
บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัยเรื ่องระดับความพึงพอใจการให้บริการ  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ซึ่ งมี วัตถุป ระสงค์ เพ่ื อศึ กษาระดับความพึ งพอใจการให้ บริการงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยจ าแนกศึกษาในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้ 

 
สรุปผลการประเมิน 
 

ในการน าเสนอระดับความพึงพอใจ  / การรับรู้การให้บริการงาน องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งแบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านการศึกษา 
 ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข 

  ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านจัดเก็บรายได้ 
   ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 ตอนที่ 6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใสและ
การมีส่วนร่วม 

 ตอนที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการงานและโครงการ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์บุรี  ทั้งหมด 500 คน 
เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.80  
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.00 เมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 
40 - 59 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.80 รองลงมา อายุระหว่าง 20 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00 
และต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.80 ส่วนอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบ
ประกอบอาชีพเกษตรกร / รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา ประกอบอาชีพค้าขาย / 
ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 44.20 และประกอบอาชีพ อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 3.20  
รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง  
5,000 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.60 รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 15 ,001 - 25,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 9.80 และตั้งแต่ 25,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.20 
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ตอนที่  2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม   
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   

 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  
ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านด้านการศึกษา ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ 
มากที่สุดจ านวน 4 ข้อ และความพึงพอใจระดับมากจ านวน 2 ข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ได้แก่ มีก าหนดการ รายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ในด้านการเรียนการสอนอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 รองลงมา คือ มีเจ้าหน้าที่หรือครูผู้ดูแลเด็กให้ค าแนะน า
หรือประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 และข้อที่มี 
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่หรือครูผู้ดูแลเด็กให้ค าแนะน าหรือประชาสัมพันธ์ 
ด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
ด้านช่องทางการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.64 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ 
มากท่ีสุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา ในหลาย
ช่องทางอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 รองลงมาคือ มีสายตรง
หน่วยงาน ศูนย์รับเรื่องราวหรือช่องทางเว็บไซต์ในการให้บริการด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดได้แก่ ช่องทางการรับฟังข้อความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านการศึกษา และแจ้งผลการด าเนินการที่สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59  
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ บุคลากรผู้ดูแลเด็ก
มีความสุภาพ มีความกระตือรือร้น เต็มใจ ท างานรวดเร็ว และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 รองลงมาบุคลากรผู้ดูแลเด็กมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริต 
และรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 และข้อที่มีความพึงพอใจ 
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น้อยที่สุด ได้แก่ บุคลากรผู้ดูแลเด็กดูแลนักเรียนด้วยความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67  
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้ายการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ มีการให้ข้อมูล
เกี่ ย ว กั บ ห น้ า ที่ แ ล ะ บ ท บ า ท ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง ชั ด เจ น 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 รองลงมาคือ มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับ
อ านวยความสะดวกในการในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
ส าหรับอ านวยความสะดวกในการในการจัดการเรียนการสอนที่ ทั นสมั ยและเพี ยงพอ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 
 
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
 อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80  

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขไม่ยุ่ งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว  ม ีค ่า เฉลี ่ย เท ่าก ับ  4.75  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 รองลงมามีการก าหนดขั้นตอนและแผนผังการให้บริการด้าน
สาธารณสุขอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 และข้อที่มีความ 
พึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ การให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จในระยะเวลา 
ที่เหมาะสมหรือตามก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความ  
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พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์
งานบริการด้านสาธารณสุขในหลายช่องทางอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.80 รองลงมาคือ มีการให้บริการด้านสาธารณสุขนอกสถานที่ หรือให้บริการในวันหยุดราชการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่  
มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและแจ้งผล 
การด าเนินการที่สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่  เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 
ด้านสาธารณสุขมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.89 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความสุภาพ มีความกระตือรือร้น เต็มใจ ท างาน
รวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 และข้อที่มี
ความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความพร้อม 
ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
ด้านสิ ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ่ในระดับพอใจ มากที ่ส ุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน  
มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสม
ต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 รองลงมาคือ มีวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือส าหรับอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ทันสมัยและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่และ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการด้านสาธารณสุขชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 
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ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
 อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  
ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความ  
พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านขั้นตอน 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การลดขั้นตอน 
การให้บริการด้านจัดเก็บรายได้เพ่ืออ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.69 รองลงมา คือ มีการก าหนดขั้นตอนและแผนผังการให้บริการในด้านจัดเก็บรายได้
อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ได้แก่ การให้บริการในด้านจัดเก็บรายได้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความ  
พึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ มีช่องทางในการ
ให้บริการข่าวสารข้อมูล เช่น เอกสารเผยแพร่ บอร์ด / ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หรือ สื่อสังคม
ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 รองลงมาคือ มีสายตรงหน่วยงาน 
ศูนย์รับเรื่องราวหรือช่องทางเว็บไซต์ในการให้บริการด้านจัดเก็บรายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่ สุด ได้แก่ มีการใช้เทคโนโลยี และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการด้านจัดเก็บรายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านความเข้มแข็งของชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแขม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด เจ้าหน้าที่ 
ที่ให้บริการด้านจัดเก็บรายได้ด้วยความเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านจัดเก็บรายได้มีความพร้อม 
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ในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่และมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับต าแหน่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านจัดเก็บรายได้ของชุมชน องค์การบริหาร  
ส่วนต าบลนาแขม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับพอใจ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  
มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านจัดเก็บรายได้ เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ 
และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 รองลงมาคือ 
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกต่อการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ได้แก่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และเอกสาร
ประกอบอ่ืน ๆ ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 
 
