
 
 

 
 
 

รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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ตอนที่ 2   กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำรที่มีต่อกำร
ให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแวงใต้ อ ำเภอวำนรนิวำส จังหวดัสกลนคร 
             ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดน้ าค าตอบจาก แบบสอบถามมาวิเคราะห์ผลจาก
การวเิคราะห์ปรากฏตามตารางดงัต่อไปน้ี 

ส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต ้อ าเภอวานรนิวาส จงัหวดั
สกลนคร ไดก้ าหนดใหมี้การประเมินความพึงพอใจทั้ง 4 ส่วนงาน ไดแ้ก่  

1. งานดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
2. งานดา้นสังคมสงเคราะห์ 
3. งานดา้นประสานสาธารณูปโภค 
4. งานดา้นสาธารณสุข 

1. งำนด้ำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 
ตำรำงที่  4.9  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของส่วนงานด้านป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภยั 
 

งำนด้ำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย X  S.D. 
ระดับควำม 
พงึพอใจ 

1. ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.62 .577 มำกทีสุ่ด 
1.1) ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน 

มีความชดัเจน 
4.65 .535 มากท่ีสุด 

1.2)  มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการ 4.59 .498 มากท่ีสุด 

1.3)  มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน า
ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

4.57 .701 มากท่ีสุด 

1.4)  มีผงัล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อยา่งชดัเจน 

4.68 .563 มากท่ีสุด 

1.5)  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อ
ความตอ้งการผูรั้บบริการ 

4.62 .945 
มากท่ีสุด 

1.6) มีการใหบ้ริการตามล าดบั ก่อน – หลงั 
 

4.60 .631 มากท่ีสุด 
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2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 4.61 .552 มำกทีสุ่ด 

2.1) มีช่องทางการใหบ้ริการเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 4.65 .256 มากท่ีสุด 

2.2)  มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นเสียงตาม
สายหรือเอกสาร 

4.59 .631 มากท่ีสุด 

2.3)  มีช่องทางการใหบ้ริการหลายช่องทาง 4.62 .545 มากท่ีสุด 

2.4)  มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ
ผูรั้บบริการ 

4.60 .590 มากท่ีสุด 

2.5)  มีการใหบ้ริการนอกเวลาราชการ 4.62 .753 มากท่ีสุด 

2.6) เขา้ถึงช่องทางการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและสะดวก 4.58 .555 มากท่ีสุด 

2.7) มีการจดัโครงการออกบริการนอกสถานท่ี 4.59 .672 มากท่ีสุด 

3. ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู้่ให้บริกำร 4.62 .666 มำกทีสุ่ด 

3.1)  เจา้หน้าท่ีพูดจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ 
การวางตวัเรียบร้อย เหมาะสม 

4.62 .554 มากท่ีสุด 

3.2)  เจ้าหน้าท่ี ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.61 .784 มากท่ีสุด 

3 .3 )  เจ้ าห น้ า ท่ี ให้ บ ริก ารด้ ว ยค ว าม เอ าใจ ใ ส่ 
กระตือ รือ ร้น  เต็ม ใจ และ มีความพ ร้อมในการ
ใหบ้ริการ 

4.59 .562 มากท่ีสุด 

3.4)  เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการตอบขอ้
ซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค  าแนะน าได้อย่างชัดเจน 
ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

4.61 .821 มากท่ีสุด 

3.5)  เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบติั 

4.66 .629 มากท่ีสุด 

3.6) เจ้าหน้าท่ี มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หนา้ท่ี ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.65 .320 มากท่ีสุด 

4. ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4.63 .747 มำกทีสุ่ด 

4.1)  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ 

4.66 .566 มากท่ีสุด 

4.2)  ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้า โทรศพัทส์าธารณะ ท่ีนัง่รอรับบริการ 

4.63 .594 มากท่ีสุด 
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4.3)  สถานท่ีใหบ้ริการโดยรวมมีความสะอาด 4.65 .555 มากท่ีสุด 

4.4)  การจดัสถานท่ีและอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใชบ้ริการ 

4.62 .657 มากท่ีสุด 

4.5)  ป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

4.60 .653 มากท่ีสุด 

งำนส่วนที ่1 รวมควำมพงึพอใจ  4.62 .752 มำกทีสุ่ด 
 

 จากตารางท่ี 4.9  พบว่าประชาชนผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อส่วนงานดา้นป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.62)  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการใหบ้ริการ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 
4.62)  ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.61) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผู ้
ให้บริการ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.62) และด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวย
ความสะดวก มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.63)  
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2. งำนด้ำนสังคมสงเครำะห์ 
ตำรำงที ่ 4.10  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของส่วนงานดา้นสังคมสงเคราะห์ 
 

