคม 

โดยการดำเนินการในเรื่องดังกลาวจะตองใหความสำคัญกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน

คุณภาพการใหบริการท่ีจะสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ตระหนักในบทบาทและหนาท่ีดังกลาว จึงใหความสำคัญ

กับการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือสงมอบบริการท่ีดีใหแกประชาชน ดังนั้น เพ่ือใหการบริการ

ป ร ะช าช น เป น ไป ต าม เป าห ม าย อ ย า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  จึ งจ ำ เป น ต อ ง มี ก า รส ำร ว จ                             

ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี รวมท้ังตองมี

การประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี เพ่ือนำขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผู มีสวนไดสวนเสียของการดำเนินงานบริการสาธารณะมาใชในการปรับปรุง         

การปฏิบัติราชการตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี       

ในการใหบริการ 4 ดาน ไดแก ตอข้ันตอนการใหบริการ ตอชองทางการใหบริการ ตอเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ และตอสิ่งอำนวยความสะดวก 

 2. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
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1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีขอบเขตดานเนื้อหาในประเด็นสำคัญ 4 ดาน ดังนี้ 

  1) ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 

  2) ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 

  3) ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

  4) ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก 

 ประเภทงานบริการ จำนวน 4 งาน คือ 

  1)  งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี  

  2)  งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม  

  3)  งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  

  4)  งานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

 2. ขอบเขตดานประชากร 

 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีขอบเขตดานประชากร คือ ประชาชนท่ีมารับบริการ

จากองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามภารกิจท่ีหนวยงาน

กำหนด ดังนี้ 

  2.1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ไดแก ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมือง

ใหมชลบุรี ตั้งแตระดับอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 2,826 ราย โดยเทียบเคียงจาก

สัดสวนนักเรียนตอผูปกครอง 1:1 (ขอมูลจำนวนนักเรียน ณ ปการศึกษา 2563)  

  2.2 โรงเรียนทาขามพิทยาคม ไดแก ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนทาขามพิทยาคม

ตั้งแตระดับอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 1,219 ราย โดยเทียบเคียงจากสัดสวนนักเรียน

ตอผูปกครอง 1:1 (ขอมูลจำนวนนักเรียน ณ ปการศึกษา 2563) 

  2.3 ศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ไดแก ประชาชนท่ีมาใช

บริการศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนจำนวนท่ีไมสามารถระบุจำนวน

ประชากรท่ีแนนอนได  

  2.4 โครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ไดแก 

ประชาชนท่ีมาใชบริการโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

ซ่ึงเปนจำนวนท่ีไมสามารถระบุจำนวนประชากรท่ีแนนอนได   
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 3. ขอบเขตดานเวลา 

 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุร ีประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีขอบเขตดานเวลาในการดำเนินงาน โดยเก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูใชบริการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 4. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีขอบเขตดานพ้ืนท่ีในจังหวัดชลบุรี แยกตามภารกิจท่ี

หนวยงานกำหนด 

 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของประชาชนท่ีมารับบริการ ซ่ึงเกิด

จากการไดรับการตอบสนองในตอข้ันตอนการใหบริการ ตอชองทางการใหบริการ ตอเจาหนาท่ี              

ผูใหบริการ และตอสิ่งอำนวยความสะดวก ตรงตามท่ีตนตองการก็จะเกิดความรูสึกท่ีดี มีความสุข 

และพอใจในสิ่งนั้น ตรงกันขามหากความตองการไมไดรับการตอบสนอง ความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

 ผูรับบริการ หมายถึง ประชาชนผูมารับบริการจากองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีใน  

การทำการสำรวจความพึงพอใจของผูรบับริการในครั้งนี้ 

 งานบริการสาธารณะ หมายถึง บริการท่ีจัดทำข้ึนโดยภาครัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินหรือจัดทำโดยเอกชน แตอยูในความควบคุมของรัฐ เพ่ือสนองตอบตอความตองการของ

ประชาชนเพ่ือประโยชนตอประชาชน และเพ่ือสาธารณะประโยชน 

 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี หมายถึง โรงเรียนท่ีเปดการสอนตั้งแตระดับชั้นเตรียม

อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ภายใตการดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  

 โรงเรียนทาขามพิทยาคม หมายถึง โรงเรียนท่ีเปดการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ภายใตการดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี หมายถึง งานท่ีใหบริการ

เก่ียวกับเครื่องจักรกล ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สำนักการชาง องคการบริหาร

สวนจังหวัดชลบุรี 

 งานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

หมายถึง งานท่ีใหบริการเก่ียวกับเครื่องออกกำลังกายกลางแจง ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม           

พระเกียรติ ร.๙ ซ่ึงอยูภายใตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
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1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี สามารถนำผลการศึกษาท่ีไดไปปรับปรุงระบบและ

รูปแบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการยิ่งข้ึน 

 2. องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี สามารถนำผลการศึกษาท่ีไดไปสงเสริมใหผูรับบริการ

เขามามีสวนรวมในการใหบริการ 

 3.  ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจเม่ือไดรับการตอบสนองการบริการจากองคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรีตรงตามความตองการ 

 

 

  

  



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

 2.1 แนวคิดความพึงพอใจ 

 2.2 แนวคิดการใหบริการ 

 2.3 แนวคิดการบริการประชาชน 

 2.4 แนวคิดการบริการสาธารณะ 

 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2.6 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดความพึงพอใจ   

 ความหมายของ ความพึงพอใจ เก่ียวกับความหมายของความพึงพอใจนั้นไดมีผูให

ความหมาย ดังตอไปนี้   

 ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ  (2547 : 18) กลาวถึง ความพึงพอใจ วาการท่ีลูกคาไดรับบริการ

ท่ีสามารถตอบสนองความตองการ ซ่ึงสินคามี 2 ประเภท คือ สินคาท่ีมีตัวตน ไดแก อาหาร เครื่องดื่ม 

และสินคาท่ีไมมีตัวตน ไดแก การตอนรับ การรับคำสั่งอาหาร รอยยิ้ม มิตรไมตรี ซ่ึงสินคาท่ีไมมีตัวตน

เหลานี้ก็คือ การบริการนั่นเอง   

 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2548 : 122) กลาวถึง ความพึงพอใจในการทำงาน ไววาเปน 

ความรูสึกรวมของบุคคลท่ีมีตอการทำงานในดานบวก เปนความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน

และการไดรับผลตอบแทนนั้น คือ ผลท่ีเปนความพึงพอใจท่ีทำใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน 

มีความมุงม่ันท่ีจะทำงาน มีขวัญกำลังใจ สิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การทำงาน รวมท้ังการสงผลตอความสำเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ   

 Kotler (2003 : 444) ไดอธิบายความหมายของ ความพึงพอใจในการทำงาน วาความพึง

พอใจเปนความรู สึกของบุคคลท่ีแสดงความยินดี หรือแสดงความผิดหวัง อันเปนผลมาจากการ

เปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดจากการใชสินคาหรือบริการกับความคาดหวัง ถาผลจากการใชสินคาหรือ
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บริการต่ำกวา ความคาดหวังลูกคาก็จะไมพอใจ ถาผลลัพธเปนไปตามความคาดหวังของลูกคาก็พอใจ 

และถาผลลัพธมีคาเกินความคาดหวังของลูกคาก็ยิ่งพอใจมากข้ึน   

 จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก

หรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความรูสึกพอใจท่ีเกิดข้ึน 

เม่ือความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองความพึงพอใจ  อาจเกิดข้ึนไดจากการไดรับสิ่งท่ีตน

พึงปรารถนาหรืออยากได หรือเม่ือไดรับผลสำเร็จตามความมุงหมาย หรือเม่ือไดรับการตอบสนองตาม

ความตองการท้ังทางดานวัตถุและดานจิตใจ ความพึงพอใจจึงเปนท้ังพฤติกรรมและกระบวนการ

ในการลดความตึงเครียด เพราะความพึงพอใจเปนระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง 

 สาระสำคัญเก่ียวกับเรื่องความพึงพอใจของผูมารับบริการ  

 ฉัตรยาพร  เสมอใจ (2548 : 160) กลาวไววา การจัดการความพึงพอใจของลูกคาจะนำมา

ซ่ึงประโยชนมากมายแกธุรกิจ ไดแก   

  1.  สรางผลประโยชนใหแกธุรกิจ ในการเพ่ิมระดับความพึงพอใจแกลูกคา เนื่องจากทำ

ใหเขาใจถึงระดับความพึงพอใจของลูกคาในปจจุบัน จากการหาชองวางความคาดหวังของลูกคาและ

สิ่งท่ีเรามอบใหแกลูกคาเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงใหสามารถตอบสนองและ           

เพ่ิมความพึงพอใจของลูกคามากข้ึน อาจจะนำไปสูความภักดีของลูกคา                   

  2.  สรางผลกำไรในระยะยาว ถาเราทำการรักษาลูกคาท่ีดีไวในปริมาณท่ีมาก ๆ จะยิ่ง

สรางผลกำไรมากกวาการพยายามดึงลูกคาใหมมาทดแทนลูกคาเกาท่ีจากไปอยูตลอดเวลา   

  3.  ลูกคาท่ีมีความพึงพอใจมาก ๆ จะชวยในการกระจายขาวแบบปากตอปาก ทำให

คนรูจักมากข้ึน เหมือนการโฆษณาใหบริษัท โดยมีตนทุนในการดึงลูกคาใหมตอหนวยต่ำ  และ

มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูใหบริการวิชาชีพอยางแพทย นักบัญชี ทนายความ วิศวกร หรือ สถาปนิก 

เพราะชื่อเสียงและการบอกตอ เปนแหลงขอมูลสำคัญสำหรับลูกคาใหมท่ีใชในการตัดสินใจ การบอกตอ 

แบบปากตอปากดวยความชื่นชม จะสรางความนาเชื่อถือไดมาก   

  4. มีลูกคาท่ีมีความพึงพอใจมาก ๆ เปนการประกันความเสี่ยงจากการเกิดความผิด 

พลาดในการบริการลูกคาระยะยาว มีแนวโนมท่ีจะใหอภัยกับเหตุการณ ที่ เกิดความผิดพลาดได 

มากกวา เพราะสิ่งดี ๆ ในอดีตจะเปนสิ่งชดเชยใหลูกคาท่ีรูสึกดีอยู และลูกคาท่ีมีความพึงพอใจบริการ

ของเราแลวจะมีความรูสึกไวตอขอเสนอใหม ๆ ของคูแขงขันของเรานอย   

 ความพึงพอใจในบริการของผูรับบริการ เปนเปาหมายสำคัญท่ีผูใหบริการท้ังหลายตางหา 

กลยุทธทางการจัดการและกลยุทธทางการตลาดมาประยุกตใช โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือท่ีจะทำใหผูรับ 

บริการเกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใชบริการซ้ำอีก  ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเปนประเด็น

ท่ีมีความสำคัญตอบุคคลหลายฝาย ไดแก  
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  1. ผูใหบริการ กลาวคือ ในการจัดใหเกิดการบริการแกผูมารับบริการนั้น สิ่งท่ีผูให 

บริการควรจะตองคำนึงถึงและยึดถือ คือ  

   1.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตัวกำหนดคุณลักษณะของการบริการ

รูปแบบการบริการท่ีดีจะตองสามารถตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการได 

โดยผูใหบริการจะตองทำการสำรวจหรือศึกษาความตองการของกลุมผูรับบริการเปาหมายเสียกอน 

จากนั้นจึงสามารถกำหนดรูปแบบการบริการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการบริการนาประทับใจแกผูมารับ

บริการได  

   1.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตัวแปรสำคัญในการประเมินคุณภาพของ

การบริการ เนื่องจากเปนเกณฑท่ีชัดเจน สงผลตอการกลับมาใชบริการซ้ำของผูรับบริการ โดยท่ัวไป

องคการธุรกิจบริการจะทำการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในหลาย ๆ ดาน เชน อาคาร

สถานท่ี อุปกรณ เครื่องใช ความนาเชื่อถือของกิจการบริการ ความเต็มใจในการใหบริการ ความรูและ

ความสามารถในการใหบริการ และบุคลิกลักษณะของผูใหบริการ เปนตน  

   1.3 ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เปนตัวชี้คุณภาพและความสำเร็จของงาน

บริการ เนื่องจากการบริการจะดีเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับผูใหบริการ ซ่ึงการปฏิบัติงานจะมีคุณภาพนั้น 

ผูใหบริการจะตองมีความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุมเทในการทำงานและเปนสิ่ ง ที่นำไปสู

ความพึงพอใจของผูรับบริการ  

  2.  ผูรับบริการ กลาวคือ สิ่งท่ีผูรับบริการมุงหวังตองการจะไดจากการมารับบริการนั้น 

ก็คือ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และคุณภาพการบริการท่ีดี ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเปนตัว

ผลักดันคุณภาพของการบริการของผูใหบริการ ซ่ึงจะสงผลดีตอผูรับบริการ ดังนี้  

   2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการ เปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผูรับ 

บริการเอง ซ่ึงมุงหวังท่ีจะไดรับการบริการท่ีดีจากการท่ีไดไปใชบริการยังท่ีตาง ๆ ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการนี้ จึงเปนสิ่งสำคัญท่ีผูใหบริการจะตองตระหนักถึง และจัดใหมีอยา ง เพียงพอ ทำให

เ กิดการแขงขัน เพ่ือท่ีจะนำเสนอสิ่งท่ีดีกวาแกผูรับบริการ สงผลใหผู รับบริการไดรับการบริการ

ท่ีดี มีคุณภาพมากข้ึนเรื่อย ๆ  

   2.2  ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการ ชวยพัฒนาคุณภาพของงานบริการและ

อาชีพบริการ เนื่องจากผูใหบริการท่ีมีความพึงพอใจในการทำงานจะทำงานดวยความเต็มใจ ทุมเท 

สรางสรรค และสงเสริมมาตรฐานในการใหบริการ สงผลใหคุณภาพในการบริการสูงข้ึนและงาน

บริการกลายเปนงานท่ีแพรหลายมากข้ึน มีบุคลากรท่ีมีทักษะและความสามารถเขาสูวงการธุรกิจ

บริการมากข้ึน เกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการ สงผลตอลักษณะการบรกิาร ทำใหผูรับบริการไดรับ

การบริการท่ีมีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึนตอไป (เอนก  สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร 

อดุลพัฒนกิจ. 2548) 
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2.2 แนวคิดการใหบริการ   

 ความหมายของการบริการ การใหบริการนับวาเปนหนาท่ีหลักของสวนราชการท่ีมีการติดตอ 

สัมพันธกับประชาชนโดยตรง สวนราชการและขาราชการท่ีใหบริการมีหนาท่ีสงตรงการบริการ 

(Delivery Service)  ใหแกประชาชน ผูรับบริการ มีนักวิชาการหลายทานท่ีไดใหความหมายของการ

บริการไว ดังนี้   

 ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2547 : 18) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ

หมายถึง กิจกรรมของการสงมอบสินคาท่ีไมมีตัวตนของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาท่ีไมมีตัวตน

นั้นจะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการ จนนำไปสูความพึงพอใจได   

 สมิต  สัชณุกร (2546 : 13) ไดใหความหมายของการบริการไววา การบริการ หมายถึง การ

ปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตาง  ๆ การกระทำที่ เปยมไปดวยความชวยเหลือ หรือการ

ดำเนินการท่ีเปนประโยชนตอผูอ่ืน โดยมีขอควรคำนึงถึง 5 ประการ ดังนี้   

  1.  สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ หมายถึง การใหบริการตอง

คำนึงถึงผูรับบริการเปนหลักจะตองนำความตองการของผูรับบริการมาเปนขอกำหนดในการใหบริการ  

  2.  ทำใหผูรับบริการเกิดความพอใจ หมายถึง คุณภาพ  คือ ความพึงพอใจของลูกคา 

เปนหลักเบื้องตน คุณภาพถือเปนหลักสำคัญในการประเมินผลการใหบริการ  

  3.  ปฏิบัติโดยสมบูรณถูกตองครบถวน หมายถึง หากเกิดมีขอผิดพลาด ขาดตกบกพรอง

ในการใหบริการก็ยากท่ีจะทำใหลูกคาพอใจ  

  4.  เหมาะสมแกสถานการณ หมายถึง การใหบริการท่ีรวดเร็ว ตรงตามกำหนดเวลา

เปนสิ่งท่ีสำคัญ ผูใหบริการตองพิจารณาถึงความเรงรีบของลูกคาและตอบสนองใหทันตามเวลา  

  5.  ไมกอผลเสียหายแกบุคคลอ่ืน หมายถึง ตองคำนึงถึงผูเก่ียวของหลายฝาย รวมท้ัง

สังคม และสิ่งแวดลอม 

 วีระรัตน  กิจเลิศไพโรจน (2547 : 14) ใหความหมายของบริการไววา บริการ หมายถึง            

การกระทำ พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการท่ีฝายหนึ่งเสนอใหอีกฝายหนึ่ง โดยกระบวนการท่ีเกิดข้ึนนั้น       

ซ่ึงอาจจะมีตัวสินคาเขามาเก่ียวของ แตโดยเนื้อแทของสิ่งท่ีเสนอนั้นเปนการกระทำ พฤติกรรมหรือ

การปฏิบัติการ ซ่ึงไมสามารถนำไปเปนเจาของได   

 Kotler (2003 : 444) กลาววา การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใด ๆ ท่ีกลุม 

บุคคลหนึ่งสามารถนำเสนอใหอีกกลุมบุคคลหนึ่ง ซ่ึงไมสามารถจับตองไดและไมไดสงผลของความเปน 

เจาของสิ่งใด ท้ังนี้ การกระทำดังกลาวอาจจะรวมหรือไมรวมอยูกับสินคาท่ีมีตัวตนได จากการศึกษา

ความหมายของการบริการ สรุปไดวา การบริการ หมายถึง การกระทำหรือการปฏิบัติท่ีผูใหบริการ

เสนอแกผูรับบริการ เปนสิ่งท่ีไมสามารถจับตองได ไมสามารถแบงการใหบริการ ซ่ึงจะตองมีลักษณะ

สอดคลองตามความตองการของผูรับบริการ ทำใหผูรับบริการเกิดความพอใจ ปฏิบัติ โดยถูกตอง
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สมบูรณครบถวน เหมาะแกสถานการณ ไมกอผลเสียหายแกบุคคลอ่ืน และตองมีหลักความสอดคลอง

กับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ หลักความสม่ำเสมอ หลักความเสมอภาค หลักความประหยัด 

หลักความสะดวกในการใหบริการ  

 

2.3 แนวคิดการบริการประชาชน   

 การใหบริการ นับวาเปนหนาท่ีหลักของสวนราชการท่ีมีการติดตอสัมพันธกับประชาชน

โดยตรง สวนราชการและขาราชการท่ีใหบริการ มีหนาท่ีสงตรงการบริการ (Delivery Service) ไดแก 

ประชาชนผูรับบริการ โดยมีเจาหนาท่ีของรัฐ คือ ขาราชการหรือบุคคลท่ีเก่ียวของเปนผูนำบริการสู

ประชาชน เพ่ือใหประชาชนมีความอยูดีกินดี มีความม่ันคงปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพยสิน  โดยรัฐ

ไมคิดมูลคาจากประชาชน บริการตาง ๆ จะเก่ียวของกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ซ่ึงนับวันจะเพ่ิม

มากข้ึน ในปจจุบันองคกรราชการของไทยไดขยายบทบาทในการใหบริการท้ังทางดานปริมาณ ขนาด 

กำลังคน และงบประมาณ เพ่ือใหสามารถใหบริการแกประชาชนไดครอบคลุมท่ัวถึงมากข้ึนอยางเทา 

เทียมกันและเสมอภาคกัน แนวคิดเก่ียวกับการบริการประชาชนนั้น มีนักวิชาการไดใหแนวคิดเก่ียวกับ

การบริการไว ดังนี้ 

 ปริทรรศ  ศิลปะกิจ (2541) กลาววา การบริการ คือ การดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการ 

ข้ันตอน หรือระบบระเบียบของหนวยงาน เพ่ือประโยชนของผูรับบริการ การใหบริการประชาชน              

ยุคใหม คือ การใหบริการดวยรอยยิ้ม (Service with Smile) ซ่ึงทำใหผูรับบริการสามารถรับรูและ

สัมผัสไดถึงความจริงใจของผูใหบริการ โดยผานคำพูด ทาทาง สายตา และ รอยยิ้ม อันเปนผลให

ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และมีการตอบสนองท่ีแสดงถึงมิตรภาพท่ีดีตอกัน เปาหมาย

ของการใหบริการประชาชนยุคใหม ประกอบดวยหลักการบางประการ ไดแก การบริการเพ่ือใหเกิด

คุณคาทางใจของผูรับบริการ มุงความรวดเร็ว ตรงเวลา ความถูกตอง ครบถวนสมบูรณ และประการ 

สำคัญ คือ การสนองตอบความคาดหวังของประชาชน ลักษณะของการใหบริการประชาชนยุคใหม 

สังเกตไดจากลักษณะของผูใหบริการและวิธีการบริการ ดังนี้ 1) การแตงกาย 2) การพูดจาและการใช

น้ำเสียง 3) กิริยาทาทางท่ีแสดงออก 4) วิธีการ/ ข้ันตอนการใหบริการ (กรมการปกครอง. 2547) 

 จากการศึกษาสาระสำคัญเก่ียวกับเรื่องความพึงพอใจของผูมารับบริการ สามารถสรุปไดวา 

ประชาชนท่ีมารับบริการของหนวยงานในภาครัฐตาง ๆ นั้น ตองการไดรับการใหบริการจากบุคลากร 

อยางเพียงพอ มีกระบวนการใหบริการท่ีไมยุงยากซับซอนและเปนระบบ มีสถานท่ีและการจัดการ 

สภาพแวดลอมท่ีดี และไดรับขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง หากประชาชนท่ีมา

รับบริการไดรับสิ่งท่ีเขาตองการแลว จะทำใหเกิดประโยชนตอองคการมากมาย อาทิเชน สรางผล 

ประโยชนใหแกองคกรในการเพ่ิมระดับความพึงพอใจแกผูมารับบริการ สรางความพึงพอใจระยะยาว 

หากลูกคามีความพึงพอใจมาก ๆ จะชวยในการกระจายขาวแบบปากตอปาก และถาหากผูมาติดตอ 
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กับองคการมีความพึงพอใจมาก ๆ ก็จะสามารถเปนหลักประกันความเสี่ยงจากการผิดพลาด

ในการบริการ 

 

2.4 แนวคิดการบริการสาธารณะ 

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับบริการสาธารณะท่ีสำคัญ ๆ มีดังนี้ (อำนวย  บุญรัตนไมตรี. 2559) 

  1. ขอบขายและความหมายการจัดทำบริการสาธารณะ 

  การใหบริการสาธารณะ (public service delivery) โดยท่ัวไปจะเก่ียวของกับกิจกรรม 

หรือบริการท่ีรัฐจัดทำข้ึน เพ่ือสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวม หรือการใหบริการ

ประชาชนโดยรัฐท่ีดำเนินการในลักษณะของรัฐสวัสดิการ มีกฎหมายรองรับ มีความตอเนื่อง

ไมเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะของรัฐบาล แตสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของ

สังคม การจัดทำบริการสาธารณะของรัฐมีเปาหมาย และมีแนวคิดเรื่องกา ร จ ัด ท ำ บ ริก า ร

สาธารณะท่ีสำคัญสรุปได ดังนี้  

   1.1 รัฐตองมีการบริหารดานการจัดทำบริการสาธารณะแบบตลาด  

   1.2 รัฐตองสามารถจัดการบริหารการจัดทำบริการสาธารณะเพ่ือใหผูรับบริการ         

มีทางเลือกใชบริการไดหลายชองทาง  

   1.3 รัฐตองกระจายความรับผิดชอบใหมีผูจัดทำบริการสาธารณะแทน  

   1.4 รัฐตองมีแผนงานยกระดับความสามารถในการจัดทำบริการสาธารณะ  

   1.5 รัฐตองมีจุดมุงหมายแหงความสำเร็จในการจัดทำบริการสาธารณะมากกวา        

ท่ีจะเนนในเรื่องกระบวนการ 

  สรุปไดวา บริการสาธารณะ คือ บริการท่ีจัดทำข้ึนโดยภาครัฐ หรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินหรือจัดทำโดยเอกชน แตอยูในความควบคุมของรัฐเพ่ือสนองตอบตอความตองการของ

ประชาชน เพ่ือประโยชนตอประชาชนและเพ่ือสาธารณะประโยชน 

  2. หลักเกณฑการจัดทำบริการสาธารณะ  

  ในการจัดทำบริการสาธารณะนั้นมีหลักเกณฑท่ีสำคัญอยู 3 ประการ มีดังนี้ 

   2.1 หลักความตอเนื่องและสม่ำเสมอ (the principle of continuous) การจัดทำ

บริการตองเปนไปอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง เนื่องจากบริการสาธารณะเปนกิจการท่ีมีความจำเปน

ตอการดำรงชีพของประชาชน มีความตองการใชบริการตลอดเวลา การจัดทำบริการสาธารณะ 

จึงตองมีความตอเนื่องจะเลือกดำเนินการเปนเฉพาะชวงเวลาไมได เพราะจะสรางความเดือดรอน

ใหกับผูใชบริการ 

   2.2 หลักความเสมอภาค (the principle of equal) เนื่องจากการจัดทำบริการ

สาธารณะไมไดมีจุดมุงหมายเพ่ือผูใดผูหนึ่งเปนการเฉพาะ แตมีจุดมุงหมายเพ่ือประชาชนโดยสวนรวม 
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ประชาชนจึงยอมไดรับสิทธิหรือไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะนั้นอยางเทาเทียมกัน จะเลือก

ปฏิบัติไมได รวมท้ังความเสมอภาคในดานราคา คาบริการและการบริการ และองคกรท่ีจัดทำบริการ

ตองทำใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดหลายชองทางและงายตอการรับบริการ            

ไมมีความสลับซับซอน 

   2.3 หลักวาดวยการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  (the principle of adaptation) 

รัฐตองจัดทำบริการสาธารณะใหเหมาะสมกับความตองการของประชาชน และเพ่ือใหมีความเหมาะสม

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง รัฐจึงควรคำนึงถึงความจำเปนในการปรับปรุงการจัดทำ

บริการสาธารณะใหเปนไปตามวิวัฒนาการของสังคม รวมท้ังเม่ือมีเหตุท่ีความตองการของประชาชน

เปลี่ยนแปลงไป การบริการสาธารณะนั้นควรไดรับการเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของ

ประชาชน 

  3.  องคกรผูจัดทำบริการสาธารณะ  

  บริการสาธารณะสวนใหญ รัฐเปนผูมีหนาท่ีในการจัดทำ โดยใชองคกรภายในฝาย

ปกครองเปนผูจัดทำ แตตอมารัฐก็ไดเพ่ิมวิธีการจัดทำบริการสาธารณะข้ึน โดยจัดตั้งเปนองคกรของรัฐ

ประเภทพิเศษข้ึนมาทำหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะประเภทและตอมาเม่ือมี            

การกระจายอำนาจการปกครองไปสูทองถ่ินเต็มรูปแบบ ในป ค.ศ. 1982 จึงมีการมอบบริการ

สาธารณะหลาย ๆ ประเภทใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปจัดทำแทนรัฐ และนอกจากนี้ในระยะ

หลัง ๆ บริการสาธารณะมีมากประเภทข้ึน บางประเภทตองใชกำลังคน กำลังทรัพย รวมท้ังเทคโนโลยี

ระดับสูงมาดำเนินการจัดทำ แตเนื่องจากบริการสาธารณะประเภทดังกลาวเปนบริการสาธารณะ 

ซ่ึงโดยสภาพแลวฝายปกครองไมจำเปนตองทำเองก็ได จึงเกิดการ “มอบ” บริการสาธารณะบาง

ประเภทใหเอกชนไปดำเนินการแทนฝายปกครอง โดยฝายปกครองเขาไปควบคุมดูแลการจัดทำ

บริการสาธารณะโดยเอกชน เพ่ือใหบริการท่ีเกิดข้ึนอยูในมาตรฐานเดียวกับท่ีฝายปกครองเปนผูจัดทำ 

  บริการสาธารณะท่ีอยูในอำนาจการจัดทำของรัฐจะตองเปนบริการสาธารณะท่ีเม่ือ

พิจารณาจากสภาพของบริการสาธารณะนั้นแลว เปนหนาท่ีของรัฐแตเพียงผูเดียวท่ีจะเปนผูดำเนิน 

การจัดทำหรือเปนสิ่งท่ีมีความจำเปน และมีความสำคัญตอความเปนอยูของประชาชนท่ัวประเทศ

อยางท่ัวถึง แตอยางไรก็ตาม เม่ือมีการกระจายอำนาจการปกครองไปสูทองถ่ิน ในป ค.ศ. 1982 ก็ไดมี

การมอบอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

ผูจัดทำ ดังนั้น บริการสาธารณะท่ีจัดทำโดยรัฐจึงมีสองประเภท คือ บริการสาธารณะระดับชาติ และ

