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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   เปนการทําตามภาระหนาที่ที่กําหนดไวใน            

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552) ในปงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค

ของการวิจยั  1) เพื่อศึกษาขอมูลเบื้องตน และระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ

ดานตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  2) เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของประชาชนที่มีตอองคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  และ 

3) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ดานการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบาน

เกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   

 วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ และศึกษาวิจยัจากเอกสาร ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ

วิจยัเชิงปริมาณทําการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่เปนตัวแทนครอบครัวที่อาศัยอยูในเขต

พื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  ใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 390 คน ในชวงเดือนสิงหาคม ถึง 

กันยายน 2560 แลวนํามาประเมินผลโดยใชการพรรณนาความ จากขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะห

ดวยวิธีทางสถิติ  ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation)  และการวิจยัเชิงคุณภาพใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี ซึ่งเปนผูใหบริการ จํานวน  5  คน ผลการศึกษาดังน้ี 

 สรุปผลการศึกษาคุณลกัษณะทั่วไปของประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 

390 คน  พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 60.00  มีอายุ 41-50 ป  รอยละ  41.54 มีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 53.85  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท รอยละ 51.54 และมี

อาชีพรับจาง รอยละ 49.23 และสวนใหญเปนคนในชุมชนต้ังแตเกิด รอยละ 69.74 

 ผลสํารวจเปนรายดานในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการตอข้ันตอน

การใหบริการมีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.88) คิดเปนรอยละ 97.56 ความพึงพอใจตอ       

ชองทางการใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.88)  คิดเปนรอยละ 97.60 ความพึงพอใจตอ

เจาหนาที่ผูใหบริการ มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.89)  คิดเปนรอยละ 97.71 ความพึงพอใจตอ

สิ่งอํานวยความสะดวก มีคาอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.88)  คิดเปนรอยละ 97.61 ซึ่งมีคะแนน

คุณภาพการใหบริการอยู ในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป) ทุกดาน   

 ผลการประเมินจําแนกแตละงานมีรายละเอียด ดังน้ี 

 



II 

 

 1. งานบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการงานบริการดานโครงสรางพื้นฐาน มี

กรอบงานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  ความพึงพอใจ

ตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวย

ความสะดวก  พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ  อยูในระดับมาก

ที่สุด   ( X = 4.90) และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90  มีคะแนนคุณภาพการ

ใหบริการ อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดาน

สรุปไดดังน้ี 

 ความพึงพอใจตอขัน้ตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.89) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.86       

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.90)         

มีระดับ ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90        

 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.95       

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด      

( X = 4.90) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 

 

 2. งานบริการดานรายได ภาษี 

  ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานดานรายได ภาษี มีกรอบงานที่

ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอน การใหบริการ  ความพึงพอใจตอชอง

ทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และ ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก 

พบวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35 มี คะแนนคุณภาพการใหบริการ

อยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุปได 

ดังน้ี                 

 ความพึงพอใจตอขัน้ตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.86) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.28           

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.87) มี

ระดับ ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35         

 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มีระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.45          
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 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.32    

 

 3. งานบริการดานสิ่งแวดลอม และสุขาภิบาล 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานสิ่งแวดลอม และ

สุขาภิบาล มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  

ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอ 

สิ่งอํานวยสะดวก พบวา  ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 

มากที่สุด ( X = 4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.39  มีคะแนนคุณภาพ

การใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละ

ดานสรุป ไดดังน้ี       

 ความพึงพอใจตอขัน้ตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.30  

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มี

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.34  

 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.51         

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด       

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.40    

 

 4. งานบริการดานวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ งานบริการดานวัฒนธรรม ประเพณี

ไทย มีกรอบงานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ ข้ันตอนการใหบริการ  ความพึง

พอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่ง

อํานวยสะดวก พบวา   ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการ ใหบริการอยูในระดับ

มากที่สุด  ( X = 4.87)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.43  มีคะแนนคุณภาพ

การใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมี รายละเอียดแตละ

ดานสรุปได ดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอขัน้ตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35      
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 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.87) มี

ระดับ ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.37   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.87) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.57      

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด   

( X = 4.87) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.42 

 

 5. งานบริการดานการมีสวนรวมของประชาชน                    

 ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ดานการมีสวนรวมของชุมชน มีกรอบ

งานที่ประเมิน  4 ดาน  ประกอบดวย ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ  ความพึงพอใจตอชอง

ทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก 

พบวา   ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 

4.90)  และมีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูใน

ระดับ 10 (มากกวารอยละ 95 ข้ึนไป)  เมื่อประเมินรายดานมีรายละเอียดแตละดานสรุป ไดดังน้ี   

 ความพึงพอใจตอขัน้ตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด  ( X = 4.90) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.03      

 ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.90)       

