
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการ 

ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  

อ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา 

 
จัดท าโดยวิทยาลัยนครราชสีมา 



 

 

 

 

คํานําคํานํา  



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสมีา หนา ข 

 

 คําแถลงคําแถลง  
  

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา ไดเห็นชอบ

ใหวิทยาลัยนครราชสีมาดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564   นั้น 

 การดําเนินโครงการสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดี  จากผูมีพระคุณ

หลายฝาย  คณะทํางานขอกราบขอบพระคุณ  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  สมาชิก

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  หัวหนาสวนงานตางๆ และเจาหนาท่ีพนักงานทุกสวนงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมาทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษาใหขอเสนอแนะแนวทาง

ในการดําเนินโครงการใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  ตลอดจนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีทุกทานท่ีกรุณาให

คําปรึกษา และขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินโครงการใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  

 ทายนี้คณะทํางานขอขอบคุณผูมีสวนรวมในโครงการนี้ทุกทานท่ีไดใหขอมูลและความคิดเห็น

รวมถึงใหความชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

            วิทยาลัยนครราชสีมา 

              กันยายน  2564 
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บทสรุปผูบรหิารบทสรุปผูบรหิาร  
  

 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการปกครอง

สวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจ       

ความพึงพอใจและจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ  พรอมท้ังการสํารวจปญหาและอุปสรรค  

ตลอดจนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนมาใชประโยชน  ในการพัฒนางานท่ีมีตอ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

  จากจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

หนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 10,071 คน ใชกลุมตัวอยางเพ่ือศึกษา จํานวน 

384 คน ซ่ึงไดจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro  Yamane  การสุมตัวอยาง

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Stratified Random Sapling   โดยแบงประชากรออกเปนพ้ืนท่ีตางๆ  

ในแตละหมูบานสุมตัวอยางประชาชนอยางเปนสัดสวน (Proportional  Random  Sampling ของ

ประชากรในแตละหมูบาน  สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 

(Rating Scales 5  ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 384 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

รอยละ 62.76 เปนเพศหญิง มีอายุ 50 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 31.25 สวนใหญสําเร็จการศึกษา 

ในระดับมัธยมศึกษา รอยละ 26.56 และรอยละ 26.04 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดโดยเฉลี่ย

สวนใหญอยูระหวาง 6,001–8,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 28.91 สวนใหญรอยละ 41.67  

มาติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 1-2 ครั้งใน 1 รอบป โดยรอยละ 

32.16 มาติดตอขอรับบริการสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองลงมาไดเขามาติดตอขอรับบริการ

กองคลัง คิดเปนรอยละ 26.04  มาติดตอขอรับบริการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คิดเปน 

รอยละ 20.05 และมาติดตอขอรับบริการกองชาง คิดเปนรอยละ 18.75 โดยชองทางการรับขอมูล

ขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวสวนใหญรับทราบขอมูลขาวสารจากการบอกเลา

จากผูนําชุมชน  รองลงมารับทราบขอมูลขาวสารจากการติดประกาศตางๆ  และเสียงตามสาย 

ตามลําดับ 
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 ซ่ึงผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการงานท่ีไดดําเนินการและไดรับ

การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว 

จังหวัดนครราชสีมา  พบวาสวนใหญรอยละ 18.23 มาติดตอขอรับบริการงานสวัสดิการและพัฒนา

ชุมชน  รองลงมาเขามาติดตอขอรับบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คิดเปนรอยละ 16.15 มาติดตอขอรับ

บริการงานดานชําระภาษี  คิดเปนรอยละ 15.36 มาติดตอขอรับบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย  คิดเปนรอยละ 14.32 มาติดตอขอรับบริการงานรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ คิดเปนรอยละ 

13.02 มาติดตอขอรับบริการงานขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง  คิดเปนรอยละ 12.50 และมาติดตอขอรับ

บริการงานซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟา  คิดเปนรอยละ 10.42  ตามลําดับ 

 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชน พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ 

ในคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  

( X = 4.82 โดยระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.41 ไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 

10   

 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมี

คาเฉลี่ยสูงสุด  ( X = 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  9 6.54 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ ( X = 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 9 6.47 ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก ( X = 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 9 6.41 ดานชองทางการใหบริการ ( X = 4.82  