งำนด้ำนสังคมสงเครำะห์ X  S.D. 
ระดับควำม 
พงึพอใจ 

1. ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 

 
4.62 .852 มำกทีสุ่ด 

1.1)  ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน 
มีความชดัเจน 

4.62 .552 มากท่ีสุด 

1.2)  มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการ 4.61 .632 มากท่ีสุด 

1.3)  มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน า
ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

4.63 .452 
มากท่ีสุด 

1.4)  มีผงัล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อยา่งชดัเจน 

4.59 .658 
มากท่ีสุด 

1.5)  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อ
ความตอ้งการผูรั้บบริการ 

4.65 .365 มากท่ีสุด 

1.6) มีการใหบ้ริการตามล าดบั ก่อน – หลงั 4.62 .745 มากท่ีสุด 

2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 4.64 .963 มำกทีสุ่ด 

2.1) มีช่องทางการใหบ้ริการเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 4.63 .663 มากท่ีสุด 

2.2)  มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นเสียงตาม
สายหรือเอกสาร 

4.62 .854 
มากท่ีสุด 

2.3)  มีช่องทางการใหบ้ริการหลายช่องทาง 4.65 .624 มากท่ีสุด 

2.4)  มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ
ผูรั้บบริการ 

4.61 .677 
มากท่ีสุด 

2.5)  มีการใหบ้ริการนอกเวลาราชการ 4.65 .552 มากท่ีสุด 

2.6) เขา้ถึงช่องทางการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและสะดวก 4.66 .697 มากท่ีสุด 

2.7) มีการจดัโครงการออกบริการนอกสถานท่ี 4.65 .654 มากท่ีสุด 

3. ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู้่ให้บริกำร 4.63 .652 มำกทีสุ่ด 

3.1)  เจา้หน้าท่ีพูดจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ 
การวางตวัเรียบร้อย เหมาะสม 

4.65 .588 มากท่ีสุด 
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3.2)  เจ้าหน้าท่ี ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.62 .976 มากท่ีสุด 

3 .3 )  เจ้ าห น้ า ท่ี ให้ บ ริก ารด้ ว ยค ว าม เอ าใจ ใ ส่ 
กระตือ รือ ร้น  เต็ม ใจ และ มีความพ ร้อมในการ
ใหบ้ริการ 

4.61 .523 มากท่ีสุด 

3.4)  เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการตอบขอ้
ซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค  าแนะน าได้อย่างชัดเจน 
ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

4.63 .591 
มากท่ีสุด 

3.5)  เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบติั 

4.65 .896 
มากท่ีสุด 

3.6) เจ้าหน้าท่ี มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หนา้ท่ี ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.61 .773 
มากท่ีสุด 

4. ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4.63 .564 มำกทีสุ่ด 

4.1)  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ 

4.62 .562 มากท่ีสุด 

4.2)  ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้า โทรศพัทส์าธารณะ ท่ีนัง่รอรับบริการ 

4.65 .760 
มากท่ีสุด 

4.3)  สถานท่ีใหบ้ริการโดยรวมมีความสะอาด 4.62 .892 มากท่ีสุด 

4.4)  การจดัสถานท่ีและอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใชบ้ริการ 

4.61 .888 
มากท่ีสุด 

4.5)  ป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

4.63 .772 
มากท่ีสุด 

งำนทีส่่วนที ่2  รวมควำมพงึพอใจ 4.63 .632 มำกทีสุ่ด 
 

 จากตารางท่ี 4.10  พบว่าประชาชนผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อส่วนงานด้านสังคม
สงเคราะห์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ( X = 4.63)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด           
( X = 4.62)  ด้านช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ี สุด ( X = 4.64)           
ดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.63) และดา้นอาคารสถานท่ี
และส่ิงอ านวยความสะดวก  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.63)  
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3. งำนด้ำนประสำนสำธำรณูปโภค 
 

ตำรำงที ่ 4.11  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของงานดา้นประสานสาธารณูปโภค  

งำนด้ำนประสำนสำธำรณูปโภค X  S.D. 
ระดับควำม 
พงึพอใจ 

1. ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.63 .774 มำกทีสุ่ด 
1.1)  ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน 
มีความชดัเจน 

4.65 .823 มากท่ีสุด 

1.2)  มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการ 4.63 .657 มากท่ีสุด 

1.3)  มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน า
ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

4.62 .632 มากท่ีสุด 

1.4)  มีผงัล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อยา่งชดัเจน 

4.65 .874 มากท่ีสุด 

1.5)  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อ
ความตอ้งการผูรั้บบริการ 