บริการสาธารณะระดับทองถ่ิน 

   3.1 บริการสาธารณะระดับชาติ ไดแก บริการสาธารณะท่ีเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะ 

ตองเปนผูจัดทำ อันไดแก กิจการท่ีเก่ียวกับความม่ันคง และความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม 
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รวมท้ังการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรม บริการสาธารณะระดับชาติเปนบริการสาธารณะท่ีรัฐจัดทำ

อยางท่ัวถึงตลอดท้ังประเทศ สามารถแบงได 7 ประเภทดวยกัน คือ 

    3.1.1 บริการสาธารณะทางดานยุติธรรม 

    3.1.2 บริการสาธารณะทางดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของสังคม 

    3.1.3 บริการสาธารณะทางดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 

    3.1.4 บริการสาธารณะทางดานการศึกษาของชาติ 

    3.1.5 บริการสาธารณะทางดานสังคม 

    3.1.6 บริการสาธารณะทางดานวัฒนธรรม 

    3.1.7 บริการสาธารณะทางดานการทองเท่ียว 

   3.2 บริการสาธารณะระดับทองถ่ิน  ไดแก  บริการสาธารณะท่ีอยูในอำนาจหนาท่ี

ท่ีจะดำเนินการจัดทำโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บริการสาธารณะท่ีดำเนินการจัดทำโดยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนั้นมีอยูดวยกันสองประเภท คือ บริการสาธารณะระดับชาติ ซ่ึงมอบหมายให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดำเนินการจัดทำกับบริการสาธารณะ ซ่ึงเปนหนาท่ีแท ๆ ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 3 ระดับ อันไดแก บริการสาธารณะระดับเทศบาล บริการสาธารณะระดับ

จังหวัด และบริการสาธารณะระดับภาค โดยมีกฎหมายแบงแยกหนาท่ี และประเภทของบริการ

สาธารณะท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทจะเปนผูจัดทำ บริการสาธารณะซ่ึงเปนหนาท่ี

แท ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูจัดทำ สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท คือ 

    3.2.1 บริการสาธารณะทางดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

    3.2.2 บริการสาธารณะทางดานงานสาธารณะสุข และสิ่งแวดลอม 

    3.2.3 บริการสาธารณะทางดานการศึกษา และวัฒนธรรม 

    3.2.4 บริการสาธารณะทางดานงานใหบริการ 

   3.3 บริการสาธารณะท่ีจัดทำโดยเอกชน เอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำ

บริการสาธารณะมาเปนเวลานานแลว การมีสวนรวมของเอกชน สามารถแบงได 2 กรณี คือ การมี

สวนรวมทางออมกับการมีสวนรวมทางตรง 

    3.3.1 การมีสวนรวมทางออม ไดแก การเขามารวมมือของเอกชนในการจัดทำ

บริการสาธารณะโดยรัฐ ดวยวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

     1) การเลือกตั้ ง ภายใต ระบบการปกครองแบบกระจายอำนาจ

ประชาชน ผูสนใจสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดวย

การสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงหากไดรับการเลือกตั้งเขาไป

แลวก็จะไปเปนผูจัดใหมี และวางหลักเกณฑในการบริหารบริการสาธารณะตอไป 
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     2) คณะท่ีปรึกษา ในบางกรณีกฎหมายกำหนดใหผูรับผิดชอบหรือ

หัวหนาฝายปกครองในหนวยงานตองขอความเห็นจากหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ กอนท่ีจะตัดสินใจ 

การไมปฏิบัติตามจะถือวานิติกรรมทางปกครองนั้นไมทำตามแบบ (Vice de former) ท่ีกฎหมาย

กำหนด ถือเปนนิติกรรมทางปกครองท่ีไมชอบดวยกฎหมาย และอาจถูกศาลปกครองเพิกถอนได 

     3) การรวมใหความเห็น ฝายปกครองอาจเชิญเอกชนมาปรึกษาหารือ

เพ่ือขอความเห็นเก่ียวกับการจัดทำบริการสาธารณะในบางเรื่องกอนท่ีฝายปกครองจะตัดสินใจ

ดำเนินการได 

    3.3.2 การมีสวนรวมทางตรง บริการสาธารณะเปนเรื่องท่ีอยูในอำนาจหนาท่ี

ของรัฐท่ีจะจัดทำ แตตอมาเม่ือรัฐมีภาระมากข้ึน กิจการบางอยางรัฐไมจำเปนตองจัดทำเองเพราะเปน

เรื่องท่ีไมเก่ียวของกับการใชอำนาจของรัฐ กิจการบางอยางตองใชเงินลงทุนมาก ตองใชบุคลากรท่ีมี

ความชำนาญเปนพิเศษ ซ่ึงทำใหรัฐไมสามารถจัดทำบริการสาธารณะไดอยางดี  และรวดเร็วทัน

ความตองการของผูใชบริการสาธารณะ จึงเกิดการมอบบริการสาธารณะใหเอกชน ซ่ึงมีความสนใจ

และความพรอมเปนผูจัดทำบริการสาธารณะแทนรัฐ 

  4.  ทางเลือกการจัดทำบริการสาธารณะ  

  การกระจายอำนาจการคลังของรัฐสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจุดประสงคเพ่ือ 

ความผาสุกของประชาชน ลดบทบาทและอำนาจของรัฐทุกระดับ เพ่ิมความสามารถในการสราง

ผูบริหาร และการใชผูบริหารอยางมีประสิทธิภาพ สรางระบบการบริหารการปกครองที่ดี ให เกิด

การสรางสรรคสังคมแบบประชาสังคมใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสงเสริมและ

สรางกระบวนการประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการทางการเมือง และ

สรางกระบวนการตัดสินใจเรื่องการจัดสรรทรัพยากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงควรปรับเปลี่ยน

พ้ืนฐานแนวคิดการบริการสาธารณะ รวมท้ังวิธีการจัดทำบริการสาธารณะ ดังนี้ 

   4.1 การปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริการสาธารณะ 

    4.1.1 ลดความเปนทางการลงใหเหลือนอยท่ีสุด มีการใหบริการท่ีตรงไปตรงมา

ไมมีข้ันตอนมาก มีระบบการใหบริการท่ีมีความพรอมดานฐานขอมูล ใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึง

การบริการไดงาย และหลายชองทาง 

    4.1.2 การใหภาคเอกชนหรือองคกรภายนอกเขารวมกิจกรรมมากข้ึน 

    4.1.3 การใชกลไกตลาดในการจัดทำบริการสาธารณะ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินสามารถใชวิธีการตลาดในการจัดทำบริการสาธารณะ เชน การเก็บคาธรรมเนียม 

คาการใชบริการ 

    4.1.4 การสรางทัศนคติการบริหารทองถ่ิน แบบผูประกอบการหนวยธุรกิจ 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองคิดวาองคกรเปนหนวยธุรกิจประเภทหนึ่งท่ีมีความสามารถ
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บริหารและพัฒนาชุมชนใหมีความเจริญกาวหนา ผูบริหารทองถ่ินควรคิดคนกลยุทธและทางเลือกใหม 

มีทักษะในการบริหารนโยบายสาธารณะและการบริหารชุมชน เพ่ือพัฒนาระบบบริหารใหมี

ประสิทธิภาพและไปสูความเปนเลิศ 

   4.2 วิธีการจัดทำบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีวิธีการ ดังนี้ 

    4.2.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำบริการสาธารณะเอง 

    4.2.2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำบริการสาธารณะโดยการจาง 

    4.2.3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสัมปทาน 

    4.2.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมทุนกับหนวยงานอ่ืน 

    4.2.5 การจัดทำบริการสาธารณะ โดยการรวมมือกันระหวางองคกรปกครอง                   

สวนทองถ่ิน 

 นอกจากนี้ สุภัชชา พันเลิศพาณิชย (ออนไลน. 2555) ไดกลาวถึง หลักสำคัญในการจัด 

บริการสาธารณะตามแผนการกระจายอำนาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีสาระสำคัญเก่ียวกับ

การถายโอนภารกิจหนาท่ีท่ีรัฐดำเนินการอยูในปจจุบันใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหลัก

สำคัญ ซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการประกอบการ

พิจารณา เพ่ือการถายโอนภารกิจหนาท่ีประกอบดวย 4 หลักการสำคัญ ดังนี้ 

  1.  หลักผลประโยชนมหาชนของรัฐ (Public Interest) โดยหลักความรับผิดชอบของ

ทองถ่ินแตละระดับกับรัฐบาลกลางนี้จะสะทอนใหเห็นวา มีภารกิจบางประเภท หรือบางอยางท่ีรัฐ

ยังคงตองสงวนไวสำหรับดูแล รับผิดชอบและปฏิบัติเอง ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนแกคนสวนรวมและเพ่ือ

เสถียรภาพและความม่ันคงของประเทศ อาทิ 1) ภารกิจดานการปองกันประเทศ  เชน  กิจการทหาร 

2) ภาระหนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน เชน กิจการตำรวจ 3) ภารกิจดานการรักษา

ความม่ันคง หรือเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ 4) ภารกิจดานการเปนตัวแทนในดานความสัมพันธ

ระหวางประเทศ เชน กิจการทางการทูต ภารกิจดังกลาวขางตนถือเปนภารกิจรวมของชาติ ซ่ึงรัฐบาล

สวนกลางยังคงตองดำเนินการตอไป สวนภารกิจท่ีถือวานาจะเปนความรับผิดชอบโดยตรงขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตำบล 

ก็ควรจะเปนภารกิจท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินนั้นโดยเฉพาะ และเปนไปเพ่ือสนองตอบความตองการของ

คนในทองถ่ิน โดยมีลักษณะ คือ เปนกิจการท่ีเปนไปเพ่ือสนองความตองการของคนในทองถ่ินนั้น                  

ท่ีสามารถแยกออก หรือมีลักษณะท่ีแตกตางจากทองถ่ินอ่ืนได  เชน  การจัดการขยะมูลฝอย  การจัด

ใหมีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ และทางระบายนำ้ และการจัดการศึกษาข้ันต่ำ เปนตน 

  2. หลักความรับผิดชอบของทองถ่ินในการจัดบริการ (Local Accountability) 

หลักการท่ัวไปท่ีจะทำใหสามารถแบงภารกิจระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท            

ในสังคมจะมีความรับผิดชอบแตกตางกันอยางไร หลักการท่ัวไปประการหนึ่งท่ีจะชี้ใหเห็นวาภารกิจใด
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จะสงมอบใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบใดจะตองพิจารณาหลักสำคัญ ซ่ึงไดแก ผลท่ีเกิด 

ข้ึนหรือผูไดรับผลประโยชนจากบริการสาธารณะนั้นตั้งอยูในถ่ินฐานอยูในเขตพ้ืนท่ีใด ยกตัวอยางเชน 

ถาบริการสาธารณะใดสงผลตอคนในเขตพ้ืนท่ีทองถ่ินนั้นโดยเฉพาะ ก็ควรจะมีการถายโอนการให 

บริการสาธารณะดังกลาวใหโดยตรง เชน โอนไปใหองคการบริหารสวนตำบล หรือเทศบาล แตภารกิจ

ใดท่ีเปนภารกิจท่ีตองมีผลกระทบตอคนจำนวนมากมากกวาเขตพ้ืนท่ีทองถ่ิน ก็ควรจะสงมอบภารกิจ

นั้น ๆ ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนตน 

  3. ความสามารถของทองถ่ิน (Local Capability) เปนหลักการ ที่กลา วถึง เ รื ่อ ง

ความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวา การจัดสรรกิจกรรม หรือภารกิจใดก็ตามไปใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทนั้นตองคำนึงถึงความพรอมของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดวย และแมวาความพรอมของทองถ่ินไมไดเปนเง่ือนไขของการมอบภารกิจนั้น ๆ ไปใหกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หากแตเปนเง่ือนไขในการกำหนดเง่ือนเวลาและความพยายามท่ีจะเพ่ิมขีด

ความสามารถใหกับทองถ่ินในการจัดการ ฉะนั้น ถาบอกวาทองถ่ินยังไมพรอมในการจัดการก็มี

ความจำเปนท่ีสวนราชการจะตองมีแผนพัฒนาความพรอมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          

เพ่ือรองรับบริการสาธารณะ เพ่ือใหสามารถจัดการบริการสาธารณะเหลานั้นได ฉะนั้น ความพรอม

จะไมใชมูลเหตุของการท่ีบอกวา กิจการนั้น ๆ จะไมสามารถถายโอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

นอกจากนั้น ในเรื่องของหลักความสามารถแลว การจัดโครงสรางเพ่ือรองรับการบริหารงานใหมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาพในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนทิศทางในอนาคต 

โครงสรางตาง ๆ หรือการจัดองคกรตาง ๆ ของทองถ่ินตองเปลี่ยนแปลงไป เพราะภารกิจจำนวนหนึ่ง

ไดสงมอบเพ่ือรองรับการกระจายอำนาจ และภารกิจใหมไปดวย แตอยางไรก็ตาม โครงสรางท่ีจะ

รองรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะรองรับภารกิจอันใหมนั้นจะตองจัดโครงสรางเทาท่ีจำเปน 

ซ่ึงอาจจะไมจำเปนท่ีจะตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีโครงสรางขนาดใหญมากเกินไปท่ีจะไปทำ

ใหการทำงานเกิดความทับซอน หรือกลายเปนปญหาภาระคาใชจายดานบุคลากร  ฉะนั้นโครงสรางท่ี

จะเกิดข้ึนใหมจะเปนโครงสรางเทาท่ีจำเปน ท่ีถือวาเปนงานหลัก หรือเปนงานพ้ืนฐานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน แตหากทองถ่ินใดมีความตองการท่ีจะจัดงานบางเรื่องท่ีอาจเปนงานเฉพาะ เชน 

งานทองเท่ียว องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถท่ีจะดำเนินการไดเอง ซ่ึงอาจไมอยูในโครงสราง

หลักท่ีตองเหมือนกันท่ัวประเทศ ข้ึนอยูกับความตองการ หรือความจำเปนในแตละพ้ืนท่ีเปนหลัก 

ฉะนั้น ในเรื่องหลักความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ก็จึงเปนเรื่องการสรางความพรอม

การเตรียมความพรอม และการจัดโครงสรางเพ่ือการรองรับ 

  4. หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (Management Efficiency) เปนหลักท่ีให

ความสำคัญกับการประหยัดขนาดของการลงทุน หรือการคำนึงถึงตนทุนในการใหบริการ การจัด 

บริการสาธารณะ เม่ือถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือดำเนินการแทนรัฐบาล หรือ
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หนวยงานราชการแลวนั้นตองคำนึงและพิจารณาดวยวา จะทำใหตนทุนแพงข้ึนมากนอยขนาดไหน 

หากเปนตนทุนท่ีแพงข้ึนมาก ๆ แนวทางก็คือ จำเปนตองมีการรวมกันมากข้ึนระหวางทองถ่ินอ่ืน ไมวา

จะเปนทองถ่ินรูปแบบเดียวกัน หรือรูปแบบอ่ืน ๆ กิจกรรมบางอยางหรืองานบางอยางท่ีมีการถายโอน 

หรือจะมีการสงมอบใหกับทองถ่ินแลว ทองถ่ินอาจมีความจำเปนท่ีตองหายุทธศาสตรในการทำงาน

รวมกันใหมากข้ึน เพ่ือใหขนาดของการลงทุนถูกลง 

 นอกจากนั้น ในเรื่องของหลักประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนของประชาชนโดยรวมยังคงตอง

พิจารณาถึงการสรางหลักประกันดานคุณภาพในการจัดบริการสาธารณะ กลาวคือ เม่ือราชการ

สวนกลาง หรือบริหารสวนกลาง และสวนภูมิภาคยุติการใหบริการสาธารณะบางอยางลง และสงมอบ

บริการสาธารณะใหกับทองถ่ินเพ่ือดำเนินการ สิ่งสำคัญท่ีเปนหลักการท่ัวไป คือ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตองดำเนินการจัดบริการสาธารณะนั้นใหมีคุณภาพไมนอยกวาสิ่งท่ีราชการสวนกลาง        

เคยทำ ฉะนั้น หลักประกันดานคุณภาพการจัดบริการ จึงเปนเรื่องจำเปนท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจะตองยึดถือไว หลักเกณฑมาตรฐานซ่ึงถือวาเปนมาตรฐานในสวนของราชการ หรือเปน

มาตรฐานทางวิชาการก็ยังมีความสำคัญในการท่ีจะไปกำหนดวา ทองถ่ินจำเปนตองทำใหถึงข้ันต่ำของ

มาตรฐานนั้นอยางไร 

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การปกครองทองถ่ินในรูปแบบของการปกครองตนเอง (Local Self Government) เปน

เรื่องท่ีมีความสัมพันธกันอยางมากกับแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอำนาจ มีนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

หลายทานไดใหความหมายของการปกครองทองถ่ินไว ดังนี้ 

 เอนก เหลาธรรมทัศน (2543) และ สมคิด เลิศไพฑูรย (2547) ไดใหนิยามการปกครอง

ทองถ่ินไววา เปนการใหคนในทองถ่ินมีอิสระในการปกครองกัน เองหรือกลาวอีกนัยหนึ่ ง  คือ 

การปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีพ้ืนฐานของหลักการกระจายอำนาจ

การปกครอง (Decentralization) ท่ีหมายถึงการท่ีรัฐมอบอำนาจการปกครองใหองคกรอ่ืน ๆ ท่ีไมใช

องคกรสวนกลางจัดทำบริการสาธารณะบางอยางภายใตการกำกับดูแลของรัฐ ดังนี้  

  1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกัน ในดาน

ความเจริญจำนวนประชากร หรือขนาดของพ้ืนท่ี เชน หนวยการปกครองทองถ่ินของไทยจัดได คือ 

กรุงเทพมหานคร เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล และเมืองพัทยา 

ตามเหตุผลดังกลาว 

  2. หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีอำนาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนาท่ี

ตามความเหมาะสม กลาวคือ อำนาจของหนวยการปกครองทองถ่ินอยางแทจริง หากมีอำนาจมาก

เกินไป ไมมีขอบเขต หนวยการปกครองทองถ่ินนั้นก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสียตอ
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ความม่ันคงของรัฐบาล อำนาจของทองถ่ินนี้มีขอบเขตท่ีแตกตางกันออกไปตามลักษณะความเจริญ 

และความสามารถของประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนสำคัญ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณา

การกระจายอำนาจใหหนวยการปกครองทองถ่ินระดับใดจึงจะเหมาะสม 

  3.  หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Segal Rights) ท่ีจะดำเนิน 

การปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมาย แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

   3.1 หนวยการปกครองทองถ่ินมีสทิธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ 

ขององคกรปกครองทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการบริหารตามหนาที่และเพื่อใชบังคับประชาชน

ในทองถ่ินนั้น ๆ เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับ เปนตน 

   3.2  สิทธิท่ีเปนหลักในการดำเนินการบริหารทองถ่ิน คือ อำนาจในการกำหนด

งบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอำนาจหนาท่ีของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ 

  4.  มีองคกรท่ีจำเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง องคกรท่ีจำเปนของทองถ่ิน 

จัดแบงเปนสองฝาย คือ องคการฝายบริหารและองคการฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครองทองถ่ิน

แบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ หรือในแบบ

มหานคร คือ กรุงเทพมหานครจะมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหาร สภากรุงเทพมหานคร

จะเปนฝายนิติบัญญัติ เปนตน 

  5.  ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน จากแนวคิดท่ีวาประชาชนใน

ทองถ่ินเทานั้นท่ีจะรูปญหาและวิธีแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการปกครองทองถ่ินจึงจำเปน 

ตองมีคนในทองถ่ินมาบริหารงาน เพ่ือใหสมเจตนารมณและความตองการของชุมชน และอยูภายใต

การควบคุมของประชาชนในทองถ่ิน นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถ่ินเขาใจในระบบ

และกลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริงอีกดวย 

 Daniel Wit (อางถึงใน โกวิทย  พวงงาม. 2550) ไดกลาววา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง

การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอำนาจ หรือกระจายอำนาจไปใหหนวยการปกครองทองถ่ินเปดโอกาส

ใหประชาชนในทองถ่ินไดมีอำนาจในการปกครองรวมกันท้ังหมด หรือเปนบางสวนในการบริหาร

ทองถ่ินตามหลักการท่ีวา ถาอำนาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถ่ินแลว รัฐบาลของทองถ่ินก็

ยอมเปนรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 

 William V. Holloway (อางถึงใน โกวิทย พวงงาม. 2550) ไดกลาววา การปกครองทองถ่ิน 

หมายถึง องคการท่ีมีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักท่ีกำหนดไว มีอำนาจการปกครองตนเอง 

มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาทองถ่ินท่ีสมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชากร 

 Harris G. Montagu (อางถึงใน โกวิทย พวงงาม. 2550) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน 

หมายถึง การปกครอง ซ่ึงหนวยการปกครองทองถ่ินไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระ เพ่ือเลือกผูท่ีมีหนาท่ี

บริหารการปกครองทองถ่ิน มีอำนาจอิสระพรอมความรับผิดชอบ  ซึ่ งตนสามารถที่จะใชได
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โดยปราศจากการควบคุมของหนวยการบริหารราชการสวนกลาง หรือสวนภูมิภาค  แตทั้ งนี้หนวย

การปกครองทองถ่ินยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวยอำนาจสูงสุดของประเทศ ไมไดกลายเปนรัฐ

อิสระใหมแตอยางใด 

 จากความหมายตาง ๆ ขางตน สามารถสรุปความหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได

ในสาระสำคัญ คือ การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ 

จำนวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนท่ี มีอำนาจท่ีอิสระตอกันในการปฏิบัติหนาท่ีตามความเหมาะสม              

มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะดำเนินการปกครองตนเอง อำนาจของทองถ่ินนั้นมีขอบเขตท่ีแตกตางกัน

ออกไปตามลักษณะความเจริญ และความสามารถของประชาชนในทองถ่ินเปนสำคัญ 

 

2.6 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 1. สภาพท่ัวไป 

  1.1 ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 

  จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝงทะเลตะวันออกของ

อาวไทย ประมาณเสนรุงท่ี 12 องศา 30 ลิปดา – 13 องศา 43 ลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 100 องศา 

45 ลิปดา – 101 องศา 45 ลิปดาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 34 (ถนนสายบางนา – ตราด) รวมระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีเสนทาง

หลวงพิเศษ หมายเลข 7 หรือ MOTORWAY (กรุงเทพฯ – ชลบุรี) ระยะทาง 79 กิโลเมตร ใชระยะ 

เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที 

  จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนท่ีท้ังสิ้น 2,726,875 ไร (4,363 ตารางกิโลเมตร) คิดเปนรอยละ 0.85 

ของพ้ืนท่ีประเทศไทย (พ้ืนท่ีของประเทศไทยประมาณ 320,696,875 ไร หรือ 513,115 ตาราง

กิโลเมตร) 

   ทิศเหนือ   ติดกับอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   ทิศใต   ติดกับอำเภอบานฉาง และอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

   ทิศตะวันออก  ติดกับอำเภอสนามชัยเขต และอำเภอทาตะเกียบ  

       จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   ทิศตะวันตก  ติดฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 5 แบบ ทั้ง ที่ราบ

ลูกคลื่นและเนินเขา ท่ีราบชายชั่งทะเล ท่ีราบลุมแมน้ำบางปะกง พ้ืนท่ีสูงชันและภูเขา รวมถึงเกาะ

นอยใหญอีกมากมาย 
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  ท่ีราบลูกคลื่นและเนินเขาของจังหวัดชลบุรี พบไดทางดานตะวันออกของจังหวัดในเขต

อำเภอบานบึง พนัสนิยม หนองใหญ ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ และบอทอง พ้ืนท่ีนี้มีลักษณะสูง ๆ    

ต่ำ ๆ คลายลูกระนาด ปจจุบันพ้ืนท่ีสวนใหญถูกใชไปในการปลูกมันสำปะหลัง สำหรับท่ีราบชายฝง

ทะเล พบตั้งแตปากแมน้ำบางปะกงถึงอำเภอสัตหีบ เปนท่ีราบแคบ ๆ ชายฝงทะเล มีภูเขาลูกเล็ก ๆ 

สลับเปนบางตอน ถัดมาคือ พ้ืนท่ีราบลุมแมน้ำบางปะกง มีลำน้ำคลองหลวงยาว 130 กิโลเมตร ตนน้ำ

อยูท่ีอำเภอบอทองและอำเภอบานบึง ผานพนัสนิคมไปบรรจบเปนคลองพานทอง ไหลลงสูแมน้ำ

บางปะกง โดยดินตะกอนอันอุดมสมบูรณจากการพัดพาของแมน้ำบางปะกงนี้เองไดกอใหเกิดท่ีราบลุม

เหมาะสมตอการเกษตรกรรม สวนพ้ืนท่ีสูงชั้นและภูเขานั้น อยูตอนกลางและดานตะวันออกของ

จังหวัด ตั้งแตอำเภอเมืองชลบุรี บานบึง ศรีราชา หนองใหญ และบอทอง ท่ีอำเภอศรีราชานั้น เปน

ตนน้ำของอางเก็บน้ำบางพระ แหลงน้ำอุปโภคบริโภคหลักแหงหนึ่งของชลบุรี 

  จังหวัดชลบุรีมีชายฝงทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร เวาแหวงคดโคงสวยงาม เกิด เปน

หนาผาหิน หาดทรายทอดยาว ปาชายแลน ฯลฯ ซ่ึงอาวหลายแหลงสามารถพัฒนาไปเปนทาจอดเรือ

กำบังคลื่นลมไดเปนอยางดี อาทิ ทาจอดเรือรบท่ีอำเภอสัตหีบ เปนตน สำหรับเกาะสำคัญ ๆ มีอยู

ไมนอยกวา 46 เกาะ เชน เกาะสีชัง เกาะคางคาว เกาะริ้น เกาะไผ เกาะลอย เกาะลาน เกาะครก 

เกาะสาก เกาะขาม เกาะแสมสาร เกาะคราม ท่ีอยูในเขตทหารเรือของอำเภอสัตหีบ เปนแหลง

เพาะพันธุและอนุบาลเตาทะเลท่ีหายากและใกลสูญพันธุของไทย เปนตน โดยเกาะเหลานี้ทำหนาท่ี

เปนปราการธรรมชาติ ชวยปองกันคลื่นลม ทำใหชลบุรีไมคอยมีคลื่นขนาดใหญ ตางจากจังหวัดระยอง 

จันทบุรี และตราด ซ่ึงมักมีคลื่นใหญกวา ดวยเหตุนี้เองชายฝงของชลบุรี จึงเต็มไปดวยทาเรือประมง 

และเหมาะแกการสรางทาจอดเรือพาณิชยขนาดใหญ อาทิ ทาเรือแหลมฉบัง เปนตน 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  จังหวัดชลบุรีอยูภายใตอิทธิพลของมรสุมท่ีพัดเวียนประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมในชวงฤดูหนาว ตั้งแตประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน

กุมภาพันธ ซ่ึงจะนำความเย็นมาสูจังหวัด และคลื่นลมปานกลางกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต ที่พัด

ปกคลุมในชวงฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ทำใหฝนตกชุกและคลื่นแรง 

  ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดชลบุรีโดยท่ัวไป ฤดูรอนไมรอนจัด ฤดูหนาวอากาศ

ไมแหงแลงมาก มีฝนตกชุกสลับกับแหงแลง บริเวณใกลภูเขามีฝนตกมากกวาบริเวณใกลชายทะเล 

ลักษณะภูมิอากาศ เปนแบบมรสุมเมืองรอน แบงออกเปน 3 ฤดู คือ 

   1. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงเปนฤดูมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีมี

คุณสมบัติเย็นและแหง แผลงมาปกคลุมประเทศไทยในชวงนี ้แตเนื่องจากจังหวัดชลบุรีอยูในละติจูดท่ี
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คอนขางต่ำ ไกลจากศูนยกลางของบริเวณความกดอากาศสูง ทำใหอากาศหนาวเย็นท่ีแผลงมาไดคลาย

ความเย็นลงไป ประกอบกับจังหวัดชลบุรีมีชายฝงทะเล ทำใหอากาศไมหนาวเย็นมากนัก 

   2. ฤดูรอน เริ่มตั้งแตฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือ ประมาณกลาง 

เดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูนี้จะมีลมฝายใตและลมตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม 

โดยมีกำลังคอนขางแรงและสม่ำเสมอ อยางไรก็ตาม ในฤดูรอนจังหวัดชลบุรีจะมีอากาศไมรอนมากนัก 

เนื่องจากมีลมทะเลชวยบรรเทาความรอน แตจะมีคลื่นลมคอนขางแรงในชวงบายและเย็น 

   3. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนชวงท่ีมรสุม

ตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย ซ่ึงจะนำความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผานอาวไทยเขาสู

ภาคตะวันออก ในระยะเริ่มตนของมรสุมจะปรากฏมีฝนฟาคะนอง ในเดือนมิถุนายน ฝนจะลดลงและ

เปนชวงฝนท้ิงชวง เดือนท่ีมีฝนตกชุก คือ เดือนสิงหาคม กันยายน และ ตุลาคม โดยปริมาณฝน

