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ค าน า 
 

รายงานวิจัยเรื่องความสุขของชุมชนและความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการจาก

องค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จัดท าข้ึนเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก

องค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้า และศึกษาระดับความสุขของชุมชนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล

บางเป้า เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้ามีข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบวิธีวิจัย 

สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งประเมินความสุขของชุมชนเพื่อสามารถ

น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

ต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ได้ด าเนินการวิจัยโดยได้รับความ

ร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์และจัดท ารายงานให้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางเป้า ได้แก่ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และนโยบายที่จะพัฒนางานบริการ บุคลากร

ภายในที่จัดหาข้อมูลพื้นฐานในการวิจัย และที่ส าคัญคือ ประชาชนผู้รับบริการที่ได้เสียสละเวลาให้

ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง มหาวิทยาลัยฯ จึงขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มา ณ โอกาสนี้ 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ ตรัง 
 กันยายน 2556 

 

 



 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การวิจัยเรื่องความสุขของชุมชนและความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการจาก

องค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลบางเป้า และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล

บางเป้าในด้านต่าง ๆ ที่ ก.พ.ร. ก าหนด โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้บริการที่พักอาศัยหรือมีสถานที่ตั้ง

ของหน่วยงานอยู่ภายในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า จ านวน 380 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับบริการเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อยู่ในช่วงวัยกลางคนช่วงต้น 

(36-45 ปี) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา/เทียบเท่า มากกว่าครึ่ง

ประกอบอาชพรับจ้างทั่วไป และมีรายได้อยู่ในช่วง 5,001-10,000 บาท ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็น

ประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่ขอรับบริการโดยมาติดต่อที่ส านักงาน และมากกว่าครึ่งใช้เวลารอรับบริการ

ไม่เกินครึ่งช่ัวโมง 

ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้รับบริการรวม 5 งาน คือ 1) งานด้านสาธารณูปโภค 2) 

งานด้านการรับช าระภาษี 3) งานด้านสวัสดิการสังคม 4) งานด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

และ5) งานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 โดยงานด้านการรับช าระภาษี มีระดับความพึงพอใจสูง

ที่สุด รองลงมาตามล าดับคือ งานด้านสวัสดิการและสังคม งานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม งานด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และงานด้านสาธารณูปโภค และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุดถึงต่ าที่สุดเรียงตามล าดับคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านหลักธรรมาภิบาล  

ระดับความสุขของชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของความพึงพอใจเท่ากับ 

71.00 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีสุขภาวะ มีระดับความสุขสูงที่สุด รองลงมาคือ ชุมชนมี

การบริหารจัดการชุมชนดี เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมีประชาธิปไตย

และหลักธรรมาภิบาล ส่วนข้อที่ต่ าที่สุด คือ การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล 

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เสนอให้พัฒนาคุณภาพของน้ าประปา

เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน มีจ านวนมากที่สุด ควรปรับปรุงเรื่องไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าดับบ่อย และแสง



 
 

สว่างข้างทาง ควรมีการจัดต้ังถังขยะและจัดเก็บขยะตามครัวเรือนให้บ่อยข้ึน ควรปรับปรุงเรื่องถนน

ขรุขระ และอยากให้มีลูกระนาดบนถนนเพื่อช่วยลดความเร็ว และประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรม

เกี่ยวกับกีฬาส าหรับเยาวชนให้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความสุขในชุมชน มีการเสนอให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนงดการซื้อ

สิทธ์ิขายเสียง รองลงมาคือ ควรดูแลเยาวชน และมีมาตรการในการป้องกันยาเสพติด ควรมีการ

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน และควรดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของคนในชุมชน  



ง 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารที่มตี่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเป้า 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจ าปงีบประมาณ 2556 

ตาราง ก สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกตามงานบริการ 
งานบริการ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจ 

แปลผล 

งานบรกิารด้านสาธารณูปโภค 3.95 0.19 79.00 มาก 
งานบรกิารด้านการรบัช าระภาษี                          4.16 0.23 83.20 มาก 
งานบรกิารด้านสวัสดิการสงัคม 4.08 0.23 81.60 มาก 
งานบริการด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ    3.97 0.21 79.40 มาก 
งานบริการด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม   

4.01 0.22 80.20 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.05 0.23 81.00  มาก 
 

ตาราง ข สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกตามดา้น 
ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละของ
ระดับความ
พึงพอใจ 

แปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.09 0.35 81.80 มาก 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้ริการ 4.22 0.41 84.40 มากที่สุด 
ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 3.96 0.42 79.20 มาก 
ด้านหลักธรรมาภิบาล 3.94 0.34 78.80 มาก 

ภาพรวม 4.05 0.23 81.00  มาก 
  

 
 

 ……………………………………………………. 

 (นายกนกศักดิ์  เอื้ออสิระวิมล) 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ ตรัง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 รักษาการแทนหัวหน้าโครงการวิจัย 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

หลักการและเหตผุล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 14 ว่าด้วยการปกครอง

ส่วนท้องถ่ินมาตรา 283 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล

และจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน และย่อมมีความเป็นอิสระในการ

ก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และ

มีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและ

ประเทศเป็นส่วนร่วมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความ

เข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 นั้น ยังได้ก าหนดให้การปฏิบัติของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและ

ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนเช่นกัน ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่

ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ เกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความ

สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง

สม่ าเสมอ 

นอกจากนั้นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา

เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน ภายใต้หลักการที่ยึดความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้าง

ภูมิคุ้มกัน มุ่งการพัฒนาที่สมดุลและมีการบูรณาการทุกมิติทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย แนวคิดการพัฒนาสู่ความ

พอเพียงดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการรวมตัวเรียนรู้และขยายเครือข่ายการพัฒนาอย่างกว้างขวางมั่นคง 

และต่อมาได้เป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคมที่ส าคัญในการร่วมก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์หลัก

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ให้มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” โดยยังคง

ยึดแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่มีคน

เป็นศูนย์กลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประเทศให้สามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการ
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เปลี่ยนแปลงและความผันผวนของกระแสโลกาภิวัฒน์ทั้งด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ

เศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็น

เป็นสุขร่วมกัน” ซึ่งนอกจากครอบคลุมทุกมิติของการด ารงชีวิตและแนวปฏิบัติของปัจเจกบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทยอย่างกว้างขวางแล้ว ยังขยายไปสู่การวัด ในด้านจิตใจ คุณธรรม 

จริยธรรม ความถูกต้องดีงามต่างๆ ด้วย  

 ดังนั้นคณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อ

ประชาชน อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสุขในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1.เพื่อศึกษาระดับความสุขของชุมชน 

 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการและการบริหารงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในด้านต่าง ๆ ที่ ก.พ.ร. ก าหนด ได้แก่ 

  2.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 

  2.2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

  2.3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

  2.4 ความพึงพอใจด้านความเช่ือมั่นเกี่ยวกับการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติ

ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ขอบเขตการศกึษา 

1. การศึกษาความสุขของชุมชนและความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ ซึ่งมุ่งศึกษาขอบเขตเนื้อหาดังนี้ 

1.1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ได้แก่ เพศอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และระดับรายได้ 

1.2. ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ ได้แก่ ประเภทงานบริการที่ใช้บริการ ประเภทผู้ใช้บริการ 

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ และระยะเวลารอรับบริการ 

1.3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดไว้ ได้แก่ 

1.3.1. กระบวนการ / ข้ันตอนในการบริการ 
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1.3.2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1.3.3. สิ่งอ านวยความสะดวก 

1.3.4. ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ความเสมอภาคไม่เลือก

ปฏิบัติ ความโปร่งใส ฯลฯ 

1.4. ความสุขของชุมชน ได้แก่ 

1.4.1. การมีสุขภาวะ 

1.4.2. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม 

1.4.3. ครอบครัวอบอุ่น 

1.4.4. การบริหารจัดการชุมชนดี 

1.4.5. การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล 

1.4.6. เป็นชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล 

2. ศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยใช้บริการด้านต่าง ๆ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีครัวเรือน

หรือสถานที่ท างานต้ังอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3. ขอบเขตประชากรประชากรที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ เป็นกลุ่มประชากรต้องมีที่พักอาศั ยหรือ

สถานที่ตั้งของหน่วยงานอยู่ภายในเขตบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

3.1. ประชาชนผู้มารับบริการ 

3.2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

3.3. หน่วยงานภาครัฐที่มาขอรับบริการ 

3.4. หน่วยงานเอกชนที่มาขอรับบริการ 

4. กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 

กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจครั้งนี้จะสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้แผนการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะ

เป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้วิธีคอนวีเนียนแซมปลิง (Convenience Sampling) 

โดยค านวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น95% ความผิดพลาดไม่เกิน5%โดยใช้สูตรค านวณ

ขนาดตัวอย่าง 

n = 1 / [(4e2 / Z2) + (1 / N)] (ศิริชัยพงษ์วิชัย, 2549) ซึ่งประกอบด้วย 

4.1.1. ประชาชนที่เคยมารับบริการและ/หรือ 

4.1.2. ผู้แทนหน่วยงานราชการ/เอกชนและ/หรือ 

4.1.3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินผู้ให้บริหาร 
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นิยามศพัท์เฉพาะ 

1. ผู้รับบริการหมายถึงประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ

ส่วนราชการผู้ให้บริการ)  หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับบริการจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

2. การให้บริการหมายถึงการให้บริการในภาระงานต่างๆขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินณจดุบรกิาร 

3. ความพึงพอใจหมายถึงการแสดงความรู้สึกของผู้มาขอใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประกอบด้วยกระบวนการข้ันตอนการให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

สิ่งอ านวยความสะดวกและหลักธรรมาภิบาล 

4. ความสุข  หมายถึง  ความสมดุลของความรู้สึกภายในของประชาชน ความสบายกายสบายใจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเป็นการรู้สึกที่ได้รับปัจจัยในการ

ด ารงชีวิตอย่างเพียงพอท าให้เกิดรู้สึกพึงพอใจสบายกายสบายใจสะดวกไม่มีห่วงไม่กังวลเป็น

สภาพจิตปกติของแต่ละคนซึ่งถือเป็นความรู้สึกที่เป็น“ความสุข” 

5. คุณภาพชีวิตหมายถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่ได้รับการตอบสนองตามความ

ต้องการในด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างรายได้และอาชีพ การพัฒนาหมู่บ้านและและชุมชน การจัด

สวัสดิการ และการได้รับการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

 1.  สามารถน าผลการวิจยัเพื่อใช้เปน็ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.  เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการให้บริการแก่ประชาชน 

 3.  เป็นแนวทางในการส่งเสริมความสุขของชุมชนเพื่อน ามาซึ่งการสร้างกระบวนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 



5 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่องความสุขของชุมชนและความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหาร

ส่วนท้องถ่ินในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีรวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้าในการวิจัยโดยน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

2. แนวคิดและทฤษฎีการให้บริการ 

3. แนวคิดและทฤษฎีด้านความสุข 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎคีวามพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าความ

พึงพอใจหมายถึงชอบใจถูกใจตามที่ต้องการ” 

Wolman อ้างถึงใน ภณิดา ชัยปัญญา (2541: 11) กล่าวว่า“ความพึงพอใจหมายถึง

ความรู้สึกมีความสุขที่ได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย (Goal)ความต้องการ (Need) หรือ

แรงจูงใจ (Motivation)” 

ใจหมายถึง“แรงจูงใจของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนความต้องการข้ันพื้นฐาน” 

วิรุฬ พรรณเทวี อ้างถึงใน ประภาพันธ์ พลายจันทร์  (2546: 5) ได้ให้ความหมายของ

ความหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร“หากคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี

ก็จะมีความพึงพอใจมากแต่หากบุคคลไม่พงึพอใจหรอืผดิหวังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวัง

ไว้ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับว่าสิ่งที่ตนต้ังใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยเพียงใด” 

กาญจนา อรุณสุขรุจี อ้างถึงในประภาพันธ์ พลายจันทร์ (2546: 5) กล่าวถึงความพึงพอใจว่า

“เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การที่เราจะทราบ

ว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตได้โดยการแสดงออกที่มคีวามซับซอ้นและต้องมีสิง่เร้าที่

ตรงตามความต้องการของบุคคลจึงจะท าให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ” 
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ทรงศักดิ์ เตชาชาญ (2542: 12-13) กล่าวว่า“ความพึงพอใจคือความรู้สึกที่ดีความรู้สึกรัก

ชอบและสุขใจหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้นๆซึ่งถ้าบุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดแล้วก็จะมี

ผลท าให้อุทิศแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพื่อจะมอบให้แก่สิ่งนั้นๆ” 

ฟิลิปคอตเลอร์ (1997: 40) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า“ความพึงพอใจคือระดับ

ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดจากการเปรียบเทยีบระหว่างการรับรู้คุณค่าที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการกับ

ความคาดหวังก่อนที่จะใช้หรือได้รับสินค้าหรือบริการนั้นๆ” 

ริชาร์ต โอลิเวอร์ อ้างถึงใน James G. Bames (2001: 52) ได้ให้ความหมายของความพึง

พอใจว่า“เป็นการตอบสนองผู้บริโภคที่สมหวังอาจเป็นสินค้าหรือการบริการที่มีระดับความสมหวังซึ่ง

อาจเป็นความสมหวังที่มีระดับต่ าหรือระดับสูง” 

ชริณี เดชจินดา (2530)  กล่าวว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี

ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรอืปจัจยัต่างๆทีเ่กีย่วข้องความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับ

การตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความ

ต้องการหรือจุดมุ่งหมายน้ันไม่ได้รับการตอบสนอง 

 อัจฉนา โทบุญ (2534)  ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจว่าความพึงพอใจเป็นเรื่อง

เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกและทัศนะของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจซึ่งจะปรากฏออกมา

ทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการท ากิจกรรมต่างๆของบุคคล 

 พิน คงพูล  (2529)กู๊ด(Good.1973) และโวลแมน (Wolman.1973) ได้ให้ความหมาย

คล้ายคลึงกันกล่าวคือความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจหรือมีเจตคติที่ดีของบุคคล

ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งด้านวัตถุและจิตใจซึ่ง

จะก่อให้บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมนั้นและรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย 

 Shelly (1975)  สรุปว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์คือความรู้สึกใน

ทางบวกและความรู้สึกทางลบความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆกล่าวคือเป็นความรู้สึก

ที่มีระบบย้อนกลับความสุขสามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีกดังนั้นจะ

เห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกเป็นทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดข้ึนแล้วจะท าให้เกิดความสุข

ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่สลบัซบัซอ้นและความสขุนี้จะมผีลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สกึทางบวกอื่นๆ

โดยที่ความรู้สึกทางลบความรู้สึกทางบวกและความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบ

ความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่าระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อ

ระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ  
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Linder – Pelz (อ้างในธวัชชัยวัฒนาธนกิจ, 2543) กล่าวว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หมายถึงการที่บุคคลแต่ละคนมีการประเมินผลการดูแลสุขภาพอนามัยด้านต่างๆไปในทางบวก 

MangelsDorff (อ้างในระพีพรค ายา,2543) กล่าวว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการถือได้ว่า

เป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ใช้ส าหรับวัดคุณภาพของการให้บริการพยาบาลดังนั้นอาจกล่าวได้โดยสรุปว่า

ความพึงพอใจของผู้รับบริการหมายถึงความรู้สึกของผู้รับบริการที่ได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ

อนามัยด้านต่างๆจนกระทั่งคลายความเครียดลงหรือหมดไปซึ่งถือว่าเป็นตัวช้ีวัดที่ดีอย่างหนึ่งส าหรับ

ใช้วัดคุณภาพของการให้บริการ 

นอกจากนี้นักการตลาดส่วนใหญ่ได้นิยามความหมายของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ออกเป็น2 นิยามดังนี ้

1. ความหมายที่ยึดสถานการณ์การซื้อเป็นหลักให้ความหมายว่า“ความพึงพอใจเป็นผลที่

เกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินสิ่งที่ได้รับภายหลังสถานการณ์การซื้อสถานการณ์หนึ่ง”มัก

พบใช้ในงานวิจัยการตลาดที่เน้นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ 

2. ความหมายที่ยึดประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเป็นหลักให้ความหมายว่า

“ความพึงพอใจเป็นผลที่เกิดข้ึนเนื่องจากการประเมินภาพรวมทั้งหมดของประสบการณ์

หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรอืบริการในระยะเวลาหนึ่ง”หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง

ว่า“ความพึงพอใจ”หมายถึงการประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือ

บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง” 

เนื่องจากความพึงพอใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้น

ค่อนข้างจะมีผู้ศึกษากันอย่างกว้างขวางในองค์ประกอบด้านต่างๆ (Allport 1935 อ้างใน สุวนิช ศิลา

อ่อน  2538) ได้แก่ 

1. องค์ประกอบด้านความรู้สึก(Affective component)เป็นลักษณะทางความรู้สึกหรือ

อารมณ์ของบุคคลองค์ประกอบทางความรู้สึกนี้มี 2 ลักษณะคือความรู้สึกทางบวกได้แก่

ชอบพอใจเห็นใจและความรู้สึกทางลบได้แก่ไม่ชอบไม่พอใจกลัวรังเกียจ 

2. องค์ประกอบด้านความคิด(Cognitive component) เป็นการที่สมองของบุคคลรับรู้

และวินิจฉัยข้อมูลต่างๆที่ได้รับเกิดเป็นความรู้ความคิดเกี่ยวกับวัตถุบุคคลหรือ

สภาพการณ์ข้ึนองค์ประกอบทางความคิดเกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติ

ออกมาว่าถูกหรือผิดดีหรือไม่ดี 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) เป็นความพร้อมที่จะกระท า

หรือพร้อมที่จะตอบสนองต่อที่มาของทัศนคติ 
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ดังนั้นความพึงพอใจจึงเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สกึของทศันคติซึ่งไม่จ าเป็นต้องแสดงหรอื

อธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้กล่าวโดยสรุปแล้วความพึงพอใจเป็นเพียงปฏิกิริยาด้านความรู้สึก 

(Reactionary feeling)ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น (Stimulant) ที่แสดงผลออกมา (Yield) ในลักษณะ

ของผลลัพธ์สุดท้าย(Final outcome)ของกระบวนการประเมิน (Evaluative process) โดยบ่งบอก

ถึงทิศทางของผลการประเมิน (Direction of Evaluative result) ว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวก 

(Positive direction)หรือทิศทางลบ (Negative direction)หรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ (Non-

reaction) ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นนั้นก็ได้ 

ลักษณะของความพึงพอใจในการบริการเป็นพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของบุคคลที่

เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงในสถานการณ์การบริการซึ่ง

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดข้ึนโดยมีองค์ประกอบ

ของความพึงพอใจในการบริการ 2 ประการคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการและคุณภาพของบริการ 

(จิตตินนท์ เดชะคุปต์2543.หน้า 18-19) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าจะมีผู้ให้ความหมายของค าว่า“ความพึงพอใจ”แตกต่างกันออกไปแต่

พอสรุปได้ว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใด

เรื่องหนึ่งในเชิงการประเมินค่าบุคคลจะมีความรู้สึกรักชอบยินดีและมีความสุขเมื่อได้รับผลจาก

กิจกรรมนั้นหรือเมื่อกิจกรรมนั้นๆบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของตนเอง 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ทฤษฎีความพึงพอใจเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจจากการศึกษาสามารถ

สรุปทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจที่น่าสนใจได้ดังนี้ 

1. ทฤษฎีปัจจัยภูมิคุ้มกันและจูงใจ (Motivation-Hygiene theory) ของเฟรดริกเฮอร์

ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) (Frederick Herzberg, 1959 อ้างถึงใน อารี เพชรผุด, 

2530: 113) สาระส าคัญของทฤษฎีนี้คือ 

1.1. ความต้องการของมนุษย์ที่จะหลีกเลี่ยงความไม่สบายต่างๆและความเจ็บปวด 

(Animalistic needs) สิ่งเหล่าน้ีเรียกว่าปัจจัยภูมิคุ้มกัน (Hygiene factors) 

1.2. ความต้องการที่จะเจริญเติบโตและพัฒนาด้านจิตความต้องการนี้จะสัมพันธ์กับ

สาระของงานเช่นความสามารถสิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการที่เรียกว่าMotivator 

และเมื่อเกิดข้ึนย่อมท าให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ 
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2. ทฤษฎีของรูม (Vroom’s theory)  (Victor H. Vroom, 1964 อ้างถึงใน อารี เพชรผุด, 

2530: 17) สาระส าคัญของทฤษฎีนี้คือบุคคลจะถูกกระตุ้นให้ท าอะไรนั้นเกิดจากสิ่งที่จะ

น าไปสู่ความพึงพอใจหรือสนองความต้องการของเขาและความต้องการนั้นเป็นสิ่งของ 

จากการศึกษาของ Parasuramanและคณะ (1991: 39-48) พบว่าการที่จะวัดความพึงพอใจ

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ส าหรับการให้บริการของธุรกิจโรงแรมและที่พักนั้นสิ่งที่ลูกค้า

คาดหวังในข้ันพื้นฐานพบว่าได้แก่เรื่องความสะอาดความปลอดภัยและการที่พนักงานให้ความส าคัญ

แก่ลูกค้า 

Chris Ryan (1995:  88) กล่าวว่าคุณภาพในการให้บริการไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะภายในบริบท

ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพเท่านั้นแต่ควรจะเกิดจากการจัดการสภาพแวดล้อมมากกว่าดังนั้นจึง

เป็นไปได้ว่าถึงแม้ผู้ให้บริการได้ให้การบริการอย่างตั้งใจแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้ากลับประสบ

ความล้มเหลวเนื่องจากผู้ประกอบการยังขาดการเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้านั่นเองหรือ

ในอีกสถานการณ์หนึ่งอาจกล่าวได้ว่าถึงแม้ฝ่ายบริหารจะเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแต่

อาจเข้าใจหรือประเมินระดับความสามารถของพนักงานที่ให้บริการลูกค้าผิดไปนอกจากนี้Lewis และ

Klein (1987: 33-38) ยังพบว่าฝ่ายบริการมักจะประเมินระดับของการให้บริการที่ลูกค้าต้องการสูง

เกินไปแต่บางครั้งกลับประเมินความส าคัญของลูกค้าในด้านปัจเจกบุคคล(Individual)  ต่ าเกินไปเช่น

ความต้องการความเงียบสงบและความเป็นมิตรของพนักงานที่ให้บริการเป็นต้น 

จากการศึกษางานวิจัยของSalehและ Ryan (1991: 324-325) เกี่ยวกับการบริหารงาน

โรงแรมของแคนาดาได้สนับสนุนงานวิจัยของ Chris Ryan และ Lewis กับ Klein พบว่าการรับรู้

ข้อมูล (Perception) ระหว่างฝ่ายบริหารกับลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรมมีความแตกต่างกันถึง 5 

ประการและยังพบว่าความพึงพอใจของลกูค้าจะสงูสดุต่อเมือ่มีองค์ประกอบด้านการบริการที่สัมผัสได้

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและต่ าสุดเมื่อมีองค์ประกอบทางด้านการตอบโต้และองค์ประกอบเกี่ยวกับการ

เอาใจเขามาใส่ใจเราเข้ามาเกี่ยวข้องงานวิจัยช้ินนี้ยังสนับสนุนงานวิจัยอีกหลายช้ินที่ว่าการจัดการที่

ง่ายที่สุดของหน่วยงานด้านการบริการจะมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่จับต้องหรือสัมผัสได้แต่

การจัดฝึกอบรมและประเมินผลการท างานของพนักงานที่ให้บริการในหน่วยงานของตนเองเป็นสิ่งที่

ยากกว่ามาก 

สรุปหลักการแนวคิดและสาระที่น าไปใช้ในการศึกษาได้แก่ 

1) ความพึงพอใจของลูกค้ามีลักษณะเป็นนามธรรม การวัดความพึงพอใจ ของลูกค้าจึงท า

ได้ยาก จ าเป็นต้องใช้วิธีการวัดทางอ้อมหลายวิธี เช่น การสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม 

เป็นต้น 
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2) ระดับความพึงพอใจของลูกค้าสามารถก าหนดได้โดยใช้แนวคิดทางทฤษฎี เช่น ระดับ 5, 

4, 3, 2, 1 เป็นต้น 

3) ความหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้าสามารถก าหนดได้โดยใช้แนวคิดทาง

ทฤษฎี เช่น ระดับ 5 หมายถึง ลูกค้ามีความพึงพอใจสินค้าและบริการนั้น ๆ มากที่สุด 

เป็นต้น 

4) การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็น

งานส าคัญของผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องตระหนักอยู่เสมอไม่เพียงแต่การปรับปรุงคุณภาพ

ของ สินค้าและการบริการเท่านั้น 

5) การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจ าเป็นต้องรับฟังสิ่งที่ลูกค้าก าลังบอกหรือสิ่งที่ลูกค้า 

ให้ความคิดเห็นเนื่องจากลูกค้าให้ความคิดเห็นตรงกับความรู้สึกของตนเองและปรารถนา

จะได้รับการตอบสนองมากกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้หรือปรารถนาจะได้รับสินค้าและการ

บริการที่มีคุณภาพมากกว่าเดิม 

6) ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลที่ส าคัญยิ่งต่อการมาใช้บรกิารซ้ าอีก หากลูกค้าไม่พอใจย่อม

ไม่กลับมาใช้บริการ และไปใช้บริการของคู่แข่งขันแทน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผลก าไรของ

