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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง ห้า อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้า และเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกา รให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลอง ห้าในงานบริการ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยใช้สูตรการค านวณของ
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) จากประชากรทั้งหมด 15,017 คน โดยวิธีการสุ่ม ตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถา ม การวิเคราะห์ข้อมูลโดย         
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการส ารวจพบว่า  
1. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง ห้า โดยภาพรวม

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นร้อยละ  96.60 ประเมินคะแนนได้ 10 คะแนน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ความพึงพอใจของประชาชนมีดังต่อไปนี้ 

1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  มีค่าร้อยละ 97.00 ประเมิน
คะแนนได้ 10 คะแนน 

1.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 มีค่าร้อยละ 96.80 ประเมินคะแนนได้ 10 
คะแนน   

1.3 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 มีค่าร้อยละ 96.60 ประเมินคะแนน
ได้ 10 คะแนน  

1.4 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 มีค่าร้อยละ 96.40 ประเมินคะแนนได้ 10 
คะแนน 
 

2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ในงานบริการ  
ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.83 คิดเป็นร้อยละ  96.60 ประเมินคะแนนได้ 10 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ความพึงพอใจของประชาชนมีดังต่อไปนี้ 

2.1 งานขออนุญาตก่อสร้าง ประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 97.00 ประเมินคะแนนได้ 10 คะแนน 

2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.00 ประเมินคะแนนได้ 10 คะแนน 

2.3 งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด      
คิดเป็นร้อยละ 96.80 ประเมินคะแนนได้ 10 คะแนน 

2.4 งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด    
คิดเป็นร้อยละ 95.80 ประเมินคะแนนได้ 10 คะแนน 
 

        อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล  
             ผู้วิจัย 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมา 

 องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นหน่วยงานราชกา รบริหารส่วนท้องถิ่น แต่เดิมมีรูปแบบการ
บริหารงานแบบสภาต าบล ได้จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ .ศ. 2499 
เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนต าบลและหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของต า บลและหมู่บ้านทุกอย่างเท่าท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและราษฎร  เป็น
ส่วนรวม ซึ่งจะเป็นแนวทางน าราษฎรไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และในปี พ .ศ. 2537 ได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 425 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 
นับตั้งแต่ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 
ท าให้มีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับต าบล โดยการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหม่ของสภาต าบล ทั่วประเทศ
เป็นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล (โกวิทย์ พวงงาม , 2542) หน่วยงานภายในขององค์การบริหา รส่วน
ต าบล มีพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจ
ประจ าส านักงานหรืออาจจะนอกส านักงาน ซึ่งมีความเก่ียวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด 
เพราะหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องติดต่อและให้บริ การแก่ประชาชน ทั้งในเรื่องการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี การจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย การวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
การท านุบ ารุง ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับท้องถิ่น  ซึ่งนับว่าเป็นภาระหน้าที่
ใกล้ชิดกับประชาชน    ในท้องถิ่นมาก (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546)  
 ภารกิจส าคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ความรับผิดชอบ  (Accountability) 
ในความคาดหวังและตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อระบบราชการในเรื่องของคุณภาพการให้บริการ 
ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) ด้วยเช่นกันในการมุ่งเน้นการ
ตอบสนองต่อตัวแสดง (Actor) ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานของผู้บริหาร ภายใต้กลไกด้านการเมือง ผู้บริหาร
จะต้องตัดสินใจใช้ดุลยพินิจที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ  กลุ่มและปัจเจกบุคคล
ที่หลากหลายที่อ้างความชอบธรรม ได้แก่ พลเมือง ฐานคะแนนเสียง ผู้รับบริการ ผู้เสียภาษี ลูกค้า เจ้าหน้าที่
ที่มาจาการเลือกตั้ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแนวคิดท่ีส าคัญประการหนึ่ง ที่เข้ามามีส่วนสัมพันธ์กับ
ความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐคือ แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management : NPM) ที่น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์การแบบใหม่โดยน าแนวคิดทางการตลาด 
(Marketing) มาปรับใช้กับการให้บริการของภาครัฐ คือ ประชาชนเปรียบเส มือนลูกค้า (Customer) ผู้มารับ
บริการจากรัฐ รัฐจ าเป็นที่จะต้องตอบสนองความคาดหวังและให้บริการลูกค้าด้วยความพึงพอใจ  

จากพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะร ะหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กร
ปกครองท้องถิ่นด้วยกันเอง นอกจากนี้แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2543 
ก าหนดกรอบแนวคิด เป้าหมาย  และแนวทางการกร ะจายอ านาจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  ไม่
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เป็นแผนที่เบ็ดเสร็จ มีกระบวนการยืดหยุ่น และสามารถปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้
จากประสบการณ์ที่เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ได้ก าหนด  กรอบแนวคิดไว้ 3 ด้าน คือ  1) อิสระในการก าหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการ โดยยังคงรักษาความเป็นโครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล   2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยปรับบทบาทของ
ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามาด าเนินการแทน เพ่ือให้ราชการ
บริหารส่วนกลางและบริหารส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจมหภาคและภารกิจที่เกินขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก ากับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นในด้านนโยบายและ    ด้านกฎหมายเท่าท่ี
จ าเป็นสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ และตรวจสนองติดตาม  ประเมินผล  3) ด้านประสิทธิภาพการ บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ  สาธารณะที่ดีข้ึน มีคุณภาพมาตรฐานการบริหารมี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากข้ึน ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม และชุมชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วม  ด าเนินงานและติดตามตรวจสอบแนวทางก ารกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาจากอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับความพร้อม
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีจะรับการถ่ายโอน รวมทั้งการสร้างกลไกและระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานมา
รองรับ ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ ยวข้องภารกิจที่ถ่ายโอนจัดเป็น 6 กลุ่มภารกิจ ได้แก่      
1) ด้านการศึกษา 2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการศึกษาและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2546) 
 นอกจากความรับผิดชอบ (Accountability) ของรัฐต่อประชาชนแล้ว รัฐยังต้องส่งเสริมและ  
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ ทางการเมือง การวางแผนพัฒนา  
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ทุกระดับซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของส่วน  
ราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน    
ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกา รปฏิบัติงานของรัฐ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 
2546) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ซึ่งเป็น  
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์  
และเกิดความคุ้มค่าใน เชิงภารกิจของรัฐ และต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอ านวยความ  
สะดวกในการให้บริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็นเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วใน  
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และในการประเมินผลการ  ปฏิบัติ
ราชการนั้น ต้องให้เป็นไปตามหมวดที่ 8 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  กิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยจัดให้มี  คณะ         
ผู้ประเมินอิสระ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราช การเก่ียวกับสัมฤทธิผลของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในการบริการ ดังนั้น  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงก าหนดให้ทุกส่วนราชการมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2546  ก าหนดให้ราชการ และการประเมินผล       
การปฏิบัติราชการ ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ คือ      
ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ เช่ น ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการ ความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย  ผลผลิตของส่วนราชการ  มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ 
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ส่วนราชการแสดงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ            
แก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือ
ส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ คือ 
ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การบริหาร
ความรู้ในองค์การ การจัดการสารสนเทศและการบริหารการเปลี่ยนแปลง การประเมินทั้ง 4 มิติ นี้จะเป็น
กรอบในการจัดสรรรางวัลพิเศษ บ าเหน็จความชอบหรือจัดสรรเงิน  รางวัลเพิ่มประสิทธิ ภาพให้แก่ส่วนราชการ 
โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือ
จัดสรรเงินรางวัลให้ช้าราชการในสังกัด ในกรณีที่ส่วนราชการ  ด าเนินการให้บริการที่มีคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด หรือสามารถเพ่ิมผลงาน หรือผลสัม ฤทธิ์โดยไม่เพ่ิมค่าใช้จ่าย และคุ้มค่าต่อภารกิจ         
ของรัฐหรือสามารถด าเนินการได้ตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วย  ส าหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างไปจากส่วนราชการทั่ว ๆ ไป “ส่วนราชการ ” ตาม
มาตรที่ 4 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 หมายความว่า        
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก ากับของ
ราชการ ฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรา 52 ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อย              
มีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนที่สอดคล้องกับบัญญัติในหมวด 5 และ  หมวด 7 ของพระรา ชกฤษฎีกานี้ และให้
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดท าหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีการาชการทั้ง 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2546) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นส่วน
ราชการในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 มิติ ข้างต้นนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองห้าจ าเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระมารับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันการศึกษา   
ในท้องถิ่น ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการวิจัย จัดเป็นองค์กรกลางในท้องถิ่น จึงได้รับการประสานจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ให้เป็นหน่วยงานกลางที่จะด าเนินการป ระเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  ในมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการตามกรอบการประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติราชการ
ใน 4 ด้านคือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริ การขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ซึ่งการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับริการในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลในรูปแบบของการวิจัย   
เชิงประเมินตามกิจกรรมของงานบริการ  หรือโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
คลองห้า รวม 4 งาน คือ งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย งานขออนุญาตก่อสร้าง ขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา และ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผลการวิจัยครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับองค์การบริหารส่วน
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ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เพ่ือน าไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพ          
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1.2.2 เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้าในงานที่ให้บริการจ านวน 4 งาน ได้แก่ งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย  งานขออนุญาตก่อสร้าง  งานขอ
ติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การส ารวจครั้งนี้ มุ่งส ารวจประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  4 งาน ได้แก่ งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย งานขออนุญาตก่อสร้าง งา นขอ
ติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร/พ้ืนที ่
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีประชากรทั้งหมด มีจ านวน
ประชากร จ านวน 15,017 คน (ข้อมูลจากเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า สืบค้นเ มื่อวันที่ 9 
กันยายน 2565) ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยน ามาค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือใช้         
ในการศึกษา โดยใช้สูตรการค านวณของทาโรยา มาเน่ (Taro Yamane, 1973) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณี    
ที่ทราบจ านวนประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ยอมรับระดับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5%  
 สูตร               n =        N    

                                                 (1+ Ne2) 
เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง  

แทนค่า   n =       15,017 
      1 + 15,017 (0.05)2 

    n = 399.75 

 ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบตามความสะดวก 
(Convenience Sampling)  
 1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การส ารวจระหว่างเดือนสิงหาคม- กันยายน พ.ศ. 2565 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1 ผลการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองห้า ใน ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่        
ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1.4.2 ผลจากการศึกษาท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าในงานต่าง ๆ ที่ให้บริการ 