จะลดลงอยางชัดเจน อีกครั้งประมาณเดือนพฤศจิกายน แสดงใหเห็นวาฤดูฝนไดสิ้นสุดลง 

  1.4 เขตการปกครอง 

  จังหวัดชลบุรี  แบงเขตการปกครองออกเปน 11 อำเภอ 92  ตำบล 687 หมูบาน การ

ปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร 2 แหง ไดแก เทศบาล

นครแหลมฉบัง และเทศบาลนครเจาพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลเมือง 10 แหง เทศบาลตำบล  35 แหง 

องคการบริหารสวนตำบล 50 แหง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แหง คือ เมืองพัทยา แยกจาก

การปกครองของอำเภอบางละมุง เนื่องจากเปนเมืองทองเท่ียวระดับนานาชาติ ซ่ึงมีการเจริญเติบโต

อยางรวดเร็ว 

  อำเภอท้ัง 11 ของจังหวัดชลบุรี ไดแก อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพนัสนิคม อำเภอบานบึง 

อำเภอพานทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอหนองใหญ อำเภอบอทอง 

อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอเกาะจันทร 

 ตามขอมูลจำนวนประชากรของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรี มีประชากร 1,509,125 คน คิดเปนอันดับท่ี 10 ของประเทศ โดยแบงเปน

ประชากรเพศชาย 696,038 คน และประชากรเพศหญิง 725,387 คน  มีความหนาแนนประชากร

โดยเฉลี่ย 345.89 คนตอตารางกิโลเมตร ซ่ึงมากเปนอันดับท่ี 10 ของประเทศ อำเภอท่ีมีจำนวน

ประชากรมากท่ีสุด และมีความหนาแนนมากท่ีสุด คือ อำเภอเมืองชลบุรี มีประชากรอาศัยอยู 

330,156 คน  มีความหนาแนน  1,442.98  คนตอตารางกิโลเมตร  ในขณะท่ีอำเภอท่ีมีประชากร

นอยท่ีสุด คือ อำเภอเกาะสีชัง มีประชากรอาศัยอยู 4,580 คน สวนอำเภอท่ีประชากรเบาบางท่ีสุด 

คือ อำเภอหนองใหญ ซ่ึงมีความหนาแนนประชากรเฉลี่ย 59.44 คนตอตารางกิโลเมตร 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ภาพท่ี 2.1 แผนท่ีทองเท่ียวจังหวัดชลบุรี 
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 2. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

  2.1 การคมนาคมขนสง 

  ชลบุรีเปนจังหวัดท่ีมีเสนทางคมนาคมดีท่ีสุดจังหวัดหนึ่งของประเทศ โดยมีระบบ

การคมนาคมขนสงท่ัวถึงและสะดวกในทุกดาน ท้ังการขนสงทางบก ทางเรือ และทางอากาศ  รวมท้ัง

มีการขนสงทางทอ สำหรับสินคาเหลว ไดแก น้ำมันและสารเคมี การคมนาคมและขนสงของจังหวัด

ชลบุรใีนปจจุบันอาศัยทางบกเปนหลัก นอกจากนั้นยังมีการขนสงทางเรือและทางอากาศ ซ่ึงสามารถ

พัฒนาศักยภาพใหเพ่ิมข้ึนไดอยางตอเนื่อง 

   2.1.1 การขนสงทางอากาศ 

   จังหวัดชลบุรีมีสนามบิน 2 แหง คือ สนามฝกบินบางพระ และสนามบินอูตะเภา 

โดยสนามฝกบินบางพระ ตั้งอยูในอำเภอศรีราชา เปนสนามฝกซอมสำหรับเครื่องบินลำเล็ก จึงไมได

เปดใหบริการขนสงทางอากาศเพ่ือการพาณิชยท่ัวไป 

   2.1.2 การขนสงทางน้ำ 

   เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีสภาพภูมิศาสตรเอ้ืออำนวยตอการขนสงทางทะเล กลาวคือ 

ดานตะวันตกของจังหวัดเปนชายฝงท่ีมีแนวยาวระยะทางหลายรอยกิโลเมตร โดยหลายแหงเปน

ชายหาดท่ีงดงามและบางแหงเหมาะจะเปนทาจอดเรือ สงผลใหชายฝงทะเลของจังหวัดมีทาเทียบเรือ 

ประมงและทาเทียบเรือสินคา ท้ังท่ีเปนทาเทียบเรือของเอกชน และทาเทียบเรือพาณิชยสำหรับขนสง

สนิคาไปตางประเทศ รวมถึงการขนสงสินคาเลียบตามชายฝงทะเลตะวันออกเขาสูทาเรือกรุงเทพฯ 

   2.1.3 การขนสงทางรถไฟ 

   การขนสงทางรถไฟของจังหวัดชลบุรีอาศัยเสนทางรถไฟสายตะวันออก โดยเริ่มตน

จากกรุงเทพ ฯ – ฉะเชิงเทรา – อำเภอศรีราชา เม่ือรัฐบาลมีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเล

ตะวันออก การรถไฟแหงประเทศไทยจึงดำเนินการกอสรางทางรถไฟสายนี้ข้ึน เพ่ือรองรับการขนสง

สินคาจากทาเรือน้ำลึกสัตหีบ ทาเรือน้ำลึกนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และทาเรือน้ำลึกนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด 

   2.1.4 การขนสงทางรถยนต 

   การขนสงทางรถยนต เปนระบบการคมนาคมสำคัญท่ีสุดของจังหวัดชลบุรี  และ

มีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ ในปจจุบัน โครงขายนี้อยูในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยจังหวัด

ชลบุรีมีถนนท่ีสรางเสร็จแลวเปนระยะทาง 745,497 กิโลเมตร เปนทางหลวงแผนดินรวมระยะทาง 

745,497 กิโลเมตร และระยะทางตอ 2 ชองจราจร คิดเปนระยะทาง 1,191,408 กิโลเมตร 

   ระยะทางจากอำเภอเมืองชลบุรี ไปยังอำเภอตาง ๆ ในจังหวัดชลบุรี 

    1. พนัสนิคม ระยะทาง 26.28 กิโลเมตร 

    2. บานบึง ระยะทาง 10.03 กิโลเมตร 
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    3. พานทอง ระยะทาง 23.48 กิโลเมตร 

    4. ศรีราชา ระยะทาง 23.98 กิโลเมตร 

    5. บางละมุง ระยะทาง 47.25 กิโลเมตร 

    6. สัตหีบ ระยะทาง 85.85 กิโลเมตร 

    7. หนองใหญ ระยะทาง 53.45 กิโลเมตร 

    8. บอทอง ระยะทาง 59.16 กิโลเมตร 

    9. เกาะสีชัง ระยะทาง 24.05 กิโลเมตร 

    10. เกาะจันทร ระยะทาง 49.65 กิโลเมตร 

   ระยะทางจากจังหวัดชลบุรี ไปยังจังหวัดใกลเคียง 

    1. ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 43.00 กิโลเมตร 

    2.  สมุทรปราการ ระยะทาง 64.00 กิโลเมตร 

    3. ระยอง ระยะทาง 98.00 กิโลเมตร 

    4. จันทบุรี ระยะทาง 164.00 กิโลเมตร 

    5.  ตราด ระยะทาง 234.00 กิโลเมตร    
  

 3. ระบบเศรษฐกิจ 

  3.1 ประเภทสินคาเกษตรในจังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2562 
 

ตารางท่ี 2.1 แสดงขอมูลประเภทสินคาเกษตรในจังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2562 

สินคาเกษตร 

เนื้อท่ี

เพาะปลูก

(ไร) 

เนื้อท่ีเก็บ

เกี่ยว(ไร) 
ผลผลิต(ตัน) 

ผลผลิตตอเนื้อท่ี

เพาะปลูก        

(กก./ไร) 

ผลผลิตตอเนื้อ

ท่ีเก็บเกี่ยว

(กก./ไร) 

ปาลมน้ำมัน  105,708 311,204  2,944 

มะพราว  47,971 64,425  1,343 

ยางพารา  204,924 43,649  213 

ขาวนาป 67,287 65,349 33,137 492 507 

ขาวนาปรัง 39,363 39,090 26,462 672 677 

ลำไย  384 395  1,029 

มังคุด  594 284  478 

ทุเรียน  216 156  722 

เงาะ  32 22  688 

ลองกอง  31 13  419 

ท่ีมา : (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเกษตรจังหวัดชลบุรี. ออนไลน. 2563) 

    3.2 ปริมาณผลผลิตจากการประมงทะเลของจังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2562 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงปริมาณผลผลิตจากการประมงทะเลของจังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2562 

เดือน จำนวนเรือประมงท่ีเขาทา (เท่ียว) ปริมาณสัตวน้ำ (ตัน) 

มกราคม 1,137 4,964 

กุมภาพันธ 1,433 4,702 

มีนาคม 1,713 5,232 

เมษายน 972 5,651 

พฤษภาคม 1,294 7,022 

มิถุนายน 1,247 5,811 

กรกฎาคม 1,537 6,642 

สิงหาคม 1,272 6,307 

กันยายน 1,458 5,731 

ตุลาคม 1,821 8,498 

พฤศจิกายน 1,619 7,811 

ธันวาคม 1,415 5,633 

รวม 16,918 74,004 

ท่ีมา : (กรมประมง. ออนไลน. 2563) 
 

 จากตารางสามารถแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนเรือประมงท่ีเขาทา และ

ปริมาณสัตวน้ำในแตละเดือน ดังกราฟดานลาง 

 
 

ภาพท่ี 2.2 การเปลี่ยนแปลงของจำนวนเรือประมงท่ีเขาทา และปริมาณสัตวน้ำในแตละเดือน 

ท่ีมา : คณะผูวิจัย 
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  3.3 ขอมูลดานปศุสัตว จำแนกเปนรายอำเภอ พ.ศ. 2559 

  การเล้ียงโค มีท้ังโคเนื้อ และโคนม อำเภอท่ีเลี้ยงมากท่ีสุด คือ อำเภอบางละมุง 

รองลงมา คือ อำเภอพนัสนิคม 

  การเล้ียงสุกร จังหวัดชลบุรีเปนแหลงเลี้ยงสุกรท่ีสำคัญจังหวัดหนึ่ง มีผูนิยมเลี้ยงกันมาก

และเลี้ยงเปนธุรกิจการคา สวนใหญเปนฟารมขนาดใหญและขนาดกลาง  เพราะนอกจากเลี้ยงเพ่ือ

การบริโภคภายในจังหวัดแลว รอยละ 80 ยังสงไปจำหนายในตลาดกรุงเทพมหานคร 

  การเล้ียงไกเนื้อ สวนใหญจะเลี้ยงแบบประกันราคามากกวาเลี้ยงแบบอิสระ เนื่องจาก

มีตลาดรองรับท่ีแนนอน แตราคาประกันจะต่ำกวาราคาตลาดประมาณกิโลกรัมละ 3 – 4 บาท 

การเลี้ยงแบบนี้ เกษตรกรจะตองปลูกโรงเรือนและจัดหาอุปกรณการเลี้ยงเอง บริษัทจะจัดหาลูกไก 

อาหาร ยา และแนะนำดานวิชาการแกเกษตรกร เม่ือไกโตไดขนาด บริษัทจะมาจับไกเอง แลวหัก

ตนทุนท่ีบริษัทจัดหามาให ท่ีเหลือเปนรายไดของเกษตรกร 

 

ตารางท่ี 2.3 แสดงขอมูลการปศุสัตว 

อำเภอ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ หาน ไก เปด 

เมืองชลบุรี 234 671 1,538 52 - 4 17,654 37 

พนัสนิคม 1,893 1,295 171,753 43 23 73 904,295 85,629 

บานบึง 1,492 1,193 202,085 - - 22 13,157,228 57,499 

พานทอง 910 438 42,175 - 115 - 1,052,488 99,600 

ศรีราชา 148 13 11,800 167 - - 292,003 5 

บางละมุง 4,849 90 1,380 1,728 407 127 1,221,381 3,934 

สัตหีบ 1,662 137 348 41 63 - 31,857 161 

หนองใหญ 1,137 46 30,738 41 13 - 6,674,741 80,000 

บอทอง 248 272 119,996 717 368 2 12,167,091 18,165 

เกาะสีชัง - - 36 262 - - 1,513 - 

เกาะจันทร 673 340 10,465 232 37 6 2,145,365 1,873 

รวมท้ังสิ้น 13,246 4,495 592,314 3,283 1,026 234 26,665,616 346,906 

ท่ีมา : (องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี. ออนไลน. 2563) 

 

  3.4 ขอมูลดานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดท่ีต้ังอุตสาหกรรมขนาดใหญของ

ประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ชิ้นสวนยานยนต อิ เล็กทรอนิกส เปนศูนยกลางทางคา 

การลงทุน และธุรกิจบริการ รวมท้ังมีท่ีพักโรงแรมขนาดใหญ เหมาะแกการจัดประชุมสัมมนาและ

ใหบริการนักทองเท่ียว มีทาเรือขนาดใหญท่ีสำคัญ คือ ทาเรือแหลมฉบัง ทำใหมีโอกาสเปนศูนยกลาง
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คมนาคม เพ่ือการนำเขาและสงออกทางทะเลท่ีสำคัญ รวมท้ังเสนทางเชื่อมโยงการขนสงไปสูภูมิภาค

ตาง ๆ มีสภาพภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมและปลอดภัย เชน ไมอยูในเขตแผนดินไหวรุนแรง  การเกิดคลื่น 

สึนามิ รวมท้ังไมมีอุทกภัยและดินถลมรุนแรง  

 

ตารางท่ี 2.4 แสดงขอมูลอุตสาหกรรม 

อำเภอ 

จำนวนสถาน

ประกอบการ

อุตสาหกรรม 

จำนวนเงินทุน 

(ลานบาท) 

จำนวนคนงาน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

เมืองชลบุร ี 655 31,013.50 15,926 10,571 26,497 

พนัสนิคม 331 15,797.00 8,214 6,291 14,505 

บานบึง 692 81,156.80 24,162 18,105 42,267 

พานทอง 246 10,428.70 5,692 4,762 10,454 

ศรีราชา 703 226,030.80 29,201 28,234 57,435 

บางละมุง 263 27,853.90 5,105 4,732 9,837 

สัตหีบ 81 4,260.40 1,728 534 2,262 

หนองใหญ 77 14,249.50 4,599 6,689 11,288 

บอทอง 82 4,794.90 2,247 1,807 4,054 

เกาะสีชัง 3 452.20 32 - 32 

เกาะจันทร 55 3,725.20 2,081 1,180 3,261 

รวมท้ังส้ิน 3,188 419,762.80 98,987 82,905 181,892 

ท่ีมา : (องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี. ออนไลน. 2561) 

 โดยจากจำนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมดังตารางขางตน จังหวัดชลบุรีมีจำนวน

สถานประกอบการอุตสาหกรรมท่ีไดรับการรับรองระบบบริหารงานระดับสากลและระดับประเทศ    

ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.5 สถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีท่ีไดรับการรับรองระบบบริหารงานระดับ

สากลและระดับประเทศ 

มาตรฐาน 
จำนวนโรงงานท่ีไดรับการรับรอง  

(ราย) 

จำนวนโรงงาน 1,292 

ระบบจัดการคุณภาพ (ISO 14001) 13 

ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 50001) - 

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(OHSAS 18001) 

2 

อุตสาหกรรมสีเชยีว (Green Industry)  

ระยะท่ี 3 136 

ระยะท่ี 4 6 

ระยะท่ี 5 0 

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเทศ (Eco Factory) 1 

ท่ีมา : (ศูนยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ. ออนไลน. 2563) 

  3.5 สถานการณการทองเท่ียวในประเทศของจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2562 – 2563 

ตารางท่ี 2.6 แสดงขอมูลสถานการณการทองเท่ียวในประเทศของจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2562 – 2563 

รายการ ป/การเปล่ียนแปลง คน/ลานบาท 

อัตราการเขาพัก 

2563 23.14 

2562 74.21 

การเปล่ียนแปลง (+/-) -51.07 

จำนวนผูเขาพัก (คน) 

2563 371,657 

2562 1,100,855 

%การเปล่ียนแปลง -66.24 

จำนวนผูเย่ียมเยือนท้ังหมด (คน) 

2563 460,470 

2562 1,287,916 

%การเปล่ียนแปลง -64.25 

จำนวนผูเย่ียมเยือนคนไทย (คน) 

2563 447,880 

2562 558,973 

%การเปล่ียนแปลง - 19.87 
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จำนวนผูเย่ียมเยือนชาวตางชาติ (คน) 

2563 12,590 

2562 728,943 

%การเปล่ียนแปลง - 98.27 

รายไดจากผูเย่ียมเยือน (ลานบาท) 

2563 2,120.04 

2562 13,661.2 

%การเปล่ียนแปลง - 84.48 

รายไดจากผูเย่ียมเยือนคนไทย (ลานบาท) 

2563 1,956.04 

2562 3,151.90 

%การเปล่ียนแปลง -37.94 

รายไดจากผูเย่ียมเยือนชาวตางชาติ (ลานบาท) 

2563 164.00 

2562 10,509.29 

%การเปล่ียนแปลง -98.44 

ท่ีมา : (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา. ออนไลน. 2563). 
 4. สภาพทางสังคม 

  4.1 การศึกษา โรงเรียน จำแนกตามสังกัด เปนรายอำเภอ ปการศึกษา 2563 

ตารางท่ี 2.7 ขอมูลเก่ียวกับการศึกษา 

อำเภอ 

สังกัด 

รวม สำนักงาน ศกก. การศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักบริหารงาน ศกก. 

สงเสริมการศึกษาเอกชน 

กรมสงเสริม 

การปกครองทองถ่ิน 

อื่น ๆ 

เมืองชลบุรี 45 34 10 2 91 

พนัสนิคม 51 3 6 1 61 

บานบึง 38 9 5 - 52 

พานทอง 25 2 1 - 28 

ศรีราชา 40 18 7 2 67 

บางละมุง 34 23 2 - 59 

สัตหีบ 17 11 1 - 29 

หนองใหญ 13 1 1 - 15 

บอทอง 27 2 4 - 33 

เกาะสีชัง 1 - 1 - 2 

เกาะจันทร 17 2 - - 19 

รวมท้ังส้ิน 308 105 38 5 456 

ท่ีมา : (องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี. ออนไลน. 2561) 
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ตารางท่ี 2.8 โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

ท่ี สถานศึกษา ระดับชั้นเปดสอน จำนวนนักเรียน จำนวนหองเรียน หมายเหต ุ

1 อนุบาลเมืองใหมชลบุรี อ.1 – ป.6 2,700 68  

2 วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อ.1 – ม.3 497 12  

3 ทาขามพิทยาคม อ.1 – ม.6 1,181 35  

4 หัวถนนวิทยา ม.1 – ม.6 799 24  

5 วัดยุคลราษฎรสามัคคี อ.1 – ป.6 113 8  

6 ชุมชนวัดหนองคอ อ.1 – ม.6 2,167 51  

7 พลูตาหวงวิทยา ม.1 – ม.6 1,408 34  

8 บานเขาซก ฯ อ.1 – ม.3 558 19  

9 บานหนองใหญ ฯ อ.1 – ม.3 430 15  

10 บานคลองมือไทร ฯ อ.1 – ม.3 707 19  

11 สวนปาเขาชะอางค อ.1 – ม.6 1,015 38  

รวมท้ังส้ิน 11,575 323  

ท่ีมา : ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา ฯ อบจ. ชลบุรี ณ วันท่ี 24 พฤศจกิายน 2560 

  4.2 สาธารณสุข 

ตารางท่ี 2.9 ขอมูลเก่ียวกับสถานพยาบาล 

อำเภอ รพ.รัฐบาล รพ.เอกชน รพ.สต. คลินิก 

เมืองชลบุร ี 4 5 17 314 

พนัสนิคม 1 - 21 38 

บานบึง 1 - 14 36 

พานทอง 1 - 10 27 

ศรีราชา 2 6 12 229 

บางละมุง 2 3 14 299 

สัตหีบ 1 - 6 44 

หนองใหญ 1 - 9 - 

บอทอง 1 - 13 2 

เกาะสีชัง 1 - - - 

เกาะจันทร 1 - 4 5 

รวมท้ังสิ้น 16 14 120 994 

   

   

 

 



31 

 

 4.3 อาชญากรรม  สถิติคดีอาญาท่ีนาสนใจ จำแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2559 

ตารางท่ี 2.10 ขอมูลเก่ียวกับสถิติคดีอาญา 

ประเภทความผิด รับแจง (ราย) จับกุม (ราย) 

คดีเก่ียวกับชีวิต รางกาย และเพศ 676 510 

คดีเก่ียวกับทรัพย 2,469 1,490 

ฐานความผิดพิเศษ 230 188 

คดีท่ีรัฐเปนผูเสียหาย 20,287 23,622 

ท่ีมา : (องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี. ออนไลน. 2561) 

  4.4 ยาเสพติด รายงานขอมูลสถิติผูตองราชทัณฑ (คดี พ.ร.บ. ยาเสพติด) เขต 2 

ตารางท่ี 2.11 ขอมูลสถิติผูตองราชทัณฑ 

เรือนจำ 
นักโทษเด็ดขาด ผูตองขัง ผูตองกักขัง รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

รจ.ก.ชลบุร ี 3,358 - - - 5 - 3,363 - 

รจ.พ.ชลบุร ี - - 1,308 - - - 1,308 - 

รจ.พ.พัทยา 1,963 328 516 101 2 1 2,481 430 

ทส.ญ.ชลบุร ี - 604 - 141 - 1 - 746 

ท่ีมา : (องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี. ออนไลน. 2561) 

 5. ดานสาธารณูปโภค 

  5.1 การประปา 

   5.1.1 ท่ีทำการประปาของการประปาสวนภูมิภาค เขต 1 ในจังหวัดชลบุรี มีอยู 6 

แหง 

ตารางท่ี 2.12 แสดงขอมูลการประปา 

สาขา 

จำนวนผูใชน้ำ กำลังผลิต 

ท่ีใชงาน 

ปริมาณน้ำผลิต ปริมาณน้ำ 

ผลิตจาย 

ปริมาณน้ำ 

จำหนาย 

(ราย (ลบ.ม./วัน) (ลบ.ม./เดือน) (ลบ.ม./เดือน) (ลบ.ม./เดือน) 

ชลบุรี (ช้ันพิเศษ) 124,142 120,000 4,390,322 4,368,809 3,321,060 

พัทยา (ช้ันพิเศษ) 91,916 240,480 5,477,397 5,394,099 4,234,830 

พนัสนิคม 36,672 39.120 1,252,972 1,161,335 973,804 

บานบึง 24,508 23,280 885,506 671,108 591,907 

ศรีราชา 45,910 81,000 1,642,916 1,603,686 1,288,999 

แหลมฉบัง 53,151 49,420 2,166,720 1,915,749 1,662,051 

ท่ีมา : (การประปาสวนภูมิภาค. ออนไลน. 2563) 
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   5.1.2 สถิติการประปาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 

 

ตารางท่ี 2.13 แสดงสถิติการประปาจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 (เดือนมกราคม – กรกฎาคม) 

เดือน 
จำนวนผูใชน้ำ 

(คน) 

กำลังผลิต 

ท่ีใชงาน 

(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ำผลิต 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ 

ผลิตจาย 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ำ

จำหนาย 

(ลบ.ม.) 

กรกฎาคม 412,503 22,952 17,284,713 15,774,357 11,552,281 

มิถุนายน 411,222 22,656 16,245,424 14,969,464 11,742,819 

พฤษภาคม 409,643 21,546 17,350,164 15,836,384 12,137,889 

เมษายน 408,534 22,986 16,845,902 16,056,900 13,259,037 

มีนาคม 406,945 23,577 17,997,018 16,870,328 12,794,237 

กุมภาพันธ 405,398 24,881 17,489,059 16,852,548 13,391,892 

มกราคม 403,721 25,277 18,519,957 17,959,200 13,696,494 

ท่ีมา : (การประปาสวนภูมิภาค. ออนไลน. 2563) 
 

 

  5.2 การใชพลังงานเชิงพาณิชยของจังหวัดชลบุรี ป พ.ศ. 2562 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 การใชพลังงานพาณิชยในภาพรวม 

ท่ีมา : (กระทรวงพลังงาน. ออนไลน. 2563) 
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ภาพท่ี 2.4 ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา รายสาขา 

ท่ีมา : (กระทรวงพลังงาน. ออนไลน. 2563) 

 

ตารางท่ี 2.14 โครงการดานพลังงานทดแทน ป 2562 

โครงการดานพลังงานทดแทน จำนวนโครงการ ปริมาณการใชพลังงาน (toe/ป) 

โครงการเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทน 

    การใชกาซหุงตม (LPG) 

3 0.9879746236 

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน 4 170.438405454 

โครงการผลิตกาซชีวภาพ 2 2.3394815574 

โครงการอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 2 2.4511173185 

รวม 11 176.2169789535 

ท่ีมา : (กระทรวงพลังงาน. ออนไลน. 2563) 

 

ตารางท่ี 2.15 โครงการอนุรักษพลังงาน ป 2562 

โครงการอนุรักษพลังงาน จำนวนโครงการ ปริมาณการใชพลังงาน (toe/ป) 

โครงลดการใชพลังงานไฟฟา 1 0.1491336048 

โครงลดการใชพลังงานกาซหุงตม 2 0.0428056056 

รวม 3 0.1919392104 

ท่ีมา : (กระทรวงพลังงาน. ออนไลน. 2563) 
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 นโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 วิสัยทัศน “เปนองคกรหลักในการประสานความรวมมือภาคีทุกภาคสวน สูการเปนเมือง

ทองเท่ียวครบวงจร ท่ีไดมาตรฐานสากล และพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา สุขภาพ สิ่งแวดลอม

แบบบูรณาการโดยทองถ่ิน เปนกลไกสำคัญเพ่ือขับเคลื่อนสูการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

 พันธกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีไดกำหนดเปาหมายในการพัฒนาในภาพรวมไว ดังนี้ 

  1. เสริมสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  2. สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

  3. สงเสริมการจัดการศึกษา การใหบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 

  4. เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

  5. สนับสนุนชวยเหลือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกัน

แกปญหาสังคม ยาเสพติดและโรคเอดส 

  6. เสริมสรางความรวมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ และการจัดระบบ

บำบัดน้ำเสีย 

  7. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้ งชองทางในการขยายตัวทางการคา 

การทองเท่ียวและกีฬา 

 กลยุทธการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีไดกำหนดกลยุทธในการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรี ในภาพรวมไว ดังนี้ 

  1. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีใหมีการขยายตัวอยางเพียงพอตอ 

การสรางงานและสรางรายได รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขายชุมชนใหเกิด 

การเชื่อมโยงพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได 

  2. เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและเสริมสรางคุณคาท่ีดีในสังคมไทยบนพ้ืนฐานของ 

การอนุรักษ วัฒนธรรม และเอกลักษณของความเปนไทย สามารถสรางคนให เปนคนดี คนเกง 

ถึงพรอมดวยคุณธรรม จรยิธรรม และมีระเบียบวินัย 

  3. เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนทุกคนใหมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง           

มีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง สรางระบบคุมครองความม่ันคงทางสังคม รวมท้ังใหชุมชนมีสวน

รวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

  4. เพ่ือพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชลบุรีใหกาวหนา ทันสมัย เหมาะสมกับ

สภาวการณในปจจุบนั 
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  5. เพ่ือสนับสนุนการใชประโยชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว เพ่ือใหคนและธรรมชาติอยูดวยกันอยางสมดุลและ

ยั่งยืน 

  6. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรวมกันคิด รวมกันทำและรวมกัน

รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองคกรเปนบุคลากรยุคใหม สามารถนำพาองคกรไปสูองคกรยุคใหม

และสามารถบริหารจัดการองคกรดวยระบบการบริหารสมัยใหมไดเปนอยางดี 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2559 – 

2564) 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 

   1.1  พัฒนาแหลงทองเท่ียวของจังหวัดชลบุรีใหไดมาตรฐานสากล 

   1.2  พัฒนาการใหบริการการทองเท่ียวตามมาตรฐานสากลสำหรับเปนศูนยกลาง

การทองเท่ียวในประเทศและนานาชาติ 

   1.3  สงเสริมการทองเท่ียววิถีวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

   1.4  สรางเครือขายความรวมมือดานการทองเท่ียวระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพ่ือพัฒนาสูระดับนานาชาติ 

   1.5  สงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ สามารถนำไปสูกีฬาเพ่ือการอาชีพได 

   1.6  สงเสริมพัฒนากีฬาและสนามกีฬาสำหรับรองรับกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคมขนสง 

   2.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายคมนาคมขนสง 

   2.2  พัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภคและบรโิภค 

   2.3  พัฒนากระแสไฟฟาและแสงสวาง 

   2.4  พัฒนาระบบทางระบายน้ำ 

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.1  สงเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรใหเขมแข็งยั่งยืน 

   3.2  สงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมทองถ่ินใหไดมาตรฐานสากล 

   3.3  เสริมสรางภูมิปญญาทองถ่ินภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเปน

แหลงการเรียนรูและการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

   3.4  สงเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีงานทำและมีรายไดเพ่ิม 
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   3.5  สงเสริมคุณภาพสินคา ผลิตภัณฑ และความเปนเอกลักษณของทองถ่ินสู

ภูมิภาคและระดับสากล 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   4.1 พัฒนาอาคารสถานท่ีสำหรับการจัดการศึกษา 

   4.2  พัฒนาวัสดุ ครุภัณฑทางการศึกษา 

   4.3  พัฒนาระบบการศึกษาสูความเปนเลิศ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

   4.4  สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรตาง ๆ ในการอนุรักษฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีและศาสนา 

   4.5 สงเสริมการจัดการศึกษา การใหบริการการศึกษาขั้น พื้นฐานอยางทั่วถึ ง 

เทาเทียมและมีคุณภาพ 

   4.6  ขยายและพัฒนาเครือขายการเรียนรูสูชุมชนและทองถ่ิน 

   4.7  สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาล 

   4.8  สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชทางการแพทยท่ีจำเปน 

   4.9  พัฒนาระบบการใหบริการทางดานสาธารณสุขแกประชาชนใหท่ัวถึง 

   4.10 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  5. ยุทธศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอม 

   5.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

   5.2  พัฒนาและวางระบบชุมชนเมืองและชนบท 

   5.3  พัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวสำหรับเปนปอดของประชาชนใหยั่งยืน 

   5.4  สรางความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการรวม 

กันกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอยางมีประสิทธิภาพ 

  6. ยุทธศาสตรการบริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   6.1  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองทางสังคมตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

   6.2  สงเสริมกระบวนการเรียนรู ความเขาใจ มีจิตสำนึกและการมีสวนรวมทาง  

การเมือง 

   6.3 สงเสริมใหภาคเอกชนและประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

   6.4  สงเสริมการบริหารเชิงรุก โดยเนนการใหบริการท่ีดีแกประชาชน 

   6.5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสูองคกรยุคใหม 

   6.6  สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือใหเกิดการพัฒนางานดานการบริการ 
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   6.7  พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบขอมูลเพ่ือการทำงานสูมืออาชีพภายใต

องคกรแหงการเรียนรู 

  7. ยุทธศาสตรการปองกันปราบปรามและฟนฟูผูติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

   7.1 รณรงคสรางจิตสำนึกใหสถาบันครอบครัวเขมแข็ง เสริมสรางความอบอุนให

ครอบครัว 

   7.2  รณรงคประชาสัมพันธใหเห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ถึงวิธีการบำบัด 

รักษา 

   7.3  พัฒนาประสิทธิภาพขององคกรใหเขมแข็ง โดยผูนำทองถิ่นใหความสำคัญ

ในการปองกัน 

   7.4  สงเสริมการพัฒนารูปแบบการปองกันปราบปรามแกไขปญหายาเสพติดในเชิง

รุกและบูรณาการใหท่ัวถึง และสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

   7.5  สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนท่ีเชียงราย (2553) ไดศึกษาความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแมสาย  จังหวัด เชียงราย 

ผลการศึกษาพบวา 1) ความพึงพอใจผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอความเชื่อม่ัน ในการใหบริการตอ

ประชาชน ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอความเชื่อม่ันในการใหบริการตอประชาชน 

ของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในภาพรวมพบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการใหบริการ 

และความเชื่อม่ันในการใหบริการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อยูในระดับมากท่ีสุด และหากเทียบ

กับคารอยละ มีคารอยละอยูระหวาง 76 - 80 หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของ

ผูมีสวนไดสวนเสีย ท่ีมีตอความเชื่อม่ันในการใหบริการตอประชาชนของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

มากท่ีสุด ใน 3 อันดับแรก คือ “การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน” “การเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของหนวยงาน” และ “การเกิดประโยชนสุขของ

ประชาชน” 2) ความพึงพอใจ ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการใหบริการ และความเชื่อม่ันในการให 

บริการ ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสียตอการใหบริการ และความเชื่อม่ันในการใหบริการของ

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในภาพรวมพบวา ผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจตอการใหบริการ และ

ความเชื่อม่ันในการใหบริการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ อยูในระดับมาก และหากเทียบกับคา

รอยละ มีคารอยละอยูระหวาง 76 - 80 หากพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของผูมีสวน

ไดสวนเสียตอการใหบริการและความเชื่อม่ันในการใหบริการของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ มากท่ีสุด



38 

 

ใน 3 อันดับแรก คือ ดานเจาหนาท่ี/ บุคลากรผูใหบริการ ดานกระบวนการ/ ข้ันตอนการใหบริการ  

และดานคุณภาพของการใหบริการ ดานความเชื่อม่ันในคุณภาพการใหบริการ 

 สุกัญญา  มีแกว (2554) ไดทำการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการของ

องคการบริหารสวนตำบล เขตอำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ

ศึกษาความคิดเห็น และขอเสนอแนะของประชาชน เพ่ือปรับปรุงใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบล เขตอำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจาก

ประชาชน เขตอำเภอทาชนะ จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีใชบริการ สวนใหญเปน

เพศชาย อายุระหวาง 20 - 30 ป สมรสแลว ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีพเกษตรกร รายไดเฉลี่ย

ต่ำกวา 10,000 บาท จำนวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน ใชบริการดานสำนักงานสาธารณสุข และ

ตำบลท่ีใชบริการ คือ ตำบลประสงค ความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหาร

สวนตำบล เขตอำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวม และดานความพึงพอใจในการใช

บริการ อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ดานอาคาร/ สถานท่ี ดานพนักงาน ผูใหบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ และดานกระบวนการ

ใหบริการ ตามลำดับ    

 ชนะดา  วีระพันธ (2555) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลบานเกา อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจ

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานการใหบริการอยาง

เพียงพอ รองลงมา คือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค และดานการใหบริการอยางกาวหนา 

โดยในดานการใหบริการอยางเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานท่ีใหบริการมี

ความเหมาะสม ในดานการใหบริการอยางเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเจาหนาท่ี

บริการดวยความยิ้มแยมแจมใส และในดานการใหบริการอยางกาวหนา ประชาชนมีความพึงพอใจตอ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความรับผิดชอบและมุงม่ันในการปฏิบัติงาน สวน เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

การศึกษา และอาชีพท่ีตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลบานเกา 

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน 

 สมบัติ  บุญเลี้ยง และคณะ (2555) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูรับบริการดานคุณภาพ

การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด

เพชรบูรณ อยูในระดับพอใจ ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ จำแนกเปน

รายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวกของการให 

บริการ และดานเจาหนาท่ีและบุคลากรผูใหบริการ รองลงมา คือ ดานกระบวนการ และข้ันตอนการ

ใหบริการ และดานผลจากการใหบริการ ตามลำดับ 
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 รัฐกิจ  หิมะคุณ (2557) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกิจการสาธารณะขององคการบริหาร

สวนตำบลหนองเตา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา โดยรวมคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลำดับจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด ไดแก ดานการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ดานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานโครงสรางพ้ืนฐาน คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานการบริหาร

จัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คาเฉลี่ยอยู

ในระดับปานกลาง และดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ตามลำดับ สวนความสำเร็จของการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร

สวนตำบลหนองเตา โดยรวมคาเฉลี่ยความสำเร็จ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมิติดานประสิทธิผลตาม

แผนปฏิบัติราชการ และมิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มีคาเฉลี่ยความสำเร็จ อยูใน

ระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ มิติดานคุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ยความสำเร็จ อยูในระดับมากท่ีสุด 

และมิติดานการพัฒนาองคการ คาเฉลี่ยความสำเร็จ อยูในระดับมาก 

 ปยะ  กลาประเสริฐ (2559) ศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพในการใหบริการ

สาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี สวนใหญมีประสิทธิภาพ รอยละ 90   

เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี สวนใหญมีประสิทธิภาพ รอยละ 90 เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ดาน

โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ดานการสง เสริมศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน ดานการวางแผนสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการทอง เ ที่ยว 

ดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม 

มีประสิทธิภาพ รอยละ 90 สวนดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และดานการรักษาความสงบ

เรียบรอย มีประสิทธิภาพในการใหบริการต่ำกวา รอยละ 90 สวนความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ

การใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู ในระดับ

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2.16 ความสัมพันธระหวางผลการวิจัยท่ีเก่ียวของและประเด็นการใหบริการท่ีศึกษา 

ประเด็นการใหบริการ 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ลานนา สุกัญญา ชนะดา สมบัต ิ รัฐกิจ ปยะ 

ตอข้ันตอนการใหบริการ       

ตอชองทางการใหบริการ       

ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ       

ตอสิ่งอำนวยความสะดวก       

ตอคุณภาพการใหบริการ       

ตอการจัดระเบียบ       

ตอศิลปวัฒนธรรม       

ตอการสงเสริมคุณภาพชีวิต       

ตอการบริหารจัดการ       

ตอโครงสรางพ้ืนฐาน       
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2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี คณะผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดกำหนดเปน

กรอบแนวคิดในการศึกษางานวิจัย ไดดังนี้ 

 

            ตัวแปรตน                       ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดตอเดือน 

7. ความสัมพันธกับเจาหนาท่ี 

8. ความถ่ีในการรับบริการ 

1. ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 

2. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 

3. ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4. ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ในการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

ประจำปงบประมาณ 2563 



บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะผูวิจัยไดกำหนดแนวทาง

การศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล และ การวิเคราะหขอมูล ตามข้ันตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน 

1. ศึกษา วิเคราะห และ

จั ด ท ำ โค ร งร า งแ ล ะ

กรอบแนวคิดการวิจัย 

โค ร งร า งแ ล ะ ก รอ บ

แนวคิดในการวิจัย 

กระบวนการ ผลท่ีไดรับ 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี

เ ก่ี ย วข อ ง กั บ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ ง

ประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการให  

บริการขององคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรี 

2.สรางเครื่องมือสำหรับ

การวิจัย 

1. กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (OD) 

2. สรางแบบสอบถาม 

3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

   3.1 ทดสอบ IOC โดยผูเช่ียวชาญ        

   3.2 try out กับกลุมตัวอยาง 

   3.3 ทดสอบความเท่ียงดวย 

คาสัมประสิทธ์ิครอนบัค 

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ท่ี มี

คุ ณ ภ า พ เ พ่ื อ ใช ใ น         

การวิจัย 

3. เก็บรวบรวมขอมูล

จากกลุมตัวอยาง 

ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยางท่ีเปนผูใชบริการงานตามภารกิจ

ท้ัง 4 งาน ขององคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี 

ขอมูลดิบเก่ียวกับความ

พึงพอใจของประชาชน

ผู รั บ บ ริ ก า ร ท่ี มี ต อ        

ก า ร ให บ ริ ก า ร ข อ ง

องค การบริห ารส วน

จังหวัดชลบุรี 



43 

 

(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 ข้ันตอนการดำเนินงานการวิจัย 

 

3.1 วิธีการศึกษา 

 เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ท่ีมุงสำรวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการศึกษา 2 แบบ คือ 

  1. การวิจัยศึกษา (Documentary research) เปนการศึกษารวบรวมขอมูลจาก

เอกสารตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทฤษฎี แนวคิด และผลงานท่ีเก่ียวกับการศึกษาความพึงพอใจในการรับบริการ 

  2. การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ใชแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด

ในการแสดงขอคิดเห็น 

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีรับบริการจากองคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรี แยกตามภารกิจท้ัง 4 ภารกิจ ซ่ึงมีข้ันตอนในการสุมตัวอยาง ดังนี้ 

  1. กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง กรณีทราบจำนวนประชากรท่ีแนนอน โดยวิธีการ

คำนวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Yamane, T. 1967) ดังนี้ 

   สูตร   n = 
)Ne(1

N
2+

 

    

 

ขั้นตอน 

4. วิเคราะหขอมูล 

การวิจัย 

ขอมูลการวิจัย 

กระบวนการ ผลท่ีไดรับ 

วิ เคราะห ข อมู ล โดยใชส ถิติ รอยละ 

คาความถ่ี สถิติคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา 

รายงานผลการวิจัยฉบับ

สมบูรณ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย ตลอดจน

นำเสนอประโยชนของการวิจัย 

5. สรุปผลการวิจัย 
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  เม่ือ   n   คือ  จำนวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

     N   คือ จำนวนหนวยท้ังหมด/ ขนาดของประชากร 

     e   คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง (Sampling error)  

      ในท่ีนี้จะกำหนดเทากับ +/- 0.05 ภายใตความเชื่อม่ัน 95% 

  2. กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง กรณีไมทราบจำนวนประชากรท่ีแนนอน โดยวิธีการ

คำนวณขนาดกลุมตัวอยางของคอแครน (Cochran. 1977) ดังนี้ 

   สูตร   n = 
2

2

4e

Z
 

   เม่ือ   n   คือ จำนวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

     Z   คือ คา Z ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90% หรือระดับนัยสำคัญ 0.10 

      มีคา Z = 1.65 

     e   คือ ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง (Sampling error) 

      ท่ียอมใหเกิดข้ึนไดในท่ีนี้จะกำหนดเทากับ +/- 0.10 ภายใต 

      ความเชื่อม่ัน 90% 

 งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ประชากรในการศึกษา ไดแก ผูปกครองของนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ตั้งแตระดับอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 2,826 ราย 

โดยเทียบเคียงจากสัดสวนนักเรียนตอผูปกครอง 1:1 (ขอมูลจำนวนนักเรียน ณ ปการศึกษา 2561) 

  การกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

   สูตร  n = 
)Ne(1

N
2+

 

   แทนคา n = 
)0.05*(2,826(1

2,826
2+

 

      n = 353 

      n ≈ 353 

  เม่ือ  n คือ จำนวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

    N คือ จำนวนหนวยท้ังหมด/ ขนาดของประชากร 

    e คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง (Sampling error) ในท่ีนี้จะ 

      กำหนดเทากับ +/- 0.05 ภายใตความเชื่อม่ัน 95% 

 ดังนั้น จึงใชกลุมตัวอยางโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี อยางนอยจำนวน 353 ชุด                 

จึงเปนจำนวนท่ีนาเชื่อถือ โดยผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนกลับมา 353 ชุด ถือเปนอัตราตอบกลับ 

100% 
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 งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ประชากรในการศึกษา ไดแก ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียน

ทาขามพิทยาคมตั้งแตระดับอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 1,219 ราย โดยเทียบเคียงจาก

สัดสวนนักเรียนตอผูปกครอง 1:1 (ขอมูลจำนวนนักเรียน ณ ปการศึกษา 2563) 

  การกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

   สูตร  n = 
)Ne(1

N
2+

 

   แทนคา n = 
)0.05*(1,219(1

1,219
2+

 

      n = 301 

      n ≈ 300  

  เม่ือ  n คือ จำนวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

    N คือ จำนวนหนวยท้ังหมด/ ขนาดของประชากร 

    e คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง (Sampling error) ในท่ีนี้จะ 

      กำหนดเทากับ +/- 0.05 ภายใตความเชื่อม่ัน 95% 

 ดังนั้น จึงใชกลุมตัวอยางงานโรงเรียนทาขามพิทยาคม อยางนอยจำนวน 300 ชุด                 

จึงเปนจำนวนท่ีนาเชื่อถือ โดยผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนกลับมา 297 ชุด ถือเปนอัตราตอบกลับ 

99% 
 

 งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ไดแก ประชาชนท่ีมาใชบริการ

ศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ซ่ึงเปนจำนวนท่ีไมสามารถระบุจำนวนประชากร

ท่ีแนนอนได 

   การกำหนดกลุมตัวอยาง 

   สูตร   n = 
)(4e

Z
2

2
 

   แทนคา   n =  
)0.05*(4

1.65
2

2
 

       n = 272.25 

       n ≈ 272 

  เม่ือ  n คือ  จำนวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

    Z คือ  คา Z ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90% หรือระดับนัยสำคัญ 0.10  

      มีคา Z = 1.65 

 



46 

 

    e คือ  ระบบความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง (Sampling error)  

      ท่ียอมใหเกิดข้ึนได ในท่ีนี้จะกำหนดเทากับ +/-0.10 ภายใต 

      ความเชื่อม่ัน 90% 

 ดังนั้น จึงใชกลุมตัวอยางงานงานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

อยางนอยจำนวน 272 ชุด โดยผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนกลับมา 150 ชุด ถือเปนอัตราตอบกลับ 

55% ซ่ึงอยูในเกณฑดี เพราะมีอัตราการตอบกลับมากกวารอยละ 50 ข้ึนไป 
 

 งานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ไดแก 

ประชาชนท่ีมาใชบริการโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

ซ่ึงเปนจำนวนท่ีไมสามารถระบุจำนวนประชากรท่ีแนนอนได   

  การกำหนดกลุมตัวอยาง 

   สูตร   n = 
)(4e

Z
2

2
 

   แทนคา   n =  
)0.05*(4

1.65
2

2
 

       n = 272.25 

       n ≈ 400 

  เม่ือ  n คือ  จำนวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

    Z คือ  คา Z ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90% หรือระดับนัยสำคัญ 0.10  

      มีคา Z = 1.65 

    e คือ  ระบบความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง (Sampling error)  

      ท่ียอมใหเกิดข้ึนได ในท่ีนี้จะกำหนดเทากับ +/-0.10 ภายใต 

      ความเชื่อม่ัน 90% 

 ดังนั้น จึงใชกลุมตัวอยางงานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิม

พระเกียรติ ร.๙) อยางนอยจำนวน 400 ชุด โดยผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนกลับมา 400 ชุด ถือเปน

อัตราตอบกลับ 100% เนื่องจากมีผูมาใชบริการจำนวนมาก จึงเปนประโยชนตอการนำมาวิเคราะห

ขอมูลเพ่ืออนุมานประชากร 

 จากการคำนวณหาขนาดกลุมตัวอยางในแตละภารกิจ สามารถสรุปอัตราการตอบกลับ 

ดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจำนวนอัตราตอบกลับของกลุมตัวอยางในแตละภารกิจ 

ภารกิจ กลุมตัวอยาง 
อัตรา 

ตอบกลับ  

1. งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุร ี 353 100% 

2. งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 297 99% 

3. งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ี 150 55% 

4. งานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง  

    (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

400 100% 

รวม 1,200 - 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจาก

การศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารตาง ๆ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แบบสอบถามแบงออกเปน 

4 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ความสัมพันธกับเจาหนาท่ี และความถ่ีในการรับบริการ 

  ตอนท่ี 2 แบบวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยสรางมาตรวัดระดับความพึง

พอใจ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยมีเนื้อหาความพึงพอใจตอ

ข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

และความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก 

  ตอนท่ี 3 แบบวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยสรางมาตรวัดระดับความพึง

พอใจ 5 ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยมีเนื้อหาความพึงพอใจตอผลสัมฤทธิ์

ในการบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ตามภารกิจท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

กำหนด 4 ภารกิจ 

  ตอนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 

3.4 วิธีการสรางเครื่องมือ 

 การสรางแบบสอบถามเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอน

ดังนี้ 

  1. ศึกษาตำรา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำขอมูลมาประกอบการสราง

แบบสอบถาม 
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  2. สรางแบบสอบถามข้ึนตามกรอบขอมูลท่ีตองการศึกษา โดยใชคำจำกัดความหรือ

นิยามปฏิบัติการตามตัวแปรท่ีกำหนดไวเปนหลักในการสรางคำถามตาง ๆ ใหครอบคลุมตัวแปร

ท่ีศึกษาท้ังหมด เพ่ือใหแบบสอบถามสามารถวัดไดในสิ่งท่ีตองการจะวัด 

  3.  นำแบบสอบถามไปตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงพินิจ โดยผู เชี่ยวชาญแลว

คำนวณดัชนีความสอดคลองภายใน โดย IOC (Index Objective Congruency) โดยเลือกคา  IOC 

ท่ีมากกวา 0.5 ซ่ึงพบวาทุกขอมีคาระหวาง 0.67 – 1.00 จึงถือวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

การวิจัย และมีความเหมาะสมสำหรับนำไปสอบถามได คณะผูวิจัยจึงไดและปรับแกไขใหเหมาะสม

ถูกตองตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ กอนนำไปทดสอบความเชื่อม่ัน 

  4. การตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องมือ (Reliability) เพ่ือทดสอบความเท่ียงของ

เครื่องมือจากการทดลองใช (Try out) กับผูใชท่ีไมใชตัวอยางจริง จำนวน 30 คน โดยการวิ เคราะห

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ซ่ึงพบวามีคาสัมประสิทธิ์แอลฟามากกวา 0.75 ข้ึนไป 

จึงถือวายอมรับและสามารถนำไปเก็บรวบรวมขอมูลจากตัวอยางจริงได 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 โดยใชแผนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

ระหวางเดือนกุมภาพันธ – กันยายน พ.ศ. 2563 และทำการวิเคราะหขอมูลภายในระยะเวลา ที่

กำหนดในสัญญา ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนประชาชนท่ัวไป หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 

ประเภท ดังนี้ 

  1.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ซ่ึงเปนแหลงขอมูล ที่ ได โดยการแจก

แบบสอบถามไปยังประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางโดยตรง และทำการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน 

เพ่ือนำมาบันทึกลงในแบบลงรหัส (Coding Form) และนำไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

  2.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร

ตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทฤษฎี แนวคิด และผลงานท่ีเก่ียวกับความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความตองการ

ของบุคคล รวมถึงเอกสาร เพ่ือเปนการสรางพ้ืนฐานในการศึกษาภาคสนามใหเปนไปอยางมีระบบมาก

ข้ึน 

  

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 1. การประมวลผลขอมูล  ใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตรในการวิเคราะหขอมูล 

โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
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  1.1 ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถาม หลังจากดำเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีไดรับคำตอบท่ีสมบูรณครบตามจำนวนท่ีระบุไว 

  1.2 บันทึกขอมูลท่ีเปนรหัสลงในแบบบันทึกขอมูล และเครื่องคอมพิวเตอร ตามลำดับ 

  1.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  1.4 ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย 

 2. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกำหนดแนวทางการวิ เคราะหขอมูล  โดยใชสถิติ ใน

การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของ

กลุมตัวอยางนำเสนอ โดยใชสถิติรอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) สถิติคาเฉลี่ย ( X ) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทำการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

ดังนี้ 

  2.1 วิเคราะหคุณลักษณะของประชากร (ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม) โดยใช

สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห โดยจำแนกกลุมตัวอยางตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดตอเดือน ความสัมพันธกับเจาหนาท่ี และความถ่ีในการรับบริการ โดยใชสถิติรอยละ 

(Percentage) คาความถ่ี (Frequency)  

  2.2  การวิเคราะหความพึงพอใจตอการใหบริการดานตาง ๆ ขอมูลรายขอคำถาม โดยใช

สถิติคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

  การวิเคราะหคะแนนคำตอบในแตละขอของคำตอบ  (Item)  เปนการคิดคาคะแนน 

โดยมีเกณฑการใหคะแนนคำตอบแตละขอ ดังนี้ 

คาคะแนน       5    คะแนน หมายถึง พอใจมากท่ีสุด     

คาคะแนน       4    คะแนน หมายถึง พอใจมาก 

คาคะแนน       3    คะแนน หมายถึง พอใจปานกลาง           

คาคะแนน       2    คะแนน หมายถึง พอใจนอย                  

คาคะแนน       1    คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง      

 3. หลักเกณฑการแปรผล โดยการแบงคะแนนตามชวง โดยแบงชวงระดับแตละระดับดวย

วิธีความกวางของอันตรภาคชั้น และใชสูตร 

   อันตรภาคชั้น  =  
จํานวนชั้น

พิสัย         

      = 
จํานวนชั้น

ดคะแนนต่ําสุ - ดคะแนนสูงสุ
       

      =          
5

1 - 5  

      =          0.80 
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 กำหนดเกณฑคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน 1.00 - 1.80  ควรปรับปรุง               

คะแนน 1.81 - 2.60  พอใจนอย                  

คะแนน 2.61 - 3.40  พอใจปานกลาง           

คะแนน 3.41 - 4.20  พอใจมาก 

คะแนน 4.21 - 5.00  พอใจมากท่ีสุด     

 4. การแปลผลคาคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบอัตราคารอยละ หลังจากไดคาคะแนน

เฉลี่ยความพึงพอใจ (คะแนนต่ำสุดถึงสูงสุดระหวาง 1 – 5 คะแนน) จะทำการแปลคาคะแนนเปน

อัตรารอยละ ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

   รอยละความพึงพอใจ   = 
5

100 x ใจยความพึงพอคะแนนเฉลี่    

 การแปลผลระดับความพึงพอใจเทียบคาคะแนนตามเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากกวารอยละ  95  ข้ึนไป ระดบัคะแนน  10   
ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ    95 ระดบัคะแนน  9 

ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ    90 ระดบัคะแนน  8 

ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ    85 ระดบัคะแนน  7           
ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ    80 ระดบัคะแนน  6 

ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ    75 ระดบัคะแนน  5 

ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ    70 ระดบัคะแนน  4 

ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ    65 ระดบัคะแนน  3     
ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ    60 ระดบัคะแนน  2 

ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ    55 ระดบัคะแนน  1 

ระดับความพึงพอใจไมเกินรอยละ    50 ระดบัคะแนน  0 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 จากผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซ่ึงสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนครัวเรือนในเขต

รับผิดชอบ จำนวน 1,200 คน โดยใชแบบสอบถามท่ีผูประเมินสรางข้ึน เพ่ือประเมินผลระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนในการรับบริการ 4 ประเด็น แกผูมารับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 1) 

ระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี จำนวน 353 คน 2) ระดับความพึงพอใจตองาน

โรงเรียนทาขามพิทยาคม จำนวน 297 คน 3) ระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหาร

สวนจังหวัดชลบุรี จำนวน 150 คน 4) ระดับความพึงพอใจตองานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง 

(สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ ร.๙) จำนวน 400 คน ซ่ึงการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการในครั้งนี้ 

คณะผูทำวิจัยไดดำเนินการประเมินผลในรูปแบบของการทำการวิจัยเชิงประเมินตามภารกิจท่ีอยูในอำนาจ

หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี จำนวน 4 งานบริการท่ีตองการประเมิน คือ 

1. งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

2. งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

3. งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

4. งานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ ร.๙) 

ซ่ึงนำเสนอรายละเอียดตามลำดับและงานบริการท่ีทำการประเมินตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมือง

ใหมชลบุรี 

ตอนท่ี 2 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

ตอนท่ี 3 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล 

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

ตอนท่ี 4 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจตองานโครงการลานออก

กำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ ร.๙) 

ตอนท่ี 5 สรุปผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม

ชลบุร ี

1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี โดย

จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) รอยละ 

ชาย 93 26.35 

หญิง 260 73.65 

รวม 353 100.00 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งาน

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 260 คน คิดเปนรอยละ 73.65 รองลงมาคือ

เพศชาย จำนวน 93 คน คิดเปนรอยละ 26.35 

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ 
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1.2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี โดย

จำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน (คน) รอยละ 

20 - 39 ป 42 11.90 

40 - 59 ป 274 77.62 

60 ปข้ึนไป 37 10.48 

รวม 353 100.00 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งาน

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี  สวนใหญมีอายุระหวาง 40-59 ป จำนวน 274 คน คิดเปนรอยละ 77.62 

รองลงมาคืออายุ 20-39 ป จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 11.90 

 

ภาพท่ี 4.2 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอายุ 
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1.3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี โดย

จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รอยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา/ไมไดเรียน  16 4.53 

มัธยมศึกษาตอนตน 40 11.33 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 132 37.39 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. 122 34.56 

ปริญญาตร ี 38 10.76 

สูงกวาปริญญาตรี 5 1.43 

รวม 353 100.00 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งาน

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. จำนวน 

132 คน คิดเปนรอยละ 37.39 รองลงมาคืออนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. จำนวน 122 คน คิดเปนรอยละ 

34.56 

4.53

11.33

37.39

34.56

10.76

1.43

0 10 20 30 40

ประถมศกึษาหรือตํ�ากว่า/ไม่ไดเ้รียน 

มัธยมศกึษาตอนตน้

มัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช.

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า/ปวส.

