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บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
การประเมิ นความพึ งพอใจของประชาชนที มี ต่อคุ ณ ภาพการให้บริ การ ในงานด้า นเบี! ยยังชี พ
ผูส้ ู งอายุ ประจําปี พ.ศ. 2559 ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพือประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อคุณภาพการให้บริ การขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลบ้านแลง เพือนําผลการประเมินทีได้รับไปปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การแก่ประชาชนให้
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อํานวยผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างสู งสุ ด โดยเก็บรวบรวมจาก
กลุ่มผูร้ ับบริ การทีอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านแลง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง จํานวนทั!งสิ! น 700 คน ดังนี!
1. ประชาชนผูร้ ับบริ การในงานด้านเบี!ยยังชีพผูส้ ู งอายุ จากการออกหน่วยเคลือนทีในการจ่ายเบี!ยยังชีพ
ผูส้ ู งอายุ และการรับลงทะเบียนผูส้ ู งอายุรายใหม่จาํ นวน 700 คน
ผลสรุ ปความพึงพอใจของประชาชน ทีมีต่อคุณภาพการให้ บริ การ ในโครงการปรั บปรุ งระบบบริ หาร
จัดการงานด้ านเบีย( ยังชี พผู้สูงอายุ ประจําปี พ.ศ. 2559
การให้ บริ การ

ค่ าเฉลีย

S.D.

ร้ อยละ

ระดับ
ความพึง
พอใจ

โครงการ ปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการงานด้ านเบีย( ยังชี พผู้สูงอายุ
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั!นตอนการ
ให้บริ การ

4.37

0.31

87.44

มาก

2. ความพึงพอใจด้านการรับบริ การจากเจ้าหน้าที

4.32

0.31

86.36

มาก

3. ความพึงพอใจด้านสิ งอํานวยความสะดวก

4.36

0.31

87.11

มาก

4.35

0.31

86.97

มาก

สรุ ปภาพรวม

ผลสรุ ปความพึงพอใจของประชาชน ทีมีต่อคุ ณภาพการให้ บริ การในโครงการปรั บปรุ งระบบ
บริหารจัดการงานด้ านเบีย( ยังชี พผู้สูงอายุ ประจําปี พ.ศ. 2559 มีค่าร้ อยละเฉลียรวมเท่ ากับ 86.97
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บทที 1
บทนํา
สภาพทัวไป และข้ อมูลพืน( ฐาน
1. สภาพทัวไป
1.1 ทีตั(ง
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านแลง ตั!งอยูท่ างทิศเหนื อของอําเภอเมืองลําปางระยะทาง
ห่างจาก ทีว่าการอําเภอเมืองลําปาง ประมาณ 33 กิโลเมตร ตามถนนทางหลวงสายลําปาง – งาว และ
ถนนทางหลวงสายลําปาง – กิ วลม ตั!งอยู่บา้ นสบมาย หมู่ที 2 ตําบลบ้านแลง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง
1.2 เนือ( ที
พื!นทีของตําบลบ้านแลง มีประมาณ 210.65 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 131,654.56
ไร่ คิดเป็ น ร้อยละ 28.52 ของพื!นทีทั!งอําเภอ (อําเภอเมืองลําปาง มีพ!ืนที 1,156.623 ตารางกิโลเมตร)
จําแนกเป็ นลักษณะพื!นที
- พื!นทีป่ าสงวนแห่งชาติ (ป่ าแม่ยางและป่ าแม่อาง) ประมาณ 176,687 ไร่
คิดเป็ น ร้อยละ 86 ของจํานวนพื!นทีทั!งตําบล
- พื!นทีสวนป่ า ขององค์การอุตสาหกรรมไม้ (ออป.) ประมาณ 20,522 ไร่
คิดเป็ น ร้อยละ 10 ของจํานวนพื!นทีทั!งตําบล
- พื!นทีเพาะปลูกและการเกษตร ประมาณ 7,169 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 3 ของ
จํานวนพื!นทีทั!งตําบล
พื!นทีทีอยู่อาศัยและสาธารณะประโยชน์ ประมาณ 1,800 ไร่ คิดเป็ น
ร้อยละ 1 ของจํานวนพื!นทีทั!งตําบล
อาณาเขต
ทิศเหนื อ
ติดต่อตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ ตําบลเมืองมาย (บ้านแม่เบิน บ้าน
ไผ่งาม) ตําบลบ้านสา อําเภอแจ้ห่ม รวมระยะทางทิศเหนือ ประมาณ
14 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อตําบลบ้านดง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปางรวมระยะทางทิศ
ตะวันออก ประมาณ 9 กิโลเมตร
ทิศใต้
ติดต่อตําบลบ้านเสด็จ (บ้านทรายมูล บ้านจําค่า) อําเภอเมืองลําปาง
รามระยะทางทิศใต้ ประมาณ 9 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อตําบลบ้านบุญนาคพัฒนา (บ้านบุญนาค บ้านแลง) อําเภอเมือง
ลําปาง รวมระยะทางทิศตะวันตกประมาณ 9 กิโลเมตร
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1.3 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศตําบลบ้านแลง มีลกั ษณะเป็ นทีราบสู ง พื!นทีส่ วนใหญ่เป็ นป่ าสวน
แห่งชาติ และเขตป่ าเศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (ออป.) มีแม่น! าํ ลําห้วยทีสําคัญไหลผ่าน
ได้แก่ แม่น! าํ ลําห้วยแม่มาย ลําห้วยแม่อาง และลําห้วยแม่ปง
1.4 จํานวนหมู่บ้าน / ประชากร / ชื อผู้ใหญ่ บ้าน
ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านแลง มีหมู่บา้ นทั!งหมดจํานวน 12 หมู่บา้ น ได้แก่
หมู่ที