1.4.3 ผลจากการศึกษาท าให้ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ   
ต่าง ๆ และน าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายด้านการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ  และสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า หมายถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า แบ่งเป็น  4 ด้าน ได้แก่  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ              
ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านกระบวนการขั้นตอนก ารให้บริการ  หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการแบ่งออกเป็นรายข้อ  อาทิ มีป้าย หรือผังล าดับแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 
การให้บริการมีข้ันตอนชัดเจน ไม่ซับซ้อน  มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน- หลัง เอกสารในแบบค าร้อง 
แบบฟอร์มต่าง ๆ มีข้อความชัดเจน เข้าใจง่าย มีเอกสารแนะน ากระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการอย่าง
ชัดเจน ระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ  หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้ บริการ     
แบ่งออกเป็นรายข้อ อาทิ  การให้บริการหลากหลายช่องทาง มีป้ายแสดงชั้นตอนการให้บริการชัดเจน           
มีช่องทางเลือกการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน มีอุปกรณ์และเครื่องมือทนสมัยส าหรับบริการ  

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  หมายถึง ความพึงพอใจข องผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่แบ่งออกเป็นรายข้อ อาทิ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า    
ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ พร้อมให้บริการ เจ้าหน้าที่
ให้บริการด้วย ความสุภาพเป็นกันเอง เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต              
ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ท างานถูกต้อง สมบูรณ์ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีไว้
ให้บริการแบ่งออกเป็นรายข้อ อาทิ สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับการเดินทางมาขอรับบริการ   
มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เข้าใจง่าย ความสะอาดของสถานที่โดยรวม        
ความปลอดภัยของสถานที่โดยรวม มีที่นั่งเพียงพอส าห รับผู้มารับบริการ มีห้องน้ าสะอาดและเพียงพอต่อ    
การให้บริการ มีที่จอดรถสะดวกสบายเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ สถานที่ในการบริการเหมาะสม โปร่ง โล่ง 
อากาศถ่ายเท  
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งานที่มาติดต่อขอรับบริการ  หมายถึง  งานที่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ ได้ให้บริการกับ
ประชาชนผู้รับบริการจ านวน 4 งาน ได้แก่   

งานที ่1 หมายถึง งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย   
งานที ่2 หมายถึง งานขออนุญาตก่อสร้าง 
งานที ่3 หมายถึง งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา 

        งานที ่4 หมายถึง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการส ารวจ 

 
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและ    

การพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านคุณภาพการให้บริ การ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า และเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี          
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า จ านวน 4 งาน ได้แก่ งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย     
งานขออนุญาตก่อสร้าง งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ า ประปา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ซ่ึงผล
การศึกษาที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป  ซึ่งการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิง
บรรยาย คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.2  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.4  การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 
2.5  หลักเกณฑ์การค านวณคะแนนและการแปรผล 
 

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีประชากรทั้งหมด          
มีจ านวนประชากร จ านวน 15,017 คน เป็นชายจ านวน 7,279 คน เป็นหญิงจ านวน  7,738 คน (ข้อมูลเดือน
พฤษภาคม พ .ศ. 2562) การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยน ามาค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ ใช้ใน
การศึกษา โดยใช้สูตรการค านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี ที่
ทราบจ านวนประชากร ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ยอมรับระดับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5%  
 

เมื่อ    n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N = ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
   e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง  

แทนค่า    n =           15,017 
     1 + 15,017 (0.05)2 

     n = 399.75 
 ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบตามความสะดวก 
(Convenience Sampling)  
 
2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจข้อมูล  คือ แบบสอบถาม  (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึงพ อใจ      
ของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ อายุ          
ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้ต่อเดือน  งานที่มาติดต่อขอรับบริการ  จ านวนครั้งที่มาขอรับ บริการต่อปี         
รวมจ านวน 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้า โดยดัดแปลงจากงานวิจัยของการใช้บริการอ่ืน ๆ  ในอดีตที่ใกล้เคียง  และตาม
แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของความพึงพอใจต่อการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
2) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
3) ด้านคุณภาพการให้บริการ  
4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้า ผู้รับบริการจ านวน 4 งาน ได้แก่   

1) งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย   
2) งานขออนุญาตก่อสร้าง  
3) งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา  
4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ให้ผู้เลือกตอบตามความรู้สึก 
และความเชื่อเชิงประมาณค่า ตั้งแ ต่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมี
เกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจ  คะแนน 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  5 
ระดับความพึงพอใจมาก  4 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง  3 
ระดับความพึงพอใจน้อย  2 
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  1 
 

 เมื่อรวบรวมข้อมูลและหาค่าเฉลี่ยแล้ว  จะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความพึงพอใจออก  
เป็น 5 ระดับ โดยมีระดับการวัดก าหนดค่าน้ าหนักตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1932) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้  
   คะแนน    ระดับความคิดเห็น 
   5 คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
   4 คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   3 คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   2 คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   1 คะแนน หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลความหมายแต่ละช่วงระดับค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง  มีความพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง  มีความพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง  มีความพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง  มีความพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 
  ถ้าเปรียบเทียบเป็นร้อยละความพึงพอใจจะเทีย บได้เป็นร้อยละ โดยผู้วิจัยใช้สถิติค่าเฉลี่ยแล้ว  
น าค่าเฉลี่ยมาปรับให้เป็นร้อยละโดยการคูณ 20 ได้ร้อยละ แล้วน าไปเทียบหาค่าคะแนนตามเกณฑ์ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ เพื่อก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 
คือ มิติด้านคุณภาพการให้บริการตามมติเห็นชอบของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. และน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหา
ค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพื่อจัดระดับของความพึงพอใจได้ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561) 
  ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)         คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจ มากกว่าร้อยล่ะ 95 ขึ้นไป           10 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  95    9 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  90    8 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  85    7 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  80    6 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  75    5 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  70    4 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  65    3 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  60    2 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  55    1 
  ระดับความพึงพอใจ น้อยกว่าร้อยละ 50    0 
 

ส่วนที่ 4 ซึ่งเป็นตอนท้ายของแบบสอบถามจะเป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอ บถาม 
กล่าวถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น จ านวน 1 ข้อ 

ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภทเดี ยวกัน
จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบความเรียง 

 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
1) ศึกษาต ารา  เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ  ขอบข่ายงานบริการของ องค์การบริหาร     

ส่วนต าบลคลองห้า และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือก าหนดขอบเขตการวิจัย  และสร้างเค รื่องมือการวิจัยให้
ครอบคลุมตามความมุ่งหมายการวิจัย 

2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสารงานวิจัยที่ใกล้เคียง  เพ่ือก าหนดขอบเขตและ
เนื้อหาแบบสอบถาม ซึ่งท าให้มีความชัดเจนตามวัตถุประสงค์การวิจัยยิ่งขึ้น 
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3) น าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามโดยเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
2) ด้านคุณภาพการให้บริการ  
3) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

4) สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้า ส าหรับผู้รับบริการ จ านวน 4 งาน ได้แก่ 

1) งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย   
2) งานขออนุญาตก่อสร้าง  
3) งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา  
4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปขอค าปรึกษาจากผู้ประสานงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้าที่รับผิดชอบเพื่อช่วยตรวจสอบ  และขอค าแนะน าในการแก้ไข  ปรับปรุงเพื่อให้อ่านแล้วมีความเข้าใจ
ง่าย และชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

6) น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแก้ไขแล้วมาด าเนินการทดลองใช้  (Try Out) กับผู้ใช้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

7) น าผลการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความเชื่อมั่ นโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ 0.968 

 
2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ตามข้ันตอน ดังนี้ 
2.3.1 คณะผู้วิจัยได้ประสานงานกับหัวหน้าส่วนง านหรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้มอบหมายของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.3.2 คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น  ไปเก็บข้อมูลกับผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดย

ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามข้อค าถามในแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้รับ 
2.3.3 คณะผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมด  ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม ได้ทั้งสิ้น เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 
 

2.4 การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล 
คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการ ดังนี้ 

2.4.1 การตรวจส อบข้อมูล  (Editing) โดยผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2.4.2 การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามท่ีได้ก าหนดไว้
ส าหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด (Open-ended) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

2.4.3 การประมวลข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว  โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป (SPSs) เพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

1)  แบบสอบถามส่วนที่ 1 หาค่าความถ่ี และร้อยละ 
2)  แบบสอบถามส่วนที่ 2 หาค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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2.5 หลักเกณฑ์การค านวณคะแนนและการแปลผล 
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

2.5.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
2.5.2 สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean - X) ใช้ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ

ของกลุ่มตัวอย่างต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
2.5.3 สูตรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation - S.D.)  
2.5.4 สูตรค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  (Reliability of the test) โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์

อัลฟา (Alpha-Coefficient) 
       2.5.5 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของ        
ความพึงพอใจและความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ  ทั้ง 4 ด้าน ก าหนดเกณฑ์ส าหรับวัดผลโดยเอาค่าเฉลี่ยเป็น
ตัวชี้วัด ในส่วนของการก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้คะแนนของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับความพึง
พอใจออกเป็น  5 ระดับ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลความหมายแต่ละช่วงระดับค่าเฉลี่ ย 5 ระดับ โดยมีระดับการ
วัดก าหนดค่าน้ าหนักตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert, 1932) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
  คะแนน    ระดับความคิดเห็น 
  5 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  4 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  3 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  2 คะแนน  หมายถงึ  เห็นด้วยน้อย 
  1 คะแนน  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลความหมายแต่ละช่วงระดับค่าเฉลี่ย 5 ระดับ   
  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพอใจมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพอใจมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความพอใจน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีความพอใจน้อยที่สุด 
 

  ถ้าเปรียบเทียบเป็นร้อยละความพึงพอใจจะเทียบได้เป็นร้อยละ โดยผู้วิจัยใช้สถิติค่าเฉลี่ยแล้วน า
ค่าเฉลี่ยมาปรับให้เป็นร้อยละโดยการคูณ 20 ได้ร้อยละออกมาแล้วน าไปเทียบหาค่าคะแนนตามเกณฑ์ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 
คือ มิติด้านคุณภาพการให้บริการตามมติเห็นชอบของ ก .จ.,ก.ท. และ ก.อบต.และน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหา
ค่าร้อยละจากคะแนนเต็ม ของแต่ละด้านเพื่อจัดระดับของความพึงพอใจได้ ดังนี้  (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 
2561) 
   ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)         คะแนน 
  ระดับความพึงพอใจ มากกว่าร้อยล่ะ 95 ขึ้นไป           10 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  95    9 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  90    8 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  85    7 
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  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  80    6 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  75    5 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  70    4 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  65    3 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  60    2 
  ระดับความพึงพอใจ ไม่เกินร้อยละ  55    1 
  ระดับความพึงพอใจ น้อยกว่าร้อยละ 50    0 
 

2.5.6 การน าเสนอข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตาราง และใช้การบรรยายแบบพรรณนา 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 