ธุรกิจอย่างแน่นอน 

7) ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่แสดงออกให้ทราบได้ คือ  ความภักดี (Loyalty) ต่อ

องค์กรไม่เปลี่ยนใจไปใช้บริการของคู่แข่งขัน การสร้างความภักดีให้เกิดในตัวลูกค้าเป็น

หน้าที่ของพนักงานผู้ให้บริการทุกคน โดยเฉพาะพนักงานที่ให้บริการตรงแก่ลูกค้า เช่น 

พนักงานบริการ ส่วนหน้าของโรงแรม เป็นต้น 

 

ระดับของความพึงพอใจของผู้รับบริการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 

1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวังเป็นการแสดงความรู้สึกยินดีมีความสุขของ

ผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่เช่นลูกค้าไปรับประทาน

อาหารที่ร้านอาหารมีช่ือแห่งหนึ่งและไม่ผิดหวังที่อาหารอร่อยและบริการรวดเร็วหรือ

ลูกค้าเดินทางด้วยรถไฟถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยตรงตามก าหนดเวลาเป็นต้น 

2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง  เป็นการแสดงความรู้สึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจ

ของผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการที่เกินความคาดหวังที่มีอยู่ เช่น ลูกค้าเติมน้ ามันรถที่

สถานีบริการน้ ามันแห่งหนึ่ง พร้อมกับได้รับบริการตรวจเครื่องยนต์และเติมลมฟรี หรือ
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ลูกค้าไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งและได้รับรางวัลพิเศษโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

เพราะเป็นลูกค้ารายที่ก าหนดให้รับรางวัล เป็นต้น  

ส าหรับความไม่พึงพอใจเป็นการแสดงความรู้สึกขุ่นข้องใจอารมณ์ไม่ดีเนื่องจากไม่ได้รับบริการตรงกับ

ความคาดหวังเช่นผู้ใช้บริการต้องรอคอยการให้บริการเป็นเวลานานจึงท าให้ไม่อยากเข้ามารับบริการ

เป็นต้น 

แนวคดิและทฤษฎกีารใหบ้รกิาร 

ความหมายของการบริการ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2525: 463) ได้ให้ความหมายของการ

บริการไว้ว่า“การปฏิบัติรับใช้การให้ความสะดวกต่างๆ” 

Silverstroและ Johnston (1990: 121) ได้กล่าวว่า“การบริการจะใช้กับอุตสาหกรรมที่ท า

ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคและประโยชน์ของธุรกิจ” 

พิษณุ จงสถิตวัฒนา และคณะ (2528: 279)ได้ให้ความหมายของการบริการว่า“กจิกรรมหรอื

ผลประโยชน์ใดๆที่กลุ่มหนึ่งสามารถยื่นให้อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่สามารถจับต้องได้และไม่เป็นผลของการ

เป็นเจ้าของสิ่งใดๆซึ่งผลผลิตอาจเกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีตัวตนหรือไม่ก็ได้เช่นห้องพักของโรงแรมการ

ท่องเที่ยวเป็นต้น” 

 สมชาติ กิจยรรยง (2537: 42-43) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า“การบริการเป็น

กระบวนการของการปฏิบัติงานเพื่อผู้อื่นให้ได้รับความสุขความสะดวกหรือความสบาย” 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  (2541:  210) กล่าวถึงความหมายของการบริการว่า“การ

บริการเป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองตอบความต้องการของลูกค้า” 

Philip Kotler (1997: 467) กล่าวว่า“การบริการหมายถึงกิจกรรมหรือการปฏิบัติการใดๆที่

กลุ่มบุคคลหนึ่งสามารถน าเสนอให้อีกกลุ่มบุคคลหนึ่งซึ่งไม่สามารถจับต้องได้และไม่ได้ส่งผลของความ

เป็นเจ้าของสิ่งใดทั้งนี้การกระท าดังกล่าวอาจไม่รวมหรือรวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวตนได้” 

โดยสรุปการบริการหมายถึงกิจกรรมที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้จัดข้ึนเพื่อตอบสนองความ

ต้องการและความจ าเป็นของลูกค้าและลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมีความพึงพอใจเกิดเป็น

ความสุขปิติยินดี 
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แนวคิดเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

 ความหมายของ“การบริการประชาชน” 

 การบริการแก่ประชาชนคือการให้บริการโดยรัฐบาลแก่ประชาชนในลักษณะที่เรียกว่า“การ

บริการสาธารณะ (Public service)”ซึ่งมีผู้ให้ค าจ ากัดความว่าหมายถึงกิจกรรมหรือกิจการที่อยู่ใน

ความอ านวยการหรือในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าข้ึนเพื่อสนองความต้องการของ

ประชาชนผู้มาใช้บริการโดยจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับความพึง

พอใจสูงสุด (most satisfactory service) 

องค์ประกอบของการบริการ 

การบริการมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายซึ่งต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและ

ก่อให้เกิดงานบริการองค์ประกอบของการบริการประกอบด้วย (ชุษณะ รุ่งปัจฉิม, 2530: 193) 

1. ผู้ให้บริการหมายถึงองค์การที่ประกอบธุรกิจบริการรวมทั้งบุคลากรที่ท าหน้าที่ให้บริการ 

2. กระบวนการในการให้บริการหรืออีกนัยหนึ่งคือวิธีการให้บริการ 

3. ผู้รับบริการ 

องค์ประกอบดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์กันกับความต้องการของผู้รับบริการและสามารถน ามา

เปรียบเทียบเป็นกระบวนการให้บริการได้คือปัจจัยน า เข้า (Input) ได้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมดผ่าน

กระบวนการ (process) คือการบริการที่ผู้ประกอบการต้องเอาใจใส่ด้วยการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้

ผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจสูงสุดกับผลผลิตทางการบริการที่ ออกมา (Output)ดังภาพแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการและการบริการ (Colin G. Armistead และGraham Clark อ้างถึง

ในชุษณะรุ่งปัจฉิม, 2530: 193) 

คุณภาพการบริการ 

ความส าคัญในการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการบริการคือการรักษาระดับการ

ให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขันโดยการเสนอคุณภาพการบริการตามความคาดหวังของลูกค้าลูกค้าจะ

ทราบข้อมูลของคุณภาพการบริการจากประสบการณ์ในอดีตการพูดปากต่อปากการโฆษณาของธุรกิจ

บริการลูกค้าจะพึงพอใจถ้าได้รับในสิ่งที่ต้องการ (What)  เมื่อมีความต้องการ (When) ในที่ที่ต้องการ

(Where) และในลักษณะที่ต้องการ(How) นักการตลาดต้องวิจัยเพื่อให้ทราบถึงเกณฑ์การตัดสินใจซื้อ

บริการของลูกค้า 
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วิธีการสร้างความแตกต่างของธุรกิจบริการคือการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพอย่าง

สม่ าเสมอให้เหนือกว่าคู่แข่งขันในการตอบสนองความคาดหวังคุณภาพการบริการแก่ลูกค้าลูกค้าจะ

เปรียบเทียบบริการที่รับรู้กับการบริการที่คาดหวังถ้าบริการที่รับรู้ต่ ากว่าบริการที่คาดหวังไว้ลูกค้าจะ

ไม่สนใจถ้าบริการที่รับรู้สูงกว่าความคาดหวังลูกค้าจะใช้บริการซ้ า 

คุณภาพการบริการมีลักษณะดังนี้ 

1. การเข้าถึงลูกค้า(Access) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องอ านวยความสะดวกในด้านเวลา

สถานที่แก่ลูกค้า 

2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้องโดยการใช้ภาษาที่

ลูกค้าเข้าใจง่าย 

3. ความสามารถ (Competence) บุคลากรต้องมีความช านาญและมีความรู้

ความสามารถในการท างาน 

4. ความมีน้ าใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่น่าเช่ือถือมีความเป็น

กันเองและมีวิจารณญาณที่ด ี

5. ความน่าเช่ือถือ (Creditability) หน่วยงาน และบุคลากรต้องสามารถสร้างความ

เช่ือมั่นและความไว้วางใจในบริการโดยเสนอการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า 

6. ความไว้วางใจ (Reliability) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องมีความสม่ าเสมอและถูกต้อง 

7. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้บริการแก่ลูกค้าและ

แก้ปัญหาอย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ 

8. ความปลอดภัย (Security) บริการที่ให้ต้องปราศจากอันตรายความเสี่ยงและปัญหา

ต่างๆ 

9. การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก (Tangible) บริการที่ลูกค้าได้รับจะท าให้ลูกค้า

สามารถคาดคะเนถึงคุณภาพการบริการได้ 

10. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding and Knowing customer) 

 

สรุปหลักการแนวคิดและสาระที่น าไปใช้ในการศึกษาได้แก่ 

1) พนักงานบริการหรือผู้ให้บริการเป็นกลไกส าคัญในการท าให้กระบวนการให้บริการ

ประสบความส าเร็จ หมายถึงการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ให้แก่ผู้รับบริการ 
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2) การสร้างความประทับใจในการให้บริการเกิดข้ึนในขณะที่ผู้ให้และผู้รับบริการอยู่พร้อม

กัน ผู้ให้บริการจึงจ าเป็นต้องให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ จะละเลยข้ันตอนใดไม่ได้เลย 

เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการบริการได้ 

3) ในกระบวนการให้บริการต้องยึดลูกค้าเป็นส าคัญ หมายถึง ต้องเข้าใจและรู้ถึงความ 

ต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ติดต่อสื่อสารอธิบายให้ลูกค้าอย่างถูกต้องชัดเจนด้วยข้อมูลที่

น่าเช่ือถือ แสดงความมีน้ าใจมีมนุษยสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ เช่ือมั่นใน

ความถูกต้องของการให้บริการจนเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก ไม่ว่า

สถานที่นั้นจะอยู่ไกลก็ตาม 

4) งานบริการส่วนหน้าจ าเป็นต้องให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเนื่องจากเป็น

การให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของสถานที่นั้น ๆ 

5) คุณภาพของการให้บริการที่ดีย่อมแสดงถึงวัฒนธรรมการท างานที่ดีของหน่วยงานที่

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคปัจจุบัน 

แนวคดิทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับความสุข 

ความหมายของความสุข 

บัวพันธ์พรหมพักพิงและคณะ (อ้างถึงในDes Gasper, 2004 : 4) ได้พยายามที่จะนิยาม

ความหมายของความอยู่ดีมีสุขเพื่อให้สามารถน าไปใช้ในเชิงนโยบายได้ชัดเจนข้ึนอย่างเช่นเดส์

กาสเปอร์ได้แยกองค์ประกอบหรือมิติของความอยู่ดีมีสุขว่ามีความหมายในแง่ต่างๆ  6 ด้านคือ 1) 

ความพึงพอใจ 2) การได้รับหรือบรรลุในสิ่งที่ชอบ 3) เสรีภาพของการเลือกใช้ชีวิต 4) ความมั่งค่ัง  5) 

การบรรลุถึงคุณค่าบางอย่างซึ่งเป็นอิสระหรืออยู่นอกเหนือจากตัวบุคคลและ6) การถือครองหรือเป็น

เจ้าของทรัพยากรหรือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดโอกาสศักยภาพหรือความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย 

อภิชัยมงคลและคณะ (อ้างถึงในแอนนาส าราญ, 2550 : 12) ให้ความหมายความสุขว่าคือ

สภาพชีวิตที่เป็นสุขอันเป็นผลมาจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการด าเนินชีวิตมี

ศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจภายใต้สภาพ

สังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

สมควรรุ่งสว่าง (อ้างถึงในไพบูลย์วัฒนศิริธรรม , 2551 : 8)  ได้กล่าวว่าภาวะที่เป็นสุข

ประกอบไปด้วยความเป็นสุข 4 อย่างคือ 1) ความเป็นสุขทางกาย 2) ความเป็นสุขทางใจ 3) ความ

เป็นสุขทางจิตวิญญาณหรือจิตปัญญาแสดงความสุขที่ลึกลงไปในจิตส านึกในการเข้าถึงคุณธรรมสัจ
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ธรรมความดีงามต่างๆ 4) ความเป็นสุข ทางสังคมหมายถึงความเป็นสุขในการอยู่ร่วมกันหรืออยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุข 

กรมพัฒนาชุมชน (ม.ป.ป.)  ให้ค าอธิบายของค าว่าความสุขว่าคือความสมดุลของความรู้สึก

ภายในของประชาชนองค์ประกอบของความสุขจึงประกอบไปด้วยสองส่วน 1) ความสุขภายในคือ

ความสุขที่เกิดข้ึนภายในจิตใจไม่ได้ข้ึนกับการมีหรือไม่มีปัจจัยภายนอกโดยตรงความสุขภายในมักเป็น

ความสุขในระดับจิตและปัญญาแบ่งออกเป็นความสุขจากการมีอิสรภาพความภาคภูมิใจการเข้าถึง

หลักศาสนา (ศีล) ความสงบ (สมาธิ) ความไม่ยึดมั่นถือมั่น(ปัญญา) ความสุขภายในส่วนใหญ่สามารถ

เรียนรู้และเกิดข้ึนเฉพาะตน แต่อาจจะต้องอาศัยกลไกการสนับสนุนจากระบบสังคมภายนอก 

โดยเฉพาะเรื่องของการมีอิสรภาพที่มักผูกกับระบบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 2) ความสุขภายนอก 

มักสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อม เป็นการรู้สึกที่ได้รับปัจจัยในการด ารงชีวิตอย่างเพียงพอ ท าให้เกิดรู้สึกพึงพอใจ สบาย

กายสบายใจ สะดวก ไม่มีห่วง ไม่กังวล เป็นสภาพปกติของแต่ละคนซึ่งถือเป็นความรู้สึกที่เป็น

“ความสุข” 

กรมพัฒนาชุมชน (ม.ป.ป.) ความหมายของ “ความอยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวม

ของหมู่บ้าน ชุมชน หมายถึง สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย 

ปัญญา ที่เช่ือมโยงกับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องดี

งาม น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม “ความอยู่เย็น เป็นสุข” ซึ่งเป็นสภาพที่ท าให้บุคคล ครอบครัว อยู่ร่วมกันในชุมชน อย่าง

รู้สึกพอดี พอใจ สบายใจ สะดวก ไม่มีความห่วงใย ไม่มีความกังวลใจในสภาพการณ์หรือสถานการณ์

ต่างที่เกิดข้ึนและมีผลกระทบกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทั้งภายในและภายนอกตัวเองรวมทั้ง

ทางด้านวัตถุและจิตใจ 

จากแนวคิดข้างต้นกรมการพัฒนาชุมชน (ม.ป.ป.) จึงได้พัฒนาดัชนีช้ีวัดการอยู่เย็น เป็นสุข                 

ข้ึนส าหรับใช้ประเมินผลการด าเนินงาน การพัฒนาชุมชน ที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อ

สร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน ส าหรับการอนุรักษ์ เพิ่มมูลค่า และแก้ไขปัญหาซึ่งทั้งหมดเป็น

เป้าหมายการพัฒนาในรูปแบบหนึ่ง หากจะใช้ดัชนีช้ีวัดความ “ความอยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุข

มวลรวมของหมู่บ้านเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา (Ends) ซึ่งจะท าให้เข้าใจและก าหนดวิธีการ 

(Means) ต่างๆ ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความ “ความอยู่เย็น เป็นสุข” ด้วย 

จากการศึกษาความหมายของความสุขโดยนักวิชาการข้างต้น ในทัศนะของผู้วิจัยสามารถ

สรุปความหมายของความสุขว่า หมายถึง การมีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีในด้านต่างๆ ได้แก่ สุขภาพกาย 
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สุขภาพใจ การเงิน การงาน สังคม การศึกษา เป็นต้น โดยสภาวะการมีความสุขนี้จะส่งผลโดยรวมต่อ

การด ารงชีวิตในทางที่ดีในระดับตนเอง ระดับครอบครัว และสังคมที่ดีสืบต่อไป 

องค์ประกอบของความอยู่เย็น เป็นสุข 

 จากความหมาย “การอยู่เย็น เป็นสุข”กรมการพัฒนาชุมชน (ม.ป.ป.) สามารถก าหนด

องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยพื้นฐานร่วมในการสร้างความสุขของมนุษย์ได้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ

มีสุขภาวะ 2) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม 3) ครอบครัวอบอุ่น 4) การบริหารจัดการชุมชนดี 5) 

การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล และ 6) เป็นชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล แสดงดัง

ภาพที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบของความอยู่เย็นเป็นสุข ได้ดังนี้ 

 
 

ภาพท่ี 2.1 องค์ประกอบของความอยู่เย็น เป็นสุข ท่ีมา : กรมการพัฒนาชุมชน (ม.ป.ป.) 
 

จากภาพที่ 2.1 แสดง 6 องค์ประกอบของความอยู่เย็น เป็นสุข (กรมการพัฒนาชุมชน ; 

ม.ป.ป.)  สามารถอธิบายองค์ประกอบของความอยู่เย็น เป็นสุข ได้ดังนี้ 
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1) องค์ประกอบท่ี 1 การมีสุขภาวะ 

การมีสุขภาวะ หมายความถึง การด ารงชีพของบุคคลอย่างมีสุขกาย ด าเนินชีวิตโดยใช้ความรู้                    

ในการรักษาร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วย มีอายุยืนยาว มีสุขภาพจิตใจที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม

จริยธรรม“คิดเป็น ท าเป็น” มีความเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอยู่ในสังคมได้

อย่างปกติสุข สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ มีลักษณะดังนี้ 

1.1 บุคคล มีความรู้ในการสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย อายุยืนนาน 

หมายถึง ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เข้าใจและปฏิบัติตามหลักโภชนาการ ไม่เป็นโรคทั้งติดต่อและ

ไม่ติดต่อ มีหลักประกันสุขภาพ มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์ พยาบาล อย่างสะดวก 

1.2 บุคคล มีสุขภาพจิตที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เช่ือมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงหมายถึง ประชาชนในหมู่บ้านมีหลักยึดเหนี่ยวในใจ ทั้งหลักศาสนาปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ประเพณี วัฒนธรรมและกติกาของหมู่บ้านเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขให้ส าเร็จลุล่วงไป ไม่

เป็นโรควิตกกังวล ไม่เป็นโรคซึมเศร้า ไม่เป็นโรคจิต ไม่ฆ่าตัวตาย 

1.3 บุคคล มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างสรรค์

ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ หมายถึง ประชาชนในชุมชน มี

เป้าหมายในชีวิต เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถของตน ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง ใช้

ความสามารถในการปรับตัวเพื่อการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ า วันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การตัดสินใจ “คิดเป็น ท าเป็น” ความคิด

สร้างสรรค์ การประมาณตนและการควบคุมสถานการณ์ การสื่อสาร ต่อรอง ปฏิเสธและโน้มน้าวจิตใจ 

การปรับตัว (ทักษะคือความเช่ียวชาญ ช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างข้ึนจากการ

เรียนรู้) 

2) องค์ประกอบท่ี 2 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม 

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม หมายความถึง การกระท าใด ๆ อันก่อให้เกิด การผลิต 

การจ าหน่ายและการบริโภค ให้เกิดรายได้ที่เพียงพอ เกิดจากการมีงานสุจริต มีความมั่นคงและความ

ปลอดภัยในการท างานมีรายได้ที่เป็นธรรมต่อเนื่อง มีการรวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ แบ่งปันกัน 

เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และเกิดความยั่งยืน มีลักษณะดังนี้ 

2.1 ครอบครัว มีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอเกิดจากการมีสัมมาชีพ หมายถึง 

ประชาชนมีงานที่มั่นคงท า มีรายได้ที่ เป็นธรรมต่อเนื่อง โดยใช้ความรู้ ความสามารถ อย่างถูก
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กฎหมาย ในการท างานสร้างรายได้ ด้วยทรัพยากรที่มีอย่างสมประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นงานในครัวเรือน

ตนเองหรือในสถานประกอบการ จัดการหนี้สินได้ไม่เป็นภาระ 

2.2 ชุมชน มีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆ ในชุมชนอย่างเป็นธรรม หมายถึง ชุมชน

สามารถจัดกิจกรรมสร้างรายได้ กระจายไปสู่ประชาชน ครอบครัว กลุ่มองค์กร ได้อย่างทั่วถึงทั้ง

หมู่บ้าน 

2.3 ชุมชน มีกิจกรรมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก มีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ต่อเนื่อง  มีสถาบันการเงิน หมายถึง ชุมชนมีกิจกรรมการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วย

กระบวนการกลุ่ม การพัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะฝีมือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม มีสถาบันการ

จัดการเงินทุนชุมชนมีกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ให้บริการสมาชิกตามความต้องการได้อย่างทั่วถึง 

สามารถจัดการสร้างกิจกรรมแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้ 

3) องค์ประกอบท่ี 3 ครอบครัวอบอุ่น 

ครอบครัวอบอุ่น หมายถึง ครอบครัวที่สมาชิกมีความรัก ความผูกพันต่อกัน มุ่งมั่นที่จะการ

ด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีจุดหมาย สามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม มีการอบรมเลี้ยงดู

สมาชิกวัยเยาว์ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในวิถีชีวิตของความเป็นไทย เลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถ

ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเพื่อให้สามารถด ารงความเป็นครอบครัว

ได้อย่างมีคุณภาพที่ยั่งยืน โดยมีลักษณะดังนี้ 

3.1 ครอบครัวรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อให้สามารถด ารงความเป็นครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพที่ยั่งยืน หมายถึง ประชาชนท า

หน้าที่ในการสร้างครอบครัว โดยมีเป้าหมาย และท ากิจกรรมต่างๆ มีความรับผิดชอบร่วมกันในด้าน

ต่างๆ เช่น ดูแล เลี้ยงดูบุตร ส่งเสริมการศึกษา สุขภาพ ธรรมเนียมประเพณีไทย ดูแลผู้สูงอายุ และ

ช่วยเหลือญาติพี่น้อง ด้านการงานด้วยความผูกพันเอื้ออาทรต่อกัน ร่วมกันแก้ปัญหาของครอบครัว

ด้วยความรัก และการแสดงบทบาทหน้าที่ในครอบครัวอย่างสมบูรณ์  

3.2 ครอบครัว มีการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกวัยเยาว์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในวิถีชีวิตของความ

เป็นไทยหมายถึง ครอบครัวมีวิธีการอบรมบุตรหลาน โดยอธิบายให้เช่ือในการท าดีให้หลักยึดเหนี่ยว

จิตใจ ให้ความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม โน้มน้าวให้ประพฤติดีงาม 

รู้จักเลี้ยงชีพ มีวินัย มีกริยามารยาทดีงาม ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงชีวิตให้มี

หลักฐานมั่นคง 
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3.3 ครอบครัว ชุมชน เลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข หมายถึง 

กิจกรรมที่ครอบครัวและชุมชนจัดข้ึนและด าเนินการเพื่อดูแล ส่งเสริมผู้สูงอายุ ในครอบครัวและ

ชุมชน ในด้านจิตใจ สุขภาพ เศรษฐกิจ รวมทั้งการสืบทอดภูมิปัญญา เพื่อให้ผู้สูงอายุอยู่ ในครอบครัว

และชุมชนได้อย่างมีความสะดวกสบาย 

4) องค์ประกอบท่ี 4 ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนดี 

ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนดี หมายถึง ชุมชนแสดงความสามารถบริหารจัดการชุมชน                             

จัดกระบวนการพัฒนาชุมชน มีกิจกรรมการแก้ไขปัญหาชุมชนได้ด้วยตนเองอย่างมีเหตุมีผลและมีการ

บริหารจัดการที่ดี ผู้น า ประชาชนและองค์กรในชุมชนสามารถร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุข รวมทั้งมีภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทเกื้อหนุนการท างานภายในชุมชน มีการ

สื่อสาร และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง สามารถอนุรักษ์คุณค่าของประเพณีวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนท้องถ่ินรวมถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีลักษณะ

ดังนี ้

4.1 ประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ร่วมมือ 

ช่วยเหลือกัน เกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หมายถึง ประชาชนมีความสามัคคี มีความสัมพันธ์ที่

ดีกับเพื่อนบ้านและคนอื่นๆ ในชุมชน ไม่มีปัญหาความขัดแย้ง การมีส่วนร่วมกับการท างานเพื่อการ

พัฒนาชุมชน ให้การสนับสนุน ทั้งด้านความรู้ ทรัพย์สิน แรงงาน ของประชาชนและจากองค์กรใน

ชุมชน ในการช่วยกันคิด ตัดสินใจและบริหารกิจกรรมให้ส าเร็จ 

4.2 ชุมชน มีการบริหารจัดการที่ดี มีและใช้แผนชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 

หมายถึง ชุมชนมีการจัดระบบบริหารจัดการชุมชน ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมใช้หลักวิชาการ 

ข้อมูล ในการตัดสินใจด าเนินกิจกรรมการพัฒนา มีแผนและใช้แผนพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือในการ

ก ากับ การติดตามพัฒนาให้เกิดผลตามที่ก าหนด การจัดสรรทรัพยากรโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน

และผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวไปสู่ความส าเร็จ 

4.3 ชุมชน ร่วมกับภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทเกื้อหนุนกัน สร้างการท างานภายในชุมชน 

หมายถึง การมีส่วนร่วมของสถาบัน หน่วยงานต่างๆในการสนับสนุนการท างานของชุมชนในการ

พัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านวิชาการ และสนับสนุนปัจจัยอื่นๆ 

4.4 ชุมชน มีระบบการสื่อสารและกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง หมายถึง ชุมชน