4.66 .963 มากท่ีสุด 

1.6) มีการใหบ้ริการตามล าดบั ก่อน – หลงั 4.63 .715 มากท่ีสุด 

2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 4.63 .685 มำกทีสุ่ด 

2.1) มีช่องทางการใหบ้ริการเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 4.63 .640 มากท่ีสุด 
2.2)  มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นเสียงตาม
สายหรือเอกสาร  

4.65 .931 มากท่ีสุด 

2.3)  มีช่องทางการใหบ้ริการหลายช่องทาง 4.62 .633 มากท่ีสุด 

2.4)  มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ
ผูรั้บบริการ 

4.60 .546 มากท่ีสุด 

2.5)  มีการใหบ้ริการนอกเวลาราชการ 4.61 .656 มากท่ีสุด 
2.6) เขา้ถึงช่องทางการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและสะดวก 4.66 .678 มากท่ีสุด 
2.7) มีการจดัโครงการออกบริการนอกสถานท่ี 4.65 .652 มากท่ีสุด 
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู้่ให้บริกำร 4.64 .875 มำกทีสุ่ด 
3.1)  เจา้หน้าท่ีพูดจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ 
การวางตวัเรียบร้อย เหมาะสม 
 

4.65 .676 มากท่ีสุด 
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3.2)  เจ้าหน้าท่ี ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.62 .825 มากท่ีสุด 

3 .3 )  เจ้ าห น้ า ท่ี ให้ บ ริก ารด้ ว ยค ว าม เอ าใจ ใ ส่ 
กระตือ รือ ร้น  เต็ม ใจ และ มีความพ ร้อมในการ
ใหบ้ริการ 

4.68 .523 มากท่ีสุด 

3.4)  เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการตอบขอ้
ซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค  าแนะน าได้อย่างชัดเจน 
ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

4.65 .965 มากท่ีสุด 

3.5)  เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบติั 

4.62 .638 มากท่ีสุด 

3.6) เจ้าหน้าท่ี มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หนา้ท่ี ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.63 .566 มากท่ีสุด 

4. ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4.64 .833 มำกทีสุ่ด 
4.1)  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ 

4.65 .872 มากท่ีสุด 

4.2)  ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้า โทรศพัทส์าธารณะ ท่ีนัง่รอรับบริการ 

4.66 .658 มากท่ีสุด 

4.3)  สถานท่ีใหบ้ริการโดยรวมมีความสะอาด 4.62 .963 มากท่ีสุด 

4.4)  การจดัสถานท่ีและอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใชบ้ริการ 

4.62 .365 มากท่ีสุด 

4.5)  ป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

4.63 .465 มากท่ีสุด 

งำนส่วนที ่3  รวมควำมพงึพอใจ 4.63 .823 มำกทีสุ่ด   

 

จากตารางท่ี 4.11  พบว่าประชาชนผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจต่อส่วนงานดา้นประสาน
สาธารณูปโภค มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.63)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.63)  ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.63) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผู ้
ให้บริการ มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  ( X = 4.64) และด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวย
ความสะดวก มีความพึงพอใจในระดบัมาก  ( X = 4.64)  
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4. งำนด้ำนสำธำรณสุข 
 

ตำรำงที ่ 4.12  แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของงานดา้นสาธารณสุข 
งำนด้ำนสำธำรณสุข 

 X  S.D. 
ระดับควำม 
พงึพอใจ 

1. ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.62 .754 มำกทีสุ่ด 
1.1)  ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุง่ยาก ซบัซ้อน 
มีความชดัเจน 

4.66 .766 มากท่ีสุด 

1.2)  มีความสะดวก รวดเร็วในการใหบ้ริการ 4.58 .732 มากท่ีสุด 

1.3)  มีความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะน า
ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

4.58 .632 มากท่ีสุด 

1.4)  มีผงัล าดบัขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
อยา่งชดัเจน 

4.62 .869 มากท่ีสุด 

1.5)  ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม ตรงต่อ
ความตอ้งการผูรั้บบริการ 

4.58 .843 มากท่ีสุด 

1.6) มีการใหบ้ริการตามล าดบั ก่อน – หลงั 4.64 .866 มากท่ีสุด 

2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร 4.60 .689 มำกทีสุ่ด 
2.1) มีช่องทางการใหบ้ริการเพียงพอต่อผูใ้ชบ้ริการ 4.58 .756 มากท่ีสุด 
2.2)  มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารผา่นเสียงตาม
สายหรือเอกสาร 

4.59 .555 มากท่ีสุด 

2.3)  มีช่องทางการใหบ้ริการหลายช่องทาง 4.55 .619 มากท่ีสุด 
2.4)  มีกล่องเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นของ
ผูรั้บบริการ 