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.35  และดานคุณภาพการใหบริการ ( X = 4.82  ระดั บความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.30 ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามหนวยงานภายในองคการบริหาร       

สวนตําบลหนองหญาขาว  อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา  พบวา  

 1  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ประชาชนกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”  

( X = 4.81  ระดั บความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.25  คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 2  กองคลัง  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ประชาชนกลุมตัวอยางมีความ 

พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” ( X = 4.82 ระดับความพึงพอใจ  

คิดเปนรอยละ 96.30 คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10  

 3  กองชาง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ประชาชนกลุมตัวอยางมีความ 

พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” ( X = 4.81 ระดับความพึงพอใจ  

คิดเปนรอยละ 96.25 คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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 4  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”  

( X = 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 9 6.37 คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10  

 

 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหญาขาว จําแนกตามภาระงานหลัก 

 1  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ประชาชน

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด” ( X = 4.83  

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.52  คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10    

 2  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  

ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด”  

( X = 4.84  ระดับความ พึงพอใจ คิดเปนรอยละ 96.72  คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 3  งานรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  

ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด”  

( X = 4.81  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.15  คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 4  งานดานชําระภาษีขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ประชาชนกลุมตัวอยาง 

มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด” ( X = 4.84  ระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.79  คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10  

 5  งาน ซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟาขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ประชาชน

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด”  ( X = 4.82  

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.29  คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 6  งานขออนุญาตปลูกส่ิงกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ประชาชน

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด” ( X = 4.83  

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.56  คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 7  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว ประชาชน 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด”  ( X = 4.82  

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.37  คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหญาขาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการใหบริการ โดยภาพรวมของระดับความพึง

พอใจคิดเปนรอยละ 96.41 

 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว โดยคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาท่ีผู ใหบริการ 

ประชาชนผูรับบริการ  มีระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.54  รองลงมาคือ ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.47  ดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก  ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.41  ดานชองทางการใหบริการ 

ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.35  และดานคุณภาพการใหบริการ ประชาชน

ผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.30   

 ผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ  

ท้ัง 7 งาน  ประกอบดวย 1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 2  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

3) งานรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ  4) งานดานชําระภาษี  5) งานซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟา  

6) งานขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง และ 7 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มีคาเทากับ 675.39 คิดเปนรอยละ 

96.48  เม่ือเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 คะแนนท่ีไดจะมีคาเทากับ 10 คะแนน 

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน พบวา องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอ

สีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา  มีการใหบริการท่ีเนนความพึงพอใจประชาชนเปนหลัก มีการบริการท่ี

คลองตัว การบริหารงานสวนใหญนั้นบุคลากรของ อบต มีความเปนกันเองกับประชาชน ท้ังนี้ผลการ

สํารวจประชาชนกลุมตัวอยางไดแสดงขอคิดเห็นดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน 

ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.41   

 นอกจากนี้ประชาชนกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  

ไดเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

  1. ควรหามีแกไขระบบน้ําประปาท่ีใหบริการภายในหมูบาน เนื่องจากน้ําไหลไมสะดวก 

ระบบแรงดันน้ํามีกําลังนอย และปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค 

  2. ควรการปรับปรุง ซอมบํารุงถนนภายในหมูบาน เพราะมีหลายจุดท่ีเปนหลุมเปนบอ 

การสัญจรไมสะดวก และพัฒนาถนนภายในชมุชนใหเปนถนนคอนกรีต 

  3. ควรเพ่ิมจํานวนไฟสองสวางภายในหมูบานและตามซอยตางๆ ใหเพียงพอ และ

ตรวจสอบไฟฟาสองสวางและซอมบํารุงไฟฟาสองสวางเพ่ือประโยชนในการใชงานภายในชุมชน 
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บทนําบทนํา  
  

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อาํเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสมีา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

   การปกครองสวนทองถ่ิน (Local government) ถือเปนการบริหารราชการรูปแบบหนึ่ง  

ท่ีเปนพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยท่ีมี 

ความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนทองถ่ินท่ีมีสภาพปญหาสังคม วัฒนธรรม 

ความเปนอยูและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีแตกตางกัน หากมีการหวังพ่ึงรัฐบาลกลางในฐานะท่ีตองดูแล