มีการส่งข่าวสาร ความรู้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน และมีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
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ต่างๆ อาจเกิดข้ึนในชุมชนด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น ประชุมเป็นประจ า หอกระจายข่าว เสียงตามสาย 

เป็นต้น 

4.5 ชุมชน สามารถด ารงไว้ซึ่งคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์

ของแต่ละชุมชนท้องถ่ิน ตลอดจนเอกลักษณ์ความเป็นไทย หมายถึง ชุมชนจัดให้มีกิจกรรมที่แสดงถึง

การรักษาคุณค่า การถ่ายทอดและสืบทอด ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมต่อเนื่อง รวมถึงการน าภูมิ

ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านได้ 

5) องค์ประกอบท่ี 5 การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล 

การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุลหมายถึงบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่

เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของคนในหมู่บา้นสรา้งความสะดวกสบายร่มรื่นปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านและการมีบริการสาธารณูปโภคที่

พอเพียงมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีคุณภาพสมดุลในระบบนิเวศเพื่อใช้ยกระดับคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของคนในชุมชน 

5.1 บุคคลครอบครัวมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงหมายถึงครอบครัวเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง

มั่นคงให้เป็นที่พักอาศัยร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวอย่างสะดวกสบายและปลอดภัย 

5.2 ชุมชนจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตในชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน หมายถึงบรรยากาศสวยงามและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพที่ดีไม่มีสิ่งเป็นพิษรบกวนสร้างความ

เดือดร้อนร าคาญเช่นน้ าเน่าเสียงดังขยะพิษกลิ่นเหม็นไม่มีโจรผู้ร้ายมีระบบป้องกันภัยอันตรายมีวิธี

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่กังวลต่อการเกิดคดีที่กระท าต่อร่างกายและทรัพย์สิน 

5.3 ชุมชนมีบริการสาธารณูปโภคที่พอเพียงหมายถึงชุมชนมีสิ่งสาธารณะที่จ าเป็นของ

หมู่บ้านอยู่ในสภาพดีสามารถใช้ประโยชน์อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 

5.4 ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่มคุีณภาพเพื่อสร้างสมดุล

ให้กับระบบนิเวศและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนหมายถึงทรัพยากรต่างๆของหมู่บ้านมีคุณภาพดี

เช่น ป่าชุมชนแหล่งน้ าสัตว์น้ าทุ่งหญ้าชุมชนสภาพดินหรือสิ่งอื่นๆมีการดูแลให้คงสภาพ เพื่อการใช้

ประโยชน์ร่วมกัน ในการด าเนินชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองหรือช่วยแบ่งเบาภาระ

ในการด าเนินชีวิตให้มีความสะดวกสบายไร้กังวลเช่นสามารถมีรายได้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าใน

การลดรายจ่ายเป็นต้น 
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6) องค์ประกอบท่ี 6 เป็นชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล 

ความเป็นชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาลหมายถึงชุมชนเป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีธรร

มาภิบาลประชาชนมีสิทธิเสรีภาพได้รับการยอมรับและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน

ตามระบอบประชาธิปไตยประพฤติปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของตนเองและเคารพในสิทธิและหน้าที่

ของคนอื่นมีระเบียบวินัยมีระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

คุ้มค่าและกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมน าไปสู่สังคมสมานฉันท์มีสันติ

สุขอย่างยั่งยืนโดยมีลักษณะดังนี้ 

6.1 บุคคลมีศักดิ์ศรีมีสิทธิเสรีภาพและการยอมรับและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นคนที่เท่า

เทียมกันตามระบอบประชาธิปไตยหมายถึงประชาชนมีความเป็นอิสระในการกระท ากิจกรรมใดๆใน

ชีวิตประจ าวันตามขอบเขตอ านาจของกฎหมายหรือศีลธรรมไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอยู่ในหมู่บ้านร่วม

ใจกันปฏิบัติงานต่างๆอย่างให้เกียรติเคารพในความรู้ความสามารถมีสิทธิคุณค่าของคนให้โอกาสใน

การมีส่วนร่วมในการท างาน และรับผลที่เกิดข้ึนอย่างเท่าเทียมเสมอกัน 

6.2 บุคคลปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่กติกาประชาธิปไตยไม่ซื้อสทิธ์ิขายเสียงในการใช้สทิธ์ิเลอืกตั้ง 

หมายถึงการแสดงออกของบุคคลในการกระท าต่างๆตามหน้าที่พลเมืองทีดียึดมั่นวัฒนธรรมศีลธรรม

กฎกติกาของหมู่บ้านมีวินัยในตนเองโดยไม่ละเมิดหรือเอาเปรียบสิทธิของผู้อื่นเคารพตนเองในการ

ตัดสินใจการเลือกผู้แทนในการท าหน้าที่บริหารงานหมู่บ้าน/ชุมชนหรือประเทศโดยไม่เห็นแก่สินจ้าง

รางวัลและไม่สนับสนุนคนที่ท าผิดกฎกติกาที่ได้ก าหนดไว้ 

6.3 ชุมชนมีธรรมาภิบาลชุมชนมีระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลักความโปร่งใสคุ้มค่าเป็น

ธรรมรับผิดชอบหมายถึงการบริหารงานของคณะผู้บริหารของหมู่บ้านทุกคณะทุกกลุ่มที่มีในหมู่บ้าน

ด าเนินการโดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎระเบยีบกฎหมายข้อบังคับที่ทนัสมยัเที่ยงธรรมยึดมั่นในความ

ถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตการปฏิบัติงานเปิดเผยประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารตรงไปตรงมาให้โอกาส

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจเมื่อผิดพลาดมีการยอมรับและรับผิดชอบพร้อมแก้ไข

ปรับปรุงได้ทันท่วงทีบนฐานการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดประโยชน์บรรลุเป้าหมายต่อ

ประชาชนเป็นส าคัญประชาชนมีจิตส านึกที่ดีไม่ยอมรับและละอายต่อพฤติกรรมการเรียกรับสิ่งตอบ

แทนของผู้มีหน้าที่ให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกหรือได้มาซึ่งประโยชน์ที่ตนเองและครอบครัว

ต้องการโดยกระท าในสิ่งที่กฎหมายห้ามไว้หรือไม่กระท าในสิ่งที่กฎหมายก าหนดให้ท าหรือเบียดบัง

ยักยอกทรัพย์สินส่วนรวมไปเพื่อประโยชน์ของตน 

6.4 ชุมชนมีวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งสร้างความสันติสุขสมานฉันท์ในชุมชนโดยชุมชน

หมายถึงชุมชนมีระบบหรอืกิจกรรมในการสร้างความรักความเข้าใจมคีวามสามัคคีอยู่รว่มกันอย่างสงบ
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สุขใช้คณะกรรมการหรือบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนสร้างความ

ปรองดองในชุมชน 

 

ความสุขในสายตาของชุมชน 

ความสุขหรือความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เป็นเป้าหมายที่พึงประสงค์ของการพัฒนาประเทศ

ในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อสร้างสังคมไทยที่ร่มเย็นเป็นสุข พร้อมทั้งพัฒนาดัชนีช้ี

วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยมาต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ2550 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายหน่วยงานองค์กรและภาคีที่สนใจและก าลังด าเนินการพัฒนาดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการวัด

ความสุขและความอยู่เย็นเป็นสุข ได้ร่วมกันค้นหาความหมาย องค์ประกอบและวิธีวัดความอยู่เย็นเปน็

สุขร่วมกันในสังคมไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลส าเร็จของการพัฒนาประเทศ และ

เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความอยู่เย็นเป็นสุขในสังคมไทย 

การพัฒนาดัชนีช้ีวัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม

ดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่าความสุขหรือความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน มีลักษณะเป็นองค์รวมและมีหลายมิติ 

ทั้งในมิติของระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับประเทศ สศช.ได้พยายามศึกษานิยามและวิธีการ

วัดความสุข โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในระดับผู้เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งในระดับชุมชนใน

ภูมิภาคต่าง ๆ และได้ข้อยุติร่วมกันว่านิยามของ สังคมที่มีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หมายถึง 

สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นองค์รวม และสัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้อง ดีงาม น าไปสู่การอยู่ร่วมกัน

อย่างสันติระหว่างคนกับคน และการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ในระดับชุมชนความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในแต่ละชุมชน มีความหลากหลายแตกต่าง

กันในแต่ละพื้นที่ตามสภาพภูมิสังคม บทความนี้จึงมุ่งที่จะสะท้อนความคิดวิธีคิดเกี่ยวกับความสุขและ

ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในมุมมองของชุมชน เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันและแบ่งปันบทเรียนจาก

ชุมชนสู่ชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่วมกันคิดร่วมกันค้นหาวิธีการ และร่วมสร้างความอยู่เย็นเป็น

สุขร่วมกันในชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วย

กระบวนการของชุมชนเองแล้ว ยังจะสามารถขยายผลการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขสู่สังคมไทย

โดยรวมอีกด้วย 
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บทความที่เกี่ยวข้อง 

การค้นหาความสุขของชุมชน : เริ่มต้นด้วยชุมชนเอง 

ความสุขในสายตาชุมชน เป็นการประมวลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความสุขที่ได้

จากเวทีชุมชนที่ สศช.ประสานจัดให้มีข้ึนใน 4 ภูมิภาค โดย ภาคกลาง ที่พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี 

และกาญจนบุรี ภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น และ

นครราชสีมา ภาคใต้ ที่ตรัง และพัทลุง รวม 9 จังหวัด 16 เวที ครอบคลุม 54 หมู่บ้าน ในแต่ละเวทีมี

ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 – 50 คน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้แทนกลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มออมทรัพย์และกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้งสมาชิกชุมชนและเยาวชนมี

วิทยากรกระบวนการในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งพัฒนากรประจ าอ าเภอเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าสถานี

อนามัยและภาคประชาสังคมท าหน้าที่กระตุ้นให้ที่ประชุมเวทีชุมชนระดมความคิดกันอย่างเต็มที่และ

ทั่วถึงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสุข อาทิความหมายและองค์ประกอบของความสุขและความอยู่

เย็นเป็นสุขร่วมกันในมุมมองของชุมชน ปัจจัยส าคัญในการ “สร้างสุขร่วมกัน” และการวัดความสุขใน

รูปแบบของชุมชน 

มุมมองความสุข : บทสรุปจากเวทีชุมชน 

วิธีมองความสุขเริ่มจากตนเองก่อนแล้วจึงมองที่ครอบครัวและชุมชน ผลจากการระดม

ความคิดจากเวทีชุมชน พบว่า ชุมชนมอง“ความสุข” ว่ามีหลายระดับ ที่ส าคัญเป็นการมองจากตัวเอง

ก่อนเป็นความสุขในระดับบุคคลแล้วเช่ือมโยงไปสู่ระดับครอบครัว จากนั้นจึงขยายสู่ “ความสุข

ร่วมกัน” หรือ “ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในชุมชน”พฤติกรรมและเรื่องใกล้ตัวเป็นสองมุมมองหลัก

ที่คนในชุมชนให้ความส าคัญโดยชาวชุมชนต่างสะท้อนความสุขในมิติของตัวเองและสิ่งแวดล้อมที่อยู่

ใกล้ตัวโดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลเริ่มตั้งแต่ 

●การมีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีมีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยอารมณ์ดีไม่เครียดมีสติในการใช้ชีวิตมี

คุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในศีลธรรมลดละเลิกอบายมุขมีปัญญาในการเรียนรู้และมีความรู้ 

●เศรษฐกิจดีมีสัมมาชีพที่มั่นคงมีรายได้พอเพียงมีการออมไม่มีหนี้สินเกินฐานะของตนด ารงชีวิตอยู่

อย่างพอเพียงพึ่งตนเองได้มีผลผลิตทางการเกษตรดีและมีราคาดี 

●มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตมีปัจจัย 4 เพียงพอทั้งอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและ

เครื่องนุ่งห่มและมีที่ดินท ากิน 
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●ครอบครัวอบอุ่นมีความรักความเข้าใจกันในครอบครัวมีความสามัคคีปรองดองสมาชิกครอบครัวอยู่

พร้อมหน้ามีการท ากิจกรรมร่วมกันและมีปัจจัยที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต 

●อยู่ในสังคมชุมชนท่ีเข้มแข็งมีความเอื้ออาทรสามัคคีแบ่งปันช่วยเหลือกันและกันสืบสานวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีผู้น าที่เข้มแข็งมีการบริหารจัดการชุมชนด้วยความโปร่งใสมีการรวมกลุ่มและร่วม

จัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมการพัฒนา 

●มีสภาพแวดล้อมดีมีความสงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิปลอดอบายมุขปลอดยาเสพ

ติดการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมีการสื่อสารที่ดีมีสาธารณูปโภคสาธารณูปการทั่วถึงมี

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีชุมชนไม่มีปัญหามลพิษมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรักษาระบบนิเวศน์

ให้ยั่งยืน 

●คนในชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยจิตส านึกประชาธิปไตยและความสมานฉันท์มีความสามัคคีความเป็น

ธรรมในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเคารพในกฎระเบียบ

กติกาของสังคมรู้จักสิทธิหน้าที่เสียสละเพื่อส่วนรวมภาคภูมิใจในการท าความดีให้ชุมชนตัวอย่าง

มุมมองความสุขของชุมชนข้างต้นสามารถสรุปในรูปแบบที่สั้นกระชับเข้าใจได้ง่ายดังนี้… 

“ท ำอยู่ท ำกินไม่อดไม่อยำกไม่ทุกข์ไม่ยำก” 

“กินอิ่มนอนอุ่นทุนมีหนี้หมด” 

“กำรด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียงพึ่งพำตนเองได้ไม่มีหนี้สินคุณภำพชีวิตดีครอบครัวอบอุ่นมีควำมมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิต” 

ความพอเพียง : เป็นรากฐานของความสุข 

คนในชุมชนต่างเห็นตรงกันว่าการประพฤติปฏิบัติตนหรือการมีวิถีการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้แก่การพึ่งตนเองความขยันหมั่นเพียรการประกอบอาชีพ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการประหยัดอดออมการสนใจใฝ่รู้จะน าไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของแต่ละ

บุคคลขณะที่ความสุขของชุมชนเป็นการมองในมิติของการอยู่ร่วมกันและการบริหารจัดการชุมชน

เพิ่มข้ึนจากการมองความสขุในระดับบคุคลโดยมีรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขที่ส าคัญได้แก่

การลดความโลภลดความอยากความมีสติมีคุณธรรมมีส านึกในการพึ่งตนเองและพึ่งพาอาศัยกันใน

ชุมชนการเคารพธรรมชาติและภูมิปัญญาเดิมมีการบริหารจัดการที่ดีและได้รับการสนับสนุนจาก

องค์กรภายนอก 

นอกจากการมีรากฐานการอยู่ร่วมกันที่ดีแล้วชุมชนยังต้องการให้ขจัดปัจจัยที่ท าให้ชุมชนเกิด

ความทุกข์ไม่มีความสุขโดยมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ปัญหาหนี้สิน
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ปัญหาการว่างงานซึ่งเช่ือมโยงสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหาสังคมอื่นๆอีกมากอาทิปัญหาสุขภาพ

ปัญหาเด็กเยาวชนถูกทอดทิ้งปัญหาเด็กเร่ร่อนติดยาเสพติดปัญหาด้านวัฒนธรรมปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการโดย“รากฐาน” ของความทุกข์ใน

ชุมชนเกิดจากการ “ยึดวัตถุทุนนิยมอยากรวยอยากได้อยากมีว่ิงตามเงินตามกระแส”และมีพฤติกรรม

การปฏิบัติหรือวิถีการด าเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดความทุกข์คือความเกียจคร้านขาดวินัยขาดความรู้ความ

เข้าใจในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามนอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ้นจากสื่อโฆษณาและ

นโยบายต่างๆของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อวิถีของชุมชนให้อยู่ในกระแสบริโภคนิยมและพึ่งพาตนเองไม่ได้ 

ภูมิสังคม : ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนแม้ว่าการมองความสุขของแต่ละ

ชุมชนจะมีประเด็นหลักที่สอดคล้องกันในเรื่องการมีสุขภาวะครอบครัวอบอุ่นเศรษฐกิจดีมีความมั่นคง

ปลอดภัยในการด ารงชีวิตการมีสังคมชุมชนเข็มแข็งมีจิตส านึกประชาธิปไตยและอยู่ในสภาพแวดล้อม

ที่ดีซึ่งถือเป็นองค์ประกอบร่วมที่แต่ละชุมชนให้ความส าคัญเหมือนกันอย่างไรก็ตามภายใต้ประเด็น

ดังกล่าวภูมิสังคมที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนล้วนมีส่วนในการสร้างสุข/ทุกข์ในชุมชนที่ต่างกัน

ไปซึ่งมีตัวอย่างที่สะท้อนจากชุมชนดังนี้ 

●ชุมชนตัวอย่างในภาคเหนือได้สะท้อนความสุขจากความภาคภูมิใจในการรักษาจารีตประเพณีและ

วัฒนธรรมของชุมชนการมีทรัพยากรชุมชนที่สมบูรณ์ทั้งดินน้ าป่าไม้อย่างไรก็ตามสภาพภูมิประเทศ

ของภาคเหนือก็มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติที่สร้างความทุกข์ให้ชุมชนเช่นการเกิดน้ าท่วมท า

ให้พื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยเสียหายปัญหาไฟไหม้ป่าและแผ่นดินไหวเป็นต้น 

●ชุมชนตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สะท้อนความสุขจากการมีภูมิปัญญาท้องถ่ินที่

หลากหลายคนมีคุณธรรมมีศรัทธาต่อพุทธศาสนาส าหรับปัจจัยที่ท าให้ไม่มีความสุขได้แก่ปัญหาความ

ยากจนการขาดที่ดินท ากินที่ส่งผลต่อรายได้และเศรษฐกิจของชุมชนปัญหาภัยแล้งการขาดแคลน

แหล่งน้ าท าการเกษตรการโยกย้ายแรงงานไปท ากินถ่ินอื่นส่งผลให้ครอบครัวไม่ได้อยู่กันพร้อมหน้า

และขาดความอบอุ่น 

●ชุมชนตัวอย่างในภาคใต้ได้สะท้อนความสุขจากความภาคภูมิใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินมีความสามัคคีและปลอดอบายมุขนอกจากนี้ยังสะท้อนในด้านปัญหา

หนี้สินปัญหาราคาผลผลิตเกษตรโดยเฉพาะราคายางไม่แน่นอนสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงและ

ปัญหาภัยธรรมชาติที่กระทบต่อความสุขของชุมชน 

●ชุมชนตัวอย่างในภาคกลางได้สะท้อนความสุขจากความภาคภูมิใจที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง

ประวัตศิาสตร์ที่มีช่ือเสียงอย่างไรก็ตามสภาพภูมิสังคมของพื้นที่ที่เป็นเมืองและพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่
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บริเวณลุ่มน้ าต่างๆชุมชนได้สะท้อนปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่มีมากขึ้นทั้งปัญหาน้ าเน่า

เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมปัญหาขยะชุมชนอีกทั้งปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมที่กระทบต่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท าให้ชุมชนไม่มีความสุข 

กระบวนการและแนวทางในการ “สร้างสุขร่วมกัน”แม้จะมีความแตกต่างกันบ้างตามสภาพภูมิ

สังคมของแต่ละพื้นที่แต่ในภาพรวมแล้วสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการและแนวทางในการ “สร้างสุข

ร่วมกันในชุมชน” ได้ให้ความส าคัญกับแนวทางการแก้ปัญหาส าคัญๆอาทิ 

●ท าครอบครัวให้อบอุ่นเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีของเยาวชนและชุมชนโดยสมาชิกในครอบครัวควรให้

ความส าคัญกับการลดละเลิกอบายมุขเพื่อลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและปลูก

จิตส านึกที่ดีให้กับลูกหลานการให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นท าครัวเรือนให้สะอาดมีกฎของครอบครัว

ที่ทุกคนในครอบครัวช่วยกันก าหนดนอกจากนี้บุคคลหรือองค์กรภายนอกอาจมีส่วนช่วยในการ

แก้ปัญหาครอบครัวได้แก่ผู้น าชุมชนให้ค าแนะน าที่ดีเด็กนักเรียนและสื่อต่างๆช่วยรณรงค์ลดอบายมุข

เป็นต้น 

●แก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือนจัด

ระเบียบการใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตใน

ส่วนการแก้ปัญหาการว่างงานให้ความส าคัญกับการจัดให้มีงานต่อเนื่องในชุมชนการสร้างอาชีพเสริม

การปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนที่เลือกงานส าหรับในกลุ่มเยาวชนอาจใช้วิธีเพื่อนดูแลเพื่อนหรือเพื่อน

ชวนเพื่อนท างาน 

●แก้ปัญหาชุมชนขาดความสามัคคีด้วยการจัดเวทีพูดคุยกันเป็นประจ าซึ่งอาจเป็นการพูดคุยกันใน

ระดับผู้น าชุมชนและแกนน ากลุ่มก่อนที่จะขยายเวทีการพูดคุยไปสู่ชาวบ้านทั่วไปเพื่อให้มีการสื่อสาร

กันอย่างทั่วถึงสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและหันหน้าเข้าหากัน 

●แก้ปัญหาผู้น าขาดความเข้มแข็งโดยเลือกผู้น าที่มีความสามารถมีความพร้อมที่จะท างานเพื่อ

ส่วนรวมมีการพัฒนาผู้น าให้เข็มแข็งและสร้างความร่วมมือในระหว่างผู้น าชุมชนอีกทั้งควรเปิดโอกาส

ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

●แก้ปัญหาเยาวชนผู้ใหญ่ทั้งผู้ปกครองและครูควรเข้าใจและเอาใจใส่อบรมสั่งสอนเด็กจัดกิจกรรม

เข้าค่ายให้เด็กและเยาวชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือรวมกลุ่มกันท าความดีจัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพ

เยาวชนในช่วงปิดเทอม 

●ด้านการศึกษาควรหาแนวทางขยายจ านวนบุคลากรทางการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและอาคาร

สถานที่ให้เพียงพอต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งควรจัดตั้ง
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ศูนย์เรียนรู้ชุมชนข้ึนในชุมชนขณะเดียวกันควรจัดการศึกษานอกระบบโดยมีการศึกษาดูงานการได้รับ

รู้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐต้องสร้างเยาวชนให้เป็นผู้น าที่ดีในอนาคต 

●ด้านสุขภาพควรส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเองส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ปลูกพืช

สมุนไพรชุมชน/วัดห่างไกลอบายมุขให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคลดละเลิก

อบายมุขส่งเสริมการรวมกลุ่มเล่นกีฬา 

●ด้านสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมตัวกันช่วยจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชนเฝ้าระวังประสาน

แจ้งโรงงานถึงปัญหามลพิษที่เกิดข้ึนในชุมชนเพื่อให้โรงงานแก้ไขหรือแจ้งอบต . ก านันให้ประสาน

โรงงานในการแก้ไขปัญหา 

การวัดความสุขในรูปแบบของชุมชนเป็นมุมมองของชุมชนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดี
ข้ึนซึ่งสถานการณ์การเปลีย่นแปลงอาจมีทัง้ที่วัดได้ในเชิงปรมิาณและเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ
ดังนี ้

ตารางท่ี 2.1 ตารางตัวอย่างการวัดความสุข 

ประเด็นความสุขของชุมชน ตัวอย่างการวัดความสุขในความคิดของชุมชน 

คนในชุมชนมีความสามัคคีกัน  มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น กีฬา งานประเพณี ช่วยกัน
รักษาความสะอาดภายในหมู่บ้าน 

สิ่งแวดล้อมในชุมชนดี  ชุมชนไม่มีขยะหรือมีการก าจัดขยะที่ดี 

 อากาศดีปลอดฝุ่น 

 ชุมชนปลอดยาเสพติด 

 มีความเขียวชอุ่มในชุมชน 
ความปลอดภัยในชุมชน  ชุมชนไม่มีโจรหรือแม้แต่การลักเล็กขโมยน้อย 

 ไม่มีการท าร้ายร่างกาย 

 ไม่มีวัยรุ่นมั่วสุม 

 มีต ารวจชุมชนดูแลความปลอดภัย 
สาธารณูปโภคเข้าถึงทุกครัวเรือน  มีระบบไฟฟ้าน้ าประปาถนนเข้าถึงสะดวกสบาย 

 มีโทรศัพท์สาธารณะมีหอกระจายข่าวมีอนามัยใกล้
บ้าน 

สุขภาพของคนในชุมชนดี  ไม่มีโรคระบาดเช่นไข้เลือดออกไข้หวัดนก 

 คนในชุมชนได้รับการรักษาทั่วถึงเด็กได้รับการฉีด
วัคซีนครบทุกคน 
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ประเด็นความสุขของชุมชน ตัวอย่างการวัดความสุขในความคิดของชุมชน 

 มีสุขภาพจิตดีไม่เครียด 
เศรษฐกิจในชุมชนด ี  ราคาผลผลิตดี 

 ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ 

 การมีอาชีพที่หลากหลายการมีอาชีพเสริมรายได้ 

 หนี้สินน้อยลงมีเงินออม 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นยังคงอยู่  ท าบุญแม่โพสพลอยกระทงสงกรานต์การเข้าวัด

ท าบุญตามเทศกาลของท้องถ่ิน 

 มีภูมิปัญญาท้องถ่ินสนับสนุนการประกอบอาชีพ
เช่นการหาน้ าผึ้ง 

 