บทที่ 3 
สรุปผลการส ารวจ และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

และการพัฒนาศักยภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก และเพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้าในงานที่ให้บริการจ านวน 4 งาน ได้แก่ งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย  งานขออนุญาตก่อสร้าง งานขอ
ติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ที่มาติดต่อขอรับบริการ  จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถามให้สอดคล้องกับภาระงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น  400 
ฉบับ ได้รับคืนกลับมา  400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยน าเสนอเป็นตารางประกอบการบรรยายตามหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
3.3   ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการใน

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าในภาพรวม 
3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริ การจ าแนก

ตามงานท่ีผู้รับบริการมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
3.5 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการ

ให้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ทั้งในภาพรวมและรายด้าน 
3.6 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของปร ะชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการ

ให้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบล  จ าแนกตามงานที่ประชาชนผู้รับบริการติดต่อขอรับบริการจาก องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้า 

3.7 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
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3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
 องค์การบริหารส่วน ต าบลคลองห้าได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  เมื่อวันที่ 3  
มีนาคม  พ .ศ. 2538  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่  2  
มีนาคม  พ .ศ. 2538  ราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 112  ตอนพิเศษ 6 ง  วันที่ 3 มีนาคม พ .ศ. 2538 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การก าหนดเขตต าบลในท้องที่อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ลงวันที่ 
11 ตุลาคม พ .ศ. 2541  ในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 115 ตอนพิเศษ 93 ง  วันที่ 12  ตุลาคม  พ .ศ. 
2541  ก าหนดเขตต าบลคลองห้า มีเขตการปกครองรวม 16  หมู่บ้าน มีจ านวนประชากร จ านวน  15,017 
คน เป็นชาย 7,279 คน เป็นหญิง จ านวน 7,738 คน (แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570) 
 
ตารางที่ 1   จ านวนประชากรและบ้านระดับต าบล ของต าบลคลองห้า (เดือนสิงหาคม 2564) 

 
ต าบล/หมู่บ้าน บ้านปกติ ชาย หญิง รวม 
ต าบลคลองห้า 8,316 7,555 8,022 15,577 

หมู่ที่ 1 419 349 373 722 

หมู่ที่ 2 1,090 690 747 1,437 

หมู่ที่ 3 579 310 371 681 

หมู่ที่ 4 495 458 497 955 

หมู่ที่ 5 1,362 1,286 1,365 2,651 

หมู่ที่ 6 479 304 271 575 

หมู่ที่ 7 298 353 363 716 

หมู่ที่ 8 350 505 507 1,012 

หมู่ที่ 9 444 484 563 1,047 

หมู่ที ่10 119 182 187 369 

หมู่ที่ 11 934 412 453 865 

หมู่ที่ 12 197 333 292 625 

หมู่ที่ 13 176 232 245 477 

หมู่ที่ 14 957 987 1,070 2,057 

หมู่ที่ 15 216 309 313 622 
หมู่ที่ 16 201 361 405 766 

ที่มา :  แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
   (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง  3  ปี  และการคาดการณ์ในอนาคต) 
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ตารางที่ 2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 73 57 130 1 ปี 71 69 140 

2 ปี 63 69 132 3 ปี 93 89 182 
4 ปี 79 70 149 5 ปี 77 69 146 
6 ปี 93 79 172 7 ปี 95 81 176 
8 ปี 101 79 180 9 ปี 101 81 182 
10 ปี 79 79 158 11 ปี 82 78 160 
12 ปี 89 102 191 13 ปี 99 101 200 
14 ปี 69 90 159 15 ปี 116 81 197 
16 ปี 101 92 193 17 ปี 78 94 172 
18 ปี 136 96 232 19 ปี 94 113 207 
20 ปี 86 88 174 21 ปี 104 94 198 
22 ปี 80 96 176 23 ปี 111 124 235 
24 ปี 102 109 211 25 ปี 108 106 214 
26 ปี 123 102 225 27 ปี 94 117 211 
28 ปี 104 114 218 29 ปี 114 96 210 
30 ปี 124 123 247 31 ปี 100 89 189 
32 ปี 97 100 197 33 ปี 103 102 205 
34 ปี 102 122 224 35 ปี 103 124 227 
36 ปี 95 111 206 37 ปี 114 116 230 
38 ปี 129 130 259 39 ปี 93 106 199 
40 ปี 121 143 264 41 ปี 138 141 279 
42 ปี 118 140 258 43 ปี 122 138 260 
44 ปี 101 117 218 45 ปี 138 148 286 
46 ปี 118 150 268 47 ปี 129 148 277 
48 ปี 119 142 261 49 ปี 139 141 280 
50 ปี 154 159 313 51 ปี 108 137 245 
52 ปี 125 150 275 53 ปี 132 159 291 
54 ปี 120 143 263 55 ปี 133 140 273 
56 ปี 130 132 262 57 ปี 116 124 240 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

58 ปี 122 124 246 59 ปี 108 128 236 
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
60 ปี 118 96 214 61 ปี 108 121 229 
62 ปี 92 92 184 63 ปี 83 87 170 
64 ปี 58 76 134 65 ปี 72 82 154 
66 ปี 53 95 148 67 ปี 69 71 140 
68 ปี 63 63 126 69 ปี 51 60 111 
70 ปี 51 57 108 71 ปี 51 50 101 
72 ปี 35 43 78 73 ปี 40 38 78 
74 ปี 27 19 46 75 ปี 29 39 68 
76 ปี 23 23 46 77 ปี 23 32 55 
78 ปี 16 22 38 79 ปี 22 24 46 
80 ปี 14 25 39 81 ปี 13 27 40 
82 ปี 11 20 31 83 ปี 12 11 23 
84 ปี 10 13 23 85 ปี 7 12 19 
86 ปี 5 8 13 87 ปี 6 12 18 
88 ปี 5 12 17 89 ปี 3 9 12 
90 ปี 7 6 13 91 ปี 2 12 14 
92 ปี 3 9 12 93 ปี 3 4 7 
94 ปี 0 2 2 95 ปี 0 4 4 
96 ปี 1 1 2 97 ปี 0 1 1 
98 ปี 0 1 1 99 ปี 0 0 0 

100 ปี 1 0 1 
มากกว่า 
100 ปี 

2 1 3 

 ที่มา : ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
 
 ลักษณะภูมิประเทศของต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น     
ที่ราบลุ่ม  ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียว  สภาพดินเป็นกรดปานกลางและเป็นกรดจัด แหล่งน้ าส าคัญจากคลอง
ชลประทาน 3 สายหลัก คือ คลองระบายน้ าที่ 5  คลองส่งน้ าที่ 5 ซ้าย  คลองส่งน้ าที่ 6 ซ้าย จะอยู่คู่ขนานกัน
พาดผ่านพ้ืนที่ต าบลคลองห้า จากทิศเหนือไปทิศใต้  เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคและการเกษตร  
มีคลองระพีพัฒน์ที่สามารถผันน้ าเข้าสู่คลองระบายน้ าและคลองส่งน้ า มีสระเก็บน้ าพระราม 9  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเป็นแหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ส า คัญ เพ่ือส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่ท านาปรังและกิจกรรมการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง  ส่วนในช่วงฤดูน้ าหลากยังสามารถเก็บกักน้ าส่วนหนึ่งเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่
ตอนล่าง  อีกท้ังช่วยบรรเทาปัญหาน้ าเน่าเสียตามคลองและชุมชนบางแห่ง  โดยการปล่อยน้ าจากสระเก็บน้ า
ไปชะล้างเจือจางการเน่าเสีย และผลักดันให้น้ าเสียระบายออกไป       
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
ต าบลคลองห้า แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  16 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ท่ี 16 การแบ่ง

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและอง ค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ .ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มีจ านวน   16  หมู่บ้าน/เขตเลือกตั้ง   ประกอบด้วย
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  จ านวนเขตเลือกตั้งละ 2 คน  รวมเป็น  32 คน ต าบลคลองห้าได้
ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี   และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี  ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2563  โดยมีสถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นอ่ืน ๆ ที่จะพ้นจากต าแหน่ง ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากครบวาระ  ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ .ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  ยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป โดยให้มีจ านวน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 
3. สภาพทางสังคม 
          ตารางที่ 3 การศึกษา 

ระดับการศึกษา อบต. สพฐ. รวม 
ระดับก่อนประถมศึกษา  ประกอบด้วย 3 แห่ง - 3 แห่ง 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
    (หมู่บ้านเอื้ออาทร 5/1  หมู่ที่ 5) 

   

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
    (องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  หมู่ที่ 8) 

   

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า    
    (หมู่บ้านเอื้ออาทร 5/3  หมู่ที่ 14)    
ระดับประถมศึกษา  ประกอบด้วย - 4 แห่ง 4 แห่ง 
1.  โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บ ารุง)    
2.  โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร    
3.  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์    
4.  โรงเรียนวัดศิริจันทาราม    
ระดับมัธยมศึกษา  ประกอบด้วย - 1 แห่ง 1 แห่ง 
-  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 

   

 
ด้านสาธารณสุข จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดกับประชาชน  ได้แก่  โรคความดัน  เบาหวาน  โรคเอดส์                
โรคไข้เลือดออก  โรคมือ-ปาก-เท้า ในเด็ก  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  ฯลฯ  องค์การบริหาร   
ส่วนต าบลคลองห้าและหน่วยงานสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชมเห็นความส าคัญ  
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
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ด้านอาชญากรรม ต าบลคลองห้า  มีคดีอาญาฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ  คดีอาญา
ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว                
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรืองมีการป้องกันให้มีความป ลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยง  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  จุดบริการ  ในช่วงเทศกาล
ที่มีวันหยุดหลายวัน  เพื่ออ าน วยความสะดวกให้กับประชาชน  เป็นเรื่องท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 

ด้านยาเสพติด ปัจจุบันสถานการณ์เฝ้าระวังในภาพรวมของต าบลคลองห้า  มีการแพร่ระบาดในทุก
หมู่บ้าน  สถานการณ์เฝ้าระวังของต าบลคลอง ห้า  มีพื้นท่ีเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่หมู่ที่ 16  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
รอยต่อระหว่างต าบล  (คลองสี่ ,คลองหก ) และระหว่างจังหวัด (พระนครศรีอยุธยา )   สถานการณ ยาเสพติด  
ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก  ป จจุบันมีผูถูกจับกุมความผิดตาม พ .ร.บ.ยาเสพติดใหโทษได้ พนโทษออกมา
เป็นจ านวนมาก กลับออกมายังมีพฤติกรรมแบบเดิม  หรือบางคนเปลี่ยนสถานะจากผู้เสพเป็นผู้ค้ารายย่อย 