ปริญญาตรี 

สงูกว่าปริญญาตรี

ระดับการศึกษา

ระดบัการศกึษา

 

ภาพท่ี 4.3 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 
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1.4 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี โดย

จำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) รอยละ 

ลูกจาง/พนักงานบริษัท 16 4.53 

ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ  76 21.53 

คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ  157 44.48 

แมบาน/พอบาน/เกษียณ 56 15.86 

นักเรียน/นักศึกษา 16 4.53 

เกษตรกร/ประมง 22 6.23 

อ่ืนๆ 10 2.84 

รวม 353 100.00 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งาน

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี สวนใหญประกอบอาชีพคาขายรายยอย/อาชีพอิสระ จำนวน 157 คน คิดเปน

รอยละ 44.48 รองลงมาคือผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ  จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 21.53 

 

ภาพท่ี 4.4 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ 
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1.5 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามความสัมพันธกับเจาหนาท่ี 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี โดย

จำแนกตามความสัมพันธกับเจาหนาท่ี 

ความสัมพันธกับเจาหนาท่ี  จำนวน (คน) รอยละ 

ไมมีความสัมพันธ 91 25.78 

คูสมรส/คนในครอบครวั 40 11.33 

เพ่ือน 121 34.28 

ญาติพ่ีนอง  58 16.43 

อ่ืนๆ 43 12.18 

รวม 353 100.00 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งาน

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี สวนใหญมีความสัมพันธกับเจาหนาท่ี คือ เพ่ือน จำนวน 121 คน คิดเปนรอย

ละ 34.28 รองลงมาคือไมมีความสัมพันธ จำนวน 91 คน คิดเปนรอยละ 25.78 

 
ภาพท่ี 4.5 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามความสัมพันธกับเจาหนาท่ี 
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1.6 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม

ชลบุร ี

ตารางท่ี 4.6 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี โดย

จำแนกตามระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุร ี

ระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี จำนวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 1.00 กม.  20 5.67 

1.10 – 2.00 กม. 38 10.76 

2.10-3.00 กม.  76 21.53 

3.10 – 4.00 กม. 147 41.64 

4.10-5.00 กม. 56 15.86 

มากกวา 5.10 กม. ข้ึนไป 16 4.54 

รวม 353 100.00 

จากตารางท่ี 6 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ

ท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ีงานโรงเรียนอนุบาล

เมืองใหมชลบุร ีสวนใหญมีระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 3.10-4.00 กม. จำนวน 

147 คน คิดเปนรอยละ 41.64 รองลงมาคือ 2.10-3.00 กม. จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 21.53 

 

ภาพท่ี 4.6 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามระยะทาง 

จากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 
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1.7 ระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

ตารางท่ี 4.7 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุร ีตอข้ันตอนการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ           

1.1 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุ งยาก

ซับซอน มีความชัดเจน 

96.80 4.84 0.68 มากท่ีสุด 2 

1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ

แนะนำข้ันตอนในการใหบริการ 

95.60 4.78 0.71 มากท่ีสุด 4 

1.4 มีผั งลำดับ ข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน  

95.20 4.76 0.73 มากท่ีสุด 6 

1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม

ตรงตอความตองการของผูรับบริการ 

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 3 

1.6 มีการใหบริการ ตามลำดับกอน-หลัง 95.50 4.78 0.71 มากท่ีสุด 5 

โดยรวม 96.08 4.80 0.70 มากท่ีสุด   

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ตอข้ันตอนการ

ใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.08 (X ̄  = 4.80, S.D. = 0.70) เม่ือ

พิจารณาตามดานยอย มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุร ีตอชองทางการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

2. ตอชองทางการใหบริการ           

2.1 มี ช อ งท างก าร ให บ ริ ก าร เพี ย งพ อ ต อ

ผูใชบริการ  

95.60 4.78 0.74 มากท่ีสุด 3 

2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชอง

ทางการสื่อสารตางๆ เชน เอกสารใบประกาศ 

95.20 4.76 0.75 มากท่ีสุด 4 

2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 95.80 4.79 0.75 มากท่ีสุด 2 

2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของ

ผูรับบริการ 

95.10 4.76 0.72 มากท่ีสุด 5 

2.5 มีการเขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว 

และสะดวก 

96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

โดยรวม 95.73 4.79 0.73 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ตอชองทางการ

ใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.73 (X ̄ = 4.79, S.D. = 0.73) เม่ือ

พิจารณาตามดานยอย มีการเขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจรอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุร ีตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ           

3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกาย

สุภาพ การวางตัวเรียบรอยเหมาะสม  

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 2 

3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหนาท่ี  

95.45 4.77 0.72 มากท่ีสุด 5 

3.3 เจาหน า ท่ี ใหบริการดวยความเอาใจใส  

กระตือรือรน มีความเต็มใจ และมีความพรอมใน

การบริการ 

96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการ

ใหบริการ เชน การตอบขอซักถาม ชี้แจงขอ

สงสัย ใหคำแนะนำไดอยางชัดเจน ถูกตอง

นาเชื่อถือ 

95.95 4.80 0.71 มากท่ีสุด 4 

3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไม

เลือกปฏิบัต ิ

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 2 

3.6 เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติ

หนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิ

ชอบ ฯลฯ 

95.00 4.75 0.72 มากท่ีสุด 6 

โดยรวม 96.04 4.80 0.70 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ระดับความพึงพอใจตอภารกิจงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี           

ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.04 (X ̄ = 4.80, S.D. = 

0.70) เม่ือพิจารณาตามดานยอย เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน มีความเต็มใจ และมี

ความพรอมในการบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงระดับความพึงพอใจตอภารกิจงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ตอสิ่งอำนวยความ

สะดวก 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

4. ตอส่ิงอำนวยความสะดวก           

4.1 สถาน ท่ีตั้ งของหน วยงาน สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ 

96.00 4.80 0.70 มากท่ีสุด 5 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน 

ท่ีจอดรถ หองน้ำ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 2 

4.3 ความสะอาดและความสะดวกของสถานท่ี

ใหบริการโดยรวม 

95.50 4.78 0.71 มากท่ีสุด 6 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือใน

การใหบริการ 

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 2 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ/

เครื่องมือในการใหบริการ 

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 2 

4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความเปนระเบียบ 

และสะดวกตอการติดตอใชบริการ 

96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

4.7 มี ป า ย ข อ ค ว า ม บ อ ก จุ ด บ ริ ก า ร /ป า ย

ประชาสัมพันธมีความชัดเจนและเขาใจงาย   

95.50 4.78 0.71 มากท่ีสุด 6 

โดยรวม 96.19 4.81 0.70 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ระดับความพึงพอใจตอภารกิจงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี          

ตอสิ่งอำนวยความสะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.19 (X ̄ = 4.81, S.D. = 

0.70) เม่ือพิจารณาตามดานยอย การจัดสถานท่ีและอุปกรณความเปนระเบียบ  สะดวกตอการติดตอใชบริการ 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงระดับความพึงพอใจตอภารกิจงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ตองานโรงเรียนอนุบาล

เมืองใหมชลบุร ี

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

คาเฉล่ียความ

พึงพอใจรอย

ละ 

(X ̅) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

5. ตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุร ี           

5.1 ครู/บุคคลากร มีจำนวนเพียงพอตอการ

ใหบริการการเรียนการสอน 

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 4 

5.2 ครูมึความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญใน

การสอน 

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 4 

5.3 บรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนมี

ความเหมาะสม 

96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

5.4 ความม่ันใจในความปลอดภัยของบุตรหลาน

กับการดูและของโรงเรียนมีความเหมาะสม 

96.50 4.83 0.69 มากท่ีสุด 2 

5.5 ความรูความสามารถของบุตรหลานของทานท่ี

ไดรับจากโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุร ี 

96.50 4.83 0.69 มากท่ีสุด 2 

โดยรวม 96.57 4.83 0.69 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ระดับความพึงพอใจตอภารกิจงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี          

ตองานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.57 (X ̄ = 

4.83, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาตามดานยอย บรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนมีความเหมาะสม มี

คาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงผลสรุประดับความพึงพอใจตอภารกิจงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุร ี

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

คาเฉล่ียความ

พึงพอใจรอย

ละ 

(X ̅) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ 96.08 4.80 0.70 มากท่ีสุด 3 

2. ตอชองทางการใหบริการ 95.73 4.79 0.73 มากท่ีสุด 5 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.04 4.80 0.70 มากท่ีสุด 4 

4. ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 96.19 4.81 0.70 มากท่ีสุด 2 

5. ตอภารกิจงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี  96.57 4.83 0.69 มากท่ีสุด 1 

โดยรวม 96.12 4.81 0.71 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.12 พบวา ระดับความพึงพอใจตอภารกิจงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ใน

ภาพรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.12 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71) 

เม่ือพิจารณาเปนประเด็น พบวา ภารกิจงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจรอยละ 96.57 (X ̄ = 4.83, S.D. = 0.69) 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม โดยจำแนกตาม

เพศ 

เพศ จำนวน (คน) รอยละ 

ชาย 100 33.67 

หญิง 197 66.33 

รวม 297 100.00 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งาน

โรงเรียนทาขามพิทยาคม สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 197 คน คิดเปนรอยละ 66.33 รองลงมาคือเพศชาย 

จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 33.67 

 

 

ภาพท่ี 4.13 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ 

 

 



65 

 

2.2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม โดยจำแนกตาม

อายุ 

อายุ จำนวน (คน) รอยละ 

ต่ำกวา 20 ป 9 3.03 

20 - 39 ป 34 11.45 

40 - 59 ป 222 74.75 

60 ปข้ึนไป 32 10.77 

รวม 297 100.00 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งาน

โรงเรียนทาขามพิทยาคม สวนใหญมีอายุระหวาง 40-59 ป จำนวน 222 คน คิดเปนรอยละ 74.75 รองลงมา

คืออายุระหวาง 20-39 ป จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 11.45 

 

ภาพท่ี 4.14 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอายุ 
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2.3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม โดยจำแนกตาม

ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รอยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา/ไมไดเรียน  14 4.71 

มัธยมศึกษาตอนตน 34 11.45 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 111 37.37 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. 103 34.68 

ปริญญาตร ี 30 10.11 

สูงกวาปริญญาตรี 5 1.68 

รวม 297 100.00 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งาน

โรงเรียนทาขามพิทยาคม สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. จำนวน 111 

คน คิดเปนรอยละ 37.37 รองลงมาคืออนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 34.68 

 

ภาพท่ี 4.15 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 
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2.4 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

ตารางท่ี 4.16 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม โดยจำแนกตาม

อาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) รอยละ 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 27 9.09 

ลูกจาง/พนักงานบริษัท 26 8.75 

ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ  54 18.18 

คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ  117 39.39 

แมบาน/พอบาน/เกษียณ 34 11.45 

นักเรียน/นักศึกษา 14 4.71 

เกษตรกร/ประมง 16 5.39 

อ่ืนๆ 9 3.04 

รวม 297 100.00 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งาน

โรงเรียนทาขามพิทยาคม สวนใหญประกอบอาชีพคาขายรายยอย/อาชีพอิสระ จำนวน 117 คน คิดเปนรอยละ 

39.39 รองลงมาคือผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ จำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ 18.18 

 

ภาพท่ี 4.16 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ 
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2.5 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามความสัมพันธกับเจาหนาท่ี 

ตารางท่ี 4.17 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม โดยจำแนกตาม

ความสัมพันธกับเจาหนาท่ี 

ความสัมพันธกับเจาหนาท่ี  จำนวน (คน) รอยละ 

ไมมีความสัมพันธ 59 19.85 

คูสมรส/คนในครอบครวั 34 11.45 

เพ่ือน 84 28.29 

ญาติพ่ีนอง  94 31.66 

อ่ืนๆ 26 8.75 

รวม 297 100.00 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งาน

โรงเรียนทาขามพิทยาคม สวนใหญมีความสัมพันธกับเจาหนาท่ี คือ ญาติพ่ีนอง จำนวน 94 คน คิดเปนรอยละ 

31.66 รองลงมาคือเพ่ือน จำนวน 84 คน คิดเปนรอยละ 28.29 

 

 
ภาพท่ี 4.17 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามความสัมพันธกับเจาหนาท่ี 
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2.6 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนทาขามพิทยาคม

ตารางท่ี 4.18 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม โดยจำแนกตาม

ระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

ระยะทางจากท่ีพักอาศัย 

ถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

จำนวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 1.00 กม.  18 6.06 

1.10 – 2.00 กม. 39 13.13 

2.10-3.00 กม.  48 16.16 

3.10 – 4.00 กม. 130 43.77 

4.10-5.00 กม. 48 16.16 

มากกวา 5.10 กม. ข้ึนไป 14 4.72 

รวม 297 100.00 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งาน

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี สวนใหญมีระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนทาขามพิทยาคม 3.10-4.00 

กม. จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 43.77 รองลงมาคือ 2.10-3.00 กม. และ 4.10-5.00 กม. จำนวนกลุม

ตัวอยางละ 48 คน คิดเปนรอยละ 16.16 

 

ภาพท่ี 4.18 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามระยะทาง 

จากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนทาขามพิทยาคม 
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2.7 ระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

ตารางท่ี 4.19 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตอข้ันตอนการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความ

พึงพอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ           

1.1  ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก

ซับซอน มีความชัดเจน 

96.80 4.84 0.68 มากท่ีสุด 2 

1.2  มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

1.3  มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ

แนะนำข้ันตอนในการใหบริการ 

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 3 

1.4 มีผั งลำดับ ข้ันตอนและระยะเวลาการ

ใหบริการอยางชัดเจน  

95.40 4.77 0.73 มากท่ีสุด 6 

1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม

ตรงตอความตองการของผูรับบริการ 

95.95 4.80 0.71 มากท่ีสุด 4 

1.6 มีการใหบริการ ตามลำดับกอน-หลัง 95.55 4.78 0.71 มากท่ีสุด 5 

โดยรวม 96.18 4.81 0.70 มากท่ีสุด   

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตอข้ันตอนการ

ใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.18 (X ̄  = 4.81, S.D. = 0.70) เม่ือ

พิจารณาตามดานยอย มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตอชองทางการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

2. ตอชองทางการใหบริการ           

2.1 มี ช อ งท างก าร ให บ ริ ก าร เพี ย งพ อ ต อ

ผูใชบริการ  

95.00 4.75 0.72 มากท่ีสุด 5 

2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชอง

ทางการสื่อสารตางๆ เชน เอกสารใบประกาศ 

95.05 4.75 0.72 มากท่ีสุด 4 

2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 95.20 4.76 0.76 มากท่ีสุด 3 

2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของ

ผูรับบริการ 

95.80 4.79 0.71 มากท่ีสุด 1 

2.5 มีการเขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว 

และสะดวก 

95.50 4.78 0.71 มากท่ีสุด 2 

โดยรวม 95.31 4.77 0.73 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.20 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตอชองทางการ

ใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.31 (X ̄ = 4.77, S.D. = 0.73) เม่ือ

พิจารณาตามดานยอย มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจรอยละ 96.80 (X ̄ = 4.79, S.D. = 0.71) 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความ

พึงพอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ           

3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกาย

สุภาพ การวางตัวเรียบรอยเหมาะสม  

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 2 

3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหนาท่ี  

95.45 4.77 0.72 มากท่ีสุด 6 

3.3 เจาหนาท่ี ใหบริการดวยความเอาใจใส  

กระตือรือรน มีความเต็มใจ และมีความพรอม

ในการบริการ 

96.00 4.80 0.70 มากท่ีสุด 3 

3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการ

ใหบริการ เชน การตอบขอซักถาม ชี้แจงขอ

สงสัย ใหคำแนะนำไดอยางชัดเจน ถูกตอง

นาเชื่อถือ 

96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไม

เลือกปฏิบัต ิ

95.80 4.79 0.73 มากท่ีสุด 2 

3.6 เจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติ

หนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทาง

มิชอบ ฯลฯ 

95.55 4.78 0.71 มากท่ีสุด 3 

โดยรวม 96.03 4.80 0.71 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.21 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตอเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.03 (X ̄ = 4.80, S.D. = 0.71) เม่ือ

พิจารณาตามดานยอย เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบขอซักถาม ชี้แจงขอ

สงสัย ใหคำแนะนำไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 

96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

4. ตอส่ิงอำนวยความสะดวก           

4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ 

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 5 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 

เชน ท่ีจอดรถ หองน้ำ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

95.20 4.76 0.68 มากท่ีสุด 7 

4.3 ความสะอาดและความสะดวกของสถานท่ี

ใหบริการโดยรวม 

95.45 4.77 0.72 มากท่ีสุด 6 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือใน

การใหบริการ 

96.50 4.83 0.69 มากท่ีสุด 3 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ/

เครื่องมือในการใหบริการ 

96.50 4.83 0.69 มากท่ีสุด 3 

4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความเปน

ระเบียบ  และสะดวกตอการติดตอใชบริการ 

96.80 4.84 0.68 มากท่ีสุด 2 

4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย

ประชาสัมพันธมีความชัดเจนและเขาใจงาย   

96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

โดยรวม 96.26 4.81 0.69 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.22 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตอสิ่งอำนวยความ

สะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.26 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.69) เม่ือ

พิจารณาตามดานยอย มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจนและเขาใจงาย มี

คาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

5. ตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม           

5.1 ครู/บุคคลากร มีจำนวนเพียงพอตอการ

ใหบริการการเรียนการสอน 

96.80 4.84 0.68 มากท่ีสุด 2 

5.2 ครูมึความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญ

ในการสอน 

95.45 4.77 0.72 มากท่ีสุด 5 

5.3 บรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนมี

ความเหมาะสม 

96.50 4.83 0.69 มากท่ีสุด 4 

5.4 ความม่ันใจในความปลอดภัยของบุตรหลาน

กับการดูและของโรงเรียนมีความเหมาะสม 

96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

5.5 ความรูความสามารถของบุตรหลานของทาน

ท่ีไดรับจากโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

96.80 4.84 0.68 มากท่ีสุด 2 

โดยรวม 96.50 4.83 0.69 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.23 พบวา ระดับความพึงพอใจตอภารกิจงานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตองานโรงเรียน

ทาขามพิทยาคม อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.50 (X ̄ = 4.83, S.D. = 0.69) 

เม่ือพิจารณาตามดานยอย ความม่ันใจในความปลอดภัยของบุตรหลานกับการดูแลของโรงเรียนมีความ

เหมาะสมมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงผลสรุประดับความพึงพอใจตอภารกิจงานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ 96.18 4.81 0.70 มากท่ีสุด 3 

2. ตอชองทางการใหบริการ 95.31 4.77 0.73 มากท่ีสุด 5 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.03 4.80 0.71 มากท่ีสุด 4 

4. ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 96.26 4.81 0.69 มากท่ีสุด 2 

5. ตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 96.50 4.83 0.69 มากท่ีสุด 1 

โดยรวม 96.06 4.80 0.71 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.24 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ในภาพรวมท้ัง 5 ดาน 

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.06 (X ̄ = 4.80, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเปน

ประเด็น พบวา ภารกิจงานโรงเรียนทาขามพิทยาคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 

96.50 (X ̄ = 4.83, S.D. = 0.69) 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล 

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 4.25 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี โดยจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) รอยละ 

ชาย 50 33.33 

หญิง 100 66.67 

รวม 150 100.00 

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งานศูนย

เครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 66.67 

รองลงมาคือเพศชาย จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 33.33 

 

 

ภาพท่ี 4.19 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ 
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3.2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

ตารางท่ี 4.26 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี โดยจำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน (คน) รอยละ 

ต่ำกวา 20 ป 10 6.67 

20 - 39 ป 15 10.00 

40 - 59 ป 108 72.00 

60 ปข้ึนไป 17 11.33 

รวม 150 100.00 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งานศูนย

เครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี สวนใหญมีอายุระหวาง 40-59 ป จำนวน 108 คน คิดเปนรอย

ละ 72.00 รองลงมาคืออายุ 60 ปข้ึนไป จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 11.33 

 

ภาพท่ี 4.20 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอายุ 
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3.3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 4.27 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รอยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา/ไมไดเรียน  7 4.67 

มัธยมศึกษาตอนตน 15 10.00 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 58 38.67 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. 40 26.67 

ปริญญาตร ี 26 17.33 

สูงกวาปริญญาตรี 4 2.67 

รวม 150 100.00 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งานศูนย

เครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา/ปวช. จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 38.67 รองลงมาคืออนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. จำนวน 40 

คน คิดเปนรอยละ 26.67 

 

ภาพท่ี 4.21 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 
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3.4 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

ตารางท่ี 4.28 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี โดยจำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) รอยละ 

ลูกจาง/พนักงานบริษัท 4 2.67 

ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ  31 20.67 

คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ  64 42.67 

แมบาน/พอบาน/เกษียณ 26 17.33 

นักเรียน/นักศึกษา 7 4.67 

เกษตรกร/ประมง 5 3.33 

อ่ืนๆ 13 8.67 

รวม 150 100.00 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี งานศูนย

เครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี สวนใหญประกอบอาชีพคาขายรายยอย/อาชีพอิสระ จำนวน 

64 คน คิดเปนรอยละ 42.67 รองลงมาคือผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 20.67 

 

ภาพท่ี 4.22 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ 
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3.5 ระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

ตารางท่ี 4.29 แสดงระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี          

ตอข้ันตอนการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ           

1.1 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก

ซับซอน มีความชัดเจน 

96.80 4.84 0.68 มากท่ีสุด 2 

1.2  มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

1.3  ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม

ตรงตอความตองการของผูรับบริการ 

96.80 4.84 0.68 มากท่ีสุด 2 

1.4  มีการใหบริการ ตามลำดับกอน-หลัง 95.05 4.75 0.72 มากท่ีสุด 4 

โดยรวม 96.40 4.82 0.69 มากท่ีสุด   

 จากตารางท่ี 4.29 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรี ตอข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.40 (X ̄ = 4.82, 

S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาตามดานยอย มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมี

คาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี          

ตอชองทางการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

คาเฉล่ียความ

พึงพอใจรอย

ละ 

(X ̅) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

2. ตอชองทางการใหบริการ           

2.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานภารกิจ

กองทุนฟนฟูสมรรถภาพท่ีจำเปนตอสุขภาพจังหวัด

ชลบุร ีผานชองทางการสื่อสารตางๆ 

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 1 

2.2 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 96.40 4.82 0.70 มากท่ีสุด 2 

2.3 มีการเขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว 

และสะดวก 

95.95 4.80 0.71 มากท่ีสุด 4 

2.4 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานท่ี 96.00 4.80 0.70 มากท่ีสุด 3 

โดยรวม 96.20 4.81 0.70 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.30 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรี ตอชองทางการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.20 (X ̄ = 4.81, 

S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาตามดานยอย มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานภารกิจกองทุนฟนฟู

สมรรถภาพท่ีจำเปนตอสุขภาพจังหวัดชลบุรี ผานชองทางการสื่อสารตางๆ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความ

พึงพอใจรอยละ 96.45 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.69) 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี          

ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ           

3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี แตงกาย

สุภาพ การวางตัวเรียบรอยเหมาะสม  

95.80 4.79 0.77 มากท่ีสุด 3 

3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหนาท่ี  

96.60 4.83 0.70 มากท่ีสุด 1 

3.3 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส 

กระตือรือรน มีความเต็มใจ และมีความพรอมใน

การบริการ 

95.60 4.78 0.71 มากท่ีสุด 4 

3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการ

ใหบริการ เชน การตอบขอซักถาม ชี้แจงขอ

สงสัย ใหคำแนะนำไดอยางชัดเจน ถูกตอง

นาเชื่อถือ 

95.50 4.78 0.71 มากท่ีสุด 5 

3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไม

เลือกปฏิบัติ 

95.95 4.80 0.71 มากท่ีสุด 2 

โดยรวม 95.89 4.79 0.73 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.31 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรี ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.89 (X ̄ = 4.79, 

S.D. = 0.73) เม่ือพิจารณาตามดานยอย เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ี มีคาเฉลี่ย

สูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.60 (X ̄ = 4.83, S.D. = 0.70) 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี          

ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

4. ตอส่ิงอำนวยความสะดวก           

4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ 

96.00 4.80 0.70 มากท่ีสุด 3 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 

เชน ท่ีจอดรถ หองน้ำ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

96.80 4.84 0.68 มากท่ีสุด 2 

4.3 ความสะอาดและความสะดวกของสถานท่ี

ใหบริการโดยรวม 

95.50 4.78 0.71 มากท่ีสุด 5 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือใน

การใหบริการ 

95.20 4.76 0.74 มากท่ีสุด 6 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ/

เครื่องมือในการใหบริการ 

95.55 4.78 0.71 มากท่ีสุด 4 

4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความเปน

ระเบียบ  และสะดวกตอการติดตอใชบริการ 

96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

โดยรวม 96.00 4.80 0.71 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.32 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรี ตอสิ่งอำนวยความสะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.00 (X ̄ = 4.80, 

S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาตามดานยอย การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความเปนระเบียบ  และสะดวกตอการ

ติดตอใชบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) 

 

 

 



84 

 

ตารางท่ี 4.33 แสดงผลสรุประดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ี

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ 96.40 4.82 0.69 มากท่ีสุด 1 

2. ตอชองทางการใหบริการ 96.20 4.81 0.70 มากท่ีสุด 2 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 95.89 4.79 0.73 มากท่ีสุด 4 

4. ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 96.00 4.80 0.71 มากท่ีสุด 3 

โดยรวม 96.12 4.81 0.71 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.33 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุร ีในภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.12 (X ̄ = 4.81, S.D. 

= 0.71) เม่ือพิจารณาเปนประเด็น พบวา ดานข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจรอยละ 96.40 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.69) 
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ตอนท่ี 4 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม และระดับความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลังกาย

กลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

ตารางท่ี 4.34 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โครงการลานออกกำลังกายกลางแจง 

(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) โดยจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน (คน) รอยละ 

ชาย 123 30.75 

หญิง 277 69.25 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โครงการ

ลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 277 คน คิด

เปนรอยละ 69.25 รองลงมาคือเพศชาย จำนวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.75 

 

 

ภาพท่ี 4.32 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามเพศ 
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4.2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

ตารางท่ี 4.35 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โครงการลานออกกำลังกายกลางแจง

(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) โดยจำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน (คน) รอยละ 

ต่ำกวา 20 ป 33 8.25 

20 - 39 ป 46 11.50 

40 - 59 ป 277 69.25 

60 ปข้ึนไป 44 11.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 35 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โครงการ

ลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) สวนใหญมีอายุระหวาง 40-59 ป จำนวน 

277 คน คิดเปนรอยละ 69.25 รองลงมาคืออายุระหวาง 20-39 ป จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50 

 

ภาพท่ี 4.33 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอายุ 
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4.3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 4.36 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โครงการลานออกกำลังกายกลางแจง 

(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รอยละ 

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา/ไมไดเรียน  22 5.50 

มัธยมศึกษาตอนตน 45 11.25 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. 148 37.00 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. 104 26.00 

ปริญญาตร ี 61 15.25 

สูงกวาปริญญาตรี 20 5.00 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.36 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โครงการ

ลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทา/ปวช. จำนวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมาคืออนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส.

จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 

 

ภาพท่ี 4.34 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามระดับการศึกษา 
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4.4 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

ตารางท่ี 4.37 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โครงการลานออกกำลังกายกลางแจง 

(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) โดยจำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน (คน) รอยละ 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 29 7.25 

ลูกจาง/พนักงานบริษัท 17 4.25 

ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ  84 21.00 

คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ  143 35.75 

แมบาน/พอบาน/เกษียณ 66 16.50 

นักเรียน/นักศึกษา 17 4.25 

เกษตรกร/ประมง 11 2.75 

อ่ืนๆ 33 8.25 

รวม 400 100.00 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา ขอมูลผูตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โครงการ

ลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) สวนใหญประกอบอาชีพคาขายรายยอย/

อาชีพอิสระ จำนวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.75 รองลงมาคือผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ จำนวน 84 คน 

คิดเปนรอยละ 21.00 

 

ภาพท่ี 4.35 แสดงจำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตามอาชีพ 
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4.5 ระดับความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

ตารางท่ี 4.38 แสดงระดับความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ ร.๙) ตอข้ันตอนการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ           

1.1     ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก

ซับซอน มีความชัดเจน 

96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

1.2  มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ 95.50 4.78 0.71 มากท่ีสุด 4 

1.3  มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ

แนะนำข้ันตอนในการใหบริการ 

96.00 4.80 0.70 มากท่ีสุด 3 

1.4  ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม

ตรงตอความตองการของผูรับบริการ 

95.10 4.76 0.72 มากท่ีสุด 5 

1.5 มีการใหบริการ ตามลำดับกอน-หลัง 96.05 4.80 0.74 มากท่ีสุด 2 

โดยรวม 95.89 4.79 0.71 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี  4.38 พบวา ระดับความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลั งกายกลางแจ ง 

(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ตอข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจรอยละ 95.89 (X ̄ = 4.79, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาตามดานยอย ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยากซับซอน มีความชัดเจน มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 

0.68) 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงระดับความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ ร.๙) ตอชองทางการใหบริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

2. ตอชองทางการใหบริการ           

2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอ

ผูใชบริการ  

96.50 4.83 0.69 มากท่ีสุด 1 

2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการ

ลานออกกำลังกายกลางแจง(สวนสาธารณะเฉลิม

พระกียรติ ร.๙) ผานชองทางการสื่อสารตางๆ 

เชน เอกสารใบประกาศ 

95.60 4.78 0.74 มากท่ีสุด 4 

2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 95.10 4.76 0.72 มากท่ีสุด 5 

2.4 โครงการลานออกกำลังกายกลางแจง

(สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ ร.๙) เปด

ใหบริการในเวลาท่ีเหมาะสม 

96.00 4.80 0.74 มากท่ีสุด 2 

2.5 มีการเขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว 

และสะดวก 

95.80 4.79 0.73 มากท่ีสุด 3 

โดยรวม 95.80 4.79 0.73 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี  4.39 พบวา ระดับความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลั งกายกลางแจ ง 

(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 95.80 (X ̄ = 

4.79, S.D. = 0.73) เม่ือพิจารณาตามดานยอย มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.50 (X ̄ = 4.83, S.D. = 0.69) 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงระดับความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ ร.๙) ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

คาเฉล่ียความ

พึงพอใจรอย

ละ 

(X ̅) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ           

3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพอัธยาศัยดี  แตงกาย

สุภาพ การวางตัวเรียบรอยเหมาะสม  

96.40 4.82 0.73 มากท่ีสุด 3 

3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหนาท่ี  

96.80 4.84 0.68 มากท่ีสุด 2 

3.3 เจ าหน า ท่ี ให บ ริการด วยความ เอาใจใส  

กระตือรือรน มีความเต็มใจ และมีความพรอมใน

การบริการ 

96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

3.4 เจาหนา ท่ี มีความรู  ความสามารถในการ

ใหบริการ เชน การตอบขอซักถาม ชี้แจงขอสงสัย 

ใหคำแนะนำไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ 

96.00 4.80 0.70 มากท่ีสุด 4 

3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไม

เลือกปฏิบัต ิ

95.50 4.78 0.71 มากท่ีสุด 5 

โดยรวม 96.33 4.82 0.70 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี  4.40 พบวา ระดับความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลั งกายกลางแจ ง 

(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจรอยละ 96.33 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาตามดานยอย เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจ

ใส กระตือรือรน มีความเต็มใจ และมีความพรอมในการบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงระดับความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ ร.๙) ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

4. ตอส่ิงอำนวยความสะดวก           

4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการ

เดินทางมารับบริการ 

95.20 4.76 0.75 มากท่ีสุด 7 

4.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก 

เชน ท่ีจอดรถ หองน้ำ ท่ีนั่งคอยรับบริการ 

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 4 

4.3 ความสะอาดและความสะดวกของสถานท่ี

ใหบริการโดยรวม 

96.60 4.83 0.73 มากท่ีสุด 3 

4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือใน

การใหบริการ 

96.80 4.84 0.68 มากท่ีสุด 2 

4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ/

เครื่องมือในการใหบริการ 

96.95 4.85 0.68 มากท่ีสุด 1 

4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความเปน

ระเบียบ  และสะดวกตอการติดตอใชบริการ 

96.45 4.82 0.69 มากท่ีสุด 4 

4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปาย

ประชาสัมพันธมีความชัดเจนและเขาใจงาย   

96.00 4.80 0.70 มากท่ีสุด 6 

โดยรวม 96.41 4.82 0.71 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี  4.41  พบวา ระดับความพึงพอใจตอ โครงการลานออกกำลั งกายกลางแจ ง 

(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ตอสิ่งอำนวยความสะดวก อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจรอยละ 96.41 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาตามดานยอย “คุณภาพและความทันสมัย” ของ

อุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, 

S.D. = 0.68) 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงผลสรุประดับความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิม

พระเกียรติ ร.๙) 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 

คาเฉล่ียความ

พึงพอใจรอย

ละ 

(X ̅) (S.D.) 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ 95.89 4.79 0.71 มากท่ีสุด 3 

2. ตอชองทางการใหบริการ 95.80 4.79 0.73 มากท่ีสุด 4 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.33 4.82 0.70 มากท่ีสุด 2 

4. ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 96.41 4.82 0.71 มากท่ีสุด 1 

โดยรวม 96.11 4.81 0.71 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี  4.42 พบวา ระดับความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลั งกายกลางแจ ง 

(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

รอยละ 96.11 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเปนประเด็น พบวา ตอสิ่งอำนวยความสะดวก มี

คาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.41 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.71) 
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ตอนท่ี 5 สรุปผลการสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับบริการขององคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุร ีจังหวัดชลบุรี 

ตารางท่ี 4.43 แสดงระดับความพึงพอใจของผู เขารับบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี           

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

ตัวช้ีวัดความพึงพอใจ 
คาเฉล่ียความพึง

พอใจรอยละ 
(X ̅) (S.D.) 

ระดับความ

พึงพอใจ 

ลำดับ

ท่ี 

งานบริการท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 96.12 4.81 0.71 มากท่ีสุด 1 

งานบริการท่ี 2 โรงเรียนทาขามพิทยาคม 96.06 4.80 0.71 มากท่ีสุด 4 

งานบริการท่ี 3 ศูนยเครื่องจักรกล องคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุร ี

96.12 4.81 0.71 มากท่ีสุด 2 

งานบริการท่ี 4 โครงการลานออกกำลังกาย

กลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

96.11 4.81 0.71 มากท่ีสุด 3 

โดยรวม 96.10 4.81 0.71 มากท่ีสุด   

จากตารางท่ี 4.43 พบวา ระดับความพึงพอใจตองานบริการภาพรวมท้ัง 4 งานบริการ อยูในระดับ

มากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.10 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71) ลำดับท่ี 1 คือ งานบริการท่ี 1 

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.12 (X ̄ = 4.81, S.D. = 

0.71) ลำดับท่ี 2 คือ งานบริการท่ี 3 ศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี มีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจรอยละ 96.12 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71) ลำดับท่ี 3 คือ งานบริการท่ี 4 โครงการลานออกกำลังกาย

กลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙)  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.11 (X ̄ = 4.81, S.D. = 

0.71) และลำดับท่ี 4 คือ งานบริการท่ี 2 โรงเรียนทาขามพิทยาคม มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจรอยละ 96.06 (X ̄ 
= 4.80, S.D. = 0.71) 
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สรุป ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ีไดกำหนด

ประเมินความพึงพอใจ 4 งาน ไดแก โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี โรงเรียนทาขามพิทยาคม ศูนย

เครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี และโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ ร.๙) โดยผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจแลวปรากฏวาไดคะแนนความพึงพอใจในแตละงาน

ตามลำดับ ดังนี้ รอยละ 96.12 รอยละ 96.06 รอยละ 96.12 และรอยละ 96.11 

                                      คำนวณ =    384.41 

                                                                   4 

                                                           =    96.10 

                                      คะแนนท่ีได       =    10    คะแนน 

 

 

 



บทที่ 5  

สรุป อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค เ พื่อศึกษา

ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ีโดยคณะผูทำวิจัยไดดำเนินการประเมินผลตามภารกิจท่ีอยูในอำนาจ

หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี จำนวน 4 งานบริการ ท่ีตองการประเมิน คือ 1) งาน

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 2) งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 3) งานศูนยเครื่องจักรกล องคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุร ีและ 4) งานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติ ร.๙) ซ่ึงสามารถนำเสนอไดตามลำดับ ดังตอไปนี้ 

 1.  สรุปผลการวิจัย 

 2.  อภิปรายผลการวิจัย 

 3.  ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการตามภารกิจท่ีอยูใน

อำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สรุปไดดังตอไปนี้ 

 

การใหบริการ รอยละ คาเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ผลคะแนน  

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ 96.08 4.80 0.70 มากท่ีสุด 10 

2. ตอชองทางการใหบริการ 95.73 4.79 0.73 มากท่ีสุด 10 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.04 4.80 0.70 มากท่ีสุด 10 

4. ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 96.19 4.81 0.70 มากท่ีสุด 10 

5. งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี  96.57 4.83 0.69 มากท่ีสุด 10 

สรุป 96.12 4.81 0.71 มากท่ีสุด 10  
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การใหบริการ รอยละ คาเฉล่ีย S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ผลคะแนน  

โรงเรียนทาขามพิทยาคม 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ 96.18 4.81 0.70 มากท่ีสุด 10 

2. ตอชองทางการใหบริการ 95.31 4.77 0.73 มากท่ีสุด 10 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.03 4.80 0.71 มากท่ีสุด 10 

4. ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 96.26 4.81 0.69 มากท่ีสุด 10 

5. งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 96.50 4.83 0.69 มากท่ีสุด 10 

สรุป 96.06 4.80 0.71 มากท่ีสุด 10  

งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ 96.40 4.82 0.69 มากท่ีสุด 10 

2. ตอชองทางการใหบริการ 96.20 4.81 0.70 มากท่ีสุด 10 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 95.89 4.79 0.73 มากท่ีสุด 10 

4. ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 96.00 4.80 0.71 มากท่ีสุด 10 

สรุป 96.12 4.81 0.71 มากท่ีสุด 10 

โครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

1. ตอข้ันตอนการใหบริการ 95.89 4.79 0.71 มากท่ีสุด 10 

2. ตอชองทางการใหบริการ 95.80 4.79 0.73 มากท่ีสุด 10 

3. ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 96.33 4.82 0.70 มากท่ีสุด 10 

4. ตอสิ่งอำนวยความสะดวก 96.41 4.82 0.71 มากท่ีสุด 10 

สรุป 96.11 4.81 0.71 มากท่ีสุด 10 

สรุปภาพรวม 96.10 4.81 0.71 มากท่ีสุด 10 

 

 จากผลการประเมินตามภารกิจท้ัง 4 ดาน พบวา ภาพรวมระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบริการท่ีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย

ความพึงพอใจรอยละ 96.10 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71)  สำหรับงานบริการท่ีสรางความพึงพอใจ

ใหกับผู รับบริการในอันดับท่ี 1 ไดแก งานบริการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี  มีคา เฉลี่ย

ความพึงพอ ใจสูงสุด  รอยละ 96.12 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71) ลำดับท่ี 2 คือ งานบริการศูนย

เครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ รอยละ 96.12 (X ̄ = 4.81, 

S.D. = 0.71) ลำดับท่ี 3 คือ งานบริการโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิม

พระเกียรติ ร.๙) มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ รอยละ 96.11 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71) และลำดับท่ี 4 คือ 
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งานบริการโรงเรียนทาขามพิทยาคม มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ รอยละ 96.06 (X ̄ = 4.80, S.D. = 

0.71) แสดงไดดังกราฟดานลาง 

 

 
 

ภาพท่ี 5.1 ผลการประเมินตามภารกิจท้ัง 4 ดาน 

 

 เม่ือวิเคราะหในรายละเอียดดานการใหบริการท้ัง 4 ประเด็นการบริการ ในภาพรวมพบวา

ระดับความพึงพอใจในการใหบริการของงานบริการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี และงานบริการ

โรงเรียนทาขามพิทยาคม ดานงานโรงเรียนของท้ัง 2 แหง อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาคะแนนเฉลี่ย    

รอยละ 96.57 (X ̄ = 4.83, S.D. = 0.69) สวนงานบริการโรงเรียนทาขามพิทยาคม ตอดานชอง

ทางการใหบริการ มีระดับความพึงพอใจในการใหบริการนอยท่ีสุด มีคาคะแนนเฉลี่ย รอยละ 96.50 

(X ̄ = 4.83, S.D. = 0.69) โดยสามารถสรุปผลการประเมินของแตละงานบริการตามรายละเอียด ดังนี้   

  1. งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ผูตอบแบบสอบถามสวน ใหญเปน เพศ

หญิง  คิดเปนรอยละ 75.75 มีอายุระหวาง 40-59 ป คิดเปนรอยละ 77.25 มีการศึกษาระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. คิดเปนรอยละ 35.75 ประกอบอาชีพคาขายรายยอย/อาชีพอิสระ คิด

เปนรอยละ 45.50 มีความสัมพันธกับเจาหนาท่ี คือ เพ่ือน คิดเปนรอยละ 32.00 และระยะทางจากท่ี

พักอาศัยถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 3.10-4.00 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 43.00 เม่ือพิจารณา

จากภาพรวมท้ัง 5 ดาน พบวา ระดับความพึงพอใจตอภารกิจงานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี มี

คา เฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด รอยละ 96.57 (X ̄ = 4.83, S.D. = 0.69) โดยรายละเอียดความพึงพอใจใน

แตละดานมีดังตอไปนี้ 
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   1.1  ตอข้ันตอนการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอขั้นตอนการ

ใหบริการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด  โดยประเด็นการ

บริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ รอย

ละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) และข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความ

ชัดเจน รอยละ 96.80 (X ̄ = 4.84, S.D. = 0.68) สวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจอยูในอันดับ

สุดทาย คือ มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน รอยละ 95.20 (X ̄ = 4.76, 

S.D. = 0.73) 

   1.2  ตอชองทางการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอชองทาง 

การใหบริการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด  โดยประเด็น

การบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก  มีการเขาถึงชองทางการใหบริการท่ี

รวดเร็วและสะดวก รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) และมีชองทางการใหบริการหลาย

ชองทาง รอยละ 95.80 (X ̄ = 4.79, S.D. = 0.75) สวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจ อยูในอันดับ

สุดทาย คือ มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ รอยละ 95.10 (X ̄ = 4.76, S.D. = 

0.72) 

   1.3  ตอการใหบริการของเจาหนาท่ี พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการให 

บริการของเจาหนาท่ีของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็น

การบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส 

กระตือรือรน มีความเต็มใจ และมีความพรอมในการบริการ รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) 

และเจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัวเรียบรอย เหมาะสม ตลอดจน

เจาหนา ที่ ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากัน เทากัน รอยละ 96.45 

(X ̄ = 4.82, S.D. = 0.69) สวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจอยูในอันดับสุดทาย คือ เจาหนาท่ีมีความ

ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ รอยละ 95.00 

(X ̄ = 4.84, S.D. = 0.69) 

   1.4  ตอสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอสิ่งอำนวย

ความสะดวกของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด  โดยประเด็น

การบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก การจัดสถานท่ีและอุปกรณมีความเปน

ระเบียบ และสะดวกตอการติดตอใชบริการ รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) และความ

เพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ำ ท่ีนั่งคอยรับบริการ และ “ความเพียงพอ” 

ของอุปกรณ/ เครื่อ งมือ ในการใหบริการ ตลอดจน “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ/

เครื่องมือในการใหบริการ เทากัน รอยละ 96.45 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.69) สวนประเด็นท่ีไดรับความ
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พึงพอใจอยูในอันดับสุดทาย คือ ความสะอาดและความสะดวกของสถานท่ีใหบริการโดยรวม และมี

ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจนและเขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเทากัน รอยละ 

95.50 (X ̄ = 4.78, S.D. = 0.71)   

   1.5  งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตองาน

โรงเรียนของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี ภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด  โดยประเด็นการ

บริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก บรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนมี

ความเหมาะสม รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68)และความม่ันใจในความปลอดภัยของบุตร

หลานกับการดูแลของโรงเรียนมีความเหมาะสม ตลอดจนความรู ความสามารถของบุตรหลานของ

ทานท่ีไดรับจากโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี มีคาเฉลี่ยเทากัน รอยละ 96.50 (X ̄ = 4.83, S.D. = 

0.69) สวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจอยูในอันดับสุดทาย คือ ครู/บุคลากร มีจำนวนเพียงพอตอ

การใหบริการการเรียนการสอน และครูมีความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญในการสอน มีคาเฉลี่ย

เทากัน รอยละ 96.45 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.69) 

  2. งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  คิด

เปนรอยละ 66.33 มีอายุระหวาง 40-59 ป คิดเปนรอยละ 74.75 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเทา/ปวช. คิดเปนรอยละ 37.37 ประกอบอาชีพคาขายรายยอย/อาชีพอิสระ คิดเปน

รอยละ 39.39 มีความสัมพันธกับเจาหนาท่ี คือ ญาติพ่ีนอง คิดเปนรอยละ 31.66  และระยะทางจาก

ท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนทาขามพิทยาคม 3.10-4.00 กิโลเมตร คิดเปนรอยละ 43.77 เม่ือพิจารณาจาก

ภาพรวมท้ัง 5 ดาน พบวา ระดับความพึงพอใจตอภารกิจงานโรงเรียนทาขามพิทยาคม  มีคา เฉลี่ย

ในระดับมากท่ีสุด รอยละ 96.50 (X ̄ = 4.83, S.D. = 0.69) โดยรายละเอียดความพึงพอใจในแตละ

ดานมีดังตอไปนี้ 

   2.1  ตอข้ันตอนการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอข้ันตอนการให 

บริการของโรงเรียนทาขามพิทยาคม ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นการบริการท่ีไดรับ

ความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ รอยละ 96.95 (X ̄ = 

4.85, S.D. = 0.68) และข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน รอยละ 

96.80 (X ̄ = 4.84, S.D. = 0.68) สวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจ อยูในอันดับสุดทาย คือ มีผัง

ลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน รอยละ 96.40 (X ̄ = 4.77, S.D. = 0.73) 

   2.2 ตอชองทางการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอชอ งทาง 

การใหบริการของโรงเรยีนทาขามพิทยาคม ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นการบริการท่ีได 

รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ 

รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) และมีการเขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก 
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รอยละ 96.50 (X ̄ = 4.78, S.D. = 0.71) สวนประเด็น ท่ีไดรับความพึงพอใจ อยูในอันดับสุดทาย 

คือ มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผู ใชบริการ และมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชอง

ทางการสื่อสารตาง ๆ เชน เอกสารใบประกาศ มีคาเฉลี่ยเทากัน รอยละ 96.00 (X ̄ = 4.75, S.D. = 

0.72) 

   2.3  ตอการใหบริการของเจาหนาท่ี พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการให 

บริการของเจาหนาท่ีของโรงเรียนทาขามพิทยาคม ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  โดยประเด็น

การบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก  เจาหนาที่ มีความรู  ความสามารถ

ในการใหบริการ เชน การตอบขอซักถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคำแนะนำไดอยางชัดเจน ถูกตอง

นาเชื่อถือ รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) และเจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกาย

สุภาพ การวางตัวเรียบรอยเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากัน รอยละ 96.80 (X ̄ = 4.79, S.D. = 0.73) สวน

ประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจ อยูในอันดับสุดทาย คือ เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติหนาท่ี รอยละ 96.45 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.69)  

   2.4  ตอสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอสิ่งอำนวย

ความสะดวกของโรงเรียนทาขามพิทยาคม ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นการบริการท่ีได 

รับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธ

มีความชัดเจนและเขาใจงาย รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) และการจัดสถานท่ีและ

อุปกรณมีความเปนระเบียบ และสะดวกตอการติดตอใชบริการ รอยละ 96.80 (X ̄ = 4.84, S.D. = 

0.68) สวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจ อยูในอันดับสุดทาย คือ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความ

สะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ำ ท่ีนั่งคอยรับบริการ รอยละ 95.20 (X ̄ = 4.76, S.D. = 0.68) 

   2.5  งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตองาน

โรงเรียนของโรงเรียนทาขามพิทยาคม ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นการบริการท่ีไดรับ

ความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก ความม่ันใจในความปลอดภัยของบุตรหลานกับการดูแลของ

โรงเรียนมีความเหมาะสม รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) และครู/บุคลากร มีจำนวน

เพียงพอตอการใหบริการการเรียนการสอน ตลอดจนความรู ความสามารถของบุตรหลานของทานท่ี

ไดรับจากโรงเรียนทาขามพิทยาคม มีคาเฉลี่ยเทากันรอยละ 96.80 (X ̄ = 4.84, S.D. = 0.68) สวน

ประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจอยู ในอันดับสุดทายคือครู มีความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญ

ในการสอน รอยละ 96.45 (X ̄ = 4.77, S.D. = 0.72) 

  3. งานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 66.67 มีอายุระหวาง 40 - 59 ป  คิด เปนรอยละ 72.00 

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ ปวช. คิดเปนรอยละ 38.67 ประกอบอาชีพคาขาย
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รายยอย/ อาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 42.67 เม่ือพิจารณาจากภาพรวมทั้ง  4  ดาน พบวา  ระดับ

ความพึงพอใจตอภารกิจงานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี มีคาเฉลี่ยในระดับ

มากท่ีสุด รอยละ 96.12 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71) โดยรายละเอียดความพึงพอใจในแตละดานมี

ดังตอไปนี้ 

   3.1 ตอข้ันตอนการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอข้ันตอนการให 

บริการของงานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยประเด็นการบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก  มีความสะดวก  รวดเร็ว

ในการใหบริการ รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) และข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไม

ยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน ตลอดจนระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความ

ตองการของผูรับบริการ มีคาเฉลี่ยเทากัน รอยละ 96.80 (X ̄ = 4.84, S.D. = 0.68) สวนประเด็นท่ี

ไดรับความพึงพอใจ อยูในอันดับสุดทาย คือ มีการใหบริการ ตามลำดับกอน-หลัง รอยละ 95.05 (X ̄ = 

4.75, S.D. = 0.72))   

   3.2 ตอชองทางการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอชองทาง 

การใหบริการของงานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด โดยประเด็นการบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก มีการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารดานภารกิจงานศูนยเครื่องจักรกล ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ รอยละ 96.45 (X ̄ 
= 4.82, S.D. = 0.69) และมีชองทางการใหบริการหลายชองทาง รอยละ 96.40 (X ̄ = 4.82, S.D. = 

0.70) สวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจ อยูในอันดับสุดทาย คือ มีการเขาถึงชองทางการใหบริการท่ี

รวดเร็วและสะดวก รอยละ 95.95 (X ̄ = 4.80, S.D. = 0.71)   

   3.3 ตอการใหบริการของเจาหนาท่ี พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการให 

บริการของเจาหนาท่ีของงานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นการบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก เจาหนาท่ี

ใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบั ติหนาท่ี รอยละ 96.60 (X ̄ = 4.83, S.D. = 0.70) และ

เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติ รอยละ 95.95 (X ̄ = 4.80, S.D. = 0.71) สวน

ประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจ อยูในอันดับสุดทาย คือ เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการ

ใหบ ริก าร  เชน  ก ารตอบขอซักถาม  ชี ้แ จ งขอส งสัย  ใหคำแนะนำไดอยางชัดเจน ถูกตอง

นาเชื่อถือ รอยละ 95.50 (X ̄ = 4.78, S.D. = 0.71) 

   3.4 ตอสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอสิ่งอำนวย

ความสะดวกของงานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ภาพรวมอยู ในระดับ

มากท่ีสุด โดยประเด็นการบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก การจัดสถานท่ีและ
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อุปกรณมีความเปนระเบียบ และสะดวกตอการติดตอใชบริการ รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 

0.68) และความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ำ ท่ีนั่งคอยรับรอยละ 

96.80 (X ̄ = 4.84, S.D. = 0.68) สวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจ อยูในอันดับสุดทาย คือ “ความ

เพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ รอยละ 95.20 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.74)   

   3.5  ตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา ผูรับ 

บริการมีความพึงพอใจตองานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นการบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุดอันดับแรก ไดแก  ตอขั้นตอนการ

ใหบริการ รอยละ 96.40 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.69) รองลงมา ไดแก ตอชอ งทางการใหบริการ 

รอยละ 96.20 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.70) ตอสิ่งอำนวยความสะดวก รอยละ 96.00 (X ̄ = 4.81, S.D. 

= 0.70)และสวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจ อยูในอันดับสุดทาย คือตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอย

ละ 95.89 (X ̄ = 4.79, S.D. = 0.73) ตามลำดับ 

  4. โครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.27 มีอายุระหวาง 40 - 59 ป คิดเปน

รอยละ 70.82 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ ปวช. คิดเปนรอยละ 36.26 

ประกอบอาชีพคาขายรายยอย/อาชีพอิสระ คิดเปนรอยละ 34.56 เ มื่อพิจารณาจากภาพรวมทั้ ง 

4 ดาน พบวา ระดับความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิม

พระเกียรติ  ร.๙) มีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด รอยละ 96.11 (X ̄ = 4.81, S.D. = 0.71) โดย

รายละเอียดความพึงพอใจในแตละดานมีดังตอไปนี้ 

   4.1 ตอข้ันตอนการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอข้ันตอนการให 

บริการของโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ภาพรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นการบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก ข้ันตอนการให 

บริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) และมี

ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำข้ันตอนในการใหบริการ ตลอดจนมีการใหบริการ 

ตามลำดับกอน-หลัง รอยละ 96.05 (X ̄ = 4.80, S.D. = 0.71) สวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจ อยู

ในอันดับสุดทาย คือ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรับบริการ 

รอยละ 95.10 (X ̄ = 4.76, S.D. = 0.72)   

   4.2 ตอชองทางการใหบริการ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอชองทาง 

การใหบริการของโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นการบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก 

มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ รอยละ 96.50 (X ̄ = 4.83, S.D. = 0.69) และโครงการ
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ลานออกกำลังกายกลางแจง(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) เปดใหบริการในเวลาท่ีเหมาะสม 

รอยละ 96.00 (X ̄ = 4.80, S.D. = 0.74) สวนประเด็นท่ีได รับความพึงพอใจ อยูในอันดับสุดทาย คือ 

มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง รอยละ 95.10 (X ̄ = 4.76, S.D. = 0.72)   

   4.3 ตอการใหบริการของเจาหนาท่ี พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการให 

บริการของเจาหนาท่ีของโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นการบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก 

เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน มีความเต็มใจ และมีความพรอมในการบริการ 

รอยละ 96.95 (X ̄ = 4.85, S.D. = 0.68) และเจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ี  

รอยละ 96.80 (X ̄ = 4.84, S.D. = 0.68) สวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจ อยูในอันดับสุดทาย คือ 

เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ รอยละ 95.50 (X ̄ = 4.78, S.D. = 0.71) 

   4.4 ตอสิ่งอำนวยความสะดวก พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอสิ่งอำนวย

ความสะดวกของโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ภาพรวม

อยูในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นการบริการท่ีไดรับความพึงพอใจสูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก 

“คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ/ เครื่องมือในการใหบริการ  รอยละ 96.95 (X ̄ = 

4.85, S.D. = 0.68) และ “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ รอยละ 96.80 (X ̄ 
= 4.84, S.D. = 0.68)สวนประเด็นท่ีไดรับความพึงพอใจ อยูในอันดับสุดทาย คือ สถานท่ีตั้งของ

หนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ รอยละ 95.20 (X ̄ = 4.76, S.D. = 0.75) 

   4.5  ตองานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

ร.๙) พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตองานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยประเด็นการบริการท่ีไดรับความพึงพอใจ

สูงสุด 2 อันดับแรก ไดแก ดานสิ่งอำนวยความสะดวก รอยละ 96.41 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.71) 

รองลงมา ไดแก ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ 96.33 (X ̄ = 4.82, S.D. = 0.70) ดานข้ันตอนการ

ใหบริการ รอยละ 95.89 (X ̄ = 4.79, S.D. = 0.71) และชองทางการใหบริการ รอยละ 95.80 (X ̄ 
= 4.79, S.D. = 0.73)  

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใน

ภาพรวมพบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับรายงานผล

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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(2563) ท่ีพบวา ประชาชนท่ีมาใชบริการศาลาประชาคม โรงละครองคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ในดานอาคารสถานท่ี ดานการใหบริการ และดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการ ในภาพรวมอยูระดับมากท่ีสุด โดยดานสถานท่ีประชาชนพึงพอใจในดานความ

สะอาดมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานระบบไฟแสงสวาง และดานระบบเครื่องเสียง ตามลำดับ สวนดาน

การใหบริการ ประชาชนพึงพอใจดานการมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม พรอมใหบริการแกผูมา

ติดตอมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีการแสดงแผนผังข้ันตอน ระยะเวลาการขอใช ที่ชัด เจน เขา ใจ

งาย  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของผูมาติดตอ และมีชองทางการติดตอขอใหบริการหลายชองทาง 

เชน โทรศัพท โทรสาร เว็บไซต ตามลำดับ และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ

ดานเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความสุภาพ และเอาใจใสผูมาขอใชสถานท่ี มากท่ีสุด รองลงมา คือ  

เจาหนาท่ีมีความรูทักษะการตอบคำถาม ชี้แจงขอสงสัย และใหคำแนะนำเปนอยางดี และเจาหนาท่ี

ดานเทคนิคควบคุมระบบอุปกรณไฟฟา และเครื่องเสียงปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และบริการดวย

ความสุภาพ ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  (2562) 

ท่ีพบวาประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดพังงา 

ประจำปงบประมาณ 2561 ในดานผูใชบริการ ดานงานบริการดานการศึกษา ดานงานบริการดาน

การจัดเก็บรายได ดานงานบริการดานสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดพังงา และดานงานบริการดาน

สนามกีฬา ในภาพรวมอยูระดับมากท่ีสุด โดยองคการบริหารสวนจังหวัดพังงาควรหาวิธีการในการลด

ข้ันตอนในการใหบริการ เชน การรวมศูนยการใหบริการ (One Stop Service) ลดการเปนทางการ

ในการใหบริการ เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงการใชบริการไดงายข้ึน ลดการใชเอกสารกระดาษในบางงาน 

เพ่ือความประหยัดและรวดเรว็ เปนตน สวนดานชองทางการใหบริการควรมีการทบทวนหรือปรับปรุง