บทเรียนเพ่ือการขยายผลการขับเคลื่อนความอยู่เย็นเป็นสุขในระดับชุมชน 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในทุกเวทีได้สะท้อนความสุขในมุมมองของตนเองและชุมชน

ซึ่งเป็นความรู้สึกตามประสบการณ์ตามสถานการณ์ที่ชาวบ้านเผชิญภายใต้สภาพภูมิสังคมทั้งสภาพภูมิ

ประเทศสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนน้ันๆซึ่งความสุขในสายตาของชาวบ้านเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายไม่

ซับซ้อนที่สะท้อนออกมาจากความรู้สึกใน 2 ลักษณะใหญ่ๆคือความสุขที่เกิดจากความพอใจความ

ภาคภูมิใจกับสิ่งที่ชุมชนมีอยู่หรือสิ่งดีๆที่สามารถอวดชุมชนอื่นๆได้และความรู้สึกว่าไม่สุขหรือความ

ทุกข์เป็นการมองจากมุมของความทุกข์ยากความขาดแคลนที่ต้องเผชิญเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิด

ความเครียดเป็นผลกระทบเชิงลบต่อการด ารงชีวิตซึ่งหากความขาดแคลนหรือปัญหานั้นๆได้รับการ

แก้ไขก็จะน าความสุขมาสู่ชุมชนซึ่งมุมมองทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าวสามารถเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาเป็น

แนวทางการขับเคลื่อนความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกระบวนการชุมชนต่อไปการจัดเวทีชุมชนเป็นกิจกรรม

ที่สามารถขับเคลื่อนการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขและการพัฒนาตัวช้ีวัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยเงื่อนไขความส าเร็จข้ึนอยู่กับวิทยากร

กระบวนการที่มีคุณภาพสามารถสร้างบรรยากาศการประชุมและกระตุ้นให้ผู้เข้าประชุมแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างกว้างขวางและเป็นไปอย่างทั่วถึงการมีผู้น าชุมชนที่ดีที่สามารถเป็นตัวอย่างและน าการ

เปลี่ยนแปลงในชุมชนและได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณสถานที่และบุคคลากรจากภาครัฐและ

ภาคีเครือข่ายต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนและอ านวยการให้เกิดเวทีชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 
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บทสรุป 

ในสภาพสังคมเศรษฐกิจปัจจุบันที่ซับซ้อนสับสนและอ่อนแอเป็นวิกฤติที่กระทบต่อการ

ด ารงชีวิตของคนไทยจ านวนมากการจะปรับไปเป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขได้ต้องใช้พลังร่วมทั้งสังคมที่

มีเป้าประสงค์และความมุ่งมั่นร่วมกันคือการสร้างความอยู่เย็นสุขร่วมกันในสังคมไทยโดยการเริ่มที่

ชุมชนท้องถ่ินซึ่งเป็นรากฐานของสงัคมเป็นวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมไทยจึงจ าเป็นต้องช่วยกัน

สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับฐานรากของสังคมให้มุ่งสู่ชุมชนเข็มแข็งและอยู่เย็นเป็นสุข

โดยต้องส่งเสริมให้ชุมชน/ท้องถ่ินสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้ด้วยกระบวนการชุมชนในการวาง

แผนการบริหารการพัฒนาและการวัดผลการพัฒนาด้วยตัวช้ีวัดที่คนในชุมชนท้องถ่ินเป็นผู้จัดการเป็น

ผู้คิดเป็นผู้ท าและเปน็ผู้ใช้ประโยชน์ซึ่งเปน็กระบวนการที่จะน าไปสู่การวางแผนและการจัดการที่ดีของ

ชุมชนการจัดเวทีชุมชนเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขและ

การพัฒนาตัวช้ีวัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของชุมชนเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ที่ดีที่น าไปสู่การพัฒนาวิธีคิดและจุดประกายความคิดของคนในชุมชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การด ารงชีวิตที่มุ่งความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันจึงควรมีการขยายผลการจัดเวทีชุมชนเพื่อให้การ

ขับเคลื่อนการสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขและการพัฒนาตัวช้ีวัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของชุมชน

ด าเนินการควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ควรส่งเสริมการพัฒนาวิทยากรกระบวนการในพื้นที่ให้เป็น

มืออาชีพพร้อมทั้งการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการร่วมกันคิด

ร่วมกันค้นหาวิธีการและร่วมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในชุมชนรวมทั้งสามารถน าการ

เปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนในชุมชนส าหรับภาครัฐนอกจากจะเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน

เพื่อให้ชุมชนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วควรให้ความส าคัญกับการสังเคราะห์องค์ความรู้จากพื้นที่

ชุมชนมาเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน

สังคมไทยโดยรวมได้ต่อไป 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 จารึก สมัครกิจ (2550) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ระดับความสุขของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลมะรุ่ย อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา ผลการวิจัยในภาพรวมพบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระดับความสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลมะรุ่ย 

อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅= 3.3) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีจ านวน 8 

ตัวช้ีวัด ที่ระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยตัวช้ีวัดด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมีค่าเฉลี่ยสูง
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ที่สุด ( ̅= 3.4) และมีจ านวน 7 ตัวช้ีวัดที่ระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์มาก โดยตัวช้ีวัดด้านความ

ภาคภูมิใจต่อความเป็นไทยมีระดับค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( ̅= 4.3) 

 จีระศักดิ์ ทัพผา (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาคประชาชนในจังหวัด

เพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่าวามสุขของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความสุขมาก ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การมี

ความภาคภูมิใจ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง การเข้าถึงหลักค าสอนของศาสนา การมีสภาพแวดล้อมที่พัก

อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคที่ดี การมีอิสรภาพ สภาวะในการท างาน และการมี

สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ด้านที่มีความสุขน้อย ได้แก่ ด้านการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมือง

ในปัจจุบันและการมีหลักประกันชีวิต และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาคประชาชนในจังหวัด

เพชรบูรณ์ในด้านบวก ได้แก่ การมีความภาคภูมิใจ การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน 

การศึกษาระดับปริญญาตรี การมีหลักประกนัชีวิต ส่วนปัจจัยที่ส่งผลในด้านลบ ได้แก่ การใช้ชีวิตแบบ

พอเพียง การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี 

 สุภาณี สุขะนาคินทร์ (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชน              

อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลจากการศึกษาช้ีให้เห็นว่าประชาชนไม่สามารถสร้างความสุขที่

แท้จริงได้ด้วยตนเองทั้งที่สามารถแสวงหาได้ง่ายจากภายในจิตใจของตน แต่กลับมุ่งแสวงหาความสุข

จากภายนอกที่ต้องพึ่งพาวัตถุ ดังนั้นการพัฒนาควรกลับไปสู่ในเรื่องจิตใจของมนุษย์ เพื่อให้สามารถ

ต่อต้านความทุกข์ และเพิ่มความสุข โดยเฉพาะความสุขด้านปัญญา ซึ่งเป็นยอดที่ส่งผลกระทบอย่าง

แรงต่อความสุขด้านกาย ด้านจิต และด้านสังคม ถ้าขาดความสุขด้านปัญญามนุษย์จะไม่พบความสุขที่

แท้จริงได ้

 แอนนา ส าราญ (2550) ได้ศึกษาเรื่องการวัดระดับความสุขของประชาชนในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลกมลา อ าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบว่าระดับความสุขของประชาชน

ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก ด้านเศรษฐกิจเป็นธรรม และเข้มแข็งระดับความสุขอยู่ในระดับ

มาก ด้านครอบครัวอบอุ่นระดับความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านชุมชนเข้มแข็งระดับความสุขอยู่ใน

ระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อมดี มีนิเวศสมดุลระดับความสุขอยู่ ในระดับมาก ด้านสังคมมี

ประชาธิปไตยมีธรรมมาภิบาลระดับความสุขอยู่ระดับมาก ดังนั้นจากการศึกษาพบว่าระดับความสุข

ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกมลาโดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้นในการพัฒนา

ต าบลควรให้ความส าคัญนโยบายสาธารณะที่เน้นคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ตรงกับสภาพปัญหาและ
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ความต้องการของประชาชนให้มีความสุขอย่างแท้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดไป 

 สุรินทร์ นิยมพันธ์ุ (2551) ได้ศึกษาเรื่องระดับความสุขของประชาชน : กรณีศึกษาในเขต

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ผลการศึกษาพบว่าประชาชน

ต าบลคลองยา อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแต่

ละด้าน ได้แก่ ด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านรายได้ ด้านความอิสรเสรีภาพ ด้าน

ความมั่นคงทางครอบครัว  ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านความมั่นคงทางการเมือง พบว่าในภาพรวม

ของแต่ละด้านประชาชนมีความสุขระดับปานกลางทุกด้าน ทั้งนี้จากการศึกษายังพบว่าประชาชนมี

ความสุขในเรื่องความพึงพอใจกับความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลอง

ยา อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองยา ต้องมีการปรับปรุงการ

บริหารงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งข้ึนเพื่อความสุขของประชาชน 

 พัชราวดี ตรีชัย (2552) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเข้มแข็งของหมู่บ้านหนอง

กลางดง ต าบลศิลาลอย อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจับพบว่า ปัจจัยส าคัญ

ของการพลิกฟื้น  จากสังคมที่มีปัญหาวิกฤติในด้านต่าง ๆ สามารถท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและ

พึ่งตนเองได้  เป็นลักษณะเฉพาะที่ส าคัญ คือ 1) ผู้น า มีภาวะผู้น าโดดเด่นในด้านขีดความสามารถของ

ผู้น าในการสร้างกระบวนการประชาธิปไตย ในการบริหารงาน เป็นผู้น าที่มีประสิทธิภาพในการสร้าง

แรงบันดาลใจให้เกิดความเช่ือมั่น ศรัทธา การมีจุดยืนทางความคิด วิธีคิด เห็นคุณค่าและพลังในการ

พัฒนาชุมชน ตระหนักสร้างจิตส านึกให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงจากภายนอก เป็นผู้น าที่

มีความมั่นใจในตนเองสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมุ่งมั่น และมีความสามารถในการถ่ายทอดอย่างชัดเจน 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบ้านหนองกลางดง  การสร้างพลังการท างานเป็นทีม สร้างคนดี 

คนเก่ง คนมีความสามารถ สร้างผู้น าในชุมชน ประสานผนึกก าลังร่วมคิดร่วมท า 3) การมีทุนทาง

สังคมในมิติต่างๆ  ความสัมพันธ์เกื้อกูลภายในชุมชน ความรักสามัคคี ผูกพันกัน สานสัมพันธ์กันใน

ระบบอาวุโส ภูมิปัญญาชาวบ้าน เก่งคิด เก่งท า เห็นผลได้ในทางปฏิบัติ 4) ทุนทางเศรษฐกิจ สามารถ

พึ่งตนเองได้ มีการรวมกลุ่มทางอาชีพ น าภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าผลผลิต (แปรรูป) ลดปัญหาการว่างงาน 

สร้างรายได้ ชุมชนปลอดหนี้ สังคมมีความสุข 5) เป็นปัจจัยที่ประกันว่าชุมชนส าเร็จ เป็นชุมชน

เข้มแข็ง แต่มิใช่ปัจจัยที่ส่งผลให้ชุมชน 

 รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องการวัดระดับความสุขของประชากรในอ าเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจัยพบว่าระดับความสุขโดยรวมทั้ง 8 หมวด ของประชากรในอ าเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่ มีความสุขในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.56  โดยมีความสุขในแต่ละหมวดอยู่ในระดับ
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มาก เรียงตามล าดับ คือ หมวดการมีครอบครัวที่อบอุ่น  การเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน  การ

มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง  การมีความภาคภูมิใจ  การมีอิสรภาพ  และการมีหลักประกันในชีวิต  

ส่วนหมวดการมีชุมชนเข้มแข็ง และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชากรมีความสุขในระดับปานกลาง ผล

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขกับระดับความสุขในหมวดต่าง ๆ 

โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี

ความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เงินออม มีความสัมพันธ์กับระดับ

ความสุขในหมวดการมีหลักประกันในชีวิต การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง การมีชุมชนเข้มแข็ง การ

มีอิสรภาพ และการมีความภาคภูมิใจ หนี้สินมีความสัมพันธ์กับระดับความสุข ในหมวดการมี

หลักประกันในชีวิต การมีชุมชนเข้มแข็ง และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพศมีความสัมพันธ์กับระดับ

ความสุขในหมวดการมีชุมชนเข้มแข็ง อายุมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมีความ

ภาคภูมิใจ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมีหลักประกันในชีวิต การมี

ชุมชนเข้มแข็ง และการมีความภาคภูมิ ใจ อาชีพมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขในหมวดการมี

ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง  ส าหรับสถานภาพการสมรสไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสุข                  

ในทุกหมวด 

 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

โครงการวิจัยเรื่องความสุขของชุมชนและความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางเป้าครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับข้ันตอน คือ การก าหนดประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ใน

การวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ประกอบด้วยประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงซึ่งพักอาศัย

อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า เจ้าหน้าที่ของรัฐ  (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางเป้า) และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มารับบริการซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ภายใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า จ านวน 9,694 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า,2556) 

กลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการส ารวจครั้งนี้จะท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้แผนการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability) วิธีคอนวีเนียนแซมปลิง (Convenience Sampling)  

ขนาดตัวอย่างค านวณขนาดตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น 95%ความผิดพลาดไม่เกิน 5% 

โดยใช้สูตรค านวณขนาดตัวอย่าง (ศิริชัยพงษ์วิชัย, 2549) 

 

 

โดยก าหนดให้  n   =  จ านวนหรือขนาดตัวอย่างที่จะได้จากการค านวณ 

   e   =  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยสามารถที่จะยอมรับได้ในการสรุปผล 

ในที่นี้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน5% ดังนั้นค่า e = 0.05 

Z   =  ค่าที่ได้จากการเปิดตารางสถิติ Z โดยอาศัยค่าพื้นที่ /2 

ซึ่งได้จากค่าระดับความเช่ือมั่น (1 - ) ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยได้

ก าหนดค่าความเช่ือมั่น = 95%จะได้ค่า Z = 1.96 
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   N   =  จ านวนประชากร 

 

 

โดยค านวณจากจ านวนประชากร 9,694 คนได้ขนาดตัวอย่างประมาณ 3 ตัวอย่างในที่นี้

ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 380 ตัวอย่างประกอบด้วย 

1. ประชาชน และ/หรือ 

2. หัวหน้าหน่วยงานราชการ/เอกชนและ/หรือ 

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบเลือกตอบ (Check List) 

และแบบปลายเปิด (Open End) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้าได้แก่ งานที่ขอรับบริการ 

ประเภทของผู้ใช้บริการช่องทางที่ขอรับบริการ และระยะเวลารอรับบริการ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพหลักและรายได้ต่อเดือน 

ส่วนที่3ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า

โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) การประมาณค่า (Rating Scale) 

5 ระดับแบ่งประเด็นส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดไว้ 

1. กระบวนการ / ข้ันตอนในการบริการ 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก 

4. หลักธรรมาภิบาล 

 ส่วนที่4ระดับความสุขของชุมชน 

ส่วนที่ 5 แบบค าถามปลายเปิดโดยเป็นค าถามให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า 
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การทดสอบเครือ่งมือ 

เพื่อให้แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างของแบบสอบถามและได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดไป

ทดสอบ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลกัษณะประชากรคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างจรงิและหาข้อบกพรอ่ง

น ามาแก้ไขปรับปรุงแล้วจึงน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามและน าข้อมูลที่ได้

ไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรม

ทดสอบสถิติส าเร็จรูปได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.931 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้บุคลากรที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ใน

การเก็บข้อมูลซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบเองได้และในกรณีที่ไม่สามารถตอบแบบสอบถาม

เองได้จะท าการสัมภาษณ์โดยจัดเก็บข้อมูลณจุดบริการของหน่วยบริการจากที่พักอาศัยและจาก

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการเลือกตัวอย่างจะก าหนดเป็นสัดส่วนกับขนาดของกลุ่ม

ประชากรโดยใช้สูตรค านวณดังนี้  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 

 

 

  

โดยก าหนดให้ ni = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่i 

   Ni =  ขนาดของประชากรกลุ่มที่i 

   n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

   N =  ขนาดของประชากร 

สรุปจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังตารางที่3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางสรุปจ านวนตัวอย่าง 

ชุมชน ประชากร แผนการเก็บ เก็บจริง 

หมู่ที่  1 บ้านชายวัด 1,196 47 48 
หมู่ที่  2 บ้านเกาะปอม  1,311 51 48 
หมู่ที่  3 บ้านตลาดใหม ่  1,784 70 68 
หมู่ที่  4 บ้านแหลมม่วง  1,777 70 74 
หมู่ที่  5 บ้านป่าเตียว 1,433 56 56 
หมู่ที่  6 บ้านควนทองสหี ์ 1,630 64 66 
หมู่ที่  7 บ้านท่าเรือ 563 22 20 

รวม 9,694 380 380 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 คณะผู้ด าเนินการวิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและใช้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการอธิบายลักษณะทั่วๆไปของ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในรูปของค่าร้อยละการแจกแจงความถ่ีค่าเฉลี่ย  ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 เครื่องมือทางสถิติที่น ามาใช้ได้แก่มาตราวัดแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดย

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบค าถามแบบให้คะแนนตามน้ าหนักของความคิดเห็นที่ตรงกั บ

ประสบการณ์จริงของผู้ตอบซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมายดังนี้ 

 ส าหรับส่วนที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าความพึงพอใจคิดเทียบคะแนนดังนี้ 

ระดับ 5   หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

ระดับ 4   หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

ระดับ 3   หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

ระดบั 2   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

ระดับ 1   หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

เมื่อค านวณค่าเฉลี่ยแล้วน าค่าที่ค านวณได้น้ันมาเทียบเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยถืออัตราการแปร

ผลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจสูงที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
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 ค่าเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

 ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง มีความพึงพอใจต่ าที่สุด 

การค านวณร้อยละของระดับความพึงพอใจค านวณโดยใช้สูตร 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ= 
 ̅

 
 x 100 

  โดยก าหนดให้ ̅ =ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ส่วนที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าระดับความสุขของชุมชนคิดเทียบคะแนนดังนี้ 

ระดับ 5   หมายถึง ชุมชนมีความสุขมากที่สุด 

ระดับ 4   หมายถึง ชุมชนมีความสุขมาก 

ระดับ 3   หมายถึง ชุมชนมีความสุขปานกลาง 

ระดับ 2   หมายถึง ชุมชนมีความสุขน้อย 

ระดับ 1   หมายถึง ชุมชนมีความสุขน้อยที่สุด 

เมื่อค านวณค่าเฉลี่ยแล้วน าค่าที่ค านวณได้น้ันมาเทียบเกณฑ์ที่ก าหนดไว้โดยถืออัตราการแปล

ผลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง ชุมชนมีความสุขมากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง ชุมชนมีความสุขมาก 

  ค่าเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง ชุมชนมีความสุขปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง ชุมชนมีความสุขน้อย 

  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง ชุมชนมีความสุขน้อยที่สุด 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนและความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 คน สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงเป็นตาราง แผนภูมิ และค าอธิบาย 

แบ่งเป็น 5 ส่วนตามล าดับดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ส่วนที่ 4 ระดับความสุขของชุมชน 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงผล มีดังนี้ 

S.D. หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

n    หมายถึง จ านวนตัวอย่าง  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการ 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามงานบริการ 
งานบริการ จ านวน ร้อยละ 

งานบรกิารด้านสาธารณูปโภค 69 17.74 
งานบรกิารด้านการรบัช าระภาษี                          114 30.77 
งานบรกิารด้านสวัสดิการสงัคม 104 27.56 
งานบรกิารด้านการสง่เสรมิกีฬาและนันทนาการ    55 14.18 
งานบรกิารด้านการสง่เสรมิศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   38 9.74 

รวม 380 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการงานด้านรับช าระภาษีมีจ านวนมาก

ที่สุด โดยมีผู้เคยใช้บริการจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 รองลงมาตามล าดับ คือ งานบริการ

ด้านสวัสดิการสังคม มีจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 27.56 งานบริการด้านสาธารณูปโภคมีจ านวน 

69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74 งานบริการด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ มีจ านวน 55 คน คิด

เป็นร้อยละ14.18 และน้อยที่สุด คือ งานบริการด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีจ านวน 

38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.74 แสดงดังแผนภูมิ 

 

ภาพท่ี 4.1 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงานบริการ 

17.74% 

30.77% 

27.56% 

14.18% 
9.74% 

งานบริการด้านสาธารณูปโภค(การ
คมนาคม ถนน คูคลองระบายน้ า) 
งานบริการด้านการรับช าระภาษี                          

งานบริการด้านสวัสดิการสังคม 

งานบริการด้านการส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ    
งานบริการด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม   
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ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอยา่งแยกตามประเภทผู้รับบริการ 
ประเภทผู้รับบริการ จ านวน ร้อยละ 

ประชาชนทั่วไป 378 99.48 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 0.26 
หน่วยงานภาครัฐ 0 0.00 
หน่วยงานภาคเอกชน 1 0.26 

รวม 380 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้รับบรกิารส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป มีจ านวน 

378 คน คิดเป็นร้อยละ 99.48 รองลงมาได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชน จ านวน 1 

คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 เท่ากัน แสดงดังแผนภูมิ 

 

 

ภาพท่ี 4.2 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างแยกตามประเภทผู้รับบริการ 
 

  

99.48% 

0.26% 
0.26% 

  ประชาชนทั่วไป 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หน่วยงานเอกชน 
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ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามช่องทางการขอรับบริการ 
ช่องทางการขอรับบริการ จ านวน ร้อยละ 

มาติดต่อที่ส านักงาน 324 85.44 
โทรศัพท ์ 1 0.27 
หนังสือ/จดหมาย 28 7.30 
เจ้าหน้าที่มาติดต่อเอง  27 7.00 

รวม 380 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.3 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการส่วนใหญ่จะขอรับบริการโดยมาติดต่อ

ที่ส านักงาน โดยมีจ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 85.44 รองลงมาได้แก่ หนังสือหรือจดหมาย 

จ านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 ส่วนช่องทางอื่น ๆ คือ เจ้าหน้าที่มาติดต่อเอง มีจ านวน 27 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.00 และทางโทรศัพท์ มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 

 

 

ภาพท่ี 4.3 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามชอ่งทางการขอรับบริการ 
 

 

85.43% 

0.27% 

7.30% 

7.00% 

มาติดต่อที่ส านักงาน 

โทรศัพท์ 

หนังสือ/จดหมาย 

เจ้าหน้าที่มาติดต่อเอง  
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ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามวันท่ีและเวลามาใช้บริการ 

วัน เวลา 
8.30–10.00 น. 10.01–12.00 น. 12.01–14.00 น. 14.01–เวลาปิด รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จันทร ์ 81 21.03 37 9.76 1 0.27 - - 119 31.06 
อังคาร 50 13.12 87 22.95 - - 2 0.48 139 36.55 
พุธ 8 2.08 28 7.26 1 0.27  0.00 37 9.61 
พฤหัสบด ี 25 6.72 7 1.96 - - 2 0.48 34 9.16 
ศุกร ์ 17 4.42 34 9.20 - - - - 51 13.62 

รวม 181 47.37 193 51.12 2 0.54 4 0.97 380 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมารับบริการในวันอังคารมากที่สุด มีจ านวน 139 คน

คิดเป็นร้อยละ 36.55 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือวันจันทร์ จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.06 วันศุกร์ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.62 วันพุธ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.61 และ

วันพฤหัสบดี จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.16 ตามล าดับ ส าหรับช่วงเวลาที่มีผู้มาขอรับบริการ

มากที่สุดคือ ตั้งแต่เวลา 10.01-12.00 น. มีจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 51.12 รองลงมาคือ

ช่วงเวลา 8.30-10.00 น. มีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 ต่อมาคือ ช่วงเวลา 14.01-เวลาปิด 

มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.97 และช่วงเวลาที่มีผู้มาขอรับบริการน้อยที่สุดคือ  ช่วงเวลา 12.01-

14.00 น. มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.54 

หากมองภาพรวม 3 อันดับแรก ของช่วงวันเวลาที่กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการมากที่สุดคือ    

วันอังคาร เวลา 10.01-12.00 น. มีจ านวนทั้งสิ้น 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.95 ของผู้รับบริการ

ทั้งหมด รองลงมาคือ วันจันทร์ เวลา 8.30-10.00 น. มีจ านวนทั้งสิ้น 81 คน คิดเป็นร้อยละ 21.03

และวันอังคาร เวลา 8.30-10.00 น. มีจ านวนทั้งสิ้น 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.12 
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ภาพท่ี 4.4 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามวันท่ีและเวลามาใช้บริการ 
  

81 

50 

8 

25 
17 

37 

87 

28 

7 

34 

1 0 1 0 0 0 2 2 0 

119 

139 

37 34 

51 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 

8.30–10.00 น. 12.01–14.00 น. 12.01–14.00 น.2 14.01–เวลาปิด รวม 
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ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามระยะเวลาท่ีรอรับบริการสูงสุด 

ระยะเวลารอรับบริการสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกินครึง่ช่ัวโมง 193 51.12 
31 นาที – 1 ช่ัวโมง 181 47.37 
1 – 2 ช่ัวโมง  2 0.54 
2 – 3 ช่ัวโมง 4 0.97 
3 – 4 ช่ัวโมง - - 
มากกว่า 4 ช.ม. - - 

รวม 380 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการใช้เวลารอรับบริการไม่เกินครึ่งช่ัวโมง 