บ้ าน

จํานวน
ครั วเรื อน

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม

1

บ้ านหัวทุง่

211

279

276

555

2

บ้ านสบมาย

240

221

219

440

3

บ้ านศรี ปรี ดา

302

382

369

751

4

บ้ านแม่อาง

242

314

317

631

5

บ้ านดง

243

342

361

703

6

บ้ านแตะ

141

187

167

354

7

บ้ านปู่ จ้ อย

91

168

132

300

8

บ้ านแม่อางนําล้ อม

303

389

397

786

9

บ้ านหาดเชี"ยว

231

279

260

539

10

บ้ านวังยวม

119

170

166

336

11

บ้ านหลวง

313

486

464

950

12

บ้ านสวนป่ า - หนองปง

104

173

187

360

2,540

3,390

3,315

6,705

รวม
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชี พ
ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเป็ นอาชีพหลัก รองลงมาประกอบอาชีพภาค
เกษตรกรรม โดยมีรายได้เฉลียประมาณ 23,000 บาท/ครัวเรื อน/ปี และสําหรับหมู่ที9 บ้านหาด
เชียว มีรายได้จากการจับสัตว์น! าํ การทําแพและเรื อหางยาวท่องเทียว
2.2 หน่ วยธุรกิจในหน่ วยองค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านแลง
- ปัH มนํ!ามัน (ปัH มหลอด)
จํานวน 3 แห่ง
- ร้านค้า
จํานวน 69 แห่ง
- ร้านอาหาร
จํานวน 1 แห่ง
- ร้านซ่อมรถ
จํานวน 1 แห่ง
- ร้านนํ!าแข็ง
จํานวน 1 แห่ง
- ร้านทําผม
จํานวน 2 แห่ง
- ร้านก๋ วยเตีKยว
จํานวน 4 แห่ง
- โรงงานบดแร่ ดินขาว
จํานวน 1 แห่ง
- ร้านแก๊ส
จํานวน 5 แห่ ง
- ร้านค้าเฟอร์ นิเจอร์
จํานวน 1 แห่ ง
- เสาสัญญาณ
จํานวน 2 แห่ ง

3. สภาพทางสั งคม
3.1 ด้ านการศึกษา
- โรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน 3 โรง
(โรงเรี ยนบ้านหัวทุ่ง หมู่ที 1 โรงเรี ยนบ้านศรี ปรี ดา ฯ หมู่ที 3 และโรงเรี ยนบ้านแม่อาง หมู่ที 4 )
- โรงเรี ยนประถมและมัธยมขยายโอกาส จํานวน 1โรง
(โรงเรี ยนสบมายสามัคคี หมู่ที 2)
- โรงเรี ยนมัธยมประจําตําบล จํานวน 1 โรง
(โรงเรี ยนเมืองมายวิทยา หมู่ที 11)
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 6 แห่ง
(บ้านหัวทุ่ง บ้านสบมาย บ้านศรี ปรี ดา บ้าน แม่อาง บ้านดง และบ้านแตะ)
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล จํานวน 1 แห่ง
(ทีทําการองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านแลง หมู่ที 2 บ้านสบมาย)
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3.2 สถาบันและองค์ กรทางศาสนา
- วัดและสํานักสงฆ์ จํานวน 8 แห่ ง (วัดพระบาทเมืองมาย หมู่ที 2 ,วัดศรี ปรี ดาฯ
หมู่ที 3 , วัดแม่อาง หมู่ที 4 ,วัดบ้านดง หมู่ที 5 , วัดป่ าพรหมภิรมย์ หมู่ที 6
สํานักสงฆ์บา้ นปู่ จ้อย หมู่ที 7 ,วัดหาดเชียว หมู่ที 9 และวัดหลวงเมืองมาย หมู่ที 11)
- โบสถ์คริ สต์ จํานวน 2 แห่ง (บ้านสบมาย หมู่ที 2 และบ้านดง หมู่ที 5)
3.3 สาธารณสุ ข
- โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
จํานวน
1
แห่ง
(โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล บ้านสบมาย หมู่ที 2 และมีเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข จํานวน 5 คน)
- อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
จํานวน
177 คน
3.4 ความปลอดภัยในชี วติ และทรั พย์ สิน
- ป้ อมยามสายตรวจ จํานวน 1 แห่ง (บ้านสบมาย หมู่ที 2)