ด้านการสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  ได้ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส     ผู้พิการ  และครอบครัวผู้เดือดร้อนที่ประสบภัยสาธารณะต ามความเหมาะสม  
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  สนับสนุนครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ตาม
แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่ประชาชนร้องขอตามความเหมาะสม  เพ่ือพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 2,133 คน เป็นเงิน 16,604,400 บาท แบ่งเป็นช่วงอายุ ดังนี้ 
อายุ  60 – 69  ปี  จ านวน 1,405 คน  เป็นเงิน 10,116,000 บาท 
อายุ  70 – 79  ปี  จ านวน    501 คน  เป็นเงิน   4,208,400 บาท 
อายุ  80 – 89  ปี  จ านวน    185 คน  เป็นเงิน   1,776,000 บาท 
อายุ  90  ปี   จ านวน     42 คน  เป็นเงิน      504,000 บาท 

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน    297 คน  เป็นเงิน    3,496,800 บาท 
3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน     10 คน  เป็นเงิน        60,000 บาท 
 

4. ระบบบริการพื้นฐาน 
            ด้านการคมนาคมขนส่ง การคมนาคมทางรถยนต์ ต าบลคลองห้าอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาน คร (เขต
ดอนเมือง)   การเดินทางในปัจจุบันมีความสะดวกมาก  มีถนนสายหลักท่ีใช้เชื่อมต่อในการคมนาคมขนส่งคือ 
ถนนทางหลวงหมายเลข 9  และถนนทางหลวงหมายเลข  3214  ที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 3010  ซึ่งเป็นถนนสายเลียบคลองระบายน้ าที่ 5 ของต าบลคลองห้า   
           ด้านการไฟฟ้า  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  การจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนโดย
ปัจจุบันสามารถให้บริการได้เต็มจ านวนพื้นที่ท้ังหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  ด้านไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง )  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า เป็นผู้รับผิดชอบในการติ ดตั้ง ซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือให้แสงสว่างตามถนนสาธารณะ 
           ด้านการประปา  ข้อมูลระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่บ้านที่มีท่อประปาส่วนภูมิภาค (ท่อเมน)  ผ่าน 
มีจ านวน 14 หมู่บ้าน ข้อมูลระบบประปาบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  ได้ด าเนินกิจการประปา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538   ผลิตน้ าประปาบาดาลจากแหล่งน้ าใต้ดิน  และปัจจุบันประชาชนมีน้ าประปาบาดาลและ
ประปาส่วนภูมิภาค ใช้อุปโภคบริโภค 
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ที ่              สถานที ่ หมู่ที่ ขนาดปั๊ม 

ซับเมอร์ส (แรงม้า) 
ขนาด 
(ลบ.ม.) 

หมายเหตุ 

1 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงธัญบุรี 1 - 30 เลิกใช้งาน 
2 บ้านคุณอารัญ ทิพาพงษ์ผกาพันธ์ 1 15 30  
3 วัดแสวงสามัคคีธรรม 2 15 30  
4 บ้านคุณสุรินทร์  สาคร 4 15 30  
5 โรงเรียนคลองห้า 

(พฤกษชัฏราษฎร์บ ารุง) 
4 15 20  

6 อบต.คลองห้า 8 15 30  
7 วัดหัตถสารเกษตร 8 15 30  
8 บ้านคุณเล็ก แก่นเพ็ชร 

(ซอยสามัคคี) 
9 10 10  

9 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 10 15 30  
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

คลองห้า หมู่ที่ 13 
13 15 20  

11 บ้านคุณมานพ  สุขเกษม 14 15 30  
12 บ้านคุณอุดม  หมู่ที่ 15 15 15 30  
13 บ้านคุณวิเชียร  โตดี 16 15 30  
14 บ้านคุณวิเชียร  โตดี 16 15 20  
 
           ด้านโทรศั พท์ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลคลองห้า  มีการติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบพ้ืนฐาน               
โดยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  และท่ีติดตั้งโดยบริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อยละ  80  ของครัวเรือน       
มีโทรศัพทใ์ช้ในการติดต่อสื่อสาร  ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ในพื้ นที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเครื่องมือสื่อสาร  
จึงท าให้โทรศัพท์สาธารณะในพ้ืนที่ไม่มีให้บริการ 
 
5. ระบบเศรษฐกิจ 
            ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จะมีเป็นส่วนน้อยตาม
ชุมชนรอบนอก  ได้แก่  การท านา  ท าสวน  เลี้ยงสัตว์  เนื่ องจากการขยายตัวของพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและ
อุตสาหกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  พืชผัก  พืชสวน  มีการประมงคือการเลี้ยงปลา  และ
การเลี้ยงกบ  เพ่ือเศรษฐกิจ มีการประกอบการปศุสัตว์เพ่ือการค้าขายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  
มีจ านวนค่อนข้างน้อยม าก  เมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่จะเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร และ
บ่อปลาเพ่ือการบริโภคเองในครัวเรือน  และเหลือบางส่วนเพื่อจ าหน่ายปลีกย่อย   ส่วนด้านการท่องเที่ยว 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้ามีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญประกอบด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิท ยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช .)  หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  หออัครศิลปินแห่งชาติ  พิพิธภัณฑสถาน
กาญจนาภิเษก สระน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และ โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังนี้ 
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องค์การพิพิ ธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช .) ตั้งอยู่หมู่ที่  3  บริเวณเทคโนโลยีธานี มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 10,000 ตารางเมตร สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ อาคารออกแบบเป็นรูปลูกเต๋า ภายในพิพิธภั ณฑ์ฯ จัดแสดง
นิทรรศการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ 

ชั้นแรก จัดแสดงภาพ และผลงานนักวิทยาศาสตร์ การจ าลองลูกโลกขนาดใหญ่ 
ชั้นที่ 2 จัดแสดงหุ่นจ าลอง ลูซี่ ที่ท าจากฟอสซิล เป็นรูปเหมือนที่แสดงถึงการก าเนิดมนุษย์คนแรก 

ยานอวกาศ และมนุษย์อวกาศจ าลอง 
ชั้นที่ 3 เป็นอุโมงค์เงา และเรือนไม้ จัดแสดงในเรื่องของแสง 
ชั้นที่ 4 จัดแสดงพื้นฐาน และเทคโนโลยีในประเทศไทยลักษณะทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา นิเวศวิทยา 

การผลิตด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
ชั้นที่ 5 คือแสดงการแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ชั้นที่ 6 แสดงถึงภูมิปัญญาไทย 
 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในมหา

มงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงครองราชย์สมบัติครบ  50 ปี ในปี พ .ศ.
2539 กรมศิลปากรได้ท าการจัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นสิ่ง
อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 720.4 ล้านบาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า "หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช"   หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 75 
ไร่ อาคารก่อสร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ สมัยรัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่ ณ ต าบลคลองห้า อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร 4 ส่วน รวมพ้ืนที่ 20,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย 

อาคารส่วนที่ 1 อาคารเก็บเอกสารจดหมายเหตุ เป็นอาคาร 9 ชั้น มีพ้ืนที่ 6,000 ตารางเมตร 
อาคารส่วนที่ 2 อาคารให้บริการค้นคว้า มีพ้ืนที่ 4,500 ตารางเมตร 
อาคารส่วนที่ 3-4 อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการ             

ในพระราชด าริมีพ้ืนที่ 3,000 ตารางเมตร 
ลานเอนกประสงค์ เป็นส่วนจัดกิจกรรม มีพื้นท่ี 3,500 ตารางเมตร 
อาคารทั้ง 4 อาคารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติแห่งนี้ ทางกรมศิลปากรต้องการให้เป็นหอสมุด

จดหมายเหตุแห่งชาติที่สมบูรณ์ที่สุด ในการเก็บรวบรวมเอกสารส าคัญของชาติ เกี่ยวกับพ ระราชประวัติและ
พระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้เป็น
ศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

อ านวยประโยชน์ในการรวบรวมจัดเก็บจัดแสดง ให้บริการสืบค้น และอนุ รักษ์เอกสารที่เกี่ยวเนื่อง   
ในพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ  อาทิ พระราชหัตถเลขา พระบรมราโชวาท พระราชด ารัส พระราช
นิพนธ์ ภาพเขียนฝีพระหัตถ์ พระบรมฉายาลักษณ์ แถบบันทึกพระสุรเสียงฯลฯ ตลอดจนเอกสาร               
การด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ  

หอจดหมายเหตุแห่งชาติแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ให้ความรู้ และให้เยาวชนรุ่นหลังได้ซาบซึ้งถึงพระปรีชา
สามารถในการปกครองแผ่นดิน รวมถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระมหากษัตริย์ไทย      
ทุกพระองค ์
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หออัครศิลปินแห่งชาติ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต าบลคลองห้า ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2539 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อ        
วันจันทร์ที่ 17  พฤษภาคม 2553  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  เนื่อง
ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50  ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2539 เป็นศูนย์กลางจัดแสดงผลงานพระอัจฉริยภาพ
ด้านศิลปวัฒนธรรมในฐานะทรงเป็น “อัครศิลปิน ” และเพ่ือสนองพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ว่า  “ผลงานของศิลปินแห่งชาติเป็นมรดกทางศิลปะอั นล้ าค่าของชาติเป็น
เครื่องหมายแสดงอารยธรรมอันสูงส่งของชาติไทย ควรแก่การภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติจึงจ าเป็นต้องจัด
ท าเนียบขึ้นบัญชีอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติโดย
ส่วนรวมต่อไป” 

นอกจากนี้ ยังใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง เกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประวัติผลงานของศิลปินแห่งชาติ  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ตระหนัก        
ถึงคุณค่าความส าคัญและช่วยกันอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ด ารงอยู่สืบไป  อีกทั้งเป็นสถานที่
ส าหรับให้ศิลปินแห่งชาติได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ถ่ายทอดความรู้โดยจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ จ านวน 7  ห้อง 
บนพื้นที่ 3 ชั้น แยกเป็นห้องบริหาร 1 ห้อง ห้องนิทรรศการชั่วคราว 1 ห้อง ห้องนิทรรศการถาวร 5 ห้อง    
จัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของอัครศิลปิน จ านวน 2 ห้อง และนิทรรศการ
เผยแพร่ ประวัติ ผลงานของศิลปินแห่งชาติทุกท่าน จ านวน 3  ห้อง โดยใช้สื่อผสมที่ทันสมัย สื่อปฏิสัมพันธ์
หลายชนิด 

 
พิพิธภัณฑสถานกาญจนาภิเษก  สร้างข้ึนเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  

อดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปี พ .ศ. 2539  เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านชาติพันธุ์วิทยา ตั้งอยู่ ณ ต าบล
คลองห้า  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 305  ไร่  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ส าคัญ      
ยิ่งของพสกนิกรชาวไทย  กรมศิลปากรเป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง จึงได้อัญเชิญนามพระราชพิธีเป็นชื่อหน่วยงาน
นี้ว่า  "พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก" 

โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้านชาติพันธุ์วิทยานั้น ก าเนิดมาจากนโยบายของกรม
ศิลปากรที่ตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พ .ศ. 2504  ที่
มุ่งเน้นทางด้านการกระจายความเจริญจากเมืองไปสู่ชานเมือง  นับเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเฉพาะสาขาใน
ส่วนกลาง  ล าดับที่ 3 

นอกจากนี้ทางกรมศิลปากรได้จัดให้พิพิธภัณฑสถานเฉพาะด้านสาขาอ่ืน ๆ  ผนวกกับการสร้างอาคาร 
ของหน่วยงานอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ที่โยกย้ายออกจากกรุงเทพฯ มารวมอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน เพื่อเ ตรียม
จัดให้เป็นพ้ืนที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  เฉลิมพระเกียรติ ร .9 แหล่งเรียนรู้สหสาขาวิชาที่ครอบคลุมความรู้เรื่องที่
เกี่ยวกับคนไทยทั้งศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์วิทยาและธรรมชาติวิทยา เพื่อเอ้ืออ านวยประโยชน์การเรียนรู้      
แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยียน  เป็นบทน าการเดินทางท่องเที่ยวและศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 

ภายในพ้ืนที่โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก จึงมีพิพิธภัณฑ์และหน่วยงานด้าน     
การอนุรักษ์ อยู่ร่วมกันหลายหน่วยงาน  อาทิ  หอจดหมายแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9  หออัครศิลปิน 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิ ทยา  เป็นต้น  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษกสามารถให้ความรู้แก่
นักเรียน  หรือผู้ที่สนใจได้ในรูปแบบของนิทรรศการสัญจรตามสถานศึกษา และศูนย์กลางชุมชน  พร้อมสื่อ   
การเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัตถุ โบราณวัตถุจ าลอง ภาพสไลด์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บรรยา ย และ    
ในปี พ.ศ.2548  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษกเปิดให้บริการในส่วนของศูนย์ข้อมูลโบราณวัตถุและ
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ศิลปวัตถุ  ซึ่งจะมีการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผา ผ้า อาวุธ  เครื่องใช้          
ในการเกษตร เป็นต้น จ านวนมากกว่า 10,000  รายการในรูปแบบของคลังเปิด 

 
สระน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เดิมที่ดินบริเวณโครงการสระเก็บน้ าพระราม 9  

เป็นพื้นที่สงวนไว้ใช้ในราชการของกรมประชาสงเคราะห์  กรมแรงงาน และกรมการศึกษานอกโรงเรียน  มี
สภาพเป็นที่ลุ่มและใช้ท านา  ในช่วงฤดูแล้งพื้นที่บริเวณดังกล่าว ขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตรและการ
อุปโภคบริโภค  ที่ดินมีสภาพค่อนข้างรกร้าง มีต้นหญ้าและวัชพืชขึ้นอยู่เต็ม  พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างและมี
บ้านเรือนราษฎรปลูกอาศัยอยู่ตามแนวริมคลองด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของพ้ืนที่ 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2523  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรั ฐมนตรีในสมัยนั้นน าเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ  เฝ้าทูลละอองธุลี 
พระบาท ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน  เพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินของส่วนราชการที่จับจองไว้
และยังมิได้ท าประโยชน์ในเขตอ าเภอคลองหลวง และอ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 3,032ไร่  เพื่อ
ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างแหล่งเก็บน้ าอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ตามพระราชด าริ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด าริให้ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.)  และกรมชลประทานร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ด าเนินการก่อสร้างแหล่งน้ าเก็บน้ าเอนกประสงค์ในเขตที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีการที่เหมาะสม  เพราะเม่ือแหล่ง
เก็บน้ าแห่งนี้ด าเนินการเสร็จแล้ว  จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนบางส่วนในเขตจังหวัดปทุมธานี  
ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร  และท่ีส าคัญจะเป็นแหล่งเก็บน้ าต้นทุนขนาดใหญ่  เพ่ือส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่  
ท านาปรังและกิจกรรมการเกษตรบริเวณดังกล่าวในช่วงฤดูแล้ง  น าน้ าที่เหลือจากกิจกรรมด้านการเกษตร    
ไปบรรเทาน้ าเน่าเสียตามคลองและชุมชนบางแห่ง  ในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมห านคร  นอกจากนั้นในช่วง
ฤดูน้ าหลากยังสามารถเก็บกักน้ าส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ตอนล่างได้อีกด้วย 

ต่อมาเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2532 คณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายที่ดินดังกล่าวในนามมูลนิธิชัยพัฒนา  ส าหรับด าเนินโ ครงการสระเก็บน้ าพระราม 9  ซึ่งเริ่มท าการ
ก่อสร้างในปี 2534  และแล้วเสร็จเก็บกักน้ าตั้งแต่ปี 2538  ต่อมาได้มีการก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณโดยรอบสระเก็บน้ าพระราม 9 หลังจากท าการก่อสร้างโครงการสระเก็บน้ าพระราม 9  
ประกอบด้วย สระเก็บน้ าขนาดใหญ่ จ านวน 2 แห่ง เนื้อที่รวม 2,580 ไร่  ได้แก่ สระเก็บน้ าที่ 1 พ้ืนที่ประมาณ 
790 ไร่ ความจุประมาณ 6 ล้าน ลบ .ม. เพ่ือรับน้ าจากคลองระบายน้ ารังสิต 6  ส่วนสระน้ าที่ 2  มีพ้ืนที่
ประมาณ 1,790 ไร่  ความจุประมาณ 11.1  ล้านลบ.ม. รองรับน้ าจากคลองรังสิต 5 

 
โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดปทุมธานี ซึ่งรับผิดชอบ

ด าเนินงานโดยกรมทรัพยากรธรณี  เป็นโครงการหนึ่งใน 12  โครงการ ตามแผนการจัดตั้งสถาบัน
ศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายเป็นราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ  50  ปี เพื่อให้
พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างที่ส าคัญทางธรณีวิทยา  ซึ่งประชาชนชาวไทย
สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยา  อันมีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตข องมนุษย์และการ
พัฒนาประเทศ กรมทรัพยากรธรณี ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ 4 ชั้นครึ่ง โดยอาคารพิพิธภัณฑ์ได้
สร้างเสร็จเมื่อปี  2543  ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ   419.5  ล้านบาท  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดสร้าง
และพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเ กียรติเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
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จัดตั้งพิพิธภัณฑ์  และเหมาะสมกับการเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาแห่งแรกในประเทศไทย        
ได้จัดท าแผนแม่บทการบริหารและจัดการพิพิธภัณฑ์ รวมถึงออกแบบรายละเอียดการจัดแสดงนิทรรศการ  
ด าเนินการจัดแสดง ตลอดจนจัดหาวัสดุอุ ปกรณ์ต่าง ๆ  เพ่ือให้พิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะเปิด
ให้บริการโดยจัดให้มีพิธีเปิดทดลองระบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
ปทุมธานี  ในวันที่ 6 พฤษภาคม  2554  จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมพีระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครกุมารี  
เสด็จแทนพระองค์ทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2555 

 
 ด้านอุตสาหกรรม ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  ได้มีการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจมีการด าเนินการด้านอุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  โดยมีจ านวนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า จ าแนกตามกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ดังนี้ 
 1.  กิจการเกี่ยวกับการบริการ    จ านวน 42  แห่ง 
 2.  กิจการเกี่ยวกับไม้     จ านวน   1  แห่ง 
 3.  กิจการเกี่ยวกับปิโตเลียม ถ่านหิน สารเคมี  จ านวน 49  แห่ง 
     (จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง, ก๊าชหุงต้ม) 
 4.  กิจการเกี่ยวกับโลหะ หรือแร่    จ านวน 10  แห่ง 
 5.  กิจการอื่น ๆ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุดใช้แล้ว 
      หรือเหลือใช้      จ านวน 16  แห่ง 
 6.  กิจการเกี่ยวกับการเกษตร    จ านวน   3  แห่ง 
 8.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรกล หรือเครื่องกล     จ านวน 20  แห่ง 
 
           ด้านแรงงาน การประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือ เกษตรกรรม
และค้าขาย การประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา  ท าสวนกล้วย  ท าไร่ข่า  ตะไคร้ฯลฯ 
 

6. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
            การนับถือศาสนาประชาชน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  95 ของจ านวนประชากรทั้งหมด
ในเขตพ้ืนที่โดยมีสถานประกอบพิธีทางศาสนาที่อยู่ในภายใ นเขตต าบล คือ วัดแสวงสามัคคีธรรม  วัดหัตถสาร
เกษตร และวัดศิริจันทาราม ส าหรับประเพณีและงานประจ าปีที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีท าบุญตักบาตรวันปีใหม่ 
(เดือนมกราคม )  ท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  ประเพณีสงกรานต์ (เดือนเมษายน )  ท าบุญเลี้ยงพระ 
รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ  ประเ พณีจุดลูกหนู (เดือนเมษายน )  ท าบุญตักบาตร  และมีการแข่งขันการจุดลูกหนู  
ประเพณีแห่เทียนพรรษา (เดือนกรกฎาคม )  แห่เทียนพรรษาน าถวายวัดต าบล  ประเพณีลอยกระทง (เดือน
พฤศจิกายน )  จัดประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง  ส่วน ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่นคือ การท าลูกหนู  
เพ่ือใช้ในประเพณีจุดลูกหนู 

ประเพณี “ลูกหนู ”  คือ การเล่นแข่งขันลูกหนูจะจัดให้มีในงานศพของพระภิกษุเท่านั้น  ซึ่งชาว
ปทุมธานีถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีสืบต่อกันมา “ลูกหนู”  เป็นวัตถุท่ีประกอบขึ้นด้วยกรรมวิธีที่ช านาญ
ของช่างพื้นถิ่น  ด้วยการใช้ดินระเบิดชนิดเดียวกับดอก ไม้เพลิงท าเป็นรูปคล้ายจรวดหรือบั้งไฟของชาวอีสาน  
ตัวลูกหนูท าด้วยล าไม้ไผ่ขนาดใหญ่  ยาวประมาณสองปล้องครึ่ง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  12 เซนติเมตร  
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หรือบางทีก็ท าด้วยไม้เนื้อแข็งกลึงเป็นรูปทรงกระบอก  เจาะข้างในให้กลวง ข้างในกระบอกอัดดินปืนเข้าไปให้
แน่น  แล้วอุดหัวอุดท้ายด้วยดินเหนียว และเจาะรูตรงกลางให้พอดี  ส าหรับติดสายชนวนไว้จุดไฟให้ลามเข้าไป
ไหม้ดินปืนในกระบอก  พอไฟกระทบดินปืนในกระบอกจะเกิดระเบิดเป็นเปลวเพลิงพุ่งออกมาจากรูท้าย
กระบอก  ดูคล้ายดอกไม้ไฟด้วยความแรงของดินระเบิด  จะขับดันตัวกระบอกลูกหนูให้วิ่งไปข้างห น้า  ตาม
ลวดสลิงที่ขึงไว้โดยเร็ว  เพราะตัวลูกหนู   ผูกติดไว้กับลวดสลิง  ระหว่างที่ลูกหนูวิ่งจะมีเสียงดัง  น่าตื่นเต้นเป็น
ที่น่าดูมาก  เมื่อลูกหนูวิ่งไปสุดลวดสลิง จะพุ่งเข้าชนปราสาท  ซึ่งตั้งอยู่ห่างประมาณ  40 เมตร ถ้าของใครโดน
จุดที่ส าคัญของปราสาท ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดไว้ก็จะได้รับรางวัล 