ซึ่งมีจ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 51.12 รองลงมาตามล าดับ คือ มากกว่าครึ่งใช้เวลารอรับบริการ 

31 นาที – 1 ช่ัวโมง โดยมีจ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 ใช้เวลารอรับบริการ 2 – 3 ช่ัวโมง 

โดยมีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.97 และใช้เวลารอรับบริการ 1 – 2 ช่ัวโมง โดยมีจ านวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.54 

 

ภาพท่ี 4.5 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเวลาท่ีรอรับบริการสูงสุด 

51.12% 

47.37% 

0.54% 

0.97% 

ไม่เกินครึ่งช่ัวโมง 

31 นาที – 1 ช่ัวโมง 

1 – 2 ช่ัวโมง  

2 – 3 ช่ัวโมง 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบคุคล 

ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามสถานท่ีท างานหรือท่ีพักอาศัย 
สถานท่ีท างานหรือพักอาศัย จ านวน ร้อยละ 
หมู่ที่  1ชายวัด 48 12.62 
หมู่ที่  2 เกาะปอม  48 12.62 
หมู่ที่  3 ตลาดใหม ่  68 17.88 
หมู่ที่  4 แหลมม่วง  74 19.59 
หมู่ที่  5 ป่าเตียว 56 14.70 
หมู่ที่  6 ควนทองสีห ์ 66 17.47 
หมู่ที่  7 ท่าเรือ 20 5.11 

รวม 380 100.00 
 

จากตารางที่ 4.6 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้รับบริการส่วนใหญ่พักอาศัยหรือท างานอยู่ใน 

หมู่ที่  4 แหลมม่วง จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.59 รองลงมาตามล าดับได้แก่ ได้แก่ หมู่ที่  3 

ตลาดใหม่ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.88 หมู่ที่  6 ควนทองสีห์ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.47 หมู่ที่  5 ป่าเตียว จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70 หมู่ที่  1 ชายวัดและหมู่ที่  2 เกาะ

ปอม จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.62 และมีจ านวนน้อยที่สุดคือ หมู่ที่  7 ท่าเรือ จ านวน 20 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.11 

 
ภาพท่ี 4.6 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานท่ีท างานหรือท่ีพักอาศัย 

12.62% 12.62% 

17.88% 

19.59% 14.70% 

17.47% 

5.11% 

หมู่ที่  1ชายวัด 

หมู่ที่  2 เกาะปอม  

หมู่ที่  3 ตลาดใหม่  

หมู่ที่  4 แหลมม่วง  

หมู่ที่  5 ป่าเตียว 

หมู่ที่  6 ควนทองสีห์ 

หมู่ที่  7 ท่าเรือ 
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ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล n = 380 จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 192 50.69 
     หญิง 188 49.31 
อายุ   
     วัยรุ่น (13-17 ปี) - - 
     วัยหนุ่มสาว (18-35 ปี) 32 8.18 
     วัยกลางคนช่วงต้น (36-45 ปี) 123 31.99 
     วัยกลางคนช่วงปลาย (46-60 ปี) 119 31.49 
     วัยสูงอายุ (61 ปีขึ้นไป)  106 28.34 
สถานภาพสมรส   
     โสด 14 3.59 
     สมรส 348 91.68 
     หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 18 4.73 
ระดับการศึกษา   
     ไม่รู้หนังสือ 11 2.89 
     ประถมศึกษา/เทียบเท่า  163 43.38 
     ม.ต้น/เทียบเท่า 104 27.17 
     ม.ปลาย/ปวช./เทียบเท่า 85 22.18 
     อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า 14 3.59 
     ปริญญาตร ี 3 0.78 
     สูงกว่าปริญญาตรี - - 
อาชีพหลัก   
     นักเรียน/นักศึกษา 1 0.26 
     รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 0.52 
     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 131 34.74 
     พนักงานเอกชน 2 0.53 
     รับจ้างทั่วไป 163 42.60 
     เกษตรกร 40 10.41 
     แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 6 1.57 
     ว่างงาน 35 9.36 
รายได้ต่อเดือน   
     ไม่มีรายได้ 36 9.61 
     ไม่เกิน 5,000 บาท 32 8.34 
     5,001-10,000 บาท 242 63.88 
     10,001-15,000 บาท 35 9.09 
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     15,001-20,000 บาท 26 6.74 
     20,001-25,000 บาท 3 0.77 
     25,001-30,000 บาท 1 0.27 
     มากกว่า 30,000 บาท 5 1.30 

 

จากตารางที่ 4.7 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงวัย

กลางคนช่วงต้น (36-45 ปี) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา/เทียบเท่า 

มากกว่าครึ่งประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไปและค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว และส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 

5,001-10,000 บาท  

 

 

ภาพท่ี 4.7 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
 

50.69% 

49.31% 

  ชาย 

  หญิง 
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ภาพท่ี 4.8 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
 

 

8.18% 

31.99% 

31.49% 

28.34% 

     วัยหนุ่มสาว (18-35 ป)ี 

     วัยกลางคนช่วงต้น (36-45 ป)ี 

     วัยกลางคนช่วงปลาย (46-60 ป)ี 

     วัยสูงอายุ (61 ปีข้ึนไป)  
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ภาพท่ี 4.9 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 
 

 

ภาพท่ี 4.10 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

3.59% 

91.68% 

4.73% 

  โสด 

  สมรส 

  หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 

2.89% 

43.38% 

27.17% 

22.18% 
3.59% 

0.78% 

     ไม่รู้หนังสือ 

     ประถมศึกษา/เทียบเท่า  

     ม.ต้น/เทียบเท่า 

     ม.ปลาย/ปวช./เทียบเทา่ 

     อนุปริญญา/ปวส./เทยีบเท่า 

     ปริญญาตรี 
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ภาพท่ี 4.11 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
 

 

ภาพท่ี 4.12 แผนภูมิร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได ้

0.26% 
0.52% 

34.74% 

0.53% 

42.60% 

10.41% 
1.57% 9.36%      นักเรียน/นักศึกษา 

     รับราชการ/พนักงานของรฐั/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

     พนักงานเอกชน 

     รับจ้างทั่วไป 

     เกษตรกร 

     แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 

9.61% 

8.34% 63.88% 

9.09% 

6.74% 0.77% 0.27% 
1.30%    ไม่มีรายได้ 

   ไม่เกิน 5,000 บาท 
   5,001-10,000 บาท 
   10,001-15,000 บาท 
   15,001-20,000 บาท 
   20,001-25,000 บาท 
   25,001-30,000 บาท 
มากกว่า 30,000 บาท 
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ตารางท่ี 4.8 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 
ประเด็น(n = 380) ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ร้อยละ ระดับ 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.09 0.35 81.80 มาก 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ใหบ้ริการ 4.22 0.41 84.40 มากที่สุด 
ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 3.96 0.42 79.20 มาก 
ด้านหลักธรรมาภิบาล 3.94 0.34 78.80 มาก 

ภาพรวม 4.05 0.23 81.00  มาก 
 

จากตารางที่ 4.8 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทุกงานบริการในภาพรวม พบว่า 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 คิดเป็น

ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 และคิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 84.40 

 2. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สอง คือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการ

ให้บริการอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 และคิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.80 

 3. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สาม คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และคิดเป็นร้อยละของระดับความพึง

พอใจเท่ากับ 79.20 

 4. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 และคิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 

78.80 
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ภาพท่ี 4.13 แผนภูมิระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.94 

3.96 

4.09 

4.22 

ด้านหลักธรรมาภิบาล 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

0 1 2 3 4 5
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ตารางท่ี 4.9 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสาธารณูปโภค 
ประเด็น (n=69) ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 3.87 0.29 77.40 มาก 

1.1 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการ 

4.44 0.65 88.80 มากที่สุด 

1.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ 3.76 0.43 75.20 มาก 
1.3 การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับ

การบริการก่อน 
3.86 0.35 77.20 มาก 

1.4 การให้บริการช่วงพักเที่ยงหรือนอกเวลาราชการ 3.59 0.52 71.80 มาก 
1.5 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.73 0.48 74.60 มาก 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 4.11 0.48 82.20 มาก 
2.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ 3.90 0.30 78.00 มาก 
2.2 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อม

ในการให้บริการอย่างสุภาพ 
4.63 0.68 92.60 มากที่สุด 

2.3 เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเช่น
สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าให้ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ
น่าเชื่อถือ ฯลฯ 

4.10 0.75 82.00 มาก 

2.4 เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่นไม่
ขอสิ่งตอบแทนไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
เป็นต้น 

4.11 0.77 82.20 มาก 

2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 3.83 0.42 76.60 มาก 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (ในส านักงาน) 3.84 0.39 76.80 มาก 

3.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 3.83 0.42 76.60 มาก 
3.2 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้

สะดวก 
3.79 0.76 75.80 มาก 

3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการเช่นปากกา
น้ ายาลบ ค าผิด 

4.14 0.84 82.80 มาก 

3.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการเช่นกล่องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม 

3.71 0.49 74.20 มาก 

3.5 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกเช่นโทรศัพท์
สาธารณะ ห้องสุขา น้ าดื่มที่น่ังคอยรับบริการ 

3.73 0.45 74.60 มาก 

4. ด้านหลักธรรมาภิบาล 3.97 0.28 79.40 มาก 
4.1 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียภาษี 3.99 0.12 79.80 มาก 
4.2 มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น การประชุม การ

ติดป้ายประกาศ 
4.20 0.58 84.00 มาก 

4.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ตรวจสอบการท างาน 

4.24 0.60 84.80 มากที่สุด 

4.4  มีความรับผิดชอบต่อสังคมเน้นผลประโยชน์ของ 3.89 0.32 77.80 มาก 
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ประเด็น (n=69) ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับ 
ประชาชนเป็นหลัก 

4.5 มีการบริหารและด าเนินงานโดยยดึหลักความถูกต้องและ
เป็นธรรม 

3.51 0.50 70.20 มาก 

ภาพรวม 3.95 0.19 79.00 มาก 
 

จากตารางที่ 4.9 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างการให้บริการงานด้าน

สาธารณูปโภค  โดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.00 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 82.20 

 2. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สอง คือ ด้านหลักธรรมาภิบาล มีความพึง

พอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.40 

 3. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สาม คือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการ

ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.29 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.40 

 4. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึง

พอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 76.80 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ 

1. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และ

ความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 92.60 

2. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงอันดับที่สอง คือ มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูล

เกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.80 
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3. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงอันดับที่สาม คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การติดตามและตรวจสอบการท างาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.80 

ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่ า 3 อันดับแรก คือ 

1. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ มีการบริหารและด าเนินงานโดยยึดหลักความ

ถูกต้องและเป็นธรรม มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 

คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 70.20 

2. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าเป็นอันดับที่สอง คือ การให้บริการช่วงพักเที่ยงหรือ

นอกเวลาราชการ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 คิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 71.80 

3. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าเป็นอันดับที่สาม คือ มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ

ให้บริการเช่นกล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.71 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 74.20 
 

 
 

ภาพท่ี 4.14 แผนภูมิระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภค 

3.84 

3.87 

3.97 

4.11 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านหลักธรรมาภิบาล 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2



56 
 

 

 

ภาพท่ี 4.15 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภคโดยเรียงอันดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุดไปยังน้อยท่ีสุดเป็นรายข้อ 
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ตารางท่ี 4.10 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการรับช าระภาษี 
ประเด็น (n=114) ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.21 0.37 84.20 มากที่สุด 

1.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 

4.19 0.46 83.80 มาก 

1.2 การจัดล าดับการให้บริการเป็นไปตามที่ประกาศไว้ 4.03 0.49 80.60 มาก 
1.3 การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับ

การบริการก่อน 
4.43 0.68 88.60 มากที่สุด 

1.4 การให้บริการช่วงพักเที่ยงหรือนอกเวลาราชการ 4.32 0.77 86.40 มากที่สุด 
1.5 การรับช าระด้วยความรวดเร็ว 4.08 0.48 81.60 มาก 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 4.32 0.37 86.40 มากที่สุด 
2.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ 4.11 0.41 82.20 มาก 
2.2 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อม

ในการให้บริการอย่างสุภาพ 
4.62 0.63 92.40 มากที่สุด 

2.3 เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเช่น
สามารถตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าให้ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ
น่าเชื่อถือ ฯลฯ 

4.35 0.64 87.00 มากที่สุด 

2.4 เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่นไม่
ขอสิ่งตอบแทนไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ
เป็นต้น 

4.36 0.64 87.20 มากที่สุด 

2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.14 0.46 82.80 มาก 
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก(ในส านักงาน) 4.08 0.40 81.60 มาก 

3.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 4.13 0.45 82.60 มาก 
3.2 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้

สะดวก 
4.02 0.73 80.40 มาก 

3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการเช่นปากกา
น้ ายาลบ ค าผิด 

4.20 0.78 84.00 มาก 

3.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการเช่นกล่องรับ
ความคิดเห็นแบบสอบถาม 

3.97 0.54 79.40 มาก 

3.5 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกเช่นโทรศัพท์
สาธารณะ ห้องสุขา น้ าดื่มที่น่ังคอยรับบริการ 

4.08 0.57 81.60 มาก 

4. ด้านหลักธรรมาภิบาล 4.04 0.29 80.80 มาก 
4.1 การรับฟังความเห็นของประชาชน 4.05 0.35 81.00 มาก 
4.2 มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเช่นวารสารการ

ประชุม สัญจร  การตดิป้ายประกาศ 
4.23 0.55 84.60 มากที่สุด 

4.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ท างาน 

4.24 0.57 84.80 มากที่สุด 

4.4 มีความรับผิดชอบต่อสังคมเน้นผลประโยชน์ของ 4.02 0.42 80.40 มาก 
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ประเด็น (n=114) ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับ 
ประชาชนเป็นหลัก 

4.5 มีการบริหารและด าเนินงานโดยยดึหลักความถูกต้องและ
เป็นธรรม 

3.67 0.63 73.40 มาก 

ภาพรวม 4.16 0.23 83.20 มาก 
 

จากตารางที่ 4.10 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการรับช าระภาษี โดย

ภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.23 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.20 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 86.40 

 2. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สอง คือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการ

ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.37 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.20 

 3. ด้านที่ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจเปน็อันดับที่สาม คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความ

พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.60 

 4. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านหลักธรรมาภิบาล มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 80.80 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ 

1. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และ

ความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 92.40 
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2. ข้อที่ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจสงูอันดับที่สอง คือ การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง เช่น 

ผู้ที่มาก่อนได้รับการบริการก่อน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.43 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.68 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.60 

3. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงอันดับที่สาม คือ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ

ปฏิบัติหน้าที่เช่นไม่ขอสิ่งตอบแทนไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบเป็นต้น มีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึง

พอใจเท่ากับ 87.20 

ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่ า 3 อันดับแรก คือ 

1. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ มีการบริหารและด าเนินงานโดยยึดหลักความ

ถูกต้องและเป็นธรรม มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 

คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 73.40 

2. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าเป็นอันดับที่สอง คือ มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ

ให้บริการเช่นกล่องรับความคิดเห็นแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.97 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.40 

3. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าเป็นอันดับที่สาม คือ จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความ

เหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.73 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.40 
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ภาพท่ี 4.16 แผนภูมิระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการรับช าระภาษี 
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ภาพท่ี 4.17 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการรับช าระภาษี โดยเรียง

อันดับความพึงพอใจมากท่ีสุดไปยังน้อยท่ีสุดเป็นรายข้อ 
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ตารางท่ี 4.11 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสวัสดิการสงัคม 
ประเด็น (n=104) ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.12 0.35 82.40 มาก 

1.1 การแจ้งระเบียบ กฎหมาย ให้ประชาชนเขา้ใจง่ายและ
ถูกต้อง 

4.14 0.40 82.80 มาก 

1.2 การรับขึ้นทะเบียนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ 

3.96 0.31 79.20 มาก 

1.3 การเบิกจ่ายเงินโดยผ่านธนาคารมีความสะดวก 
รวดเร็ว 

4.29 0.80 85.80 มากที่สุด 

1.4 การบริการเบิกจ่ายเงินสดโดยน าไปมอบให้ถึงบ้าน 4.33 0.72 86.60 มากที่สุด 
1.5 การแจ้งระเบียบ กฎหมาย ให้ประชาชนเขา้ใจง่ายและ

ถูกต้อง 
3.86 0.43 77.20 มาก 

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 4.30 0.34 86.00 มากท่ีสุด 
2.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ 4.01 0.22 80.20 มาก 
2.2 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมใน

การให้บริการอย่างสุภาพ 
4.63 0.56 92.60 มากที่สุด 

2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้  ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ให้ความรู้
ที่ เป็นประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ
น่าเชื่อถือ ฯลฯ 

4.41 0.62 88.20 มากที่สุด 

2.4 เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น 

4.41 0.55 88.20 มากที่สุด 

2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.02 0.28 80.40 มาก 
3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก(ในส านักงาน) 3.97 0.44 79.40 มาก 

3.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ  4.01 0.45 80.20 มาก 
3.2 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้

สะดวก 
3.86 0.81 77.20 มาก 

3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา 
น้ ายาลบ ค าผิด 

4.17 0.78 83.40 มาก 

3.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น แบบสอบถาม 

3.88 0.57 77.60 มาก 

3.5 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา น้ า
ดื่ม ที่น่ังคอยรับบริการ 

3.95 0.56 79.00 มาก 

4. ด้านหลักธรรมาภิบาล 3.93 0.37 78.60 มาก 
4.1 การรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการท างาน เช่น มี

กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 
3.94 0.39 78.80 มาก 
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ประเด็น (n=104) ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับ 
4.2 มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น วารสาร การ

ประชุม สัญจร การติดป้ายประกาศ 
4.11 0.61 82.20 มาก 

4.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ท างานได้  

4.07 0.73 81.40 มาก 

4.4 มีความรับผิดชอบต่อสังคม  3.93 0.47 78.60 มาก 
4.5 มีความเป็นธรรมและยุติธรรม  3.61 0.53 72.20 มาก 

ภาพรวม 4.08 0.23 81.60 มาก 

 

จากตารางที่ 4.11 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสวัสดิการและสังคม โดย

ภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.23 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.60 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 86.00 

 2. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สอง คือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการ

ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.40 

 3. ด้านที่ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจเปน็อันดับที่สาม คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความ

พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.40 

 4. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านหลักธรรมาภิบาล มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 78.60 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ 

1. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ มีเจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และ

ความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 92.60 
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2. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงอันดับที่สอง คือ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ

ปฏิบัติหน้าที่เช่นไม่ขอสิ่งตอบแทนไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบเป็นต้น มีความพึงพอใจใน

ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึง

พอใจเท่ากับ 88.20 

3. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงอันดับที่สาม คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน

การให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ช่วย

แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน่าเช่ือถือ ฯลฯ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 0.62 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.20 

ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่ า 3 อันดับแรก คือ 

1. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ มีความเป็นธรรมและยุติธรรม มีความพึง

พอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คิดเป็นร้อยละของระดับความ

พึงพอใจเท่ากับ 72.20 

2. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าเป็นอันดับที่สอง การแจ้งระเบียบ กฎหมาย ให้

ประชาชนเข้าใจง่ายและถูกต้อง และจุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก มี

ความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 และ 0.81 

ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.20 

3. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าเป็นอันดับที่สาม คือ มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการ

ให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.60 
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ภาพท่ี 4.18 แผนภูมิระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสวัสดิการสังคม 
  

3.93 

3.97 

4.12 

4.3 

ด้านหลักธรรมาภิบาล 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

3.6 3.8 4 4.2 4.4
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ภาพท่ี 4.19 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านสวัสดิการสังคม โดยเรียง

อันดับความพึงพอใจมากท่ีสุดไปยังน้อยท่ีสุดเป็นรายข้อ 
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ตารางท่ี 4.12 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
ประเด็น (n=55) ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ 4.18 0.27 83.60 มาก 

1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมด้านการส่งเสริมกีฬาในระดับชุมชน 4.25 0.48 85.00 มากที่สุด 
1.2 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมการ

ส่งเสริม ด้านกีฬาอย่างทั่วถึง 
3.98 0.23 79.60 มาก 

1.3 ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมกีฬาประจ าต าบลมีความ
เหมาะสม 

4.45 0.60 89.00 มากที่สุด 

1.4 การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมกีฬาแก่ประชาชน 
มีความเหมาะสมและทั่วถึง 

4.33 0.77 86.60 มากที่สุด 

1.5 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา 

3.87 0.34 77.40 มาก 

2. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.05 0.45 81.00 มาก 

2.1 มีเจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัครด้านการส่งเสริมกีฬา  และการ
ออกก าลังกายสามารถให้ค าแนะน าต่อการจัดกิจกรรม ด้าน
กีฬาได้อย่างถูกต้อง 

4.27 0.71 85.40 มากที่สุด 

2.2 เจ้าหน้าที่ ให้การสนับสนุนและประสานงานด้านกีฬาแก่
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นขั้นตอน 

3.89 0.53 77.80 มาก 

2.3 เจ้าหน้าให้การดูแลกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาแก่ประชาชน  ใน
ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

3.89 0.53 77.80 มาก 

2.4 เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  ไม่ขอ
สิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น 

4.27 0.80 85.40 มากที่สุด 

2.5 มีเจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัครด้านการส่งเสริมกีฬา  และการ
ออกก าลังกายสามารถให้ค าแนะน าต่อการจัดกิจกรรม ด้าน
กีฬาได้อย่างถูกต้อง 

3.91 0.40 78.20 มาก 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก(ในส านักงาน) 3.90 0.41 78.00 มาก 
3.1 มีการจัดลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อใช้ออกก าลังกาย เล่น

กีฬา  หรือท ากิจกรรมสาธารณะแก่ประชาชน 
3.91 0.52 78.20 มาก 

3.2 มีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และ
การออกก าลังกาย 

3.75 0.82 75.00 มาก 

3.3 มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬาอย่างสม่ าเสมอ   เช่น 
การประกวด และแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

4.13 0.86 82.60 มาก 

3.4 มีสถานที่จัดเก็บหรือผู้ดูแลอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การ
ออกก าลังกาย 

3.82 0.39 76.40 มาก 

3.5 มีสถานที่เพื่อท าการติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมกีฬา 
และการออกก าลังกาย 

3.89 0.46 77.80 มาก 

4. ด้านหลักธรรมาภิบาล 3.75 0.35 75.00 มาก 

4.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้าน
การส่งเสริมกีฬา 

3.78 0.46 75.60 มาก 
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ประเด็น (n=55) ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับ 
4.2 มีการก าหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับส าหรับการแข่งขัน

กีฬาประเพณีประจ าต าบลอย่างชัดเจน 
3.76 0.67 75.20 มาก 

4.3 มีความเป็นธรรมและยุติธรรมในการจัดการแข่งขันกีฬา 3.85 0.65 77.00 มาก 
4.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ

ท างานด้านการส่งเสริมกีฬา 
3.76 0.47 75.20 มาก 

4.5 การจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬามีความ
คุ้มค่า 

3.58 0.53 71.60 มาก 

ภาพรวม 3.97 0.21 79.40 มาก 
 

จากตารางที่ 4.12 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการส่งเสริมกีฬาและ

นันทนาการ โดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.97 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.40 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ มี

ความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 คิดเป็นร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.60 

 2. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สอง คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความ

พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 

 3. ด้านที่ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจเปน็อันดับที่สาม คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความ

พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.00 

 4. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านหลักธรรมาภิบาล มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 75.00 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ 
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1. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมกีฬาประจ าต าบลมี

ความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 คิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 89.00 

2. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงอันดับที่สอง คือ การจัดสรรงบประมาณด้านการ

ส่งเสริมกีฬาแก่ประชาชน มีความเหมาะสมและทั่วถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 86.60 

3. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงอันดับที่สาม คือ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการ

ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น  และมี

เจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัครด้านการสง่เสรมิกีฬา และการออกก าลังกายสามารถใหค้ าแนะน าต่อการจดั

กิจกรรม ด้านกีฬาได้อย่างถูกต้อง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 เท่ากัน ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 0.80 และ 0.71 ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 

85.40 

ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่ า 3 อันดับแรก คือ 

1. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ การจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมกิจกรรมด้าน

กีฬามีความคุ้มค่า มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 คิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 71.60 

2. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าเป็นอันดับที่สอง คือ มีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อ

ส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 75.00 

3. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าเป็นอันดับที่สาม คือ มีการก าหนดกฎ ระเบียบ และ

ข้อบังคับส าหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีประจ าต าบลอย่างชัดเจนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบการท างานด้านการส่งเสริมกีฬา มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 

3.76 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 และ 0.47 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 

75.20 เท่ากัน 
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ภาพท่ี 4.20 แผนภูมิระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการส่งเสริมกีฬาและ  
               นันทนาการ 
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ด้านหลักธรรมาภิบาล 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
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ภาพท่ี 4.21 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการส่งเสริมกีฬาและ

นันทนาการ โดยเรียงอันดับความพึงพอใจมากท่ีสุดไปยังน้อยท่ีสุดเป็นรายข้อ 
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ตารางท่ี 4.13 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม    

ประเด็น (n=38) ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับ 
1. ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 4.10 0.30 82.00 มาก 

1.1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมด้านการ  
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง เช่น เสียง
ตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

4.25 0.45 85.00 มากที่สุด 

1.2 ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.98 0.23 79.60 มาก 
1.3 การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรมมีความเหมาะสมและทั่วถึง 
4.24 0.73 84.80 มากที่สุด 