4. การบริการพืน( ฐาน
4.1 การคมนาคม
ตําบลบ้านแลง มีถนนสายหลัดทีติดต่อกับอําเภอ ตําบลใกล้เคียง และระหว่างหมู่บา้ น
- ถนนสายลําปาง – กิวลม ระยะทาง 14 กิโลเมตร เป็ นถนนลาดยาง
- ถนนสายสบมาย – บ้านไผ่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็ นถนนลาดยาง
- ถนนสายวังยวม – ด่านจําค่า ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร เป็ นถนนลาดยาง
- ถนนสายแม่อาง – บ้านดง ระยะทาง 11 กิโลเมตร เป็ นถนนลาดยางแคปซิ ล
- ถนนสายศรี ปรี ดา – แม่อาง ระยะทาง 4 กิโลเมตร เป็ นถนนลาดยางแคปซิ ล
- ถนนสายเรี ยบคลองชลประทานกิวลม เป็ นลูกรัง
4.2 การโทรคมนาคม
- ทีทําการไปรษณี ย ์
จํานวน
1
แห่ง
(ไปรษณี ยเ์ อกชน บ้านหาดเชียว หมู่ที 9)
- โทรศัพท์สาธารณะประจําหมู่บา้ น
จํานวน
8
แห่ง
- โทรศัพท์ภายในบ้าน (โทรศัพท์มือถือ AIS / 1-2 call และ ดีแทค )
4.3 การไฟฟ้า
ทุกหมู่บา้ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านแลง มีไฟฟ้ าใช้เกือบทุกครัวเรื อน มี
เพียงบางครัวเรื อนทีไฟฟ้ าเข้าไม่ถึงและไม่มีไฟฟ้ าใช้ ไฟฟ้ าสาธารณะ (ไฟกิง) ยังมีการติดตั!งไม่ทวถึ
ั ง
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4.4 แหล่ งนํา( ธรรมชาติ
แหล่งนํ!าผิวดินตามธรรมชาติ ทีสําคัญในตําบลนี!
- แม่น! าํ วัง ไหลผ่าน หมู่ที 2 หมู่ที 3 หมู่ที 8 หมู่ที 9 และหมู่ 12
- ลําห้วยแม่มาย ไหลผ่าน หมู่ที 1 หมู่ที 2 หมู่ที 6 หมู่ที 7 และหมู่ที 11
- ลําห้วยแม่อาง ไหลผ่าน หมู่ที 3 หมู่ที 4 หมู่ที 5 หมู่ที 8 และหมู่ที 10
- ลําห้วยแม่ปง ไหลผ่าน หมู่ที 6 และหมู่ที 7
- หนองนํ!าบ่อแร่ หมู่ที 1
- บ่อนํ!าซับฟ้ า หมู่ที 4
- ห้วยหลวง
หมู่ที 5
- ห้วยลําปางหลวง หมู่ที 9
โดยเฉพาะลําห้วยแม่มาย ลําห้วยแม่อาง ลําห้วยแม่ปง ลําห้วยหลวง
และลําห้วยลําปางหลวง มีสภาพทีตื!นเขิน มีวชั พืชปกคลุมผิวนํ!า ระบายนํ!าได้นอ้ ยและเก็บกักนํ!าใช้
เพือนการอุปโภคบริ โภค ตลอดจนเพือการเกษตรกรรม ไม่เพียงพอตลอดปี
4.5 แหล่ งนํา( ทีมนุษย์ สร้ างขึน(
- บ่อนํ!าตื!น
จํานวน 175 แห่ง
- บ่อโยก
จํานวน 7 แห่ง
- ฝายคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จํานวน 7 แห่ง
- ฝายหิ นก่อ
จํานวน 3 แห่ง
- ระบบประปาหมู่บา้ น จํานวน 13 แห่ง
- เขือน
จํานวน 1 แห่ง
เขือนกิวลม เป็ นแหล่งกักเก็บนํ!าขนาดใหญ่ แต่จาํ นวนครัวเรื อนและพื!นทีการเกษตรได้รับ
ประโยชน์นอ้ ย เนื องจากมีความแตกต่างระหว่างระดับนํ!าและลักษณะภูมิประเทศทีสู งกว่า