 
สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
สินค้าภายใต้โครงการ  OTOP  นวัตวิถี  เช่น  ขนมไทย  หมี่กรอบ  ผักปลอดสารพิษ  น้ าพริกเผา  

พริกแกง  ข้าวไรซ์เบอร์รี่  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตการเกษตร  กระเป๋าผ้า  ของใช้และของตกแต่ง         
ที่ท าจากผ้า  เป็นต้น 

 
7. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ต าบลคลองห้าเป็นพื้นที่ต้องมีการจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค  โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งในภาคการเกษตร  แหล่งน้ าที่ส าคัญในต าบล ได้แก่  น้ าจากผิวดิน  และน้ าบาดาล 

น้ าผิวดิน   ได้แก่  คลองและสระเก็บน้ า ต าบลคลองห้า  มีคลองชลประทานที่ส าคัญที่สุดคือ  
คลองระบายน้ าที่ 5  ซึ่งเปรียบเสมือน เส้นเลือดใหญ่ของต าบลที่พาดผ่านจากทิศเหนือไปทิศใต้หล่อเลี้ยงพ้ืนที่ทุก
หมู่บ้าน  นอกจากนี้ยังมีคลองส่งน้ าที่ 5 ซ้าย  ที่อยู่คู่ขนานทางด้านทิศตะวันออก  และคลองส่งน้ าที่ 6 ซ้าย  ที่อยู่
คู่ขนานทางด้านทิศตะวันตก   เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  และการเกษตร  มีคลองระพีพัฒน์     
ที่สามารถผันน้ าเข้าสู่คลองระบายน้ า และคลองส่งน้ า  และมีสระเก็บน้ าพระราม 9  อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  เป็นแหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่มีความส าคัญ  เพื่อส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่ท า นาปรังและกิจกรรม
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  ส่วนในช่วงฤดูน้ าหลาก  ยังสามารถเก็บกักน้ าส่วนหนึ่งเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในเขตพ้ืนที่ตอนล่าง  อีกท้ังช่วยบรรเทาปัญหาน้ าเน่าเสียตามคลองและชุมชนบางแห่ง  โดยการปล่อย
น้ าจากสระเก็บน้ าไปชะล้างเจือจางการเน่าเสีย  และผลักดันให้น้ าเสียระบายออกไป 

น้ าบาดาล   ต าบลค ลองห้า มีน้ าบาดาลในหมู่บ้านต่าง ๆ  ถูกน ามาใช้  เนื่องจากมีระบบ
น้ าประปาส่วนภูมิภาคไม่ทั่วถึง  ซึ่งในอนาคตอาจเกิดปัญหาการทรุดตัวของดินในพ้ืนที่ 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
      ตารางท่ี 3.1. สถานภาพของผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 
เพศท่ี 3 เพศทางเลือก 

 
188 
212 

0 

 
47.00 
53.00 

0 
รวม 400 100 

2. อายุ   
ต่ ากว่า 20 ปี 23 5.75 
21 – 30 ปี 66 16.50 
31 – 40 ปี 86 21.50 
41 – 50 ปี 77 19.25 
51 – 60 ปี 98 24.50 
61 ปีขึ้นไป 50 12.50 

รวม 400 100.00 
3. ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 61 15.25 
มัธยมศึกษาตอนต้น 116 29.00 
อนุปริญญา  143 35.75 
ปริญญาตรี 57 14.25 
ปริญญาโท 21 5.25 
อ่ืน ๆ 2 0.50 

รวม 400 100.00 
4. อาชีพ   

รับจ้างทั่วไป 77 19.25 
เกษตรกร 102 25.5 
ค้าขาย 103 25.75 
ข้าราชการ 40 10.0 
พนักงานบริษัท 73 18.25 
อ่ืน ๆ 5 1.25 

รวม 400 100.00 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
5. รายได้   

ต่ ากว่า 5,000 บาท 35 8.75 
5,001-10,000 บาท 55 13.75 
10,001-15,000 บาท 104 26.0 
15,001-20,000 บาท 116 29.0 
20,001-30,000 บาท 81 20.25 
30001 ขึ้นไป 9 2.25 

รวม 400 100.00 
6. งานที่เข้ามีติดต่อขอรับบริการ   
    งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย   100 25.00 
    งานขออนุญาตก่อสร้าง  100 25.00 
    งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา 100 25.00 
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 100 25.00 

รวม 400 100.00 
7. ท่านเคยมาขอรับบริการงานในข้อ 6 กี่ครั้งต่อปี 

น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี 
3-5 ครั้งต่อปี 
มากกว่า 5 ครั้งต่อปี 

 
260 
48 
92 

 
65.00 
12.00 
23.00 

รวม 400    100.00 
 

จากตารางที ่3.1. พบว่าข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ดังนี้ 
 เพศ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 212 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.00 เพศชาย จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00 
 อาย ุกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อายุ 51–60 ปี ปี  จ านวน 
98  คนคิดเป็นร้อยละ 24.50 รองลงมาคือ อาย ุ31–40  ป จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ  21.50 อายุ 41–50 
ปี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ  19.25 อายุต่ ากว่า 21–30 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50  61 ปี
ขึ้นไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  12.50 และอายุต่ ากว่า 20 ปี  จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ  5.75 
ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา
อนุปริญญา จ านวน  143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้น   จ านวน  116 คน      
คิดเป็นร้อยละ 29.00 ประถมศึกษา จ านวน  61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25  ปริญญาตรี  จ านวน  57 คน      
คิดเป็นร้อยละ 14.25 ปริญญาโท  จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25  และอ่ืน ๆ  จ านวน  2 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 0.50 ตามล าดับ 
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 อาชีพ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย จ านวน  
103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร  จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ  25.50 รับจ้าง
ทั่วไป จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25  พนักงานบริษัท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 และอาชีพ
อ่ืนๆ  จ านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 
 รายได้ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใ หญ่มีรายได้ 15,001–
20,000 บาท  จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ  29.00  รองลงมาคือ 10,001–15,000 บาท จ านวน 104 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.00 รายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน   81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 รายได้ 5,001–
10,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75  รายได้ต่ ากว่า 5,000 จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75   
และรายได้  -30,001 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.25 ตามล าดับ  
 งานที่มาติดต่อขอรับบริการ กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบถามผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการ  งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย  จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25  งานขออนุญาตก่อสร้าง 
จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25  งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25  และ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
 จ านวนครั้งที่มาขอรับบริการต่อปี  กลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้รับบริการและตอบแบบสอบ ถาม 
ส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการน้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี มีจ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือ 
มาขอรับบริการ  3-5 ครั้งต่อปี มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 มาขอรับบริการ  5 ครั้งต่อปี มีจ านวน 
92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 ตามล าดับ 
 
3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการในองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลคลองห้า ในภาพรวม 
ตารางท่ี 3.2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
                 ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ในภาพรวม จ าแนกตามด้าน 
 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

n = 400 ระดับ         
ความพึงพอใจ X S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.31 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.32 มากที่สุด 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.83 0.32 มากท่ีสุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 0.33 มากที่สุด 

รวม 4.83 0.20 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  3.2. พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้าในภาพรวม จ าแนกตามด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 

เมื่อพิจารณาจ าแนกรายด้าน  พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน  โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.85 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.84 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 3.3  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
                  ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ในภาพรวมจ าแนกตามงาน 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ        
ต่อการให้บริการ 

n = 400 ระดับ          
X S.D. ความพึงพอใจ 

งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย   4.84 0.20 มากที่สุด 
งานขออนุญาตก่อสร้าง  4.85 0.19 มากที่สุด 
งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา 4.79 0.22 มากที่สุด 
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.85 0.17 มากที่สุด 

รวม 4.83 0.20 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  3.3. พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า ในภาพรวมจ าแนกตามงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 

เมื่อพิจารณาจ าแนกรายงาน  พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน            
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานขออนุญาต
ก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.85 รองลงมาคือ งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.84 งานขอติดตั้ง
มิเตอร์น้ าประปา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ตามล าดับ 
 
3.4 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้า จ าแนกตามงานที่ผู้รับบริการมาติดต่อ 

1)  ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้า ในงานที่ 1 งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย   
 
ตารางท่ี 3.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ในงานที ่1 งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย   
                  ภาพรวม 
 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

n = 400 ระดับ         
ความพึงพอใจ X S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.80 0.35 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.79 0.58 มากที่สุด 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.90 0.20 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.87 0.31 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.20 มากที่สุด 
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จากตารางที่  3.4. พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้าในงานรับช าระค่าขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดย
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.90 
รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 และด้านคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3.5  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจขอ งประชาชนผู้รับบริการต่อ

การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ในงานที ่1 งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย  ใน
รายด้าน 

 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ต่อการให้บริการ 
n = 100 ระดับ         

ความพึงพอใจ X S.D. 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ        
   1.1  มีป้าย หรือผังล าดับแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.84 0.36 มากที่สุด 
   1.2  การให้บริการมีข้ันตอนชัดเจน ไม่ซับซ้อน 4.79 0.40 มากที่สุด 
   1.3  มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง  4.79 0.40 มากที่สุด 
   1.4  ระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน 4.81 0.39 มากที่สุด 
   1.5  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ  4.77 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.35 มากที่สุด 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
  2.1 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.84 0.36 มากที่สุด 

   2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ พร้อม
ให้บริการ  

4.78 0.44 มากที่สุด 

   2.3 เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  4.75 0.43 มากที่สุด 
   2.4 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่ง

ตอบแทน 
4.81 0.39 มากที่สุด 

 2.5 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ท างานถูกต้อง สมบูรณ์  4.79 0.43 มากที่สุด 
รวม 4.79 0.35     มากที่สุด 