มีระดับ ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05   

 ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.91) มีระดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.10      

 ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด        

( X  = 4.90) มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.00    

 สรุปผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตามกรอบงานที่ประเมิน 4 ด าน ประกอบดวย ความพึงพอใจตอ 

ข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูใหบริการ 

และความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยสะดวก ในภาพรวม พบวาประชาชนมีความพึงพอใจใน คุณภาพการ

ใหบริการในระดับมากที่สุด รอยละ 97.62 มีคะแนนคุณภาพการใหบริการอยูในระดับ 10 (มากกวา

รอยละ 95 ข้ึนไป) มีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการสูงที่สุด คือ งานบริการดานการมีสวนรวม

ของประชาชน มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 98.05 รองลงมาเปนการบริการดาน

โครงสรางพื้นฐาน มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.90 งานบริการดานวัฒนธรรม 

ประเพณี มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.43 งานบริการดานสิ่งแวดลอม และ
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สุขาภิบาล มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.39 และงานบริการดานรายได ภาษี มี

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 97.35 

 จากการประเมินดานข้ันตอนในการใหบริการ พบวา ประชาชนพึงพอใจในการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานเกา ทั้งการลดข้ันตอนการทํางานดานตางๆ การทํางานรวมกับชุมชน 

ไดมีการประสานกันผูนําทองถ่ินในการทํากิจกรรม มีการประชาสัมพันธเรื่องราวตางๆ ใหประชาชน

ทราบและเขารวมกิจกรรม   และเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยการมีสวนรวมกับประชาชน เชน การ

ประชาคมแผน รวมกันจัดทําแผนประจําปกับชาวบานในระดับหมูบาน และระดับตําบล ซึ่งทําให

ชาวบานไดรับประโยชนจากการพัฒนาดานตางๆ สงผลใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของภาครัฐคุมคา 

และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ   ดานชองทางการใหบริการ  

พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานเกาจัดใหมีการใหบริการหลากหลายชองทาง มีอุปกรณ 

เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย จัดทําอินเทอรเน็ตใหบริการประชาชนดานตางๆ และมีสื่อโฆษณา 

ประเภท ปายประชาสัมพันธ แผนพบั กลองรับความคิดเห็น และหนวยเคลื่อนที่ใหบริการตามชุมชน

หรือจุดการใหบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาขอรับบริการ   ดานสภาพแวดลอม

และดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา องคการบริหารสวนตําบลบานเกาไดจดัใหมีบริเวณที่พักรอรับ

บริการที่พอเพียง สภาพแวดลอมนาติดตอมีความสะดวกและสะอาด มีสถานที่พอเพียงตอการ

ใหบริการ เปนที่พึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ  มีเจาหนาที่ใหคําช้ีแจงข้ันตอนการใหบริการ และ

ไดจัดทําปายบอกข้ันตอนและวิธีการรับบริการทุกข้ันตอนเพื่อสะดวกกับผูมารับบริการ จัดเตรียม

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเพื่อใหบริการประชาชนอยูในเกณฑดี และพบวา ประชาชนมีความเช่ือมั่น

ในคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระดับ

มากที่สุด   ดานความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการใหบริการ พบวา  ไมพบปญหาและอุปสรรคใน

การปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความลาชา หรือไมเปนไปตามข้ันตอนที่กําหนดไว  สงผลใหประชาชนมี

ความเช่ือมั่นในคุณภาพการใหบริการ ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี ในระดับมากที่สุด และอยูในเกณฑคุณภาพระดับคะแนน  10 (รอยละของระดับความ    

พึงพอใจของผูรับบริการ มากกวารอยละ 95) 

  

ขอเสนอแนะ  

 1. งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

    1.1  งานทางดานถนน โดยสวนมากบางหมูบานถนนยังเปนลูกรัง ถนนสายหลักบางพื้นที่

เกิดการชํารุดและยังไมมีการซอมแซม 

 1.2  ผูรับเหมาบางรายเขียนใบคํารองขอสรางถนน แตไมไดรับการอนุมัติ 

 1.3  บางพื้นที่ในหมูบานยังไมมีถนนตัดผานเขาหมูบาน 
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 1.4  บางหมูบานยังไมมีระบบไฟฟา และระบบประปาเขาถึง จึงตองมีการขอใชทรัพยากร

รวมกับทางวัด 

 2. งานดานรายได ภาษี 

  2.1  ประชาชนสวนใหญไมมีความรูดานการชําระภาษี  

 3. งานดานสิ่งแวดลอม และสุขาภิบาล 

  3.1  บางพื้นที่ยังไมคอยสะอาด เน่ืองจากเจาหนาที่ยังเขาไปไมทั่วถึงทุกพื้นที่  

  3.2 ภูมิทัศนในบางพื้นที่คอนขางสกปรก  

 4. งานดานวัฒนธรรม ประเพณี 

  4.1  การปลูกฝงคานิยมทางดานวัฒนธรรม และประเพณีของคนในชุมชนไปสูรุนลูก  

รุนหลานยังมีนอย   

   4.2  การปลูกฝงพฤติกรรมทางดานการสืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมของทางโรงเรียน

ยังไมคอยเห็นไดชัด นักเรียนบางกลุมขาดความออนนอมถอมตน ไมมีความเคารพผูใหญ และมีความ

กาวราว  

 5. งานดานการมีสวนรวมของประชาชน 

  5.1 ประชาชนยังไมเห็นถึงความสําคัญของโครงการที่ทางองคการ บริหารสวนตําบล 

บานเกา ไดจัดทําข้ึน เน่ืองจากประชาชนยังไมมีความเขาใจในวัตถุประสงคและผลที่จะเกิดข้ึนจากการ

เขารวมโครงการไทยนิยมย่ังยืน 
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          กันยายน 2561 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VIII 

 

สารบัญ 
 
     หนา 
บทสรุปผูบริหาร……………………………………………………………………………………………………….. I 
กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………………………………………………… II 
สารบัญ………………………………………………………………………………………………......................... III 
สารบัญภาพ…………………………………………………………………………………………………………….... IV 

สารบัญตาราง…………………………………………………………………………………………………………… VI 

บทที่ 1 บทนํา……………………………………………………………………………………………………… 1 
  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา…………………………………………......... 1 
  วัตถุประสงคของการวิจัย…………………………………………………………………….. 3 
  ขอบเขตของการวิจัย…………………………………………………............................. 3 
  กรอบแนวคิดการวิจัย.................................................................................... 4 
  นิยามศัพทเฉพาะ……………………………………………………………………………….. 4 
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ........................................................................... 5 
    

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ........................................................................... 6 
  ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด 

กาญจนบุร…ี………………………………………………………………………………………. 6 
  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ………………………………………….. 11 
  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ.......................................................... 23 
  แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ……………………………………………..…………. 33 
  งานวิจัยที่เกี่ยวของ……………………………………………………………………………… 41 
    

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย................................................................................................ 46 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง………………………………………………………………….. 46 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย……………………………………………………………………. 47 
  การเก็บรวบรวมขอมูล………………………………………………………………………. 49 
  การวิเคราะหขอมูล…………………………………………………………………………… 50 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล……………………………………………………………… 50 
    
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล……………………………………………………………………………… 51 
  ตอนที่ 1 คุณลกัษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 51 
  ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคการ

บริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร…ี……………………… 54 

 



IX 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

     หนา 
  ตอนที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของเจาหนาที่องคการบริหารสวน

ตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร…ี……………………………………… 65 
   
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ 67 
  สรุปผลการศึกษา………………………………………………………………………………. 67 
  อภิปรายผล……………………………………………………………………………………… 70 
  ขอเสนอแนะ……………………………………………………………………………………. 71 
    
บรรณานุกรม……………………………………………………………………………………………………………. 73 
ภาคผนวก………………………………………………………………………………..................................... 77 
 ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม 78 
   

ประวัติผูวิจัย……………………………………………………………………………………………………………. 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี     หนา 
2.1 แผนที่แสดงที่ต้ังและอาณาเขต ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี.................... 8 
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี     หนา 
2.1 ประชาการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา…………………………………… 7 
2.2 รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน แยกตามอาชีพ.......................................................... 9 
4.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม……………………………………………………….. 51 
4.2 จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามอายุ…………………………………………………………………………………………….. 52 
4.3 จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามระดับการศึกษา……………………………………………………………………………. 52 
4.4 จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน…………………………………………………………………….. 53 
4.5 จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามอาชีพ………………………………………………………………………………………….. 53 
4.6 จํานวนรอยละของคุณลักษณะของประชาชนผูตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน……………………………………………………… 54 
4.7 ผลสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการของประชาชนตองานการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบานเกา อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ในภาพรวม………………………………………………………………………. 55 

4.8 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการของประชาชนตองานบริการดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง
จําแนกแตละดาน………………………………………………………………………………. 56 

4.9 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการ

บริการของประชาชนตองานบริการดานการรักษาความสะอาดในที่

สาธารณะจําแนกแตละดาน…………………………………………………………………. 58 
4.10 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการ

บริการของประชาชนตองานบริการดานการศึกษาจําแนกแตละดาน…………. 59 
4.11 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการ

บริการของประชาชนตองานบริการดานการพัฒนาชุมชน และสวัสดิการ
สังคมจําแนกแตละดาน……………………………………………………………………….. 61 

4.12 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในคุณภาพการ

บริการของประชาชนตองานบริการดานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

จําแนกแตละดาน………………………………………………………………………………… 63 
 