5. ข้ อมูลอืน
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพืน( ที
ตําบลบ้านแลง มีทรัพยากรธรรมชาติทีสําคัญ คือ ป่ าไม้ ซึ งป่ าไม้ทีสําคัญทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้สัก ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง และไม่ประดู่ และมีแร่ ทีสําคัญ คือ แร่ ดินขาว
5.2 มวลชนจัดตั(ง
อาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจําหมู่บา้ น รวม 12 หมู่บา้ น จํานวน 177 คน
5.3 สถานทีท่ องเทียว
ตําบลบ้านแลงมีสถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติ (เขือนกิวลม) ตั!งอยูบ่ า้ นหาดเชียว หมู่
ที 9 มีบริ การด้านการล่องแพและเรื อหางยาวท่องเทียว มีรีสอร์ ท สําหรับ พักแรมค้างคืน โดยมีแพ
ท่องเทียวจํานวน 18 ลํา และเรื อหางยาวท่องเทียว จํานวน 15 ลํา
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บทที 2
วิธีการดําเนินการประเมิน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที" มีต่อคุณภาพการให้ บริ การด้ านเบียยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์ การบริ ห ารส่วนตํ าบลบ้ า นแลง อํ าเภอเมื อง จัง หวัดลํ า ปาง ประจํ าปี พ.ศ. 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื"อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริ การที"มีตอ่ คุณภาพการให้ บริ การขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลบ้ านแลง เพื"อนําผลการประเมินที"ได้ รับไปปรับปรุ งและพัฒนาการให้ บริ การแก่ประชาชนให้ มี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล อํานวยผลประโยชน์ให้ แก่ประชาชนอย่างสูงสุด โดยมีวิธีการดําเนินการ
ประเมิน ดังนี
สถานทีดําเนินการประเมิน
เขตพืนที"ความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที"ใช้ ในการศึกษาครังนี ได้ แก่ ผู้สงู อายุที"ได้ รับเบียยังชีพขององค์การบริ หารส่วน
ตําบลบ้ านแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวนทังสิน 1,005 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ดําเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยสุ่มตัวอย่างจาก
ประชาชนผู้รับบริ การในงานด้ านเบียยังชีพผู้สูงอายุ จากการออกหน่วยเคลื"อนที"ในการจ่ายเบียยังชี พ
ผู้สงู อายุ และการรับลงทะเบียนผู้สงู อายุรายใหม่จํานวน 700 คน
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะผู้ประเมินดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล 2 แหล่งวิธี คือ
1. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Source of Data) โดยใช้ แบบสอบถามและสัมภาษณ์ตาม
แบบสอบถามจากประชากรที"เป็ นผู้รับบริ การจากองค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านแลง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง
2. แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source of Data) โดยการศึกษาค้ นคว้ าจากแบบประเมิน
ข้ อมูลพืนฐานเพื"อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ"นประจําปี พ.ศ. 2559 ขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลบ้ านแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
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เครื องมือทีใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
การประเมินในครังนีใช้ แบบสอบถาม (questionnaire) เป็ นเครื" องมือในการรวบรวมข้ อมูล
ซึ"งดําเนินการสัมภาษณ์ ตามแบบสอบถามสําหรั บประชากรที" เป็ นผู้รับบริ การจากองค์การบริ หารส่วน
ตําบลบ้ านแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง แบบสอบถามมีลกั ษณะแบบปลายปิ ด (close-ended) เป็ น
มาตรวัดทัศนคติของ likert ซึง" เป็ นแบบประมาณค่า (rating scale) โดยมีคา่ ความหมายดังนี
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที"มีตอ่ ข้ อความนันในระดับน้ อยที"สดุ
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที"มีตอ่ ข้ อความนันในระดับน้ อย
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที"มีตอ่ ข้ อความนันในระดับปานกลาง
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที"มีตอ่ ข้ อความนันในระดับมาก
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที"มีตอ่ ข้ อความนันในระดับมากที"สดุ