ชองทางการใหบริการของงานตาง ๆ เปนประจำทุกป เพ่ือใหประชาชนสามารถติดตอไดหลากหลาย

ชองทางมากข้ึน นอกจากนี้ ควรพัฒนาบุคลากรงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยอาจจะตั้งงบประมาณ

ในการพัฒนาบุคลากรมีความรู ความสามารถใหเพ่ิมมากข้ึน และการตกแตงภูมิทัศนอยูเสมอ เพ่ือทำ

ใหบุคลากรและผูใชบริการเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการและใชบริการมากข้ึน ตลอดจน

ผลการวิจัยของ มหาวิทยาลัยบูรพา (2560) ท่ีพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริหาร

ของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในดานงานใหบริการประชาชนเรื่อง

ความรูเก่ียวกับกฎหมาย ดานงานจัดเก็บภาษีบำรุงทองท่ี ดานงานขออนุญาตปลูกสรางอาคาร และ

ดานงานใหบริการดานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยประชาชน

พึงพอใจในดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีท่ีนั่งเพียงพอตอประชาชนผูขอรับบริการ ระบบงานท่ีให 

บริการมีความโปรงใสยุติธรรม เจาหนาท่ีมีความรับผิดชอบและมุงม่ันในการปฏิบัติงานและมีการให 

บริการท่ีเปนระบบและมีข้ันตอนชัดเจน ชองทางการใหบริการเหมาะสมกับการบริการแตละประเภท

ในสวนของเจาหนาท่ีมีความรับผิดชอบและมุงม่ันในการปฏิบัติงาน การเดินทางมาขอรับบริการ
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สะดวก มีการติดตามผลการดำเนินการใหความสะดวกแกผูสูงอายุท่ีมาขอรับบริการ และโครงการท่ีให 

บริการสรางประโยชนแกผูใชบริการไดอยางมาก  

 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยในตางประเทศของ Bente (2014) ท่ีพบวา 

ประชาชนมีรับรูถึงคุณภาพการบริหารราชการสวนทองถ่ินในประเทศโรมาเนีย  โดยรวมอยูระดับ

มากท่ีสุด จำแนกออกเปนดานความซ่ือสัตยสุจริต อาทิ ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน ไมคดโกง

หรือเอาเปรียบประชาชน เปนตน ดานความนาเชื่อถือ อาทิ การใหขอมูลท่ีโปรงใส และประชาชน

สามารถตรวจสอบท่ีมาของขอมูลได เปนตน ดานการตอบสนอง อาทิ ความรวดเร็วในการตอบสนอง

ตอขอเรียกรอง และความเทาเทียมในการไดรับบริการจากองคการสวนทองถ่ินประเภทตาง ๆ ดาน

การสรางความม่ันใจ อาทิ การทำใหประชาชนมีทัศนคติในเชิงบวกตอองคการสวนทองถ่ินวา สามารถ

เปนท่ีพ่ึงใหแกประชาชนได และดานการเอาใจใส อาทิ การติดตามและไถถามประชาชนท้ังกอน ขณะ 

และหลังจากไดรับบริการ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเอาใจใส ตลอดจนการประเมินผลการใหบริการ

อยางตอเนื่อง พรอมท้ังนำผลมาปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม และผลการวิจัยของ Titu and Vlad 

(2014) ท่ีพบวา การลดข้ันตอนการทำงาน หรือเวลาท่ีใชในการตอบสนองดวยวิธีการตาง ๆ มีผลตอ

ความพึงพอใจของผูมารับบริการ โดยอาจปรับรูปแบบการใหบริการแบบเดิม มาเปนแบบรวมศูนย

การใหบริการ (One Stop Service) เพ่ือใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การใหบริการแบบนี้ชวย

ลดระยะเวลาท้ังผูใหบริการและผูรับบริการดวย   

 จากผลการวิจัยท้ังในและตางประเทศ จะเห็นไดวาการลดข้ันตอนการใหบริการใหอยูใน

รูปแบบ One Stop Service เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีชวยเสริมสรางความพึงพอใจใหแกประชาชนผูมา

รับบริการได ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากโลกในยุคปจจุบันท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ทำใหเกิดความสะดวก

ในการใหบริการในหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ประชาชนจึงคาดหวังวาใหหนวยงานรัฐ ซ่ึงมีหนาท่ีหลัก

ในการดูแลประชาชน หาแนวทางการปรับลดเวลาในการใหบริการลง โดยอาจใชเทคโนโลยีเขามาชวย

ทำงานทดแทนกำลังคนในบางงาน ซ่ึงอาจตองดำเนินการแบบคอยเปนคอยไป และอาจตองใช

งบประมาณลงทุนจำนวนมาก 

 

5.3 ขอเสนอแนะ  

 5.3.1 ขอเสนอแนะระดับนโยบาย  

 เพ่ือใหการเสนอแนะระดับนโยบาย สามารถนำไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

คณะผูวิจัยของนำเสนอตามแนวทางการจัดทำนโยบายแตระดับ (Wheelen and Hunger. 2008)     

ท่ีเหมาะสมกับบริบทขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ดังนี้  
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นโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี

ระดับองคการ ระดับธุรกิจ ระดับหนาที่

 
 

ภาพท่ี 5.2 แนวทางการจัดทำนโยบายแตระดับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ี

 

 จากภาพ คณะผูวิจัยขอเสนอนโยบาย 3 ระดับ ท่ีมีความเชื่อมโยงระหวางกัน ประกอบดวย

นโยบายระดับองคการ (Corporate Level) นโยบายระดับธุรกิจ (Business Level) และนโยบาย

ระดับหนาท่ี (Functional Level) ดังตอไปนี้ 

  1) นโยบายระดับองคการ (Corporate Level Policy) 

  จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีผลักดันใหหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติ ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี

ในฐานะหนวยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจหลักในการใหบริการประชาชน จึงควรมีการนำเทคโนโลยีมาใชแก 

ปญหาการใหบริการ หรือพัฒนางานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากจะเห็นไดวา

ในประเด็นเรื่องชองทางการใหบริการมีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมต่ำกวาดานอ่ืน แมวาประชาชนจะมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดก็ตาม จึงแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผูบริหารสามารถกำหนด

นโยบายการนำเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได อาทิ การเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารหรือ

แจงปญหาขอขัดของในการใชบริการผานทางเครือขายสังคมออนไลน เปนตน โดยนโยบายดังกลาว

ควรจัดทำเปนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ภายใตการกำหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาการพัฒนา

ในแตละกิจกรรมยอยท่ีชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผล และถายทอดไปยัง
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ผูเก่ียวของ ดังผลการวิจัยของ Landells and Albrecht (2017) ท่ีพบวาพนักงานมีแนวโนมจะปฏิบัติ

ตามนโยบายขององคการ หากพนักงานไดรับโอกาสใหมีสวนรวมในการดำเนินงานและการรับรู

นโยบายท้ังทางดานบวกและดานลบขององคการอยางสม่ำเสมอ และผลการวิจัยของ Kianto, 

Vanhala and Heilmann (2016) ท่ีพบวาการรับรูนโยบายขององคการ และการมีความเชื่อ ม่ัน

ในนโยบายดังกลาววาเปนสิ่งท่ีดี สงผลใหพนักงานมีความเชื่อ มั่นวา  ไดทำงานในองคการที่ดี 

มีความพึงพอใจในงาน จึงมีแนวโนมท่ีจะแปลงนโยบายสูการปฏิบัติมากกวาพนักงานท่ีเห็นตาง 

  2)  นโยบายระดับธุรกิจ (Business Level Policy) 

  เปาหมายในการกำหนดนโยบายระดับธุรกิจ คือ ใหหนวยงานยอยภายในองคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี สามารถนำนโยบายระดับองคการมาปฏิบัติได ดังนั้น หนวยงานภายในตองมี

เปาหมายในการพัฒนารวมกันกับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อาทิ การจัดตั้งทีมประชาสัมพันธ

และติดตอสื่อสาร โดยอาจเปนทีมขามสายงาน (Cross – Functional Team) ท่ีมาจากหนวยงาน  

ตาง ๆ ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ภายใตการมีทักษะและความเชี่ยวชาญ อันจะนำไปสู

การสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีได สอดคลองกับผลการวิจัยของ 

ชลธิชา ทิพยประทุม (2562) ท่ีพบวา พนักงานท่ีรับรูวาตนมีทักษะท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนตอ

องคการ มีแนวโนมท่ีจะเต็มใจชวยเหลืองานขององคการอยางเต็มท่ี มากกวาพนักงานที่ มีแตทักษะ

แตไมไดรับการยอมรับจากองคการ 

  3)  นโยบายระดับหนาท่ี (Functional Level Policy) 

  เพ่ือใหการดำเนินนโยบายตามขอเสนอเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานทุกคน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ตองเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางชัดเจน อาทิ หากไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงานในทีมประชาสัมพันธและติดตอสื่อสารท่ีจัดตั้งข้ึน ตองเขาใจวาตนเองมีหนาท่ี

ในการประชาสัมพันธขาวสารท่ีเปนประโยชนตอประชาชน ท่ีตองมีความรวดเร็วและถูกตอง ดังนั้น 

ทักษะในการกลั่นกรองขอมูลจึงเปนสิ่งจำเปน รวมถึงมีหนาท่ีการจัดการขอมูล ขอรองเรียน หรือ

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เสนอตอผูบริหารพิจารณา เพ่ือพิจารณาแกไขและตอบสนองตอขอรอง เรียน

อยางรวดเร็ว เปนตน โดยผูบริหารควรมอบหมายใหพนักงานจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือแสดงให

เห็นทิศทางการพัฒนาตนเองท่ีเปนประโยชนในการทำงานเพ่ือประชาชน ดังผลการวิจัยของ 

Dhurupa, Surujlala and Kabongo (2016) ท่ีพบวาพนักงานจะปรารถนาท่ีจะทำงานเพ่ือองคการ 

ตลอดจนมีความตั้งใจในการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการตอไป ก็ตอเม่ือพนักงานมีหัวหนางานท่ีดี มอบ

โอกาสการเจริญกาวหนา และสัมผัสไดวาโอกาสนั้นชวยสงเสริมใหตนเองและองคการพัฒนามากข้ึน 

 5.3.2  ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ (แยกรายดาน)  

  1) ตอข้ันตอนการใหบริการ จากการประเมินการใหบริการท้ัง 4 งานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการในดานข้ันตอนการใหบริการ มีความพึง



109 

 

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจัยมีทิศทางท่ีสอดคลองกัน โดยสวนใหญผูมารับบริการพึงพอใจ

ดานความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ และข้ันตอนการใหบริการมีระบบไมยุ งยาก  ซับซอน

มากท่ีสุด แตยังพึงพอใจระดับนอยกวาในดานความชัดเจน มีผังลำดับข้ันตอนและระยะเวลาการให 

บริการอยางชัดเจน การใหบริการ ตามลำดับกอน-หลัง และระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม

ตรงตอความตองการของผูรับบริการ ตามลำดับ 

  จากผลการประเมินตอข้ันตอนการใหบริการ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนเก่ียวกับจุดท่ี

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีควรพัฒนาอยางเรงดวน ไดแก การปรับปรุงผังประชาสัมพันธ

ข้ันตอนการใหบริการพรอมระยะเวลา ซ่ึงอาจทำเปนปาย Infographic ท่ีสวยงามและเขาใจงาย และ

ทบทวนระยะเวลาในการใหบริการแตละประเภทท่ีอาจลาชาเกินกวาความจำเปน ซ่ึงในประเด็นนี้ตอง

พิจารณารอบดานวา สาเหตุมาจากฝงผูใหหรือผูรับบริการ เพราะหากเปนฝงผูใหบริการองคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรีสามารถปรับปรุงแกไขได อาทิ หากภาระงานมากเกินไป อาจพิจารณาเพ่ิม

อัตรากำลัง หรือกระจายงานไปยังสวนอ่ืนรวมดวย เปนตน แตหากเปนฝงผูรับบริการอาจตอง

แกปญหาเปนรายกรณีไป    

  2) ตอชองทางการใหบริการ จากการประเมินการใหบริการท้ัง 4 งานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการในดานชองทางการใหบริการมีความพึง

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจัยมีทิศทางท่ีสอดคลองกัน โดยสวนใหญผูมารับบริการพึงพอใจ

ดานมีการเขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว สะดวก และมีชองทางการใหบริการหลายชองทาง 

แตยังพึงพอใจระดับนอยกวาในดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

เชน เอกสาร ใบประกาศ และมีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ 

  จากผลการประเมินในตอชองทางการใหบริการ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนเก่ียวกับจุด

ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีควรพัฒนาอยางเรงดวน ไดแก การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอแนะเชิง

นโยบายท่ีไดแนะนำใหองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีจัดตั้งทีมประชาสัมพันธและติดตอสื่อสารใน

เชิงรุก โดยมีหนาท่ีหลักตามท่ีกลาวไปแลว และมีหนาท่ีในการเสริมสรางภาพลักษณขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรีในสายตาประชาชน ผานการตีแผขาวสารท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม

สาธารณะประโยชน เพ่ือแกปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนตน 

  3) ตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ จากการประเมินการใหบริการท้ัง 4 งานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีความพึง

พอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจัยมีทิศทางท่ีสอดคลองกัน คือ เจาหนา ที่ ใหบริการดวย

ความเอาใจใส กระตือรือรน มีความเต็มใจ และมีความพรอมในการบริการ และเจาหนาท่ีมีความรู 

ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบขอซักถาม ชี้แจงขอสงสัย ใหคำแนะนำไดอยางชัดเจน 
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ถูกตองนาเชื่อถือ ตลอดจนเจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม แตยังพึงพอใจระดับนอยกวาในดานเจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ 

และเจาหนาท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทาง        

มิชอบ ฯลฯ 

  จากผลการประเมินในตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ  แสดงใหเห็นอยางชัดเจนเก่ียวกับจุด

ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีควรพัฒนาอยางเรงดวน ไดแก การปลูกฝงใหพนักงานปฏิบัติ

ราชการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา โดยมุงเนนไปท่ี

การทำใหดูเปนตัวอยาง เนื่องจากการทำใหดูเปนตัวอยา ง  คือ  การสอนที่ดี ที ่สุด  และตองมี

ความเด็ดขาดในการจัดการกับผูกระทำผิดตอหนาท่ี อาทิ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เปนตน เพ่ือลด

ขอครหาและสรางบรรทัดฐานท่ีนาเชื่อถือเปนธรรม ในประเด็นนี้ผูบริหารอาจมีการเพิ่ม เกณฑ

การประเมินธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการรวมดวย เพ่ือใหพนักงานตระหนักรูและปฏิบัติในสิ่งท่ี

ถูกตองครรลองและระเบียบของหนวยงาน ดังผลการวิจัยของ ชลธิชา ทิพยประทุม (2562) ท่ีเสนอให

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน             

ในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ซ่ึงประกอบดวย 1) ดานความโปรงใส ไดแก 

การเปดโอกาสใหสามารถรองเรียนและใหคำแนะนำไดอยางเปดเผย และมีการตอบขอซักถามอยาง

ตรงไปตรงมา ตลอดจนสามารถจัดการกับขอรองเรียนไดไมต่ำกวา 90% จากขอรองเรียนท่ีเกิดข้ึน

ท้ังหมด 2) ดานความพรอมรับผิด ไดแก การมีกฎเกณฑ และมาตรการในการแสดงความรับผิดชอบ

สำหรับความผิดพลาด มีการเปดเผยขอมูลอันไมสุจริตและวิธีแสดงความรับผิดชอบ และดำเนินงาน

โดยมีขอผิดพลาดไมเกิน 5% ตลอดจนรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดได  100% 3) ดาน

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไดแก การมีมาตรการปองกันการทุจริต มีการใหรางวัลกับ

ผูพบเห็น และมีการเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถทวงถามเม่ือสงสัย ตลอดจนมีผลการดำเนินงาน

ท่ีปลอดทุจริต 100% 4) ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ไดแก มีการผลิตสื่อสิ่ งพิมพ เ กี่ยวกับ

การตอตานการทุจริต และมีการสรางมาตรการปองกันและตรวจสอบการทุจริต ตลอดจนมีการให

รางวัลหนวยงานท่ีปฏิบัติงานอยางสุจริต ปละ 1 หนวยงาน 5) ดานคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน 

ไดแก มีการมอบหมายงานและโอกาสกาวหนาตามความสามารถ มีการประเมินผลงานเปนแบบ 

360 องศา เปนรายไตรมาส และกำหนดใหบุคลากรใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศตามคูมือ

มหาวิทยาลัย ภายใน 15 วัน ตลอดจนตองมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไมต่ำกวา  80% และ 

6) ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน ไดแก มีการแทรกวาระเก่ียวกับการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย

สุจริตเขาไปในทุกครั้งท่ีมีการประชุม และมีการวัดผลจากใชชองทางการสื่อสารแตละประเภท 

ตลอดจนมีการสุมตรวจสอบความเขาใจของกลุมเปาหมาย โดยตองมีความเขาใจไมต่ำกวา 80% 
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  4) ตอส่ิงอำนวยความสะดวก จากการประเมินการใหบริการท้ัง 4 งานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของผูรับบริการในดานสิ่ งอำนวยความสะดวก

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจัยมีทิศทางท่ีสอดคลองกัน คือ การจัดสถานท่ีและ

อุปกรณมีความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ และความ เพียงพอของสิ่ งอำนวย

ความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ำ ท่ีนั่งคอยรับบริการ แตยั งพึงพอใจระดับนอยกวา ในดาน

ความเพียงพอ คุณภาพ ความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ และความสะอาดและ

ความสะดวกของสถานท่ีใหบริการโดยรวม  

  จากผลการประเมินในตอสิ่งอำนวยความสะดวก แสดงใหเห็นอยางชัดเจนเก่ียวกับ

จุดท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีควรพัฒนาอยางเรงดวน ไดแก 1) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ

ของอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการ โดยองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีอาจมอบหมาย

ทีมชางเทคนิคท่ีมีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลคุณภาพของอุปกรณและเครื่องมือในการให 

บริการเปนรายไตรมาส เพ่ือใหมีความพรอมในการใหบริการประชาชนไดมากท่ีสุด ประกอบกับ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือซอมบำรุง หรือวางแผนการจัดซ้ือเพ่ิมเติมเม่ือถึงระยะเวลาอันควร เพ่ือปองกัน

อันตรายท่ีเกิดจากการใชอุปกรณและเครื่องมือในการใหบริการท่ีเสื่อมคุณภาพ และ 2) การจัดทีม

ตรวจตราของพ้ืนท่ีใหบริการ ในกรณีนี้ตองไมทำใหพนักงานรูสึกวา เปนการมอบหมายภาระงาน

เพ่ิมเติม แตตองมุงเนนไปท่ีความรวมมือของพนักงานทุกคนในองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีวา

หากพบความสกปรกในพ้ืนท่ีบริการท่ีสงผลทำใหภาพลักษณเสียหายและใชบริการไมได ใหแจง

ขาวสารมาท่ีพนักงานทำความสะอาดไดโดยตรงแบบ Real-Time ผานชองทางออนไลน  
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 5.3.3  ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการ (แยกรายงาน)  

  1) งานบริการของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี  

 

จุดเดนหรือขอดีของงานบริการ   

1) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เขาถึงและเขาใจเด็ก ทำใหบุตรหลานไดรับความรู ความสุขจาก              

การมาเรียน 

2) โรงเรียนมีนโยบาย และความพรอมในการตั้งรับตอสถานการณแพรระบาดของ COVID-19 ได

อยางนาพอใจ 

3) การจัดการเรียนการสอน และผลการประเมินคุณภาพประกันการศึกษาอยูในระดับดีมาก 

สงผลใหนักเรียนสามารถสอบแขงขันเพ่ือศึกษาตอในโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดไดจำนวน

มาก 

4) คุณครูใหคำแนะนำท่ีดีกับผูปกครอง และเนนการใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมของ

โรงเรียน 

5) สงเสริมใหนักเรียนกลาคิด และกลาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง 

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานบริการ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการ 

1) การจัดประเภทการแตงกายตามเทศกาล          

มีความหลากหลาย เชน ชุดไทย ชุดทองถ่ิน 

ทำใหผูปกครองจัดหาใหบุตรหลานไดไมทัน

ตามความตองการ 

2) สนามเด็กเลน หองน้ำและท่ีจอดรถไมเพียง 

พอ  

3) ควรสรางทางเดินเชื่อมระหวางตึกเพ่ือชวย 

กันแดดและกันฝน 

4) ควรคัดเลือกบริ ษัทประกัน อุบั ติ เหตุ ให

เหมาะสม 

5) การจราจรติดขัดชวงเวลาเขาเรียน–เลิกเรียน 

และควรเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยใน        

การรับ-สงนักเรียน 

1) ควรบูรณาการการจัดการเรียนรูและจัด

กิจกรรมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

2) ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินงาน

ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนใหมีสิ่งอำนวย

ความสะดวก ท่ี เพี ย งพ อและสภ าพ 

แวดลอมท่ีด ี

3) ควรลงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดการปญหาการจราจร

โดยการขอความรวมมือกับสถานีตำรวจ 

ภูธร จังหวัดชลบุรี ในการเขามาอำนวย

ความสะดวกในเวลาเขาเรียนและเลิก

เรียน 
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   2) งานบริการของโรงเรียนทาขามพิทยาคม  

 

จุดเดนหรือขอดีของงานบริการ   

1) คุณครูใจดี มีความเปนมิตร 

2) บุคลากรของโรงเรียนมีความเอาใจใส และดูแลนักเรียนทุกคนเปนอยางด ี

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานบริการ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการ 

1) นักเรียนบางคนบานอยูไกลจากโรงเรียน        

ทำใหมาโรงเรียนสาย 

2) เครื่องเลนไมเพียงพอ 

1) ควร มีบ ริการรถ โรงเรียน เพ่ื อรับ -ส ง

นักเรียนท่ีบานไกล  

2) ควรจัดสรรงบประมาณในการหาซ้ือ

เครื่องเลนใหเพียงพอ และซอมแซมเครื่อง

เลนท่ีชำรุดใหเรียบรอย 

 

   3) งานบริการของศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 

จุดเดนหรือขอดีของงานบริการ   

1) สามารถทำงานรวมกับหนวยงานขององคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ ไดเปนอยางด ี

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานบริการ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการ 

1) เครื่องจักรกลบางชนิดใชงานไดไมเต็มท่ี 1) มอบหมายใหหนวยงานชางวางแผนและ

บริหารจัดการเครื่องจักรกลทุกประเภท

โดยซอมบำรุงตามระยะเวลาและซอมแซม

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการใชงานไดอยาง

ประสิทธิภาพ 
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   4) งานบริการของโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิม

พระเกียรติ ร.๙)  

 

จุดเดนหรือขอดีของงานบริการ   

1) ท่ีจอดรถภายในโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) มี

จำนวนเพียงพอ และมีความเปนระเบียบเรียบรอย 

ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน

บริการ 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานบริการ 

1) ระยะทางระหวางหองน้ำกับลานออกกำลัง

กายคอนขางไกล เนื่องจากประชาชนสวนใหญมา

ออกกำลั งกายบริ เวณด านหลั ง เชน  สนาม

บาสเกตบอล ลูวิ่งรอบๆ สนามกีฬา ซ่ึงในปจจุบัน

หองน้ำเปดใหใชบริการเฉพาะดานหนาเทานั้น 

และสกปรกมาก หองน้ำบางหองน้ำไมไหล อาง

ลางหนาและกอกน้ำมีสภาพชำรุด 

2) สุนัขจรจัดถายมูลท้ิงไวทำใหสกปรกและสง

กลิ่นเหม็น 

1) ควรเรงดำเนินการปรับปรุงหองน้ำ เชน  การ

เปดหองน้ำเพ่ิม การทำความสะอาดอยางถูก

สุขลักษณะ รวมท้ังการซอมแซมสุขภัณฑให

สามารถใชงานไดตามปกติ 

2) ควรทำความสะอาดสนามเปนประจำ หรือปด

ทางเขา-ออก เพ่ือไมใหสุนัขเขาไปถายมูลได 

 

 5.3.4  ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  

   1) ควรมีการเปรียบเทียบผลการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอ

งานบริการดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ยอนหลัง 3 ป เพ่ือใหเห็นถึงแนวโนม 

และทิศทางการพัฒนา อันจะนำไปสูการจัดการแผนกลยุทธเพ่ือแกปญหาในระยะยาวอยางเปน

รูปธรรม   

   2) ควรมีการศึกษาเชิงลึกกับผูมาใชบริการเปนรายบุคคล โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีลุมลึกเก่ียวกับความพึง

พอใจและปญหา อันจะนำไปสูขอสรุปเชิงทฤษฎีสำหรับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีอยางแทจริง 

   3) ควรเพ่ิมกระบวนการวิจัย เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอคำถามท่ีเหมาะสมกับบริบทงาน

บริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี อาทิ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory 

Factor Analysis: EFA) เพ่ือสกัดขอคำถามท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับประเด็นท่ีตองการศึกษา อันจะ

นำไปสูความเท่ียงตรงและความสามารถในการอนุมานประชากรท้ังหมดได 
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   4) ควรใชเครื่องมือการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation Observation) โดยให

นักวิจัยเขาไปใชบริการรวมกับประชาชนท่ีมารับบริการ โดยอาจใชการแฝงตัวเพ่ือใหมีความกลมกลืน

กับกลุมคนทองถ่ิน ผานการใชกลยุทธการตะลอมถาม เพ่ือท่ีจะไดขอมูลท่ีแทจริง พรอมท้ังเขาใจ

ความรูสึกนึกคิด และมุมมองท่ีประชาชนตองการสะทอนใหเกิดการพัฒนา 

   5) ควรหยิบยกภารกิจการบริการท่ีตองการแกปญหาหรือพัฒนาอยางเรงดวนมา 1 

กรณี  และทำการวิจัย เชิ งทดลอง (Experimental Research) โดยการจำแนกกลุ มทดลอง 

(Experimental Group) และกลุมควบคุม (Control Group) เ พื ่อ ใหท ราบ ไดอยา งชัด เจนวา

กลุมตัวอยางท่ีไดรับการจัดกระทำ (Treatment) นั้นจะมีผลลัพธท่ีแตกตางจากกลุมควบคุมหรือไม 

กลาวคือ ตัวแปรตาง ๆ ท่ีกลุมทดลองไดรับ เชน หองน้ำท่ีสะอาดข้ึน หรือเครื่องเลนท่ีไดรับการบูรณะ

ซอมแซมใหใชงานได ตลอดจนการจัดหาอุปกรณเครื่องใชใหมใหเพียงพอตอความตองการของผูมาใช

บริการ เปนตน 
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แบบสอบถาม 

 

 



แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง 

ความพึงพอใจผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

(ภารกิจโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี) ประจําปงบประมาณ 2563 

 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการให 

บริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี   เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ

การใหบริการ และกําหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชน  

 คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง (   ) หนาคําตอบท่ีตรงกับความเห็นของทาน

เก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจากองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ในดานข้ันตอนการให 

บริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

แบบสอบถามนี้ไดพัฒนามาจากแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ             

เพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัลประจําปสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ี 

 

1. เพศ 

 (  )  1. ชาย       (  )  2. หญิง 

 

2. อายุ  

 (   ) 1. ตํ่ากวา 20 ป     (  ) 2. 20 - 39 ป 

 (   ) 3. 40 - 59 ป                (  ) 4. 60 ปข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

 (   ) 1. ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา/ไมไดเรียน  (  ) 2. มัธยมศึกษาตอนตน 

 (   ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. (  ) 4. อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. 

 (   ) 5. ปริญญาตรี      (  ) 6. สูงกวาปริญญาตรี 

 

4. อาชีพ 

 (  ) 1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (  ) 2. ลูกจาง/พนักงานบริษัท 

 (  ) 3. ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ  (  ) 4. คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ  

 (  ) 5. แมบาน/พอบาน/เกษียณ                     (  ) 6. นักเรียน/นักศึกษา 

 (  ) 7. เกษตรกร/ประมง    (  ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………. 

 



5. ความสัมพันธกับเจาหนาท่ี  

 (  ) 1.ไมมีความสัมพันธ    (  ) 2. คูสมรส/คนในครอบครัว 

 (  ) 3. เพ่ือน      (  ) 4. ญาติพ่ีนอง   

 (  ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………. 

 

6. ระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

 (  ) 1.นอยกวา 1.00 กม.   (  ) 2. 1.10 – 2.00 กม. 

 (  ) 3. 2.10-3.00 กม.    (  ) 4. 3.10 – 4.00 กม.   