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

   องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสั งคม  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจ  
มากที่สุด ได้แก่ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
และรองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 
ด้ าน ช่ อ งท างก าร ให้ บ ริ ก าร  มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ ากั บ  4 .6 1  ส่ วน เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐ าน  0 .6 9  
ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านเจ้ าหน้าที่ผู้ ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 
 ระดับความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อโดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ได้แก่ มีการลดขั้นตอนการให้บริการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผู้มา
ใช้บริการ มีค่า เฉลี ่ย เท่ากับ  4.77  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 รองลงมา คือ มีบุคลากรให้
ค าแนะน าหรือประชาสัมพันธ์การให้บริการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมตลอดเวลา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ การให้บริการด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 
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 ระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสั งคม  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 เมื่อแยกพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด ได้แก่ มีการให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมนอกสถานที่ หรือให้บริการใน
วันหยุดราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 รองลงมา คือ มีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและแจ้งผลการ
ด าเนินการที่สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ส่วนข้อที่มีความ 
พึงพอใจน้อยที่สุด มีสายตรงหน่วยงาน ศูนย์รับเรื่องราวหรือช่องทางเว็บไซต์ในการให้บริการงาน  
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสั งคม  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 เมื่อแยกพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมด้วยความเสมอภาค 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 
ที่ให้บริการมีความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ท างานรวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสั งคม  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวม 
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 เมื่อแยกพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ  โดยข้อที่มีความ 
พึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับอ านวยความสะดวกในการให้บริการด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ที่ทันสมัยและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.73 รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ  
สิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.76 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ขั้นตอน 
แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 
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ตอนที่ 6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใส 
และการมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใส  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ในภาพรวมทุกด้าน ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านที่มีความพึงพอใจ  
มากที่สุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 
รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67  
ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 ส่วนข้อที่มีความ 
พึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.70 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใส  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ด้านขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ได้แก่ มีการปรับลดระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่ งใส
และการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 รองลงมา คือ มีการชี้แจง
การด าเนินโครงการการให้บริการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมแก่
ประชาชนชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจ 
น้อยที่สุด ได้แก่ มีการก าหนดขั้นตอนและแผนผังการให้บริการด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใส  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 เมื่อแยกพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดจ านวน 5 ข้อและมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากจ านวน 1 ข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการการให้บริการด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมและแจ้งผลการด าเนินการที่สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 รองลงมา คือ มีช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลการด าเนินโครงการ
การให้บริการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม เช่น เอกสารเผยแพร่  
บอร์ด / ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.75 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ มีการด าเนินโครงการการให้บริการด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมทั้งนอกสถานที่ หรือในวันหยุ ดราชการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 
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 ระดับความพึงพอใจของผู้ รับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสั งคม  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชนมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 เมื่อแยกพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมด้วยความเสมอภาคโดยไม่
เลือกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีความ
สุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ท างานรวดเร็ว และมุ่งผลส าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานด้านคุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใส  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 เมื่อแยกพิจารณาเป็น 
รายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด ได้แก่ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการการให้บริการด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสถานที่
ให้บริการอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 รองลงมา ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ เช่น ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ 
อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ได้แก่ มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการการให้บริการด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมที่ทันสมัยและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 
 
 
ตอนที่ 7 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจการให้บริการงานและโครงการ 
 
 ประชาชนผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 เมื่อแยกพิจารณาตามลักษณะงาน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ต่อการให้บริการ อยู่ในระดับพอใจมากที่สุดทุกงาน โดยงานที่ มีความพึงพอใจมากที่ส ุด ได้แก่  
งานด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 รองลงมาคือ งานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 งานด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 งานด้านจัดเก็บรายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และงาน
ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ งานด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.80 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 1. หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ การปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
เช่น กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 
 2. ควรมีช่องทางในการให้บริการข่าวสารข้อมูล  เช่น  เอกสารเผยแพร่บอร์ด  /  
ป้ายประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์หลากหลาย 
 4. ควรมีการใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการการปฏิบัติงานด้านรายได้หรือภาษีเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ล่าช้าลง  
  