โดยช่วงคะแนนเป็ นดังนี
0.01-1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที"มีตอ่ ข้ อความนันในระดับน้ อยที"สดุ
1.51-2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที"มีตอ่ ข้ อความนันในระดับน้ อย
2.51-3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที"มีตอ่ ข้ อความนันในระดับปานกลาง
3.51-4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที"มีตอ่ ข้ อความนันในระดับมาก
4.51-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจที"มีตอ่ ข้ อความนันในระดับมากที"สดุ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและค่ าสถิตทิ ใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การประเมิ นในครั งนี ได้ ดํ าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อมูล โดยการใช้ โ ปรแกรมการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล
สําเร็ จรูปทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) ดังนี
1. ข้ อมูลเกี" ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ สถิ ติร้อยละ (Percent) ความถี"
(Frequency) ค่าเฉลี"ย (Mean) และค่าเบี"ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. ข้ อมูลเกี"ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริ การที"มีตอ่ คุณภาพการให้ บริ การขององค์การบริ หาร
ส่วนตํ าบลบ้ านแลง อํ าเภอเมื อง จัง หวัดลํ าปาง ใช้ ส ถิ ติร้อยละ (Percent) ความถี" (Frequency)
ค่าเฉลี"ย (Mean) และค่าเบี"ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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บทที 3
สรุ ปผลการประเมิน
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที" มี ต่อ คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารงานด้ า นเบี ยยัง ชี พ
ผู้สงู อายุ ประจําปี พ.ศ. 2559 ขององค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื"อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที"มีต่อคุณภาพการให้ บริ การขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า นแลง เพื" อ นํ า ผลการประเมิ น ที" ไ ด้ รั บ ไปปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล อํานวยผลประโยชน์ให้ แก่ประชาชนอย่างสูงสุด โดยเก็ บ
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้รับบริ การที"อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่วน
ตําบลบ้ านแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวนทังสิน 700 คน ดังนี
1. ประชาชนผู้รับบริ การ งานด้ านเบียยังชีพผู้สงู อายุ โดยการออกหน่วยเคลื"อนที"ในการจ่าย
เบียยังชีพผู้สงู อายุ และการรับลงทะเบียนผู้สงู อายุรายใหม่ จํานวน 700 คน
ผลการประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี
ส่วนที" 1 แสดงข้ อมูลลักษณะส่วนบุคคลเกี"ยวกับ เพศ อายุเฉลี"ย ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี"ยต่อคนต่อเดือน
ส่วนที" 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที"มีตอ่ คุณภาพการให้ บริ การในงานด้ านเบียยังชีพ
ผู้สงู อายุ ประจําปี พ.ศ. 2559 ขององค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านแลง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ด้ านการออกหน่วยเคลื"อนที"ในการจ่ายเบียยังชี พผู้สูงอายุ และการรับลงทะเบียน
ผู้สงู อายุรายใหม่
โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนระดับความพึงพอใจ ดังนี
ค่าเฉลี"ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมากที"สดุ
ค่าเฉลี"ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี"ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี"ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้ อย
ค่าเฉลี"ยระหว่าง 0.01 – 1.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้ อยที"สดุ
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ตารางที

1 แสดงข้ อมู ลลั กษณะส่ วนบุ คคลเกี ยวกั บ เพศ อายุเฉลี ย สถานภาพการสมรส
การศึกษาทีสําเร็จสูงสุด อาชีพประจํา และรายได้ ส่วนตัวเฉลียต่ อคนต่ อเดือน
ข้ อมูลลักษณะส่ วนบุคคล