3. ด้านคุณภาพการให้บริการ     
3.1  ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ  4.93 0.25 มากที่สุด 
3.2  ท่านได้รับการบริการที่ตรงต่อเวลา  4.90 0.30 มากที่สุด 
3.3  ท่านได้รับการบริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 4.90 0.30 มากที่สุด 
3.4 ท่านได้รับการบริการที่สมบูรณ์ 4.89 0.31 มากที่สุด 
3.5 ท่านได้รับการบริการที่ถูกต้อง  4.88 0.32 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.26 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการ 

n = 100 ระดับ 
ความพึงพอใจ X S.D. 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
4.1  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน 
      เข้าใจง่าย 

4.87 0.33 มากที่สุด 

4.2  สถานที่มีความสะอาด  ระเบียบเรียบร้อย  4.88 0.32 มากที่สุด 
4.3  มีที่นั่งเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ 4.87 0.33 มากที่สุด 
4.4  มีห้องน้ าที่สะอาด เพียงพอต่อการให้บริการ 4.87 0.33 มากที่สุด 
4.5  มีที่จอดรถเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ 4.88 0.32 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.31 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  3.5. พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า ในงานที่ 1 งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ   ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน   
จ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ มีป้าย หรือ ผังล าดับแสดง
ขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ ระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับ
กิจกรรม /สภาพงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81 การให้บริการมีข้ันตอนชัดเจน ไม่ซับซ้อน  และมีการให้บริการ
เป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ  4.79 ส่วนมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.77 ตามล าดับ 

 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน   สามารถ
จ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบ
ข้อซักถามได้เป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.84 รองลงมาคือ  เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ พร้อม
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.78 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ท างานถูกต้อง สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79 
และเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ตามล าดับ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน สามารถจ าแนก
ระดับความพึงพอใ จเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้  ได้รับบริการที่ตรงตามความ
ต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 รองลงมาคือ ได้รับการบริการที่ตรงต่อเวลา และได้รับการบริการด้วยความเสมอ
ภาค เป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.90 ได้รับการบริการที่สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89   ได้รับการบริการที่
ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ตามล าดับ  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน  สามารถจ าแนก
ระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ สถานที่มีความสะอาด  ระเบยีบ
เรียบร้อย และมีที่จอดรถเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน   4.88 รองลงมาคือ มีป้ายข้อความ
บอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เข้าใจง่าย  มีที่นั่งเพียงพอส าหรับ  ผู้มารับบริการ  และมีห้องน้ าท่ี
สะอาด เพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.87 ตามล าดับ 
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 2) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คลองห้า ในงานที่ 2 งานขออนุญาตก่อสร้าง  
 
ตารางท่ี 3.6. แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ  
                 การใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าในงานที่ 2 งานขออนุญาตก่อสร้าง  
                 ภาพรวม 
 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

n = 400 ระดับ         
ความพึงพอใจ X S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.92 0.21 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.85 0.30 มากที่สุด 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.82 0.31 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.79 0.37 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.19 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  3.6. พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า งานขออนุญาตก่อสร้าง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน สามารถ
จ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้   ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุ ด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.92 รองลงมาคือ  ด้านคุณภาพการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 3.7  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตร ฐานระดับความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้าในงานที่ 2 งานขออนุญาตก่อสร้าง รายด้าน 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการ 

n = 100 ระดับ         
ความพึงพอใจ X S.D. 

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ        
1.1 มีป้าย หรือผังล าดับแสดงขั้นตอนการให้บริการ       

อย่าง ชัดเจน 
4.97 0.17 มากที่สุด 

   1.2  การให้บริการมีข้ันตอนชัดเจน ไม่ซับซ้อน 4.94 0.27 มากที่สุด 
   1.3  มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง  4.84 0.36 มากที่สุด 
   1.4  ระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/ 
         สภาพงาน 

4.92 0.27 มากที่สุด 

   1.5  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ  4.94 0.23 มากที่สุด 
รวม 4.92 0.21 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3.7 (ต่อ 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการ 

n = 100 ระดับ         
ความพึงพอใจ X S.D. 

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
   2.1 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.92 0.307 มากที่สุด 
   2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 
        พร้อมให้บริการ  

4.82 0.41 มากที่สุด 

   2.3  เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  4.83 0.37 มากที่สุด 
   2.4  เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
         ไม่ขอสิ่งตอบแทน 

4.87 0.36 มากที่สุด 

   2.5 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ท างานถูกต้อง สมบูรณ์  4.81 0.39 มากที่สุด 
รวม 4.85 0.30 มากที่สุด 

3. ด้านคุณภาพการให้บริการ     
3.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ  4.74 0.44 มากที่สุด 
3.2  ท่านได้รับการบริการที่ตรงต่อเวลา  4.87 0.33 มากที่สุด 
3.3  ท่านได้รับการบริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 4.77 0.52 มากที่สุด 
3.4  ท่านได้รับการบริการที่สมบูรณ์ 4.87 0.33 มากที่สุด 
3.5 ท่านได้รับการบริการที่ถูกต้อง  4.84 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.82 0.31 มากที่สุด 
4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

4.1  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์
ชัดเจน 

      เข้าใจง่าย 

4.83 0.37 มากที่สุด 

4.2  สถานที่มีความสะอาด  ระเบียบเรียบร้อย  4.85 0.38 มากที่สุด 
4.3  มีที่นั่งเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ 4.75 0.520 มากที่สุด 
4.4  มีห้องน้ าที่สะอาด เพียงพอต่อการให้บริการ 4.75 0.50 มากที่สุด 
4.5  มีที่จอดรถเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ 4.77 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.31 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  3.7. พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า ในงานที่ 2 งานขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ   ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่ สุดทุกด้าน   
สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้  มีป้ายหรือผังล าดับ
แสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.97 รองลงมาคือ การให้บริการมีข้ันตอนชัดเจน 
ไม่ซับซ้อน  และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  4.94 ระยะเวลาการให้บริการที่



38 
 

 
 

เหมาะสมกับกิจกรรม /สภาพงาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.92 และมีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน- หลัง        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ   ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน สามาร ถจ าแนก
ระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้  คือ ได้รับการบริการที่ตรงต่อเวลา  
และได้รับการบริการที่สมบูรณ์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ    4.87 รองลงมาคือ  ได้รับการบริการที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.84   ได้รับการบริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.77 และได้รับบริการที่ตรงตาม
ความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ตามล าดับ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน   สามารถ
จ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้ อยได้ดังนี้  คือ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า 
ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.87 เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ พร้อมให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.82 และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ท างานถูกต้อง สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ตามล าดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุ กด้าน สามารถจ าแนก
ระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ สถานที่มีความสะอาด  ระเบียบ
เรียบร้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 มีที่จอดรถเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.77 ส่วนมีที่นั่ง
เพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ  และมีห้องน้ าที่สะอาด เพียงพอต่อการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ  4.75 
ตามล าดับ 
 

3) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้า ในงานที่ 3 งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา 
 
ตารางท่ี 3.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ในงานที่ 3 งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา ภาพรวม 
 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

n = 400 ระดับ         
ความพึงพอใจ X S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.81 0.33 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.77 0.36 มากที่สุด 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.78 0.37 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.35 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.22 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  3.8 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้าในงานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ประชาชนผู้ รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน สามารถ
จ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้   ด้านกระบวนการขั้นตอน
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การให้บริการ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81 รองลงมาคือ  ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าที ่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ตามล าดับ 
ตารางท่ี 3.9  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ในงานที่ 3 งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา รายด้าน 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
n = 100 ระดับ         

ความพึงพอใจ X S.D. 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ        

1.1 มีป้าย หรือผังล าดับแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน 4.91 0.32 มากที่สุด 
   1.2  การให้บริการมีข้ันตอนชัดเจน ไม่ซับซ้อน 4.78 0.48 มากที่สุด 
   1.3  มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง  4.86 0.34 มากที่สุด 
   1.4  ระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน 4.78 0.46 มากที่สุด 
   1.5  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ  4.72 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.81 0.33 มากท่ีสุด 
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
   2.1 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.79 0.43 มากที่สุด 
   2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ พร้อม

ให้บริการ  
4.78 0.54 มากที่สุด 

   2.3  เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  4.82 0.47 มากที่สุด 
   2.4  เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่ง

ตอบแทน 
4.73 0.48 มากที่สุด 

   2.5 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ท างานถูกต้อง สมบูรณ์  4.72 0.47 มากที่สุด 
รวม 4.77 0.36     มากที่สุด 

3. ด้านคุณภาพการให้บริการ     
3.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ  4.78 0.41 มากที่สุด 
3.2 ท่านได้รับการบริการที่ตรงต่อเวลา  4.77 0.42 มากที่สุด 
3.3  ท่านได้รับการบริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 4.78 0.41 มากที่สุด 
3.4 ท่านได้รับการบริการที่สมบูรณ์ 4.79 0.45 มากที่สุด 
3.5 ท่านได้รับการบริการที่ถูกต้อง  4.77 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.37 มากที่สุด 
 4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

4.1 มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน   
     เข้าใจง่าย 

4.81 0.41 มากที่สุด 

      4.2  สถานที่มีความสะอาด  ระเบียบเรียบร้อย  4.84 0.36 มากที่สุด 
4.3  มีที่นั่งเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ 4.86 0.40 มากที่สุด 
4.4  มีห้องน้ าที่สะอาด เพียงพอต่อการให้บริการ 4.78 0.41 มากที่สุด 
4.5  มีที่จอดรถเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ 4.78 0.41 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.22 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3.9. พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า ในงานที่ 3 งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน    
สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้   มีป้ายหรือผังล าดับ
แสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.91 รองลงมาคือ มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับ
ก่อน-หลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.86 การให้บริการมีข้ันตอนชัดเจน  ไม่ซับซ้อน  และระยะเวลาการให้บริการ       
ที่เหมาะสมกับกิจกรรม /สภาพงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.78 และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ตามล าดับ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้า น  
สามารถจ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ เจ้าหน้าที่เป็น    
ผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ พร้อม
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.78 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ท างานถูกต้อง สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ตามล าดับ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน  สามารถ
จ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ ได้รับการบริการที่
สมบูรณ์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.79 รองลงมาคือ ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ และได้รับการบริการด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ได้รับการบริการที่ตรงต่อเวลา และได้รับการบริการที่ถูกต้อง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ตามล าดับ 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน  สามารถ
จ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ มีที่นั่งเพียงพอส าหรับผู้มารับ
บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.86 รองลงมาคือ สถานที่มีความสะอาด ระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.84 มี
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เข้าใจง่าย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81 มีห้องน้ าที่สะอาด 
เพียงพอต่อการให้บริการ และมีท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ตามล าดับ 

4) ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองห้า ในงานที่ 4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ตารางท่ี 3.10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ    
                   มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ในงานที่ 4 งานป้องกันและ 
                   บรรเทาสาธารณภัย ภาพรวม 

ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ 

n = 400 ระดับ         
ความพึงพอใจ X S.D. 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.87 0.31 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.85 0.28 มากที่สุด 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.83 0.30 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.86 0.29 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.17 มากที่สุด 
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จากตารางที่  3.10 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้าในงานที่ 4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน สามารถ
จ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้   คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.86 
ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3.11 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
                 ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ในงานที่ 4 งานป้องกันและ 
                  บรรเทาสาธารณภัย รายด้าน 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
n = 100 ระดับ         

ความพึงพอใจ X S.D. 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ        
   1.1 มีป้าย หรือผังล าดับแสดงขั้นต อนการให้บริการอย่าง

ชัดเจน 
4.89 0.31 มากที่สุด 

   1.2 การให้บริการมีข้ันตอนชัดเจน ไม่ซับซ้อน 4.87 0.36 มากที่สุด 
   1.3  มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง  4.86 0.34 มากที่สุด 
   1.4  ระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/ 
         สภาพงาน 

4.88 0.35 มากที่สุด 

   1.5   มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ  4.84 0.36 มากที่สุด 
รวม 4.87 0.31 มากที่สุด 

2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่    
   2.1 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.84 0.46 มากที่สุด 
   2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ 
        พร้อมให้บริการ  

4.94 0.23 มากที่สุด 

   2.3 เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  4.83 0.37 มากที่สุด 
   2.4 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  
        ไม่ขอสิ่งตอบแทน 

4.83 0.37 มากที่สุด 

   2.5 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ท างานถูกต้อง สมบูรณ์  4.83 0.37 มากที่สุด 
รวม 4.85 0.285     มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3.11 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ต่อการให้บริการ 

n = 100 ระดับ         
ความพึงพอใจ X S.D. 

3. ด้านคุณภาพการให้บริการ     
3.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ  4.79 0.40 มากที่สุด 
3.2  ท่านได้รับการบริการที่ตรงต่อเวลา  4.81 0.39 มากที่สุด 
3.3  ท่านได้รับการบริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 4.87 0.33 มากที่สุด 
3.4  ท่านได้รับการบริการที่สมบูรณ์ 4.83 0.47 มากที่สุด 
3.5 ท่านได้รับการบริการที่ถูกต้อง  4.84 0.42 มากที่สุด 

รวม 4.83 0.30 มากที่สุด 
4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    

4.1  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์
ชัดเจน 

      เข้าใจง่าย 

4.87 0.33 มากที่สุด 

4.2  สถานที่มีความสะอาด  ระเบียบเรียบร้อย  4.88 0.32 มากทีสุ่ด 
4.3  มีที่นั่งเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ 4.79 0.49 มากที่สุด 
4.4  มีห้องน้ าที่สะอาด เพียงพอต่อการให้บริการ 4.91 0.35 มากที่สุด 
4.5  มีที่จอดรถเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ 4.86 0.34 มากที่สุด 

รวม 4.85 0.17 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 3.11. พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองห้า ในงานที่ 4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน   
สามารถจ าแนกระดับความพึ งพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้  คือ มีป้ายหรือ      
ผังล าดับแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 รองลงมาคือ ระยะเวลาการให้บริการ
ที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 การให้บริการมีข้ันตอนชัดเจน  ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.87 การให้บริการมีข้ันตอนชัดเจน ไม่ซับซ้อน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86   มีการน าเทคโนโลยีมาใช้      
ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่   ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน   สามารถ
จ าแนกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ พร้อมให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบ
ข้อซักถามได้เป็นอย่างดี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน  และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ท างาน
ถูกต้อง สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ตามล าดับ 
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ด้านคุณภาพการให้บริการ  ประชาชนผู้รับบริการมีค วามพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน  สามารถจ าแนก
ระดับความพึงพอใจเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ ได้รับการบริการด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 รองลงมาคือ  ได้รับการบริการที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ได้รับการ
บริการที่สมบู รณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ได้รับการบริการที่ตรงต่อเวลา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และได้รับ
บริการที่ตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ตามล าดับ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน  สามารถจ าแนก
ระดับความพึงพอใจเรียง ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังนี้  มีห้องน้ าที่สะอาด เพียงพอต่อการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 รองลงมาคือ สถานที่มีความสะอาด ระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88   
มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เข้าใจง่าย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 มีที่จอดรถเพียงพอ
ส าหรับผู้มารับบริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 มีที่นั่งเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 
ตามล าดับ 
 
3.5 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้า ในภาพรวมและรายด้าน 
 
ตารางท่ี 3.12  แสดงค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ องค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองห้า ในภาพรวมจ าแนกตามด้าน  
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อ

การให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ ค่า 

 X (ร้อยละ) คะแนน 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.85 97.00 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 96.40 10 
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 4.83 96.60 10 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 96.80 10 

รวม 4.83 96.60 10 
 

จากตารางที่  3.12 พบว่า ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชา ชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  96.60
ประเมินคะแนนได้ 10 คะแนน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  
โดยเรียงล าดับค่าร้อยละจากมากท่ีสุดไปหาน้อยได้ดังนี้ 

2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  มีค่าร้อยละ 97.00 ประเมิน
คะแนนได้ 10 คะแนน 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 มีค่าร้อยละ 96.80 ประเมินคะแนนได้ 10 
คะแนน   

4. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 มีค่าร้อยละ 96.60 ประเมินคะแนนได้ 
10 คะแนน  
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5. ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 มีค่าร้อยละ  96.40 ประเมินคะแนนได้ 10 
คะแนน 

3.6 ผลการวิเคราะห์ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจ าแนกตามงาน             
ที่ประชาชนผู้รับบริการติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  

 
ตารางท่ี 3.13 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองห้า ในภาพรวมจ าแนกตามงาน  
 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานที่

ให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ ค่า 

 X (ร้อยละ) คะแนน 

งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย   4.84 96.80 10 

งานขออนุญาตก่อสร้าง  4.85 97.00 10 

งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา 4.79 95.80 10 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.85 97.00 10 
รวม 4.83 96.60 10 

 
จากตารางที่  3.13 พบว่า ประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการให้บริการงานต่าง ๆ  จ าแนก

ตามงานท่ีให้บริการ โดยเรียงล าดับร้อยละความพึงพอใจจากมากท่ีสุดไปหาน้อย ได้ดังนี้  
1. งานขออนุญาตก่อสร้าง ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  

97.00 ประเมินคะแนนได้ 10 คะแนน 
2. งานป้องกันและบร รเทาสาธารณภัย ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 97.00 ประเมินคะแนนได้ 10 คะแนน 
3. งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 96.80 ประเมินคะแนนได้ 10 คะแนน 
4. งานขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 95.80 ประเมินคะแนนได้ 10 คะแนน 

3.7 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ท าให้การประสานงานสะดวก 
รวดเร็ว  รวมทั้งมีอุปกรณ์วั ดไข้ เจลล้างมือ ในการสร้ างความม่ันใจความปลอด ภัยจากโควิด ของผู้มาติดต่อ
ราชการ 
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3.8 ข้อเสนอแนะจากคณะผู้วิจัย 
1. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ควรส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

กรณีเร่งด่วน กรณีเหตุด่วนเหตุร้าย และเป็นการสื่อสา ร 2 ทาง เพ่ือจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งเป็นการลดความขัดแย้งระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้ ากับประชาชน เช่น การน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน การสร้างแพลตฟอร์ม อาทิ Traffy Fondue รวมทั้งท าให้ทราบเหตุการ ณ์
ร้องเรียนจากประชาชน และประชาช นสามารถติดตามความก้าวหน้าของการร้องเรียนว่าได้รับการแก้ไข
อย่างไร  

2. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ควรส่งเสริมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ด้านต่าง ๆ อาทิ การก าจัดขยะมูลฝอย หรือการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ิมข้ึน  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ควรส่งเสริมสนับสนุนหรือใช้มาตรการให้ประชาชนได้มีการคัด
แยกขยะอย่างจริงจัง เพื่อ เพ่ิมรายได้ของประชาชน และลดรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า ใน
การก าจัดขยะมูลฝอย 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@ 
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แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี
 
 

  
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านตามความเป็นจริง 
 
1.  เพศ  ชาย   หญิง  

2.  อายุ   ต่ ากว่า 20 ปี   21--30 ปี   31-40 ปี 
   41-50 ปี   51-60 ปี   61 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น 
   อนุปริญญา   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท   อ่ืนๆ ................................. 

4.  อาชีพ   รับจ้างทั่วไป   ข้าราชการ 
    เกษตรกร   พนักงานบริษัท 
   ค้าขาย   อ่ืน ๆ  
5.  รายได้ต่อเดือน   ต่ ากว่า 5,000  บาท   5,001 - 10,000  บาท 
   10,001 - 15,000 บาท   15,001 - 20,000 บาท 
   20,001  บาทข้ึนไป  
 
 6.  งานที่ท่านมาติดต่อขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 งานรับช าระค่าขยะมูลฝอย 
 งานขออนุญาตก่อสร้าง 
 ขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
7.  ท่านเคยมาขอรับบริการงานในข้อ  6 กี่ครั้งต่อปี   
             น้อยกว่า  3  ครั้งต่อปี    
             3-5  ครั้งต่อปี    
             มากกว่า  5 ครั้งต่อป ี
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ  
ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นโดยใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจมากที่สุด     
 1 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด   4  หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก  
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย  5  หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด  
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  
 

ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ     1 2 3 4 5 
   1.1  มีป้าย หรือผังล าดับแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน      
   1.2  การให้บริการมีข้ันตอนชัดเจน ไม่ซับซ้อน      
   1.3  มีการให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง       
   1.4  ระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน      
   1.5  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ       
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 1 2 3 4 5 
   2.1 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี      
   2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ พร้อมให้บริการ       
   2.3  เจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ       
   2.4  เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ขอสิ่งตอบแทน       
   2.5 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ท างานถูกต้อง สมบูรณ์        
3. ด้านคุณภาพการให้บริการ  1 2 3 4 5 

3.1 ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ       
3.2  ท่านได้รับการบริการที่ตรงต่อเวลา       
3.3  ท่านได้รับการบริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม      
3.4  ท่านได้รับการบริการที่สมบูรณ์      
3.5 ท่านได้รับการบริการที่ถูกต้อง       

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1 2 3 4 5 
4.1  มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เข้าใจง่าย      
4.2  สถานที่มีความสะอาด  ระเบียบเรียบร้อย       
4.3  มีที่นั่งเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ      
4.4  มีห้องน้ าทีส่ะอาด เพียงพอต่อการให้บริการ      
4.5  มีที่จอดรถเพียงพอส าหรับผู้มารับบริการ      

 
ส่วนที่  3  ปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ   
    โปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ง. 
ภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
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