1.4 มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆได้หลากหลายกิจกรรม 
เช่น งานท าบุญเดือนสิบ งานปีใหม่ งานสงกรานต ์การจัด
งานรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

4.22 0.73 84.40 มากที่สุด 

1.5 1.6 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม 

3.83 0.39 76.60 มาก 

2. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.16 0.40 83.20 มาก 
2.1 มีเจ้าหน้าที่ สามารถให้ค าแนะน าต่อการจัดกิจกรรม ด้าน

การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง 
4.19 0.59 83.80 มาก 

2.2  เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมใน
การให้บริการอย่างสุภาพ 

4.18 0.60 83.60 มาก 

2.3 เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนและประสานงานด้านกิจกรรมแก่
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นขั้นตอน 

4.12 0.58 82.40 มาก 

2.4 เจ้าหน้าให้การดูแลกิจกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมแก่ประชาชน  ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

4.36 0.71 87.20 มากที่สุด 

2.5 เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  ไม่
ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น 

3.95 0.28 79.00 มาก 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก(ในส านักงาน) 3.94 0.40 78.80 มาก 
3.1 มีการอ านวยความสะดวกของสถานที่ในการท ากิจกรรมแก่

ประชาชน 
3.96 0.45 79.20 มาก 

3.2 มีการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม 3.80 0.82 76.00 มาก 
3.3 มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 4.18 0.82 83.60 มาก 
3.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ

ความคิดเห็น แบบสอบถาม 
3.88 0.43 77.60 มาก 

3.5 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา 
น้ าดื่ม   

3.91 0.47 78.20 มาก 

4. ด้านหลักธรรมาภิบาล 3.83 0.38 76.60 มาก 
4.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีการก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม  3.82 0.44 76.40 มาก 
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ประเด็น (n=38) ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับ 
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

4.2 มีการก าหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับส าหรับการจัดกิจกรรม  
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 

3.94 0.67 78.80 มาก 

4.3 มีความเป็นธรรมและยุติธรรมในการจัดกิจกรรมต่างๆ 3.95 0.69 79.00 มาก 
4.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการท างานด้านการส่งเสริม

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
3.83 0.46 76.60 มาก 

4.5 การส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมี
ความคุ้มค่า 

3.61 0.52 72.20 มาก 

ภาพรวม 4.01 0.22 80.20 มาก 
 

จากตารางที่ 4.13 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม โดยภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.20 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 83.20 

 2. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สอง คือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการ

ให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 คิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.00 

 3. ด้านที่ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจเปน็อันดับที่สาม คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความ

พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.80 

 4. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านหลักธรรมาภิบาล มีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 76.60 

 

 



74 
 

 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ 

1. ข้อที่ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจสงูที่สดุคือ เจ้าหน้าให้การดูแลกิจกรรมการสง่เสรมิศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรมแก่ประชาชน ในท้องถ่ินอย่างทั่วถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.20 

2. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงอันดับที่สอง คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง เช่น เสียงตามสาย ป้าย

ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.45 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.00 

3. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงอันดับที่สาม คือ การจัดสรรงบประมาณด้านการ

ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีความเหมาะสมและทั่วถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 0.73 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 

84.80 

ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่ า 3 อันดับแรก คือ 

1. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ การส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรมมีความคุ้มค่า มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.52คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 72.20 

2. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าเป็นอันดับที่สอง คือ มีการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 76.00 

3. ข้อที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่ าเป็นอันดับที่สาม คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีการ

ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถ่ิน มีความพึง

พอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 คิดเป็นร้อยละของระดับความ

พึงพอใจเท่ากับ 76.40 
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ภาพท่ี 4.22 แผนภูมิระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะและ 
                วัฒนธรรม 
  

3.83 

3.94 

4.1 

4.16 

ด้านหลักธรรมาภิบาล 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
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ภาพท่ี 4.23 แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมโดยเรียงอันดับความพึงพอใจมากท่ีสุดไปยังน้อยท่ีสุดเป็นรายข้อ 
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ตารางท่ี 4.14 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการจ าแนกตามการใช้บริการ 
การใช้บริการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ แปลผล 

งานบริการ     

    งานบริการด้านสาธารณูปโภค 3.96 0.18 79.20 มาก 
    งานบริการด้านการรับช าระภาษี                          4.15 0.24 83.00 มาก 
    งานบริการด้านสวัสดิการสังคม  4.08 0.23 81.60 มาก 
    งานบริการด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ    3.97 0.21 79.40 มาก 
    งานบริการด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม   

3.93 0.20 78.60 มาก 

ประเภทผู้รับบริการ     
     ประชาชนทั่วไป 4.05 0.23 81.00 มาก 
     เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4.20 - 84.00 มาก 
     หน่วยงานภาคเอกชน 3.95 0.00 79.00 มาก 
ช่องทางการขอรับบริการ     
     มาติดต่อที่ส านักงาน 4.06 0.24 81.20 มาก 
     โทรศัพท ์  4.15 - 83.00 มาก 
     หนังสือ/จดหมาย 4.01 0.19 80.20 มาก 
     เจ้าหน้าที่มาติดต่อเอง 3.99 0.20 79.80 มาก 
วัน     
    จันทร์ 4.02 0.22 80.40 มาก 
    อังคาร 4.05 0.24 81.00 มาก 
    พุธ 4.00 0.24 80.00 มาก 
    พฤหัสบด ี 4.15 0.26 83.00 มาก 
    ศุกร์ 4.11 0.22 82.20 มาก 
เวลา     
    8.30– 10.00 น. 4.03 0.22 80.60 มาก 
    10.01– 12.00 น. 4.08 0.25 81.60 มาก 
    12.01– 14.00 น. 4.15 0.00 83.00 มาก 
    14.01– เวลาปิด 3.73 0.06 74.60 มาก 
ระยะเวลาที่ใช้     
    ครึ่งชั่วโมงหรือต่ ากว่า  4.07 0.24 81.40 มาก 
    31 นาที – 1 ช.ม. 4.03 0.22 80.60 มาก 
    ระหว่าง 1 – 2 ช.ม.   4.03 0.27 80.60 มาก 
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    ระหว่าง 2-3 ช.ม. 4.20 0.07 84.00 มาก 
    ระหว่าง 3-4 ช.ม.  - - - - 
    มากกว่า 4 ช.ม. - - - - 
 

จากตารางที่ 4.14 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ สรุปได้ดังนี้ 

จ าแนกตามงานบริการ พบว่า ผู้ใช้บริการทุกงานบริการ มีความพึงพอใจในระดับมาก โดย

งานบริการด้านการรับช าระภาษี มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.24 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.00 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ งาน

บริการด้านสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.23 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.60 งานบริการด้านการส่งเสริมกีฬาและ

นันทนาการ  มีความพึงพอใจในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 คิดเป็นร้อย

ละของระดับความพึงพอใจเท่ากบั 79.40 งานบริการด้านสาธารณูปโภค มีความพึงพอใจในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ย 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.20 

และงานบริการด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 

3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.60  

 จ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ พบว่า ผู้รับบริการทุกประเภทมีความพึงพอใจในระดับมาก 

โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 84.40 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.05 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 หน่วยงาน

ภาคเอกชน มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.95 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 79.00  

 จ าแนกตามช่องทางการขอรับบริการ พบว่า ทุกประเภทช่องทางการขอรับบริการมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ที่ติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ มีความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.15 คิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.00 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ มาติดต่อเองที่ส านักงาน 

มีค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.20

ทางหนังสือ/จดหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึง

พอใจเท่ากับ 80.20 และต่ าที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มาติดต่อเอง มีค่าเฉลี่ย 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.20 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.80 
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 จ าแนกตามวันที่มาใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการในแต่ละวันมีความพึงพอใจในระดับมาก โดย

ผู้ที่มาใช้บริการในวันพฤหัสบดี จะมีความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.26 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.00 รองลงมาตามล าดับได้แก่ วันศุกร์ มี

ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.20 วัน

อังคาร มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 

81.00 วันจันทร์ มีค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึง

พอใจเท่ากับ 80.40 และต่ าที่สุดคือวันพุธ ค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 คิดเป็นร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.00 

 จ าแนกตามเวลาที่มาใช้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกช่วงเวลา 

โดยช่วงเวลาที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 12.01– 14.00 น. มีค่าเฉลี่ย 4.15 คิดเป็นร้อย

ละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.00 รองลงมาตามล าดับได้แก่ ช่วงเวลา 10.01– 12.00 น. มี

ค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ 81.60 ช่วงเวลา 

8.30– 10.00 น. มีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึง

พอใจเท่ากับ 80.60 และต่ าที่สุดคือ ช่วงเวลา 14.01– เวลาปิด มีค่าเฉลี่ย 3.73 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.06 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 74.60 

จ าแนกตามระยะเวลาที่มาขอรับบริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุก

ระยะเวลา โดยระยะเวลาที่มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด ได้แก่ ระหว่าง 2-3 ช.ม. มีค่าเฉลี่ย 4.20

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.00 รองลงมา

ตามล าดับ ได้แก่ ใช้เวลาครึ่งช่ัวโมงหรือต่ ากว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.40 และช่วงเวลาระหว่าง

31 นาที – 1 ช.ม. และ ระหว่าง 1 – 2 ช.ม.  มีค่าเฉลี่ย 4.03 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 

และ 0.27 ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.60 เท่ากัน 
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ภาพท่ี 4.24 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามงานบริการ 

 

 

ภาพท่ี 4.25 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามประเภทผู้ใช้บริการ 
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ภาพท่ี 4.26 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามช่องทางขอรับบริการ 
 

 

ภาพท่ี 4.27 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามวันท่ีรับบริการ 
 

 

3.99 

4.01 

4.06 

4.15 

     เจ้าหน้าที่มาติดต่อ
เอง 

     หนังสือ/จดหมาย 

     มาติดต่อที่ส านักงาน 

     โทรศัพท์  

2.5 3 3.5 4 4.5

4 

4.02 

4.05 

4.11 

4.15 

    พุธ 

    จันทร์ 

    อังคาร 

    ศุกร ์

    พฤหัสบด ี

3.9 3.95 4 4.05 4.1 4.15 4.2
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ภาพท่ี 4.28 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามเวลาท่ีรับบริการ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.29 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามระยะเวลาท่ีรับบริการ 
 
 

 

 

 

3.73 

4.03 

4.08 

4.15 

    14.01– เวลาปิด 

    8.30– 10.00 น. 

    10.01– 12.00 น. 

    12.01– 14.00 น. 

3.4 3.6 3.8 4 4.2

4.03 

4.03 

4.07 

4.2 

    31 นาที – 1 ช.ม. 

    ระหว่าง 1 – 2 ช.ม.   

    ครึ่งชั่วโมงหรือต่ ากว่า  

    ระหว่าง 2-3 ช.ม. 

2.5 3 3.5 4 4.5
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ตารางท่ี 4.15 ระดับความพึงพอใจจ าแนกตามสถานท่ีท างานหรือท่ีพักอาศัย 
สถานท่ีท างานหรือท่ีพักอาศัย ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ แปลผล 

หมู่ที่  1 บ้านชายวัด 4.05 0.18 81.00 มาก 
หมู่ที่  2 บ้านเกาะปอม  4.04 0.25 80.80 มาก 
หมู่ที่  3 บ้านตลาดใหม ่  4.05 0.27 81.00 มาก 
หมู่ที่  4 บ้านแหลมม่วง  4.07 0.21 81.40 มาก 
หมู่ที่  5 บ้านป่าเตียว 4.05 0.23 81.00 มาก 
หมู่ที่  6 บ้านควนทองสหี ์ 4.07 0.24 81.40 มาก 
หมู่ที่  7 บ้านท่าเรือ 3.94 0.27 78.80 มาก 

รวม 4.05 0.18 81.00 มาก 
 

จากตารางที่ 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานที่ท างาน

หรือที่พักอาศัย พบว่าโดยภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 เมื่อพิจารณาแต่ละ

หมู่บ้าน  พบว่า ผู้รับบริการทุกหมู่บ้านมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งหมู่บ้านที่ผู้รับบริการมีความ

พึงพอใจสูงสุด ได้แก่ หมู่ที่  4 บ้านแหลมม่วงและหมู่ที่ 6 บ้านควนทองสีห์ มีค่าเฉลี่ย 4.05 เท่ากัน 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 และ 0.24 ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 

81.40 เท่ากัน รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ หมู่ที่  1 บ้านชายวัด หมู่ที่  3 บ้านตลาดใหม่และหมู่ที่  5 

บ้านป่าเตียว มีค่าเฉลี่ย 4.05 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18  0.27 และ 0.23 ตามล าดับคิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 เท่ากัน หมู่ที่  2 บ้านเกาะปอม มีค่าเฉลี่ย 4.04

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.80 ส่วนหมู่บ้านที่

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับต่ าที่สุด ได้แก่ หมู่ที่  7 บ้านท่าเรือ มค่ีาเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.27 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.80 
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ภาพท่ี 4.30 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามสถานท่ีท างานหรือพักอาศัย 
  

  

3.94 

4.04 

4.05 

4.05 

4.05 

4.07 

4.07 

หมู่ที่  7 บ้านท่าเรือ 

หมู่ที่  2 บ้านเกาะปอม  

หมู่ที่  1บ้านชายวัด 

หมู่ที่  3 บ้านตลาดใหม่  

หมู่ที่  5 บ้านป่าเตียว 

หมู่ที่  4 บ้านแหลมม่วง  

หมู่ที่  6 บ้านควนทองสีห์ 

2.5 3 3.5 4 4.5
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ตารางท่ี 4.16 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
ลักษณะส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ แปลผล 

เพศ     
ชาย 4.06 0.23 81.20 มาก 

หญิง 4.04 0.23 80.80 มาก 

อาย ุ     

วัยรุ่น (13-17 ปี) - - - - 

วัยหนุ่มสาว (18-35 ป)ี 3.93 0.25 78.60 มาก 

วัยกลางคนช่วงต้น (36-45 ปี) 4.00 0.22 80.00 มาก 

วัยกลางคนช่วงปลาย (46-60 ปี) 4.07 0.24 81.40 มาก 

วัยสูงอายุ (61 ปีข้ึนไป) 4.11 0.22 82.20 มาก 

สถานภาพ     

โสด 3.94 0.30 78.80 มาก 

สมรส 4.05 0.23 81.00 มาก 

หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู ่ 4.05 0.13 81.00 มาก 

ระดับการศึกษา     

ไม่รู้หนงัสือ 4.05 0.22 81.00 มาก 

ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 4.10 0.23 82.00 มาก 

มัธยมศึกษาตอนต้นหรอืเทียบเท่า 4.02 0.22 80.40 มาก 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า 4.02 0.24 80.40 มาก 

อนุปรญิญา ปวส. หรือเทียบเท่า 3.95 0.25 79.00 มาก 

ปริญญาตร ี 4.02 0.18 80.40 มาก 

สูงกว่าปริญญาตร ี - - - - 

อาชีพ     

นักเรียน นักศึกษา - - - - 

รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 4.03 0.25 80.60 มาก 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 4.08 0.24 81.60 มาก 

พนักงานเอกชน 4.10 0.21 82.00 มาก 

รับจ้างทั่วไป 4.02 0.24 80.40 มาก 

เกษตรกร 4.01 0.21 80.20 มาก 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ 4.02 0.15 80.40 มาก 

ว่างงาน 4.12 0.22 82.40 มาก 
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ลักษณะส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ แปลผล 

รายได ้     

ไม่มีรายได ้ 4.11 0.22 82.20 มาก 

ไม่เกิน 5,000 บาท 4.01 0.20 80.20 มาก 

5,001-10,000 บาท 4.06 0.25 81.20 มาก 

10,001-15,000 บาท 4.00 0.16 80.00 มาก 

15,001-20,000 บาท 3.99 0.22 79.80 มาก 

20,001-25,000 บาท 3.97 0.13 79.40 มาก 

25,001-30,000 บาท 4.10 - 82.00 มาก 

มากกว่า 30,000 บาท 3.99 0.26 79.80 มาก 
 

จากตารางที่ 4.16 แสดงระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะส่วน

บุคคล ดังนี้ 

จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้รับบริการทัง้เพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจในระดับมาก โดย

เพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง เพศชายมีค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 คิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.20 และเพศหญิง มีค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.23 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.80 

จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้รับบริการทุกช่วงอายุมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยช่วงอายุที่

ความพึงพอใจสูงที่สุด ได้แก่ วัยสูงอายุ (61 ข้ึนไป) มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.20 รองลงมาตามล าดับ 

ได้แก่ วัยกลางคนช่วงปลาย (46-60 ปี) มีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 คิดเป็นร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.40 วัยกลางคนช่วงต้น (36-45 ปี) มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.22 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.00 และวัยที่มีความพึงพอใจต่ าสุด

คือ วัยหนุ่มสาว (18-35 ปี) มีค่าเฉลี่ย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 78.60 

จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้รับบริการทุกสถานภาพมีความพึงพอใจในระดับมาก โดย

สถานภาพสมรสและหม้าย หย่าหรือแยกกันอยู่ มีความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.05 เท่ากัน ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 และ 0.13 ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 
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เท่ากัน ส่วนสถานภาพโสด มีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 78.80 

จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการทุกระดับการศึกษา มีความพึงพอใจในระดับ

มาก โดยระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.00 รองลงมาตามล าดับ 

ได้แก่ ผู้ที่ไม่รู้หนังสือ มีค่าเฉลี่ย 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึง

พอใจเท่ากับ 81.00 มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเทา่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือเทียบเท่าและ

ระดับปริญญาตรี มีคา่เฉลี่ย 4.02 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22  0.24 และ 0.18 ตามล าดับ 

คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.40 เท่ากัน ส่วนระดับการศึกษาที่มีระดับความพึง

พอใจต่ าที่สุด ได้แก่อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า มีค่าเฉลี่ย 3.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 คิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ 79.00 

จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้รับบริการทุกอาชีพมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยอาชีพที่มี

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ว่างงาน มีค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 คิดเป็น

ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.40 รองลงมาสามอันดับแรก ได้แก่ พนักงานเอกชน มี

ค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.00 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมี ค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึง

พอใจเท่ากับ 81.60 รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ย 4.03 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.25 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.60 ส าหรับอาชีพที่มีความพึงพอใจ

ต่ าสุด คือ เกษตรกร มีค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึง

พอใจเท่ากับ 80.20 

จ าแนกตามรายได้ พบว่า ผู้รับบริการทุกช่วงรายได้ มีความพึงพอใจในระดับมาก ช่วงรายได้

ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่  ผู้ไม่มีรายได ้มีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 คิดเป็น

ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.20 รองลงมาสามอันดับแรก ได้แก่ ผู้มีรายได้ 25,001-

30,000 บาท  มีค่าเฉลี่ย 4.10 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.00 ผู้มีรายได้5,001-

10,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 4.06  บาท  มีค่าเฉลี่ย 0.25 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 

81.20 และผู้มีรายได้ ไม่เกิน 5,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 คิดเป็นร้อย

ละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.20 และผู้ที่มีความพึงพอใจต่ าที่สุด ผู้มีรายได้ระหว่าง 20,001-
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25,000 บาท มีค่าเฉลี่ย 3.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 79.40 

 

ภาพท่ี 4.31 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามเพศ 
 

 

ภาพท่ี 4.32 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามอาย ุ

4.04 

4.06 

หญิง 

ชาย 

2.5 3 3.5 4 4.5

3.93 

4 

4.07 

4.11 

วัยหนุ่มสาว (18-35 ปี) 

วัยกลางคนช่วงต้น (36-45 ปี) 

วัยกลางคนช่วงปลาย (46-60 ปี) 

วัยสูงอายุ (61 ปีขึ้นไป) 

3.8 3.9 4 4.1 4.2
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ภาพท่ี 4.33 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามสถานภาพ 
 

 

ภาพท่ี 4.34 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามการศึกษา 

3.94 

4.05 

4.05 

โสด 

สมรส 

หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ 

3.85 3.9 3.95 4 4.05 4.1

4.05 

4.1 

4.02 

4.02 

3.95 

4.02 

ไม่รู้หนังสือ 

ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 

มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า 

อนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรี 

2.5 3 3.5 4 4.5



90 
 

 

 

ภาพท่ี 4.35 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามอาชพี 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4.01 

4.02 

4.02 

4.03 

4.08 

4.1 

4.12 

นักเรียน นักศึกษา 

เกษตรกร 

รับจ้างทั่วไป 

แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ 

รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

พนักงานเอกชน 

ว่างงาน 

2.5 3 3.5 4 4.5
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ภาพท่ี 4.36 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามรายได ้
 

 

 

 

 

 

 

3.97 

3.99 

3.99 

4 

4.01 

4.06 

4.1 

4.11 

20,001-25,000 บาท 

15,001-20,000 บาท 

มากกว่า 30,000 บาท 

10,001-15,000 บาท 

ไม่เกิน 5,000 บาท 

5,001-10,000 บาท 

25,001-30,000 บาท 

ไม่มีรายได ้

2.5 3 3.5 4 4.5
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ส่วนที่ 4 ระดับความสุขของชุมชน 

ตารางท่ี 4.17 ระดับความสุขของชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเดน็ (n=380) ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับ 

1. การมีสุขภาวะ 3.62 0.44 72.40 มาก 
1.1 มีความรู้ในการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่
เจ็บป่วย  

3.65 0.57 73.00 มาก 

1.2 มีสุขภาพจิตที่ดี ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 3.62 0.60 72.40 มาก 
1.3 มีการปรับตัวให้ใช้ชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  3.58 0.73 71.60 มาก 

2. เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็งเปน็ธรรม 3.54 0.51 70.80 มาก 
2.1 ครอบครัวมีความม่ันคงในอาชีพ และมีรายได้ที่เพียงพอ 3.61 0.79 72.20 มาก 
2.2 ชุมชนมีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม 3.47 0.66 69.40 มาก 
2.3 ชุมชนมีกิจกรรมสร้างความม่ันคงเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 
เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

3.54 0.65 70.80 มาก 

3. ครอบครัวอบอุน่ 3.52 0.54 70.40 มาก 
3.1 ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน รู้จักบทบาทหน้าที่
ของตน 

3.58 0.74 71.60 มาก 

3.2 ครอบครัวมีการอบรมบุตรหลานโดยใช้วิถีชีวิตแบบไทย 3.48 0.73 69.60 มาก 
3.3 ครอบครัว เลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

3.51 0.67 70.20 มาก 

4. ชุมชนมีการบริหารจดัการชุมชนด ี 3.60 0.71 72.00 มาก 
4.1 คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3.58 0.69 71.60 มาก 
4.2 ชุมชนมีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการ 

3.56 0.68 71.20 มาก 

4.3 ชุมชนมีระบบการสื่อสารในชุมชนอย่างต่อเน่ือง เช่น 
ประชุมเป็นประจ า หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เป็นต้น 

3.67 1.73 73.40 มาก 

5. การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล 3.48 0.54 69.60 มาก 
5.1 ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น น้ าเน่า เสียงดัง 
ขยะมีกลิ่นเหม็น ไม่มีโจรผู้ร้าย เป็นต้น 

3.53 0.67 70.60 มาก 

5.2 ชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่า
ชุมชน แหล่งน้ า สัตว์น้ า เป็นต้น 

3.44 0.71 68.80 มาก 

6. ชุมชนมีประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล 3.51 0.51 70.20 มาก 
6.1 คณะกรรมการชุมชนมีความโปร่งใสในการท างานและ
ตรวจสอบได้ 

3.47 0.69 69.40 มาก 

6.2 ประชาชนไม่ซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียงในการใช้สิทธิเลือกตั้ง 3.48 0.69 69.60 มาก 
6.3 ชุมชนมีคณะกรรมการและวิธีการในการจัดการกับ
ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอย่างเหมาะสม 

3.57 0.66 71.40 มาก 
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ประเดน็ (n=380) ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ ระดับ 

ภาพรวม 3.55 0.43 71.00 มาก 

 

จากตารางที่ 4.17 แสดงระดับความสุขของชุมชน โดยภาพรวม พบว่า ชุมชนมีความสุขใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 71.00 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงล าดับระดับความสุขของชุมชน พบว่า 

ด้านที่มีมีระดับความสุขของชุมชนสูงที่สุด ได้แก่  การมีสุขภาวะ มีค่าเฉลี่ย 3.62 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 คิดเป็นร้อยละ 72.40 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ชุมชนมีการบริหารจัดการ
ชุมชนดี มีค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 คิดเป็นร้อยละ 72.00 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
เป็นธรรมมีค่าเฉลี่ย 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คิดเป็นร้อยละ 70.80 ครอบครัวอบอุ่น มี
ค่าเฉลี่ย 3.52 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 70.40 ชุมชนมีประชาธิปไตยและหลักธรร
มาภิบาล มี ค่า เฉลี่ย 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 คิดเป็นร้อยละ 70.20 และการมี
สภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล มีค่าเฉลี่ย 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 คิดเป็นร้อยละ 
69.60 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงอันดับระดับความสุขของชุมชน 3 อันดับแรก พบว่า 

ข้อที่มีระดับความสุขของชุมชนสูงที่สุดได้แก่ ชุมชนมีระบบการสื่อสารในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

เช่น ประชุมเป็นประจ า หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เป็นต้น  มีค่าเฉลี่ย 3.67 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 1.73 คิดเป็นร้อยละ 73.40 รองลงมา ได้แก่ มีความรู้ในการรักษาสุขภาพร่างกายให้

แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย มีค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 คิดเป็นร้อยละ 73.00 และมี