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

305
395

43.57
56.43

33
473
194

4.71
67.57
27.71

620
45
28
5
2
0

88.57
6.43
4.00
0.71
0.29
0.00

0
23
0
60
0
210
105
153
149

0.00
3.29
0.00
8.57
0.00
30.00
15.00
21.86
21.29

เพศ
ชาย
หญิง
อายุเฉลีย 73 ปี
อายุตํ"าสุด 61 ปี
สูงสุด
85 ปี
สถานภาพสมรส
โสด
แต่งงาน
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
การศึกษาทีสํ าเร็จสู งสุ ด
ประถมศึกษาหรื อตํากว่า/ไม่ได้เรี ยน
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
อาชี พประจํา
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง/พนักงานบริ ษทั
ผูป้ ระกอบการ/เจ้าของธุ รกิจ
ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับจ้างทัวไป
แม่บา้ น/พ่อบ้าน/เกษียณ
เกษตรกร/ประมง
ว่างงาน
รายได้ เฉลีย 4,300 บาทต่ อคนต่ อเดือน
รายได้ ตํ"าสุด 600 บาท/เดือน
รายได้ สงู สุด 8,000 บาท/เดือน
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จากตารางที" 1 ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริ การส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ
56.43 และเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 43.57 มีอายุเฉลี"ย 73 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา
หรื อตํากว่า/ไม่ได้เรี ยน ร้ อยละ 88.57 ประกอบอาชีพรับจ้ างทัว" ไป ร้ อยละ 30.00 และมีรายได้ เฉลี"ยต่อคน
ต่อเดือน 4,300 บาท
ตารางที 2 แสดงความความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อคุณภาพการให้ บริ การในงานด้ านเบีย5
ยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปี พ.ศ. 2559 ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านแลง
ค่ าเฉลีย
ความพึงพอใจด้ านกระบวนการและขั(นตอนการให้ บริการ

ด้ านกระบวนการและขั(นตอนการให้ บริการ
1. ขั!นตอนการให้บริ การไม่ยุง่ ยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว
2. ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
3. ความชัดเจนในการอธิ บาย ชี!แจง และแนะนําขั!นตอนในการให้บริ การ
4. ความเป็ นธรรมของขั!นตอน วิธีการให้บริ การ (เรี ยงตามลําดับก่อนหลัง มี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
5. ความสะดวกทีได้รับจากการบริ การแต่ละขั!นตอน
6. ระยะเวลาการให้บริ การมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การ
ค่ าเฉลียรวม
คิดเป็ นร้ อยละ 87.44
ด้ านเจ้ าหน้ าที / บุคลากรผู้ให้ บริการ
1. ความสุ ภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าทีผูใ้ ห้บริ การ
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าทีผู ้
ให้บริ การ
3. ความเอาใจใส่ กระตือรื อร้น และความพร้อมในการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที
4. เจ้าหน้าทีมีความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ เช่น การตอบคําถาม
ชี!แจงข้อสงสัย ให้คาํ แนะนํา ช่วยแก้ปัญหาได้
5. เจ้าหน้าทีให้บริ การต่อผูร้ ับบริ การเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
6. ความซื อสัตย์สุจริ ตในการปฏิบตั ิหน้าที เช่น ไม่รับสิ นบน ไม่หา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
ค่ าเฉลียรวม
คิดเป็ นร้ อยละ 86.36

Χ

ค่ าเบียงเบน ความหมาย
มาตรฐาน ระดับความ
(S.D.)
พึงพอใจ

4.44
4.37
4.39
4.60

0.32
0.31
0.31
0.34

มาก
มาก
มาก
มากทีสุ ด

4.38
4.06

0.31
0.28

มาก
มาก

4.37

0.31

มาก

4.30
4.41

0.30
0.32

มาก
มาก

4.32

0.31

มาก

4.16

0.29

มาก

4.22
4.50

0.30
0.33

มาก
มาก

4.32

0.31

มาก
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ค่ าเฉลีย
ความพึงพอใจด้ านกระบวนการและขั(นตอนการให้ บริการ

ด้ านสิ งอํานวยความสะดวก
1. สถานทีตั!งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริ การ
2. ความเพียงพอของสิ งอํานวยความสะดวก เช่น ทีจอดรถ ห้องนํ!า โรง
อาหาร โทรศัพท์สาธารณะ ทีนังคอยรับบริ การ
3. ความสะอาดของสถานทีให้บริ การโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื องมือในการให้บริ การ
5. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื องมือ
6. การจัดสถานทีและอุปกรณ์ ความเป็ นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้
บริ การ
7. ป้ าย ข้อความบอกจุดบริ การ / ป้ ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย
8. ความพอใจต่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู ้
ค่ าเฉลียรวม
คิดเป็ นร้ อยละ 87.11