 (  ) 5. 4.10-5.00 กม.    (  ) 6.มากกวา 5.10 กม. ข้ึนไป 

 

7. ทานมีความพึงพอใจตอภารกิจโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรีขององคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรใีนระดับใด 

 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย 

ท่ีสุด 

(1) 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ      

   1.1 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยากซับซอน มคีวามชัดเจน      

   1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ      

   1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการให 

บริการ 

     

   1.4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน       

   1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

     

   1.6 มีการใหบริการ ตามลําดับกอน-หลัง      

2. ดานชองทางการใหบริการ      

   2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ       

   2.2 มีการประชาสัมพันธขอมลูขาวสารผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

เชน เอกสารใบประกาศ 

     

   2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง      

   2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ      

   2.5 มีการเขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก      

 



 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย 

ท่ีสุด 

(1) 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

   3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัว

เรียบรอยเหมาะสม  

     

   3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัตหินาท่ี       

   3.3 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน  

มีความเต็มใจ และมีความพรอมในการบริการ 

     

   3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ

ขอซักถาม ช้ีแจงขอสงสัย ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ 

     

   3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ      

   3.6 เจาหนาท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับ

สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

   4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

   4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา 

ท่ีน่ังคอยรับบริการ 

     

   4.3 ความสะอาดและความสะดวกของสถานท่ีใหบริการโดยรวม      

   4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ      

   4.5 “คุณภาพและความทันสมยั” ของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ      

   4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณมคีวามเปนระเบียบ และสะดวกตอ

การติดตอใชบริการ 

     

   4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจน

และเขาใจงาย   

     

5. งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี      

   5.1 ครู/บุคคลากร มจีํานวนเพียงพอตอการใหบริการการเรยีนการสอน      

   5.2 ครูมีความรู ความเขาใจและความเช่ียวชาญในการสอน      

   5.3 บรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนมคีวามเหมาะสม      

   5.4 ความมั่นใจในความปลอดภยัของบุตรหลานกับการดูแลของ

โรงเรียนมีความเหมาะสม 

     

   5.5 ความรู ความสามารถของบุตรหลานของทานท่ีไดรับจากโรงเรียน

อนุบาลเมืองใหมชลบุร ี

     



8. ประโยชนท่ีทานไดรับจากภารกิจโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรีขององคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี  

(   ) 1. สามารถจัดทําเปนแหลงเรียนรูพัฒนา และสรางภูมิปญญาทองถ่ิน 

(   )  2. สงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับเยาวชนภายในพ้ืนท่ีและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง 

(   )  3. เปนการสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาท่ีมีตอดานภาษา วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

(   ) 4. ผลิตผูเรียนระดับปฐมวัย/ประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอยาง

ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

(   )  5. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือการเรียนการสอนและงานวิจัยเสริมสรางพัฒนาผูเรียน  

(   ) 6. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการสาระความรูดานตาง ๆ คุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และภูมิปญญาทองถ่ิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(   )  7. สงเสริมใหมีเครือขายผูปกครอง องคกร และชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาการจัดการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง  

(   )  8. สงเสริมการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เนนการมีสวนรวมและการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

(   )  9. สงเสริมใหครูเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(   )  10. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………. 
 

9. ในปท่ีผานมาทานเห็นวาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี มีผลงานดานใดท่ีทานรูสึกประทับใจ

มากท่ีสุด เพราะอะไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

10. ในปท่ีผานมาทานเห็นวามีส่ิงใดท่ีโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรีตองปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

11. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

**************************************************** 



แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง 

ความพึงพอใจผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

(ภารกิจโรงเรียนทาขามพิทยาคม) ประจําปงบประมาณ 2563 

 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการให 

บริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี   เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ

การใหบริการ และกําหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชน  

 คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในชอง (   ) หนาคําตอบท่ีตรงกับความเห็นของทาน

เก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจากองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ในดานข้ันตอนการให 

บริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

แบบสอบถามนี้ไดพัฒนามาจากแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ          

เพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัลประจําปสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  

 

1. เพศ 

 (  ) 1. ชาย       (  ) 2. หญิง 

 

2. อายุ  

 (   ) 1. ตํ่ากวา 20 ป     (  ) 2. 20 - 39 ป 

 (   ) 3. 40 - 59 ป                (  ) 4. 60 ปข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

 (   ) 1. ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา/ไมไดเรียน  (  ) 2. มัธยมศึกษาตอนตน 

 (   ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. (  ) 4. อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. 

 (   ) 5. ปริญญาตรี      (  ) 6. สูงกวาปริญญาตรี 

 

4. อาชีพ 

 (  ) 1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (  ) 2. ลูกจาง/พนักงานบริษัท 

 (  ) 3. ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ  (  ) 4. คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ  

 (  ) 5. แมบาน/พอบาน/เกษียณ                     (  ) 6. นักเรียน/นักศึกษา 

 (  ) 7. เกษตรกร/ประมง    (  ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………. 

 



5. ความสัมพันธกับเจาหนาท่ี  

 (  ) 1.ไมมีความสัมพันธ    (  ) 2. คูสมรส/คนในครอบครัว 

 (  ) 3. เพ่ือน      (  ) 4. ญาติพ่ีนอง   

 (  ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………. 

 

6. ระยะทางจากท่ีพักอาศัยถึงโรงเรียนทาขามพิทยาคม 

 (  ) 1.นอยกวา 1.00 กม.   (  ) 2. 1.10 – 2.00 กม. 

 (  ) 3. 2.10-3.00 กม.    (  ) 4. 3.10 – 4.00 กม.   

 (  ) 5. 4.10-5.00 กม.    (  ) 6.มากกวา 5.10 กม. ข้ึนไป 

 

7. ทานมีความพึงพอใจตอภารกิจโรงเรียนทาขามพิทยาคมขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

ในระดับใด 

 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย 

ท่ีสุด 

(1) 

1. ดานขั้นตอนการใหบริการ      

   1.1 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยากซับซอน มคีวามชัดเจน      

   1.2 มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ      

   1.3 มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการให 

บริการ 

     

   1.4 มีผังลําดับข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการอยางชัดเจน       

   1.5 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

     

   1.6 มีการใหบริการ ตามลําดับกอน-หลัง      

2. ดานชองทางการใหบริการ      

   2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ       

   2.2 มีการประชาสัมพันธขอมลูขาวสารผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ 

เชน เอกสารใบประกาศ 

     

   2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง      

   2.4 มีกลองเพ่ือรับฟงปญหาและขอคิดเห็นของผูรับบริการ      

   2.5 มีการเขาถึงชองทางการใหบริการท่ีรวดเร็ว และสะดวก      

 



 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย 

ท่ีสุด 

(1) 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

   3.1 เจาหนาท่ีพูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัว

เรียบรอยเหมาะสม  

     

   3.2 เจาหนาท่ีใหบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัตหินาท่ี       

   3.3 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน  

มีความเต็มใจ และมีความพรอมในการบริการ 

     

   3.4 เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ

ขอซักถาม ช้ีแจงขอสงสัย ใหคําแนะนําไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเช่ือถือ 

     

   3.5 เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ      

   3.6 เจาหนาท่ีมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับ

สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

   4.1 สถานท่ีตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

   4.2 ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา 

ท่ีน่ังคอยรับบริการ 

     

   4.3 ความสะอาดและความสะดวกของสถานท่ีใหบริการโดยรวม      

   4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ      

   4.5 “คุณภาพและความทันสมยั” ของอุปกรณ/เครือ่งมือในการใหบริการ      

   4.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณมคีวามเปนระเบียบ และสะดวกตอ

การติดตอใชบริการ 

     

   4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจน

และเขาใจงาย   

     

5. งานโรงเรียนทาขามพิทยาคม      

   5.1 ครู/บุคคลากร มจีํานวนเพียงพอตอการใหบริการการเรยีนการสอน      

   5.2 ครูมีความรู ความเขาใจและความเช่ียวชาญในการสอน      

   5.3 บรรยากาศและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนมคีวามเหมาะสม      

   5.4 ความมั่นใจในความปลอดภยัของบุตรหลานกับการดูแลของ

โรงเรียนมีความเหมาะสม 

     

   5.5 ความรู ความสามารถของบุตรหลานของทานท่ีไดรับจากโรงเรียน

ทาขามพิทยาคม 

     



8. ประโยชนท่ีทานไดรับจากภารกิจโรงเรียนทาขามพิทยาคมขององคการบรหิารสวนจังหวัดชลบุรี  

(   ) 1. สามารถจัดทําเปนแหลงเรียนรูพัฒนา และสรางภูมิปญญาทองถ่ิน 

(   )  2. สงเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับเยาวชนภายในพ้ืนท่ีและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง 

(   )  3. เปนการสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาท่ีมีตอดานภาษา วัฒนธรรมและประเพณีไทย 

(   )  4. ผลิตผูเรียนระดับปฐมวัย/ประถมศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอยาง

ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

(   )  5. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือการเรียนการสอนและงานวิจัยเสริมสรางพัฒนาผูเรียน  

(   )  6. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการสาระความรูดานตาง ๆ คุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และภูมิปญญาทองถ่ิน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(   )  7. สงเสริมใหมีเครือขายผูปกครอง องคกร และชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาการจัดการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง  

(   )  8. สงเสริมการบริหารจัดการอยางเปนระบบ เนนการมีสวนรวมและการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

(   )  9. สงเสริมใหครูเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(   )  10. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………. 
 

9. ในปท่ีผานมาทานเห็นวาโรงเรียนทาขามพิทยาคม มีผลงานดานใดท่ีทานรูสึกประทับใจมาก

ท่ีสุด เพราะอะไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

10. ในปท่ีผานมาทานเห็นวามีส่ิงใดท่ีโรงเรียนทาขามพิทยาคมตองปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

11. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

**************************************************** 



แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการ 

“ภารกิจศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร”ี  

ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ีประจำปงบประมาณ 2563 

 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการให 

บริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี   เพ่ือนำขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ

การใหบริการ และกำหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชน  

 คำช้ีแจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในชอง (   ) หนาคำตอบท่ีตรงกับความเห็นของทาน

เก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจากองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ในดานข้ันตอนการให 

บริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

แบบสอบถามนี้ไดพัฒนามาจากแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ         

เพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปสำหรับองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  

 

1. เพศ 

 (  )  1. ชาย       (  )  2. หญิง 

 

2. อายุ  

 (   ) 1. ต่ำกวา 20 ป     (  ) 2. 20 - 39 ป 

 (   ) 3. 40 - 59 ป               (  ) 4. 60 ปข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

 (   ) 1. ประถมศึกษาหรือต่ำกวา/ไมไดเรียน  (  ) 2. มัธยมศึกษาตอนตน 

 (   ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. (  ) 4. อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. 

 (   ) 5. ปริญญาตรี     (  ) 6. สูงกวาปริญญาตรี 

 

4. อาชีพ 

 (  ) 1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (  ) 2. ลูกจาง/พนักงานบริษัท 

 (  ) 3. ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ  (  ) 4. คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ  

 (  ) 5. แมบาน/พอบาน/เกษียณ                     (  ) 6. นักเรียน/นักศึกษา 

 (  ) 7. เกษตรกร/ประมง    (  ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………. 

 



5. ทานมีความพึงพอใจตอภารกิจศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีของ

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ในระดับใด 

 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย 

ท่ีสุด 

(1) 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ      

   1.1 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน      

   1.2 มคีวามสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ      

   1.3 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

   1.4 มีการใหบริการ ตามลำดับกอน-หลัง      

2. ดานชองทางการใหบริการ      

   2.1 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานภารกิจศูนยเคร่ืองจักรกล ผานชอง

ทางการสื่อสารตาง ๆ 

     

   2.2 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง      

   2.3 มีการเขาถึงชองทางการใหบริการที่รวดเร็ว และสะดวก      

   2.4 มีการจัดโครงการออกบริการนอกสถานที่      

3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ      

   3.1 เจาหนาทีพู่ดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม  

     

   3.2 เจาหนาทีใ่หบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่       

   3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน มีความเต็มใจ และ 

มีความพรอมในการบริการ 

     

   3.4 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบขอซักถาม 

ชี้แจงขอสงสัย ใหคำแนะนำไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ 

     

   3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ      

4. ดานส่ิงอำนวยความสะดวก      

   4.1 สถานที่ตัง้ของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

   4.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ำ ที่นั่งคอย

รับบริการ 

     

   4.3 ความสะอาดและความสะดวกของสถานที่ใหบริการโดยรวม      

   4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เคร่ืองมือในการใหบริการ      

   4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ/เคร่ืองมือในการใหบริการ      

   4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณมคีวามเปนระเบียบ และสะดวกตอการติดตอ

ใชบริการ 

     

 
 



6. ประโยชนท่ีทานไดรับจากศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีขององคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  

(  ) 1. ทำใหทานไดรับเครื่องจักรกลในการใชงานครบถวน 

(  )  2. ทำใหงานในความรับผิดชอบของทานสำเร็จลุลวง 

(  )  3. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานเครื่องจักรกล 

(  )  4. มีการบำรุงรักษาและซอมแซมเครื่องจักรกลสม่ำเสมอ  

(  )  5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………. 

 

7. ในปท่ีผานมาทานเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี มีผลงานดานใดท่ีทานรูสึกประทับใจ

มากท่ีสุด เพราะอะไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

8. ในปท่ีผานมาทานเห็นวามีส่ิงใดท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ตองปรับปรุงแกไขอยาง

เรงดวน 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

9. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

**************************************************** 

 

 

 



 

แบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจผูรับบริการ 

“โครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระกียรติ ร.๙)”  

ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ีประจำปงบประมาณ 2563 

 

 แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการให 

บริการขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี   เพ่ือนำขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพ

การใหบริการ และกำหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชน  

 คำช้ีแจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในชอง (   ) หนาคำตอบท่ีตรงกับความเห็นของทาน

เก่ียวกับความพึงพอใจในการรับบริการจากองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ในดานข้ันตอนการให 

บริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

แบบสอบถามนี้ไดพัฒนามาจากแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ          

เพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปสำหรับองคการบรหิารสวนจังหวัดชลบุรี  

 

1. เพศ 

 (  )  1. ชาย       (  )  2. หญิง 

 

2. อายุ  

 (   ) 1. ต่ำกวา 20 ป     (  ) 2. 20 - 39 ป 

 (   ) 3. 40 - 59 ป              (  ) 4. 60 ปข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

 (   ) 1. ประถมศึกษาหรือต่ำกวา/ไมไดเรียน  (  ) 2. มัธยมศึกษาตอนตน 

 (   ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา/ปวช. (  ) 4. อนุปริญญาหรือเทียบเทา/ปวส. 

 (   ) 5. ปริญญาตรี     (  ) 6. สูงกวาปริญญาตรี 

 

4. อาชีพ 

 (  ) 1. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (  ) 2. ลูกจาง/พนักงานบริษัท 

 (  ) 3. ผูประกอบการ/เจาของธุรกิจ  (  ) 4. คาขายรายยอย/อาชีพอิสระ  

 (  ) 5. แมบาน/พอบาน/เกษียณ                     (  ) 6. นักเรียน/นักศึกษา 

 (  ) 7. เกษตรกร/ประมง    (  ) 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………. 

 



 
 

5. ทานมีความพึงพอใจตอโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

ร.๙) ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ในระดับใด 

 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย 

ท่ีสุด 

(1) 

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ      

   1.1 ข้ันตอนการใหบริการมีระบบไมยุงยาก ซับซอน มีความชัดเจน      

   1.2 มคีวามสะดวก รวดเร็วในการใหบริการ      

   1.3 มคีวามชัดเจนในการอธิบาย ชีแ้จง และแนะนำข้ันตอนในการใหบริการ      

   1.4 ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

   1.5 มีการใหบริการ ตามลำดับกอน-หลัง      

2. ดานชองทางการใหบริการ      

   2.1 มีชองทางการใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการ       

   2.2 มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง

(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน เอกสาร

ใบประกาศ 

     

   2.3 มีชองทางการใหบริการหลายชองทาง      

   2.4 โครงการลานออกกำลังกายกลางแจง(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

เปดใหบริการในเวลาที่เหมาะสม 

     

   2.5 มีการเขาถึงชองทางการใหบริการที่รวดเร็ว และสะดวก      

3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ      

   3.1 เจาหนาที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แตงกายสุภาพ การวางตัวเรียบรอย

เหมาะสม  

     

   3.2 เจาหนาทีใ่หบริการวางตัวเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่       

   3.3 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเอาใจใส กระตือรือรน มีความเต็มใจ และ 

มคีวามพรอมในการบริการ 

     

   3.4 เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบขอซักถาม 

ชี้แจงขอสงสัย ใหคำแนะนำไดอยางชัดเจน ถูกตองนาเชื่อถือ 

     

   3.5 เจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัต ิ      

4. ดานส่ิงอำนวยความสะดวก      

   4.1 สถานที่ตัง้ของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      

   4.2 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ำ ที่นั่งคอย

รับบริการ 

     

   4.3 ความสะอาดและความสะดวกของสถานที่ใหบริการโดยรวม      

   4.4 “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ/เคร่ืองมือในการใหบริการ      

   4.5 “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ/เคร่ืองมือในการใหบริการ      
 



 
 

 

ตัวชี้วัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน 

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย 

ท่ีสุด 

(1) 

   4.6 การจัดสถานที่และอุปกรณมคีวามเปนระเบียบ และสะดวกตอการติดตอ

ใชบริการ 

     

   4.7 มีปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชดัเจนและเขาใจ

งาย   

     

 

6. ประโยชนท่ีทานไดรับจากโครงการโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง (สวนสาธารณะเฉลิม

พระเกียรติ ร.๙) ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  

(   ) 1. ทำใหรางกายสดชื่น ลดความเครียด   

(   )  2. ชะลอความเสื่อมของรางกาย    

(   )  3. สุขภาพรางกายแข็งแรง สมบูรณ              

(   )  4. ประหยัดคาใชจาย     

(   )  5. เสริมสรางภูมิคุมกัน ลดความเสี่ยงของโรคไมติดตอ เชน โรคอวน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหวัใจ      

(   )  6. อ่ืนๆ .................................................................................... 
 

7. ในปท่ีผานมาทานเห็นวาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี มีผลงานดานใดท่ีทานรูสึกประทับใจ

มากท่ีสุด เพราะอะไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

8. ในปท่ีผานมาทานเห็นวามีส่ิงใดท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีตองปรับปรุงแกไขอยางเรงดวน 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

9. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

**************************************************** 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

Frequency Table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลของภารกิจงานศูนยเครื่องจักรกล องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลของภารกิจงานโรงเรียนอนุบาลเมอืงใหมชลบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลของภารกิจงานโรงเรียนทาขามพิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลของภารกิจงานโครงการลานออกกำลังกายกลางแจง 

(สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ ร.๙) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. งานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 
 

  

 
 



 



  
 
 
 
 
 
 
 
 



2. งานโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 
 

      
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
3. งานศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

 

 
 

  
 



  
 

 
 



 
 
 
 

4. งานโครงการลานออกก าลังกายกลางแจ้ง 
(สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙) 

 

    
 



   
 

    

   
 



  
  

  



Frequency Table

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

ชาย 93 26.3 26.3 26.3

หญงิ 260 73.7 73.7 100.0

Total 353 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

20 - 39 ปี 42 11.9 11.9 11.9

40 - 59 ปี 274 77.6 77.6 89.5

60 ปีขึน้ไป 37 10.5 10.5 100.0

Total 353 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

ประถมศกึษา

หรอืต า่กวา่/

ไมไ่ดเ้รยีน
16 4.5 4.5 4.5

มัธยมศกึษา

ตอนตน้
40 11.3 11.3 15.9

มัธยมศกึษา

ตอนปลาย

หรอื

เทยีบเทา่/

ปวช.

132 37.4 37.4 53.3

อนุปรญิญา

หรอื

เทยีบเทา่/

ปวส.

122 34.6 34.6 87.8

ปรญิญาตรี 38 10.8 10.8 98.6

สงูกวา่

ปรญิญาตรี
5 1.4 1.4 100.0

Total 353 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

ลกูจา้ง/

พนักงาน

บรษัิท
16 4.5 4.5 4.5

ผูป้ระกอบกา

ร/เจา้ของ

ธรุกจิ

76 21.5 21.5 26.1

คา้ขายราย

ยอ่ย/อาชพี

อสิระ
157 44.5 44.5 70.5

แมบ่า้น/

พอ่บา้น/

เกษียณ
56 15.9 15.9 86.4

นักเรยีน/

นักศกึษา
16 4.5 4.5 90.9

ระดบัการศกึษา

Valid

อาชพี

Valid

เพศ

Valid

อายุ

Valid



เกษตรกร/

ประมง
22 6.2 6.2 97.2

อืน่ๆ 10 2.8 2.8 100.0

Total 353 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

ไมม่ี

ความสัมพัน

ธ์

91 25.8 25.8 25.8

คูส่มรส/คน

ในครอบครัว
40 11.3 11.3 37.1

เพือ่น 121 34.3 34.3 71.4

ญาตพิีน่อ้ง 58 16.4 16.4 87.8

อืน่ๆ 43 12.2 12.2 100.0

Total 353 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

นอ้ยกวา่ 

1.00
20 5.7 5.7 5.7

1.10 – 

2.00 กม.
38 10.8 10.8 16.4

2.10-3.00 

กม.
76 21.5 21.5 38.0

3.10 – 

4.00 กม.
147 41.6 41.6 79.6

4.10-5.00 

กม.
56 15.9 15.9 95.5

มากกวา่ 

5.10 กม. 

ขึน้ไป
16 4.5 4.5 100.0

Total 353 100.0 100.0

ความสมัพนัธก์บัเจา้หนา้ที่

Valid

ระยะทางจากทีพ่กัอาศยัถงึโรงเรยีนอนบุาลเมอืงใหมช่ลบรุ ี

Valid

Valid



Frequency Table

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

ชาย 100 33.7 33.7 33.7

หญงิ 197 66.3 66.3 100.0

Total 297 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

ต า่กวา่ 20 ปี 9 3.0 3.0 3.0

20 - 39 ปี 34 11.4 11.4 14.5

40 - 59 ปี 222 74.7 74.7 89.2

60 ปีขึน้ไป 32 10.8 10.8 100.0

Total 297 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

ประถมศกึษา

หรอืต า่กวา่/

ไมไ่ดเ้รยีน
14 4.7 4.7 4.7

มัธยมศกึษา

ตอนตน้
34 11.4 11.4 16.2

มัธยมศกึษา

ตอนปลาย

หรอื

เทยีบเทา่/

ปวช.

111 37.4 37.4 53.5

อนุปรญิญา

หรอื

เทยีบเทา่/

ปวส.

103 34.7 34.7 88.2

ปรญิญาตรี 30 10.1 10.1 98.3

สงูกวา่

ปรญิญาตรี
5 1.7 1.7 100.0

Total 297 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

รับราชการ/

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ
27 9.1 9.1 9.1

ลกูจา้ง/

พนักงาน

บรษัิท
26 8.8 8.8 17.8

ผูป้ระกอบกา

ร/เจา้ของ

ธรุกจิ

54 18.2 18.2 36.0

คา้ขายราย

ยอ่ย/อาชพี

อสิระ
117 39.4 39.4 75.4

Valid

เพศ

Valid

อายุ

ระดบัการศกึษา

Valid

อาชพี

Valid



แมบ่า้น/

พอ่บา้น/

เกษียณ
34 11.4 11.4 86.9

นักเรยีน/

นักศกึษา
14 4.7 4.7 91.6

เกษตรกร/

ประมง
16 5.4 5.4 97.0

อืน่ๆ 9 3.0 3.0 100.0

Total 297 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

ไมม่ี

ความสัมพัน

ธ์

59 19.9 19.9 19.9

คูส่มรส/คน

ในครอบครัว
34 11.4 11.4 31.3

เพือ่น 84 28.3 28.3 59.6

ญาตพิีน่อ้ง 94 31.6 31.6 91.2

อืน่ๆ 26 8.8 8.8 100.0

Total 297 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

นอ้ยกวา่ 

1.00
18 6.1 6.1 6.1

1.10 – 

2.00 กม.
39 13.1 13.1 19.2

2.10-3.00 

กม.
48 16.2 16.2 35.4

3.10 – 

4.00 กม.
130 43.8 43.8 79.1

4.10-5.00 

กม.
48 16.2 16.2 95.3

มากกวา่ 

5.10 กม. 

ขึน้ไป
14 4.7 4.7 100.0

Total 297 100.0 100.0

Valid

Valid

ความสมัพนัธก์บัเจา้หนา้ที่

Valid

ระยะทางจากทีพ่กัอาศยัถงึโรงเรยีนทา่ขา้มพทิยาคม



Frequency Table

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

ชาย 50 33.3 33.3 33.3

หญงิ 100 66.7 66.7 100.0

Total 150 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

ต า่กวา่ 20 ปี 10 6.7 6.7 6.7

20 - 39 ปี 15 10.0 10.0 16.7

40 - 59 ปี 108 72.0 72.0 88.7

60 ปีขึน้ไป 17 11.3 11.3 100.0

Total 150 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

ประถมศกึษา

หรอืต า่กวา่/

ไมไ่ดเ้รยีน
7 4.7 4.7 4.7

มัธยมศกึษา

ตอนตน้
15 10.0 10.0 14.7

มัธยมศกึษา

ตอนปลาย

หรอื

เทยีบเทา่/

58 38.7 38.7 53.3

อนุปรญิญา

หรอื

เทยีบเทา่/

ปวส.

40 26.7 26.7 80.0

ปรญิญาตรี 26 17.3 17.3 97.3

สงูกวา่

ปรญิญาตรี
4 2.7 2.7 100.0

Total 150 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

ลกูจา้ง/

พนักงาน

บรษัิท

4 2.7 2.7 2.7

ผูป้ระกอบกา

ร/เจา้ของ

ธรุกจิ

31 20.7 20.7 23.3

คา้ขายราย

ยอ่ย/อาชพี

อสิระ
64 42.7 42.7 66.0

แมบ่า้น/

พอ่บา้น/

เกษียณ
26 17.3 17.3 83.3

นักเรยีน/

นักศกึษา
7 4.7 4.7 88.0

เกษตรกร/

ประมง
5 3.3 3.3 91.3

ระดบัการศกึษา

Valid

อาชพี

Valid

เพศ

Valid

อายุ

Valid



อืน่ๆ 13 8.7 8.7 100.0

Total 150 100.0 100.0

Valid



Frequency Table

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

ชาย 123 30.8 30.8 30.8

หญงิ 277 69.3 69.3 100.0

Total 400 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

ต า่กวา่ 20 ปี 33 8.3 8.3 8.3

20 - 39 ปี 46 11.5 11.5 19.8

40 - 59 ปี 277 69.3 69.3 89.0

60 ปีขึน้ไป 44 11.0 11.0 100.0

Total 400 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

ประถมศกึษา

หรอืต า่กวา่/

ไมไ่ดเ้รยีน
22 5.5 5.5 5.5

มัธยมศกึษา

ตอนตน้
45 11.3 11.3 16.8

มัธยมศกึษา

ตอนปลาย

หรอื

เทยีบเทา่/

ปวช.

148 37.0 37.0 53.8

อนุปรญิญา

หรอื

เทยีบเทา่/

ปวส.

104 26.0 26.0 79.8

ปรญิญาตรี 61 15.3 15.3 95.0

สงูกวา่

ปรญิญาตรี
20 5.0 5.0 100.0

Total 400 100.0 100.0

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

 Percent

รับราชการ/

พนักงาน

รัฐวสิาหกจิ
29 7.3 7.3 7.3

ลกูจา้ง/

พนักงาน

บรษัิท
17 4.3 4.3 11.5

ผูป้ระกอบกา

ร/เจา้ของ

ธรุกจิ

84 21.0 21.0 32.5

คา้ขายราย

ยอ่ย/อาชพี

อสิระ
143 35.8 35.8 68.3

ระดบัการศกึษา

Valid

อาชพี

Valid

เพศ

Valid

อายุ

Valid



แมบ่า้น/

พอ่บา้น/

เกษียณ
66 16.5 16.5 84.8

นักเรยีน/

นักศกึษา
17 4.3 4.3 89.0

เกษตรกร/

ประมง
11 2.8 2.8 91.8

อืน่ๆ 33 8.3 8.3 100.0

Total 400 100.0 100.0

Valid



คณะที่ปรึกษาและคณะผูวิจัย 

คณะท่ีปรึกษา   

1. รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี       ไชยศุภรากุล 

 

 

 

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. ศาสตราจารย ดร.พรรณี           บัวเล็ก                 ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3. ผูชวยศาสตราจารยอำนาจ        สวัสดิ์นะที  คณบดีคณะวิทยาศาสตร                             

รักษาราชการแทนคณบดี                          

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

คณะผูวิจัย   

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาจารีย  ประจวบเหมาะ  

 

หัวหนา 

โครงการ 

อาจารยประจำคณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

2. อาจารย ดร.ชลธิชา                 ทิพยประทุม นักวิจัย อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3. อาจารย ดร.โอปอ                   กลับสกุล นักวิจัย อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4. อาจารย ดร.รุงอรุณ                 กระแสรสินธุ นักวิจัย อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจ 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

5. อาจารยใกลรุง                       กระแสรสินธุ นักวิจัย อาจารยประจำคณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

นักศึกษาปริญญาเอก                           

คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย                 

6. นายวิมล                              มิระสิงห ผูชวย

นักวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

7. นางสาวรุจรินทร                    จิตตแกว      ผูชวย

นักวิจัย 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
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