สุขภาพจิตที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 คิดเป็นร้อย

ละ 72.40 

ส่วนของข้อย่อยที่มีระดับความสุขของชุมชนน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ 

ข้อที่มีระดับความสุขของชุมชนน้อยที่สุด ชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ เช่น ป่า

ชุมชน แหล่งน้ า สัตว์น้ า เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 คิดเป็นร้อยละ 68.80 

รองลงมา ได้แก่ ชุมชนมีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรมและคณะกรรมการชุมชนมี

ความโปร่งใสในการท างานและตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ย 3.47 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 

และ 0.69 ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 69.40 เท่ากัน ครอบครัวมีการอบรมบุตรหลานโดยใช้วิถีชีวิต
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แบบไทย และประชาชนไม่ซื้อสิทธ์ิ ขายเสียงในการใช้สิทธิเลือกตั้ง  มีค่าเฉลี่ย 3.48 เท่ากัน ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 และ 0.69 คิดเป็นร้อยละ 69.60  

 

 
 

ภาพท่ี 4.37 แผนภูมิระดับความสุขของชุมชนจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

 

 

 

3.51 

3.52 

3.54 

3.54 

3.6 

3.62 

ชุมชนมีประชาธปิไตย
และหลักธรรมาภิบาล 

ครอบครัวอบอุ่น 

การมีสภาพแวดล้อมดีมี
ระบบนิเวศที่สมดุล 

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
เป็นธรรม 

ชุมชนมีการบริหาร
จัดการชุมชนดี 

การมีสุขภาวะ 

3.40 3.45 3.50 3.55 3.60 3.65
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ภาพท่ี 4.38 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกเป็นรายข้อ

3.44 

3.47 

3.47 

3.48 

3.48 

3.51 

3.53 

3.54 

3.56 

3.57 

3.58 

3.58 

3.58 

3.61 

3.62 

3.65 

3.67 

5.2 

2.2 

6.1 

3.2 

6.2 

3.3 

5.1 

2.3 

4.2 

6.3 

1.3 

3.1 

4.1 

2.1 

1.2 

1.1 

4.3 

3.30 3.38 3.45 3.53 3.60 3.68 3.75
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ตารางท่ี 4.18 ระดับความสุขของชุมชน จ าแนกตามชุมชน เป็นรายด้าน 

 

หมู่ที ่

ระดับความสุขของชุมชน 

1. การมีสุขภาวะ 
2. เศรษฐกิจ

ชุมชนเข้มแข็ง
เป็นธรรม 

3. ครอบครัว
อบอุ่น 

4. ชุมชนมีการ
บริหารจัดการที่ดี 

5. การมี
สภาพแวดล้อมดี  

มีระบบนิเวศสมดุล 

6. ชุมชนมี
ประชาธิปไตย  

และหลักธรรมาภิบาล 
รวม 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1 3.52 0.34 3.49 0.45 3.49 0.49 3.47 0.39 3.35 0.47 3.43 0.38 3.46 0.31 มาก 
2 3.67 0.40 3.55 0.56 3.49 0.50 3.63 0.52 3.63 0.49 3.48 0.53 3.57 0.42 มาก 
3 3.64 0.41 3.55 0.45 3.55 0.52 3.56 0.44 3.54 0.51 3.48 0.41 3.55 0.39 มาก 
4 3.58 0.48 3.52 0.54 3.50 0.61 3.55 0.54 3.48 0.60 3.50 0.58 3.52 0.49 มาก 
5 3.64 0.47 3.63 0.44 3.55 0.55 3.82 1.40 3.50 0.56 3.56 0.55 3.62 0.48 มาก 
6 3.61 0.50 3.49 0.56 3.53 0.53 3.57 0.53 3.42 0.52 3.55 0.53 3.53 0.44 มาก 
7 3.65 0.37 3.52 0.61 3.52 0.48 3.62 0.54 3.30 0.59 3.50 0.61 3.52 0.45 มาก 

รวม 3.62 0.44 3.54 0.51 3.52 0.54 3.60 0.71 3.48 0.54 3.51 0.51 3.55 0.43 มาก 
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จากตารางที่ 4.18 แสดงระดับความสุขของชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทุกชุมชน มีระดับ

ความเข้มแข็งในระดับมาก โดยหมู่ที่  5 บ้านป่าเตียว มีระดับความสุขของชุมชนสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 

3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 รองลงมา ได้แก่ หมู่ที่  2 บ้านเกาะปอม มีค่าเฉลี่ย 3.57 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 และหมู่ที่  3 บ้านตลาดใหม่ มีค่าเฉลี่ย 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1. ชุมชนที่มีระดับความสุขของชุมชนสูงสุด ด้านการมีสุขภาวะ ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปอม 

ค่าเฉลี่ย 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 รองลงมาได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ ค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และหมู่ที่ 5 บ้านป่าเตียว ค่าเฉลี่ย 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 

ส าหรับชุมชนที่มีระดับความสุขของชุมชนต่ าที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านชายวัด ค่าเฉลี่ย 3.52 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 

2. ชุมชนที่มีระดับความสุขของชุมชนสูงสุด ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม ได้แก่ หมู่

ที่ 5 บ้านป่าเตียว ค่าเฉลี่ย 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 รองลงมาได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านตลาดใหม่ 

ค่าเฉลี่ย 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 และหมู่ที่ 2 บ้านเกาะปอม ค่าเฉลี่ย 3.55 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.56 ส าหรับชุมชนที่มีระดับความสุขของชุมชนต่ าที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านชายวัด ค่าเฉลี่ย 

3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 

3. ชุมชนที่มีระดับความสุขของชุมชนสูงสุด ด้านครอบครัวอบอุ่น ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าเตียว 

ค่าเฉลี่ย 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 รองลงมาได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านตลาดใหม่ ค่าเฉลี่ย 3.55 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และหมู่ที่ 6 บ้านควนทองสีห์ ค่าเฉลี่ย 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.53 ส าหรับชุมชนที่มีระดับความสุขของชุมชนต่ าที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านชายวัด ค่าเฉลี่ย 3.49 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.21 

4. ชุมชนที่มีระดับความสุขของชุมชนสูงสุด ด้านชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ หมู่ที่ 5 

บ้านป่าเตียว ค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.40 รองลงมาได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปอม 

ค่าเฉลี่ย 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และหมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ ค่าเฉลี่ย 3.62 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.54 ส าหรับชุมชนที่มีระดับความสุขของชุมชนต่ าที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านชายวัด ค่าเฉลี่ย 

3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 

5. ชุมชนที่มีระดับความสุขของชุมชนสูงสุด ด้านการมีสภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศสมดุล  

ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะปอม ค่าเฉลี่ย 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 รองลงมาได้แก่ หมู่ที่ 3 

บ้านตลาดใหม่ ค่าเฉลี่ย 3.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และหมู่ที่ 5 บ้านป่าเตียว ค่าเฉลี่ย 3.50 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ส าหรับชุมชนที่มีระดับความสุขของชุมชนต่ าที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้าน

ท่าเรือ ค่าเฉลี่ย 3.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 

6. ชุมชนที่มีระดับความสุขของชุมชนสูงสุด ด้านชุมชนมีประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล  

ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าเตียว ค่าเฉลี่ย 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 รองลงมาได้แก่ หมู่ที่  6 บ้าน

ควนทองสีห์ ค่าเฉลี่ย 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 และหมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ ค่าเฉลี่ย 3.50 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ส าหรับชุมชนที่มีระดับความสุขต่ าที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านชายวัด ค่าเฉลี่ย 

3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 

 

 
 

ภาพท่ี 4.39 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามชุมชน โดยภาพรวม 
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หมู่ที่  1  หมู่ที่  4  หมู่ที่  7  หมู่ที่  6  หมู่ที่  3  หมู่ที่  2  หมู่ที่  5  
3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
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ภาพท่ี 4.40 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามชุมชน ด้านการมีสุขภาวะ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.41 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามชุมชน  
ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม 
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หมู่ที่  1  หมู่ที่  6  หมู่ที่  4  หมู่ที่  7  หมู่ที่  2  หมู่ที่  3  หมู่ที่  5  
3

3.1
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7



100 

 

 
 

ภาพท่ี 4.42 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามชุมชน ด้านครอบครัวอบอุ่น 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.43 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามชุมชน  
ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนดี 

 

3.49 3.49 3.5 3.52 3.53 3.55 3.55 

หมู่ที่  1  หมู่ที่  2  หมู่ที่  4  หมู่ที่  7  หมู่ที่  6  หมู่ที่  3  หมู่ที่  5  
3
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3.5

3.6

3.47 
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3.62 3.63 

3.82 

หมู่ที่  1  หมู่ที่  4  หมู่ที่  3  หมู่ที่  6  หมู่ที่  7  หมู่ที่  2  หมู่ที่  5  
3

3.2

3.4

3.6

3.8

4
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ภาพท่ี 4.44 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามชุมชน  
การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.45 แผนภูมิระดับความพึงพอใจจ าแนกตามชุมชน  
ชุมชนมีประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร 

ตารางท่ี 4.19 ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 
ควรปรับปรุงเรื่องระบบน้ าประปา เช่น น้ าไม่ไหลบ่อย น้ าไม่สะอาด มี
กลิ่นคาว 

52 42.28 

ควรมีการจัดต้ังถังขยะและจัดเก็บขยะตามครัวเรือนให้บ่อยข้ึน เพราะ
จะมีปัญหาขยะล้นถังขยะ 

30 24.39 

ควรปรับปรุงเรื่องไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าดับบ่อย และแสงสว่างข้างทาง 34 27.64 
ควรปรับปรุงเรื่องถนนขรุขระ และอยากให้มีลูกระนาดบนถนนเพื่อ
ช่วยลดความเร็ว 

5 4.07 

ประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาส าหรับเยาวชนให้มากขึ้น 2 1.63 
รวม 123 100.00 

 

จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการให้ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างต่อการพัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการ พบว่า ผู้รับบริการเสนอให้ควรปรับปรุงเรื่องระบบน้ าประปา เช่น น้ าไม่ไหลบ่อย น้ าไม่

สะอาด มีกลิ่นคาวมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 42.28 ของข้อเสนอแนะทั้งหมด 

รองลงมาตามล าดับได้แก่ ควรปรับปรุงเรื่องไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าดับบ่อย และแสงสว่างข้างทาง จ านวน 

34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.64 ควรมีการจัดต้ังถังขยะและจัดเก็บขยะตามครัวเรือนให้บ่อยข้ึน เพราะ

จะมีปัญหาขยะล้นถังขยะ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.39 ควรปรับปรุงเรื่องถนนขรุขระ และ

อยากให้มีลูกระนาดบนถนนเพื่อช่วยลดความเร็ว  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.07และ

ประชาสัมพันธ์เรื่องกจิกรรมเกี่ยวกับกีฬาส าหรับเยาวชนให้มากขึ้น จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.63 
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ตารางท่ี 4.20 ข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดความสุขในชุมชน 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

ควรมีการพฒันาและส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบัคนในชุมชน 10 20.41 
ควรดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของคนในชุมชน 4 8.16 
ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนงดการซื้อสทิธ์ิขายเสียง 20 40.82 
ควรดูแลเยาวชน และมีมาตรการในการปอ้งกันยาเสพติด 15 30.61 

รวม 49 100.00 
 

จากตารางที่ 4.20 แสดงผลการให้ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างต่อการพัฒนาเพื่อให้เป็น

ชุมชนที่มีความสุข พบว่ามีข้อเสนอให้ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนงดการซื้อสิทธ์ิขายเสียง จ านวน 

20 คน คิดเป็นร้อยละ 40.82 ของข้อเสนอแนะทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ควรดูแลเยาวชน และมี

มาตรการในการป้องกันยาเสพติด จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.61 ควรมีการพัฒนาและส่งเสริม

อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.41 และควรดูแลความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16 



 

 

บทท่ี 5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยการศึกษาเรื่องความสุขของชุมชนและความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลบางเป้า ประจ าปีงบประมาณ 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขของชุมชน

และศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการและการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในด้านต่างๆ ที่ ก.พ.ร. ก าหนด โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ขอรับการบริการจากองค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้าในงานบริการ 3 

ด้าน คือ 1) งานด้านสาธารณูปโภค 2) งานด้านการรับช าระภาษี 3) งานด้านสวัสดิการสังคม 4) งาน

ด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และ5) งานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  โดยวัด

ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวก และด้านหลักธรรมาภิบาล และศึกษาความความสุขของชุมชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

รวมทั้งสิ้น 380 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน      

ในส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลการใช้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า ได้แก่ งานที่ขอรับบริการ 

ประเภทของผู้ใช้บริการ ช่องทางที่ขอรับบริการ และระยะเวลารอรับบริการ ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วน

บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานที่พักอาศัยหรือท างาน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพหลัก และรายได้ต่อเดือน ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า ส่วนที่ 4 ระดับความสุขของชุมชนในสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน 

โดยลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) การประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับแบ่งโดยแบบสอบถามที่ใช้ได้ท าการทดสอบ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ

คล้ายกับกลุ่มเป้าหมาย รวม 30 คน แล้วน าไปหาความเช่ือมั่น โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเช่ือมั่นในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการเท่ากับ 0.975 และในส่วนของการประเมินชุมชนเข้มแข็งเท่ากับ 0.963 ซึ่งสูงพอที่จะ

น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ 
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การเก็บรวบรวมข้อมลู คณะผู้วิจัยได้ท าการอบรมและฝกึทกัษะแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ควบคุมและดูแลนักศึกษาในการลง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยโปรแกรม

ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและน าเสนอข้อมูลเป็นตาราง และแผนภูมิต่างๆ ประกอบ 

 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการพักอาศัยหรือท างานส่วนใหญ่จะอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านแหลมม่วง เป็นเพศชาย

มากกว่าเพศหญิง มีอายุอยู่ในวัยกลางคนช่วงต้น (36-45 ปี) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีการศึกษา

ในระดับประถมศึกษา/เทียบเท่า มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด และส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 

5,001-10,000 บาท 
 

2. ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่ขอรับบริการโดยมาติดต่อที่ส านักงาน

และมากกว่าครึ่งใช้เวลารอรับบริการไม่เกินครึ่งช่ัวโมง 
 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการรวม 5 งาน คือ งานด้านสาธารณูปโภค(การคมนาคม ถนน 

คูคลองระบายน้ า) งานด้านการรับช าระภาษี งานด้านสวัสดิการสังคม งานด้านการส่งเสริมกีฬาและ

นันทนาการ และงานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้  

3.1. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อย

ละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.40 

3.2. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่สอง คือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการ

ให้บริการ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.80 

3.3. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่สาม คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกคิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.20 

3.4. ด้านที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านหลักธรรมาภิบาลคิดเป็นร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.80 
 

4. ระดับความพึงพอใจจ าแนกตามงานบริการ สรุปได้ดังนี้ 
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4.1. งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่ 1 คือ งานด้านการรับช าระภาษี คิดเป็น

ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.20 

4.1.1. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้  

4.1.1.1. อันดับที่ 1 คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 86.40 

4.1.1.2. อันดับที่ 2 คือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.20 

4.1.1.3. อันดับที่ 3 คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 81.60 

4.1.1.4. อันดับที่ 4 คือ ด้านหลักธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละของระดับความ

พึงพอใจเท่ากับ 80.80 

 

4.1.2. เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สรุปได้ดังนี้ 

4.1.2.1. ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ 

ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 92.40 การให้บริการตามล าดับกอ่น-หลงั เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับการบริการก่อน คิดเป็นร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่นไม่ขอสิ่ง

ตอบแทนไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบเป็นต้น คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 87.20 

4.1.2.2. ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่ า 3 อันดับแรก คือ มีการบริหารและ

ด าเนินงานโดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม  คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 

73.40มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการเช่นกล่องรับความคิดเห็นแบบสอบถาม คิดเป็นร้อย

ละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.40 และมีจุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้

สะดวก คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.40 

4.2. งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่ 2 คือ งานด้านสวัสดิการและสังคม คิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.60 

4.2.1. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้  
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4.2.1.1. อันดับที่ 1 คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 86.00 

4.2.1.2. อันดับที่ 2  คือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.40 

4.2.1.3. อันดับที่ 3 คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 79.40 

4.2.1.4. อันดับที่ 4 คือ ด้านหลักธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละของระดับความ

พึงพอใจเท่ากับ 78.60 

4.2.2. เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สรุปได้ดังนี้ 

4.2.2.1. ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ มีเจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ 

ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ  คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 92.60 เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่นไม่ขอสิ่งตอบแทนไม่รับสินบนไม่

หาประโยชน์ในทางมิชอบเป็นต้น คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.20 เจ้าหน้าที่มี

ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ให้

ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน่าเช่ือถือ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 88.20 

4.2.2.2. ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่ า 3 อันดับแรก คือ คือ มีความเป็นธรรม

และยุติธรรม คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 72.20 การแจ้งระเบียบ กฎหมาย ให้

ประชาชนเข้าใจง่ายและถูกต้อง และจุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก คิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.20 และมีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ 

เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.60 

4.3. งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่ 3 คือ งานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.20 

4.3.1. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้  

4.3.1.1. อันดับที่ 1 คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 83.20 

4.3.1.2. อันดับที่ 2 คือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.00 
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4.3.1.3. อันดับที่ 3 คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 78.80 

4.3.1.4. อันดับที่ 4 คือ ด้านหลักธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละของระดับความ

พึงพอใจเท่ากับ 76.60 

4.3.2. เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สรุปได้ดังนี้ 

4.3.2.1. ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าให้การดูแล

กิจกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมแก่ประชาชน ในท้องถ่ินอย่างทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 87.20 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการ

ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง เช่น เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น คิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.00 และการจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมศาสนา 

ศิลปะ และวัฒนธรรมมีความเหมาะสมและทั่วถึง  คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 

84.80 

4.3.2.2. ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่ า 3 อันดับแรก คือ การส่งเสริมและจัด

กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 72.20 มีการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 76.00 และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ด้าน

การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถ่ิน คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 

76.40 

4.4. งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอันดับที่ 4 คือ งานด้านการส่งเสริมกีฬาและ

นันทนาการ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.40 

4.4.1. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้  

4.4.1.1. อันดับที่ 1 คือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.60 

4.4.1.2. อันดับที่ 2 คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 

4.4.1.3. อันดับที่ 3 คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 78.00 
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4.4.1.4. อันดับที่ 4 คือ ด้านหลักธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละของระดับความ

พึงพอใจเท่ากับ 75.00 

4.4.2. เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สรุปได้ดังนี้ 

4.4.2.1. ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ ช่วงเวลาในการจัด

กิจกรรมกีฬาประจ าต าบลมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 89.00  

การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมกีฬาแก่ประชาชน มีความเหมาะสมและทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจเทา่กับ 86.60 และเจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่

ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น และมีเจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัคร

ด้านการส่งเสริมกีฬา และการออกก าลังกายสามารถให้ค าแนะน าต่อการจัดกิจกรรม ด้านกีฬาได้อย่าง

ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 85.40 

4.4.2.2. ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่ า 3 อันดับแรก คือ การจัดกิจกรรมด้านการ

ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬามีความคุ้มค่า คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 71.60 มีการ

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย คิดเป็นร้อยละของระดับความ

พึงพอใจเท่ากับ 75.00 และมีการก าหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับส าหรับการแข่งขันกีฬาประเพณี

ประจ าต าบลอย่างชัดเจนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานด้านการ

ส่งเสริมกีฬา คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 75.20 

4.5. งานที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอันดับที ่5 คือ งานด้านสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อย

ละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.00 

4.5.1. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปตามระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้  

4.5.1.1. อันดับที่ 1 คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 82.20 

4.5.1.2. อันดับที่ 2 คือ ด้านหลักธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละของระดับความ

พึงพอใจเท่ากับ 79.40 

4.5.1.3. อันดับที่ 3 คือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 77.40 

4.5.1.4. อันดับที่ 4 คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 76.80 

4.5.2. เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สรุปได้ดังนี้ 
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4.5.2.1. ข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูง 3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ 

ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 92.60 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ คิดเป็น

ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 88.80 และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม

และตรวจสอบการท างาน คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.80 

4.5.2.2. ข้อที่ได้รับความพึงพอใจต่ า 3 อันดับแรก คือ มีการบริหารและ

ด าเนินงานโดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 

70.20คือ การให้บริการช่วงพักเที่ยงหรือนอกเวลาราชการ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 71.80 และมีการเปิดรบัฟังข้อคิดเห็นต่อการใหบ้รกิารเช่นกล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 

คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 74.20 
 

5. ระดับความพึงพอใจจ าแนกตามการใช้บริการ สรุปได้ดังนี้ 

5.1. จ าแนกตามประเภทผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความพึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็น

ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.00 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ประชาชนทั่วไปคิดเป็นร้อย

ละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 หน่วยงานภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละของระดับความพึง

พอใจเท่ากับ 79.00  

5.2. จ าแนกตามช่องทางการขอรับบริการ ผู้ที่ติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ มีความพึง

พอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.00 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ มา

ติดต่อที่ส านักงาน คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.20 ทางหนังสือ/จดหมาย คิดเป็น

ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.20 และเจ้าหน้าที่มาติดต่อเอง คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 79.80 

5.3. จ าแนกตามวันที่มาใช้บริการ ผู้รับบริการในวันพฤหัสบดี มีระดับความพึงพอใจสูง

ที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.00 รองลงมาได้แก่ วันศุกร์ คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจ 82.20 วันอังคาร 

5.4. จ าแนกตามระยะเวลาที่มาใช้บริการ ผู้รับบริการที่ใช้เวลาครึ่งช่ัวโมงหรือต่ ากว่า มี

ระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 89.40 รองลงมาได้แก่ ใช้

เวลา 31 นาที – 1 ช.ม. คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ 84.00 คิดเป็นร้อยละของระดับความ



111 

 

พึงพอใจเท่ากับ 81.00 วันจันทร์ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.40 และต่ าที่สุดคือ

วันพุธ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.00 

5.5. จ าแนกตามเวลาที่มาใช้บริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุก

ช่วงเวลา โดยช่วงเวลาที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ช่วงเวลา 12.01– 14.00 น. คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 83.00 รองลงมาตามล าดับได้แก่ ช่วงเวลา 10.01– 12.00 น. คิดเป็นร้อย

ละของระดับความพึงพอใจ 81.60 ช่วงเวลา 8.30– 10.00 น. คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 80.60 และต่ าที่สุดคือ ช่วงเวลา 14.01– เวลาปิด มี คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 74.60 

5.6 จ าแนกตามระยะเวลาที่มาขอรับบริการ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก

ทุกระยะเวลา โดยระยะเวลาที่มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ ระหว่าง 2-3 ช.ม. มีค่าเฉลี่ย 

4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 84.00 รองลงมา

ตามล าดับ ได้แก่ ใช้เวลาครึ่งช่ัวโมงหรือต่ ากว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.40 และช่วงเวลาระหว่าง

31 นาที – 1 ช.ม. และ ระหว่าง 1 – 2 ช.ม.  มีค่าเฉลี่ย 4.03 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 

และ 0.27 ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.60 เท่ากัน 

6. ระดับความพึงพอใจจ าแนกตามสถานที่ท างานหรือพักอาศัย ผู้รับบริการที่อาศัยอยู่ในหมู่

ที่  5 บ้านป่าเตียว มีระดับความพึงพอใจสูงทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 72.40 

รองลงมาสามอันดับแรก ได้แก่ หมู่ที่  2 บ้านเกาะปอม คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 

71.40 หมู่ที่  3 บ้านตลาดใหม่ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 71.00 และหมู่ที่  6 

บ้านควนทองสีห์ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 70.60  

 

7. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 

7.1. จ าแนกตามเพศ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.80 

และเพศชาย คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.20 

7.2. จ าแนกตามอายุ วัยสูงอายุ (61 ข้ึนไป) มีความพึงพอใจสูงที่สุด  คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.20 รองลงมา ได้แก่ วัยกลางคนช่วงปลาย (46-60 ปี) คิดเป็นร้อยละ

ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.40 วัยกลางคนช่วงต้น (36-45 ปี) คิดเป็นร้อยละของระดับความ
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พึงพอใจเท่ากับ 80.00 และวัยหนุ่มสาว (18-35 ปี) คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 

78.60 

7.3. จ าแนกตามสถานภาพ โดยสถานภาพสมรสและหม้าย หย่าหรือแยกกันอยู่ มีความ

พึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 ส่วนสถานภาพโสด คิดเป็น   

ร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 78.80 

7.4. จ าแนกตามระดับการศึกษา ผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีระดับความพึง

พอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.00 รองลงมาสามอันดับแรก ได้แก่     

ผู้ที่ไม่รู้หนังสือ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.00 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ

เทียบเท่า มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือเทียบเท่าและระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 81.60 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละของระดับความ

พึงพอใจเท่ากับ 80.40 เท่ากัน ส่วนระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า มีระดับความพึงพอใจต่ า

ที่สุด คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ 79.00 

7.5. จ าแนกตามอาชีพ ผู้ที่ว่างงาน มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.40 รองลงมาสามอันดับแรก ได้แก่ พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.00  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจ

เท่ากับ 82.60 คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.60 รับราชการ/พนักงานของรัฐ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.60 ส่วนอาชีพเกษตรกร มี

ระดับความพึงพอใจต่ าที่สุด ได้แก่ คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 80.20 