Χ

ค่ าเบียงเบน ความหมาย
มาตรฐาน ระดับความ
(S.D.)
พึงพอใจ

4.21
4.33

0.30
0.31

มาก
มาก

4.54
4.31
4.31
4.56

0.33
0.31
0.31
0.33

มากทีสุ ด
มาก
มาก
มากทีสุ ด

4.28

0.30

มาก

4.31
4.36

0.31
0.31

มาก
มาก

จากตารางที" 2 ผลการประเมินพบว่า ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริ การในงานด้ านเบีย
ยังชีพผู้สงู อายุ ประจําปี พ.ศ. 2559 ขององค์การบริ หารส่วนตําบลบ้ านแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ด้ านการกระบวนการและขัน5 ตอนการให้ บริ การ อยู่ในระดับมากที"สดุ ได้ แก่ ความพึงพอใจ
ต่อความเป็ นธรรมของขันตอน วิธีการให้ บริ การ (เรี ยงตามลําดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
และอยูใ่ นระดับมาก ความพึงพอใจต่อขันตอนการให้ บริ การไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อน และมีความคล่องตัว ความ
พึงพอใจต่อความรวดเร็ วในการให้ บริ การ ความพึงพอใจต่อความชัดเจนในการอธิ บาย ชีแจง และ
แนะนําขันตอนในการให้ บริ การ ความพึงพอใจต่อความสะดวกที"ได้ รับจากการบริ การแต่ละขันตอน ความ
พึง พอใจต่อ ระยะเวลาการให้ บริ การมี ความเหมาะสม ตรงต่อ ความต้ องการของผู้รั บบริ การ โดยมี
ค่าเฉลี"ยเท่ากับ 4.60, 4.44, 4.37, 4.39, 4.38 และ 4.06 ตามลําดับ โดยมีคา่ เฉลี"ยรวมเท่ากับ 4.37 และมี
ความพึงพอใจ ในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 87.44
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ด้ านเจ้ าหน้ าที / บุคลากรผู้ให้ บริ การ อยู่ในระดับมาก ได้ แก่ ความพึงพอใจต่อความสุภาพ
กิ ริ ย ามารยาทของเจ้ า หน้ า ที" ผ้ ูใ ห้ บ ริ ก าร ความพึ ง พอใจต่อ ความเหมาะสมในการแต่ง กาย บุค ลิ ก
ลักษณะท่าทางของเจ้ าหน้ าที"ผ้ ใู ห้ บริ การ ความพึงพอใจต่อความเอาใจใส่ กระตือรื อร้ น และความพร้ อม
ในการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที" ความพึงพอใจต่อเจ้ าหน้ าที"มีความรู้ ความสามารถในการให้ บริ การ เช่น
การตอบคําถาม ชีแจงข้ อสงสัย ให้ คําแนะนํา ช่วยแก้ ปัญหาได้ ความพึงพอใจต่อเจ้ าหน้ าที"ให้ บริ การต่อ
ผู้รับบริ การเหมื อนกันทุกราย โดยไม่เลื อกปฏิ บตั ิ ความพึงพอใจต่อความซื" อสัตย์ สุจริ ตในการปฏิ บัติ
หน้ าที" เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยมีการแจ้ งผลการปฏิบตั ิงานที"ผ่านมาและ
โครงการที"จะดําเนินต่อไป โดยมี ค่าเฉลี"ยเท่ากับ 4.30, 4.41, 4.32, 4.16, 4.22 และ 4.50 ตามลําดับ โดยมี
ค่าเฉลี"ยรวมเท่ากับ 4.32 และมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 86.36
ด้ านสิงอํานวยความสะดวก อยูใ่ นระดับมากที"สดุ ได้ แก่ ความพึงพอใจต่อความสะอาดของ
สถานที"ให้ บริ การโดยรวม , ความพึงพอใจต่อการจัดสถานที"และอุปกรณ์ ความเป็ นระเบียบ สะดวกต่อ
การติดต่อใช้ บริ การ และอยูใ่ นระดับมาก ได้ แก่ ความพึงพอใจต่อสถานที"ตงของหน่
ั
วยงาน สะดวกในการ
เดินทางมารั บบริ การ , ความพึง พอใจต่อความเพี ยงพอของสิ" ง อํ านวยความสะดวก เช่น ที" จ อดรถ
ห้ องนํ า โรงอาหาร โทรศัพท์ สาธารณะ ที" นั"งคอยรั บบริ การ , ความพึงพอใจต่อ“ความเพี ยงพอ” ของ
อุปกรณ์ / เครื" องมื อในการให้ บริ การ , ความพึงพอใจต่อ“คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์ /
เครื" องมือ , ความพึงพอใจต่อป้าย ข้ อความบอกจุดบริ การ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้ าใจ
ง่ายและความพึงพอใจต่อความพอใจต่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ ความรู้ โดยมีการแจ้ งผล
การปฏิบตั ิงานที"ผ่านมาและโครงการที"จะดําเนินต่อไป โดยมี ค่าเฉลี"ยเท่ากับ 4.54, 4.56, 4.21, 4.33,
4.31, 4.31, 4.28 และ 4.31 ตามลําดับ โดยมีคา่ เฉลี"ยรวมเท่ากับ 4.36 และมีความพึงพอใจในระดับมาก
คิดเป็ นร้ อยละ 87.11
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ตดิ ต่ อและมารั บบริการเกียวกับงานด้ านเบีย5 ยังชีพผู้สูงอายุ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์ การบริหารส่ วนตําบลบ้ านแลง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
*********************************************
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ

1.