4.62 .785 มากท่ีสุด 

2.5)  มีการใหบ้ริการนอกเวลาราชการ 4.65 .652 มากท่ีสุด 
2.6) เขา้ถึงช่องทางการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและสะดวก 4.60 .725 มากท่ีสุด 
2.7) มีการจดัโครงการออกบริการนอกสถานท่ี 4.60 .657 มากท่ีสุด 
3. ด้ำนเจ้ำหน้ำทีผู้่ให้บริกำร  4.61 .574 มำกทีสุ่ด 

3.1)  เจา้หน้าท่ีพูดจาสุภาพ อธัยาศยัดี แต่งกายสุภาพ 
การวางตวัเรียบร้อย เหมาะสม 

4.60 .589 มากท่ีสุด 
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3.2)  เจ้าหน้าท่ี ให้บริการวางตัวเหมาะสมกับการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

4.65 .788 มากท่ีสุด 

3 .3 )  เจ้ าห น้ า ท่ี ให้ บ ริก ารด้ ว ยค ว าม เอ าใจ ใ ส่ 
กระตือ รือ ร้น  เต็ม ใจ และ มีความพ ร้อมในการ
ใหบ้ริการ 

4.58 .791 มากท่ีสุด 

3.4)  เจา้หน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการตอบขอ้
ซักถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค  าแนะน าได้อย่างชัดเจน 
ถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

4.62 .782 มากท่ีสุด 

3.5)  เจา้หน้าท่ีให้บริการดว้ยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบติั 

4.57 .592 มากท่ีสุด 

3.6) เจ้าหน้าท่ี มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หนา้ท่ี ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 

4.58 .553 มากท่ีสุด 

4. ด้ำนอำคำรสถำนทีแ่ละส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4.60 .526 มำกทีสุ่ด 

4.1)  สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทาง
มารับบริการ 

4.60 .799 มากท่ีสุด 

4.2)  ส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอ เช่น ท่ีจอดรถ 
หอ้งน ้า โทรศพัทส์าธารณะ ท่ีนัง่รอรับบริการ 

4.61 .822 มากท่ีสุด 

4.3)  สถานท่ีใหบ้ริการโดยรวมมีความสะอาด 4.58 .772 มากท่ีสุด 

4.4)  การจดัสถานท่ีและอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการใชบ้ริการ 

4.59 .689 มากท่ีสุด 

4.5)  ป้ายขอ้ความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
มีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

4.62 .585 มากท่ีสุด 

งำนส่วนที ่4  รวมควำมพงึพอใจ 4.60 .563 มำกทีสุ่ด 

 
จากตารางท่ี 4.12  พบวา่ประชาชนผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อส่วนงานดา้นสาธารณสุข 

มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ( X = 4.60)  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ( X = 4.62)  ดา้น
ช่องทางการให้บริการ มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.60) ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ 
มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.61) และดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก มี
ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.60) 
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สรุปผลควำมพงึพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรโดยภำพรวมและรำยด้ำน 
ตำรำงที ่ 4.13  แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัคะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดา้น 

คุณภำพกำรให้บริกำรโดยรวมและรำยด้ำน X  

เต็ม 
100

คะแนน 

ระดับควำม 
พงึพอใจ 

1. งำนด้ำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภัย 4.62 92.4 มำกทีสุ่ด 

1.1)    ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.62 92.4 มากท่ีสุด 

1.2)    ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 4.61 92.2 มากท่ีสุด 

1.3)    ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.62 92.4 มากท่ีสุด 

1.4)    ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 4.63 92.6 มากท่ีสุด 

2. งำนด้ำนสังคมสงเครำะห์ 4.63 92.6 มำกทีสุ่ด 

2.1)  ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.62 92.4 มากท่ีสุด 

2.2)  ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 4.64 92.8 มากท่ีสุด 

2.3)  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.63 92.6 มากท่ีสุด 

2.4)  ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 4.63 92.6 มากท่ีสุด 

3. งำนด้ำนประสำนสำธำรณูปโภค 4.63 92.6 มำกทีสุ่ด 

3.1)  ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.63 92.6 มากท่ีสุด 

3.2)  ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 4.63 92.6 มากท่ีสุด 

3.3)  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.64 92.8 มากท่ีสุด 

3.4)  ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 4.64 92.8 มากท่ีสุด 

4. งำนด้ำนสำธำรณสุข 4.60 92.2 มำกทีสุ่ด 

4.1)  ดา้นกระบวนการและขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.62 92.4 มากท่ีสุด 

4.2)  ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ 4.60 92.0 มากท่ีสุด 

4.3)  ดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 4.61 92.2 มากท่ีสุด 

4.4)  ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 4.60 92.0 มากท่ีสุด 

ควำมพงึพอใจโดยภำพรวมทั้ง 4 ส่วนงำน 4.62 92.4 มำกทีสุ่ด 

 
 