7.6. จ าแนกตามรายได้ ผู้ไม่มีรายได้ มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.20 รองลงมาสามอันดับแรก ได้แก่ มีรายได้ 25,001-30,000 บาท คิด

เป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 82.00 มีรายได้5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละของ

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 81.20 และผู้มีรายได้ ไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละของระดับความ

พึงพอใจเท่ากับ 80.20 ผู้ที่มีระดับความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ ผู้มีรายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 79.40 

 

8. ระดับความสุขของชุมชน 

   8.1 ระดับความสุขของชุมชนโดยภาพรวม ชุมชนมีความสุขในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 

71.00 
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        8.1.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน และเรียงตามล าดับ สรุปได้ว่า การมีสุขภาวะ มีระดับ

ความสุขของชุมชนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.40 รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ชุมชนมีการบริหาร

จัดการชุมชนดี คิดเป็นร้อยละ 72.00 เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม คิดเป็นร้อยละของระดับ

ความพึงพอใจเท่ากับ 70.80 ครอบครัวอบอุ่น คิดเป็นร้อยละ 70.40 ชุมชนมีประชาธิปไตยและหลัก

ธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 70.20 และการมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล มีระดับความสุข

ของชุมชนต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.60 

       8.1.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ และเรียงสามอันดับแรก สรุปได้ว่า ข้อที่มีระดับ

ความสุขของชุมชนสูงที่สุด ได้แก่  ชุมชนมีระบบการสื่อสารในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ประชุมเป็น

ประจ า หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 73.40 รองลงมา ได้แก่ ความรู้ในการ

รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 73.00 และและมีสุขภาพจิตที่ดี ยึดมั่นใน

คุณธรรม จริยธรรม คิดเป็นร้อยละ 72.40 

8.2 ระดับความสุขของชุมชนโดยภาพรวม ทุกชุมชนมีความสุขในระดับมาก โดยหมู่ที่  5 

บ้านป่าเตียว มีระดับความความสุขของชุมชนสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.62 รองลงมา ได้แก่ หมู่ที่  2 บ้าน

เกาะปอม มีค่าเฉลี่ย 3.57 และหมู่ที่  3 บ้านตลาดใหม่ มีค่าเฉลี่ย 3.55 
 

 

9. ข้อเสนอแนะ 

9.1. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  ผู้รับบริการเสนอให้พัฒนา

ปรับปรุงเรื่องระบบน้ าประปา เช่น น้ าไม่ไหลบ่อย น้ าไม่สะอาด มีกลิ่นคาว มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 42.28 ของข้อเสนอแนะทั้งหมด รองลงมาตามล าดับ ได้แก่ ควรปรับปรุงเรื่องไฟฟ้า เช่น 

ไฟฟ้าดับบ่อย และแสงสว่างข้างทาง คิดเป็นร้อยละ 27.64 ควรมีการจัดต้ังถังขยะและจัดเก็บขยะตาม

ครัวเรือนให้บ่อยข้ึน เพราะจะมีปัญหาขยะล้นถังขยะ คิดเป็นร้อยละ 24.39 ควรปรับปรุงเรื่องถนน

ขรุขระ และอยากให้มีลูกระนาดบนถนนเพื่อช่วยลดความเรว็ คิดเป็นร้อยละ 4.07 และประชาสัมพันธ์

เรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาส าหรับเยาวชนให้มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.63 

9.2. ข้อเสนอแนะต่อความสุขของชุมชน มีการเสนอให้ควรรณรงค์ให้ประชาชนงดการ

ซื้อสิทธ์ิขายเสียง คิดเป็นร้อยละ 40.82 ของข้อเสนอแนะทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ควรดูแลเยาวชน 

และมีมาตรการในการปอ้งกันยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 30.61 ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อ

เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 20.41 และควรดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของคนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 8.16 
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อภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางเป้า ในภาพรวม 5 งานบริการ คือ งานบริการด้านสาธารณูปโภค งานบริการด้านการ

รับช าระภาษี งานบริการด้านสวัสดิการสังคม งานบริการด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และ

งานบริการด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของระดับความ

พึงพอใจเท่ากับ 81.00 แสดงว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า ได้พัฒนา และปรับปรุง งาน

บริการให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี ท าให้ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจ รวมทั้งในการสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประชาชนมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ปรับปรุงการ

บริการในทางสร้างสรรค์มากกว่าการต าหนิติดเตียน เพื่อให้การบริการมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งด้านที่

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เป็นผลมา

จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นที่ตรงกันว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บางเป้ามีการให้บริการที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติ มีความพร้อมทั้งในด้านของการให้ ข้อมูล และมีอัธยาศัย

ไมตรีที่ดีต่อการให้บริการแก่ประชาชน ในทางตรงกันข้ามปัจจัยที่ท าให้ประชาชนมีความคิดว่าทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้าควรมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีข้ึน คือ ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะให้ข้อเสนอแนะว่าภายในหมู่บ้านของตนยังไม่มีระบบการ

บริหารจัดเก็บขยะ   อีกทั้งประชาชนยังต้องการให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในบางหมู่บ้าน  ซึ่ง

สอดคล้องกับพิน คงพูล  (2529) กู๊ด (Good.1973) และโวลแมน (Wolman.1973) ได้ให้ความหมาย

คล้ายคลึงกันกล่าว คือ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกรักชอบยินดีเต็มใจหรือมี  เจตคติที่ดีของ

บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งด้านวัตถุและ

จิตใจซึ่งจะก่อให้บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมนั้นและรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่ง

หมาย 

2. งานบริการด้านการรับช าระภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า มีความพึงพอใจ

ในระดับมากเป็นอันดับหนึ่งของงานบรกิารทั้งหมด โดยข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด คือ เจ้าหน้าที่

มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ และเจ้าหน้าที่มีความ

ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทนไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบเป็น

ต้น ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า มีความตระหนักในหน้าที่และ

จรรยาบรรณในการท างาน ตลอดจนมีความเต็มใจให้บริการ อันเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการมี
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ความพึงพอใจ สอดคล้องกับทฤษฏีของ สมิต สัชฌุกร (2542) เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่จะท างาน

บริการได้ดีซึ่งข้อที่มีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ คือ ผู้ให้บริการต้องมีอัธยาศัยดี ผู้ใช้บริการล้วนมี

ความคาดหวังว่าผู้ให้บริการจะให้การตอบรับด้วยอัธยาศัยอันดี ทั้งด้วยสีหน้าแววตา ท่าทาง และ

ค าพูด การมีมิตรไมตรี ก่อให้เกิดความพึงพอใจและความช่ืนชมของผู้มารับบริการและเกิดมนุษย์

สัมพันธ์ในการให้บริการอย่างมั่นคงและยืนนาน จึงท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจสูงที่สุดถึงแม้จะ

เป็นเรื่องที่ตนเองต้องจ่ายเงินก็ตาม 

3. งานบริการด้านสาธารณูปโภค ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า เป็นงานบริการที่

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับต่ าที่สุด สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการส่วนใหญ่ 

เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของน้ าประปา เช่น น้ าไม่ไหลบ่อย น้ าไม่สะอาด มีกลิ่นคาว มีตะกอน 

เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 42.28 ดังนั้นจึงเสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้าได้ปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ดังที่ Chris Ryan (1995:  

88) กล่าวว่า คุณภาพในการให้บริการไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะภายในบริบทของสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพเท่านั้นแต่ควรจะเกิดจากการจัดการสภาพแวดล้อมมากกว่าดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าถึงแม้ผู้ให้

บริการได้ให้การบริการอย่างตั้งใจแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้ากลับประสบความล้มเหลวเนื่องจาก

ผู้ประกอบการยังขาดการเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้านั่นเอง 

4. ระดับความสุขของชุมชนในภาพรวมของทั้ง 7 ชุมชนอยู่ในระดับมาก และข้อที่ชุมชนมี

ความสุขที่สุดคือ ชุมชนมีระบบการสื่อสารในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ประชุมเป็นประจ า หอกระจาย

ข่าว เสียงตามสาย เป็น แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชน มีการส่งข่าวสาร ความรู้ เพื่อเป็นการสร้างความ

เข้าใจร่วมกัน และมีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ อาจเกิดข้ึนในชุมชนด้วยรูปแบบต่าง ๆ 

รองลงมาคือ มีความรู้ในการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย แสดงให้เห็นว่าประชาชนใน

หมู่บ้านมีความรู้เข้าใจและปฏิบัติตามหลักโภชนาการ ไม่เป็นโรคทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ มีหลักประกัน

สุขภาพ มีโอกาสได้รับการรักษาจากแพทย์ พยาบาล อย่างสะดวก เมื่อสุขภาพแข็งแรงก็จะส่งผลต่อ

สุขภาพจิตที่ดี คิดดี ท าดี พูดดี มีสติ สอดคล้องกับอภิชัย มงคล และคณะ (อ้างถึงในแอนนา ส าราญ , 

2550 : 12) ให้ความหมายความสุขว่า คือสภาพชีวิตที่เป็นสุขอันเป็นผลมาจากการมีความสามารถใน

การจัดการปัญหาในการด าเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุม

ถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป  หากพิจารณาความ

คิดเห็นต่อความสุขของชุมชนของแต่ละชุมชนพบว่าโดยภาพรวมแล้วทุกชุมชนจะมีระดับความสุขใน
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แต่ละข้อที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะชุมชนมีพื้นที่ติดกัน ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสารกัน รูปแบบ

การด าเนินชีวิตที่เหมือนกัน และมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนอยู่สม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาหัวข้อความพึงพอใจในด้านอื่น ๆ ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้าคิดว่า

ควรจะต้องปรับปรุง 

2. หากระดับความพอใจในข้อใดอยู่ในระดับต่ า ควรจะมีการท าวิจัยอีกครั้งหลังจากที่ได้

ด าเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง ความสุขของชุมชนและความพึงพอใจต่อการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า 

   โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง 

 

แบบสอบถามน้ีจัดท าขึ้นเพื่อศึกษาความสุขของชุมชนและความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบางเป้า ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดท าโครงการขึ้นโดยแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลการใช้บริการ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 ส่วนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ แยกตามงานบริการในส่วนที่ 1 

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามที่เก่ียวข้องกับความสุขของชุมชน 

ขอความกรุณาจากท่านตอบค าถามให้ครบทุกข้อตามข้อเท็จจริง ข้อมูลที่ได้จะน าเสนอโดยภาพรวมและไม่

มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามใดๆทั้งส้ิน 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โปรดเลือกค าตอบเพียงข้อเดียว) 

1. ท่านขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า ในเรื่องใด 
 1) งานบริการด้านสาธารณูปโภค                   (ตอบแบบประเมินความพึงพอใจส่วนที่ 3.1)  

 2) งานบริการด้านการรับช าระภาษี                (ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ส่วนที่ 3.2) 
 3) งานบริการด้านสวัสดิการสังคม       (ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ส่วนที่ 3.3) 
 4) งานบริการด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   (ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ส่วนที่ 3.4) 
 5) งานบริการด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ส่วนที่ 3.5) 

2. จากงานที่ท่านใช้บริการในข้อ 1. ท่านใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า ในนาม  
 1) ประชาชนทั่วไป     2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 3) หน่วยงานภาครัฐ     4) หน่วยงานเอกชน 

3. จากงานบริการในข้อ 1 ท่านขอรับบริการจากทางใด  
 1) มาติดต่อที่ส านักงาน     2) โทรศัพท์  
 3) หนังสือ/จดหมาย     4) อ่ืนๆ ระบุ……………………................. 

4. วันที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ 
 1) จันทร์      2) อังคาร     3) พุธ

  

 4) พฤหัสบดี      5) ศุกร์ 
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5. เวลาที่มาใช้บริการส่วนใหญ ่

 1) 8.30 - 10.00 น.     2) 10.01 – 12.00 น.  
 3) 12.01 – 14.00 น.     4) 14.01 – เวลาปิด 

 

6. ท่านใช้เวลาในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า แต่ละครั้งสูงสุดนาน
เท่าใด  

 1) ครึ่งชั่วโมงหรือต่ ากว่า    2) 31 นาที – 1 ช.ม.  3) ระหว่าง 1 – 2 ช.ม.  
  

 4) ระหว่าง 2-3 ช.ม.   5) ระหว่าง 3-4 ช.ม.   6) มากกว่า 4 ช.ม. 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. สถานที่ท างาน / ที่พักอาศัยของท่าน อยู่ในชุมชนใด 

 1. หมู่ที่ 1 ชายวัด    5. หมู่ที่ 5 ป่าเตียว 

 2. หมู่ที่ 2 เกาะปอม               6. หมู่ที่ 6 ควนทองสีห ์

 3. หมู่ที่ 3 ตลาดใหม่    7. หมู่ที่ 7 ท่าเรือ 

 4. หมู่ที่ 4 แหลมม่วง     

2. เพศ    
 1) ชาย     2) หญิง 

3. อายุ ........................... ป ี

4. สถานภาพสมรส   
 1) โสด   2) สมรส   3) หม้าย / หย่า / แยกกันอยู ่

5. ระดับการศึกษา   
 1) ไม่รู้หนังสือ     
 2) ประถมศึกษา/เทียบเท่า  
 3) ม.ต้น/เทียบเท่า    
 4) ม.ปลาย/ปวช./เทียบเทา่  
 5) อนุปริญญา/ปวส./เทียบเทา่   
 6) ปริญญาตรี 
 7) สูงกว่าปริญญาตรี 

6. อาชีพหลัก 
 1) นักเรียนนักศึกษา   
 2) รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
 4) พนักงานเอกชน   
 5) รับจ้างทั่วไป    
 6) เกษตรกร 
 7) แม่บ้าน / พ่อบ้าน / เกษียณ  
 8) ว่างงาน   
 9) อ่ืนๆโปรดระบุ................................................................ 
 

7.  รายได้ต่อเดือน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท (กรณีไม่มีรายได้กรุณากรอก 0 ) 
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ส่วนท่ี 3 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
ส่วนท่ี 3.1 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
 (โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน) 

ประเดน็ 
ระดับความพึงพอใจ ไม่ใชบ้ริการ/

ไม่มี
ความเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ       

1.1 มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเ ก่ียวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการ       

1.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้       

1.3 การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับการ
บริการก่อน       

1.4 การให้บริการช่วงพักเที่ยงหรือนอกเวลาราชการ       

1.5 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด       

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       

2.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ       

2.2 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ       

2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการเช่นสามารถ
ตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าให้ความรู้ที่ เป็น
ประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ฯลฯ 

      

2.4 เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่นไม่ขอสิ่ง
ตอบแทนไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบเป็นต้น       

2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ       

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ในส านักงาน)       

3.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ       

3.2 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก       

3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการเช่นปากกาน้ ายา
ลบ ค าผิด       
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3.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการเช่นกล่องรับความ
คิดเห็น แบบสอบถาม       

3.5 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวกเช่นโทรศัพท์สาธารณะ 
ห้องสุขา น้ าดื่มที่น่ังคอยรับบริการ       

4. ด้านหลักธรรมาภิบาล       

4.1 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียภาษี       

4.2 มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น การประชุม การตดิ
ป้ายประกาศ       

4.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบ
การท างาน       

4.4  มีความรับผิดชอบต่อสังคมเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก       

4.5 มีการบริหารและด าเนินงานโดยยดึหลักความถูกต้องและเป็น
ธรรม       

 

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3.2 ระดบัความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารงานด้านการรับช าระภาษ ี                         
(โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ ไม่ใช้
บริการ/

ไม่มี
ความ 
เหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ       
1.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
      

1.2 การจัดล าดับการให้บริการเป็นไปตามที่ประกาศไว้       
1.3 การให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับการ

บริการก่อน 
      

1.4 การให้บริการช่วงพักเที่ยงหรือนอกเวลาราชการ       
1.5 การรับช าระด้วยความรวดเร็ว       

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ        
2.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ       
2.2 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมใน

การให้บริการอย่างสุภาพ 
      

2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ให้ความรู้
ที่ เป็นประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  และ
น่าเชื่อถือ ฯลฯ 

      

2.4 เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น 

      

2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ       
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก        

3.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ        
3.2 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้

สะดวก 
      

3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา 
น้ ายาลบ ค าผิด  

      

3.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น   แบบสอบถาม 

      

3.5 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา น้ า
ดื่ม ที่น่ังคอยรับบริการ  

      

4. ด้านหลักธรรมาภิบาล       
4.1 การรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการท างาน เช่น มี       
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กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 
4.2 มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น วารสาร การ

ประชุม สัญจร การติดป้ายประกาศ 
      

4.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ท างานได้  

      

4.4 มีความรับผิดชอบต่อสังคมเน้นผลประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 

      

4.5 มีการบริหารและด าเนินงานโดยยดึหลักความถูกต้องและ
เป็นธรรม 

      

 

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3.3 ระดบัความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารงานด้านสวัสดกิารสังคม 
(โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ ไม่ใช้
บริการ/

ไม่มี
ความ 
เหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ       
1.1 การแจ้งระเบียบ กฎหมาย ให้ประชาชนเข้าใจง่ายและ

ถูกต้อง 
      

1.2 การรับขึ้นทะเบียนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการ 

      

1.3 การเบิกจ่ายเงินโดยผ่านธนาคารมีความสะดวก รวดเร็ว       
1.4 การบริการเบิกจ่ายเงินสดโดยน าไปมอบให้ถึงบ้าน       

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ        
2.1 เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการให้บริการ       
2.2 เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมใน

การให้บริการอย่างสุภาพ 
      

2.3 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ให้ความรู้
ที่ เป็นประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  และ
น่าเชื่อถือ ฯลฯ 

      

2.4 เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่
ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น 

      

2.5 เจ้าหน้าที่ให้บริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ       
3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก        

3.1 ป้าย/ สัญลักษณ์/ ประชาสัมพันธ์ บอกจุดบริการ        
3.2 จุดหรือช่องที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้

สะดวก 
      

3.3 ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา 
น้ ายาลบ ค าผิด  

      

3.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับ
ความคิดเห็น            
แบบสอบถาม 

      

3.5 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา น้ า
ดื่ม ที่น่ังคอยรับบริการ  

      

4. ด้านหลักธรรมาภิบาล       
4.1 การรับฟังความเห็นของประชาชนต่อการท างาน เช่น มี       
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กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 
4.2 มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น วารสาร การ

ประชุม สัญจร การติดป้ายประกาศ 
      

4.3 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ท างานได้  

      

4.4 มีความรับผิดชอบต่อสังคม        
4.5 มีความเป็นธรรมและยุติธรรม        

 

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3.4 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ    
(โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ ไม่ใช้
บริการ/

ไม่มี
ความ 
เหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ       
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมด้านการส่งเสริมกีฬาในระดับชุมชน       
1.2 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมการส่งเสริม 

ด้านกีฬาอย่างทั่วถึง 
      

1.3 ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมกีฬาประจ าต าบลมีความ
เหมาะสม 

      

1.4 การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมกีฬาแก่ประชาชน มี
ความเหมาะสมและทั่วถึง 

      

1.5 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา 

      

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ        
2.1 มีเจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัครด้านการส่งเสริมกีฬา  และการ

ออกก าลังกายสามารถให้ค าแนะน าต่อการจัดกิจกรรม ด้าน
กีฬาได้อย่างถูกต้อง 

      

2.2 เจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนและประสานงานด้านกีฬาแก่
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นขั้นตอน 

      

2.3 เจ้าหน้าให้การดูแลกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาแก่ประชาชน  
ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

      

2.4 เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  ไม่
ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ 
เป็นต้น 

      

3. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก        
3.1 มีการจัดลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อใช้ออกก าลังกาย เล่น

กีฬา  หรือท ากิจกรรมสาธารณะแก่ประชาชน 
      

3.2 มีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และ
การออกก าลังกาย 

      

3.3 มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬาอย่างสม่ าเสมอ   เช่น 
การประกวด และแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

      

3.4 มีสถานที่จัดเก็บหรือผู้ดูแลอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การ
ออกก าลังกาย 

      

3.5 มีสถานที่เพื่อท าการติดต่อประสานงานด้านกิจกรรมกีฬา       
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และการออกก าลังกาย 
4. ด้านหลักธรรมาภิบาล       

4.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้าน
การส่งเสริมกีฬา 

      

4.2 มีการก าหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับส าหรับการแข่งขัน
กีฬาประเพณีประจ าต าบลอย่างชัดเจน 

      

4.3 มีความเป็นธรรมและยุติธรรมในการจัดการแข่งขันกีฬา       
4.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ

ท างานด้านการส่งเสริมกีฬา 
      

4.5 การจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬามีความ
คุ้มค่า 

      

 

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3.5 ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการงานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม   
(โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน) 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ ไม่ใช้
บริการ/

ไม่มี
ความ 
เหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ       
1.1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมด้านการ  

ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง เช่น เสียงตาม
สาย ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

      

1.2 ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม       
1.3 การจัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรมมีความเหมาะสมและทั่วถึง 
      

1.4 มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆได้หลากหลายกิจกรรม เช่น 
งานท าบุญเดือนสิบ งานปีใหม่ งานสงกรานต์ การจัดงานรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ 

      

1.5 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม       
2.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
2.1 มีเจ้าหน้าที่ สามารถให้ค าแนะน าต่อการจัดกิจกรรม ด้านการ

ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง 
      

2.2   เจ้าหน้าที่มีความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างสุภาพ 

      

2.3 เจ้าหน้าที่ ให้การสนับสนุนและประสานงานด้านกิจกรรมแก่
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นขั้นตอน 

      

2.4 เจ้าหน้าให้การดูแลกิจกรรมการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมแก่ประชาชน  ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

      

2.5 เจ้าหน้าที่มีความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  ไม่ขอสิ่ง
ตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น 

      

3 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก        
3.1 มีการอ านวยความสะดวกของสถานที่ในการท ากิจกรรมแก่

ประชาชน 
      

3.2 มีการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม       
3.3 มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ       
3.4 มีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความ

คิดเห็นแบบสอบถาม 
      

3.5 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา น้ าดื่ม   
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4.ด้านหลักธรรมาภิบาล       
4.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีการก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม  

ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
      

4.2 มีการก าหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับส าหรับการจัด
กิจกรรม  ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

      

4.3 มีความเป็นธรรมและยุติธรรมในการจัดกิจกรรมต่างๆ       
4.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการท างานด้านการ

ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
      

4.5 การส่งเสริมและจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมีความคุ้มค่า 

      

 

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับความสุขของชุมชน 
(โปรดท าเครื่องหมาย √ ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน) 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกบัชุมชนเข้มแข็ง 

ระดับความพึงพอใจ ไม่ใช้
บริการ/

ไม่มี
ความ 
เห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การมีสุขภาวะ 
1.1 มีความรู้ในการรักษาสขุภาพร่างกายใหแ้ขง็แรง ไม่
เจ็บป่วย  

      

1.2 มีสุขภาพจิตทีด่ี ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม       

1.3 มีการปรับตัวให้ใชช้ีวิต อยู่ในสงัคมได้อย่างปกตสิุข        

2. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม 
2.1 ครอบครัวมีความม่ันคงในอาชีพ และมีรายไดท้ี่เพียงพอ 

      

2.2 ชุมชนมีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม       

2.3 ชุมชนมีกิจกรรมสร้างความม่ันคงเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น                การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

      

3. ครอบครัวอบอุ่น 
3.1 ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดตี่อกัน รู้จักบทบาทหน้าที่
ของตน 

      

3.2 ครอบครัวมีการอบรมบตุรหลานโดยใช้วิถีชีวติแบบไทย       

3.3 ครอบครัว เลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข 

      

4. ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนดี 
4.1 คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 

      

4.2 ชุมชนมีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการ 

      

4.3 ชุมชนมีระบบการสื่อสารในชุมชนอย่างต่อเน่ือง เช่น 
ประชุมเป็นประจ า หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เป็นต้น 

      

5. การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล 
5.1 ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น น้ าเน่า เสียงดัง               
ขยะมีกลิ่นเหม็น ไม่มีโจรผู้ร้าย เป็นต้น 

      

5.2 ชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่า       
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ชุมชน แหล่งน้ า สัตว์น้ า เป็นต้น 
6. ชุมชนมีประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล 

6.1 คณะกรรมการชุมชนมีความโปร่งใสในการท างานและ
ตรวจสอบได้ 

      

6.2 ประชาชนไม่ซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียงในการใช้สิทธิเลือกตั้ง       

6.3 ชุมชนมีคณะกรรมการและวิธีการในการจัดการกับ
ปัญหา ความขัดแย้งในชุมชนอย่างเหมาะสม 

      

 
 

 

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
 
 

ชื่อ-สกุล............................................................รหัส.................................ผู้เก็บข้อมูล 
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รายนามคณะผู้วิจัย 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ ตรัง 

 139 ถนนวิเศษกุล ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมืองตรงั จังหวัดตรัง 92000 

 โทรศัพท์ 075-221212-5 โทรสาร 075-221216 

 www.dusittrang.com 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกจิ  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ ตรัง  

โทร. 075221212 ต่อ 6801 

3. ท่ีปรึกษา 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทรเ์จริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  รองอธิการบดฝี่ายนโยบายและแผน 

 2. ดร.วรานี   เวสสุนทรเทพ      รองอธิการบดฝี่ายกจิการศูนย์การศึกษา 

4. ผู้วิจัย 

 นางสาวกิ่งดาว  เกาะสมัน  ต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้ ตรัง  

โทร. 075-221212 ต่อ 6819 

     โทรสาร 075-221216 

E-mail : gingdaw_koh@hotmail.com 
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