ชาย

2.

หญิง

โสด

2.

แต่งงาน

..................... ปี

3. สถานภาพสมรส

1.

4. การศึกษาที"สําเร็ จสูงสุด 1.
3.
5.

3.

ประถมศึกษาหรื อตํ"ากว่า/ไม่ได้ เรี ยน 2.
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า 4.
ปริ ญญาตรี
6.

หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกกันอยู่
มัธยมศึกษาตอนต้ น
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
สูงกว่าปริ ญญาตรี

5. อาชีพประจํา
1.
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
3.
ผู้ประกอบการ/เจ้ าของธุรกิจ
5.
นักเรี ยน/นักศึกษา
7.
แม่บ้าน/พ่อบ้ าน/เกษี ยณ
9.
ว่างงาน
6. รายได้ สว่ นตัวเฉลี"ยต่อเดือน .....................................บาท

2.
4.
6.
8.
10.

ลูกจ้ าง/พนักงานบริ ษัท
ค้ าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ
รับจ้ างทัว" ไป
เกษตรกร/ประมง
อื"น ๆ ....................................
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ตอนที 2 ความพึงพอใจต่ อด้ านต่ างๆ ของหน่ วยงาน
ความพึงพอใจต่ อด้ านต่ างๆ ของหน่ วยงาน

ความพึงพอใจ
พอใจ ค่ อนข้ าง เฉยๆ ไม่ ค่อย ไม่
พอใจ
พอใจ พอใจ
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ด้ านกระบวนการและขัน5 ตอนการให้ บริการ
1. ขันตอนการให้ บริการไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อน และมีความคล่องตัว
2. ความรวดเร็ วในการให้ บริ การ
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชีแจง และแนะนําขันตอนในการให้ บริ การ
4. ความเป็ นธรรมของขันตอน วิธีการให้ บริการ (เรี ยงตามลําดับก่อนหลัง มีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน)
5. ความสะดวกที"ได้ รับจากการบริ การแต่ละขันตอน
6. ระยะเวลาการให้ บริ การมีความเหมาะสม ตรงต่อความต้ องการของผู้รับบริ การ
ด้ านเจ้ าหน้ าที / บุคลากรผู้ให้ บริการ
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้ าหน้ าที"ผ้ ใู ห้ บริ การ
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้ าหน้ าที"ผ้ ใู ห้ บริ การ
3. ความเอาใจใส่ กระตือรื อร้ น และความพร้ อมในการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที"
4. เจ้ าหน้ าที"มีความรู้ความสามารถในการให้ บริ การ เช่น การตอบคําถาม
ชีแจงข้ อสงสัย ให้ คําแนะนํา ช่วยแก้ ปัญหาได้
5. เจ้ าหน้ าที"ให้ บริ การต่อผู้รับบริ การเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
6. ความซื"อสัตย์สจุ ริ ตในการปฏิบตั ิหน้ าที" เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ
ด้ านสิงอํานวยความสะดวก
1. สถานที"ตงของหน่
ั
วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริ การ
2. ความเพียงพอของสิง" อํานวยความสะดวก เช่น ที"จอดรถ ห้ องนํา โรงอาหาร
โทรศัพท์สาธารณะ ที"นงั" คอยรับบริ การ
3. ความสะอาดของสถานทีใ" ห้ บริ การโดยรวม
4. “ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื" องมือในการให้ บริ การ
5. “คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื" องมือ
6. การจัดสถานที"และอุปกรณ์ ความเป็ นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้ บริ การ
7. ป้าย ข้ อความบอกจุดบริ การ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้ าใจง่าย
8. ความพอใจต่อประชาสัมพันธ์ / คูม่ ือและเอกสารให้ ความรู้
* โปรดระบุปัญหาในการให้ บริการ ด้ านเบีย5 ยังชีพผู้สูงอายุ …………………………………………………....................
.......................................................................................................................................................................................
* โปรดระบุข้อเสนอแนะเพือปรับปรุ งงานบริการ ด้ านเบีย5 ยังชีพผู้สูงอายุ ……………………………………....................
.......................................................................................................................................................................................

*****************************************************
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