ประชาชนโดยรวมท่ัวประเทศ ยอมไมสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาไดอยางท่ัวถึง 

และตรงตามความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีความสําคัญ

อยางมากตอการพัฒนา และเขาไปแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นไดอยางทันทวงที โดยใหสิทธแิกชมุชนในการ

ตัดสินใจดําเนินภารกิจตาง ๆ ของทองถ่ิน การใหความสําคัญตอการเรียนรูและฝกปฏิบัติการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมโดยทองถ่ิน (Puang-ngam, 2017, p. 11) ซ่ึงการปกครองทองถ่ิน

ถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจและใหอิสระแก

ทองถ่ินในการปกครองตนเอง โดยรัฐจะมอบหมายใหทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งหรือหลายทองถ่ิน  

เปนผูดําเนินการในการบริหารงานตามภารกิจตาง ๆ เพ่ือแกไขและตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการในทองถ่ินตลอดจนการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา ทองถ่ินท่ีไดรับมอบหมายจะจัดตั้งข้ึน

เปนองคกรโดยผลแหงกฎหมายและนโยบายของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคลและรับผิดชอบในขอบเขตพ้ืนท่ี

ท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการบริหารงบประมาณและการบริหารงานในระดับหนึ่ง  

ซ่ึงจะเห็นไดวาการปกครองทองถ่ินเปนการกระจายอํานาจการปกครองจากสวนกลางใหแกทองถ่ิน

เพ่ือใหสามารถสนองตอบตอความตองการของผูรับบริการในทองถ่ินไดอยางตรงเปาหมายและเพ่ือ

สงเสริมใหผูรับบริการในทองถ่ินไดเรียนรูและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปกครองทองถ่ิน

ดวยตนเอง การบริหารราชการสวนทองถ่ินเปนรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) คือรัฐบาลกลางไดกระจายอํานาจทาง 

1 
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การปกครองและการบริหารใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตางๆ เพ่ือดําเนินการจัดทําบริการ

สาธารณะใหแกประชาชนภายใตขอบเขตของกฎหมาย (ธันยวัฒน รัตนสัค. 2555, หนา 193)  

การปกครองสวนทองถ่ิน หรือการปกครองทองถ่ิน เปนรูปแบบการปกครองท่ีจําเปนและมีความสําคัญ

ในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งชุมชนท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย 

ซ่ึงกลาวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นไดวารัฐบาลซ่ึงเปนกลไกในการบริหาร 

การปกครองของรัฐนั้น (Jack C. Plano and Others, Political Science Dictionary (Illinois : The 

Dry Press, 1973, p.147 อางใน ประทาน คงฤทธิศึกษากร ยอมมี ภาระหนาท่ีอยาง มากมายในการ

บริหารประเทศใหประชาชนไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกท้ัง

ความม่ันคงแหงชาติท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แตยอมเปนไปไมได

ท่ีรัฐบาลจะดูแลและจัดบริการใหกับประชาชนไดท่ัวถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปญหา

เก่ียวกับความลาชาในการดําเนินงาน การท่ีอาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได 

และรวมท้ังขอจํากัดเก่ียวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือ เจาหนาท่ีดําเนินงานใหท่ัวถึงได 

เม่ือเปนดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเอง 

เพ่ือการสนองตอบตอความตองการของชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุง

ประสงคของชุมชนนั้น ๆ จึงเปนผลใหการปกครองทองถ่ินมีบทบาทและความสําคัญเกิดข้ึน 

  “การใหบริการประชาชน” ของภาครัฐมิไดเกิดข้ึนในประเทศไทยประเทศเดียว ทุกประเทศท่ี

พัฒนาแลว หรือกําลังพัฒนา มีความพยายามท่ีจะปฏิรูปการบริการประชาชนใหดี และมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนและท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปาหมายของการ

บริการประชาชนนั้นเปนสิ่งท่ีวัดยาก เพราะเปนความรูสึกของประชาชนวามีความพึงพอใจมากนอย

เพียงใด ซ่ึงในสังคมมีกลุมบุคคลหลายกลุม หลายระดับ ทําใหมาตรการในการตรวจสอบและประเมิน

ดําเนินการไดยาก ซ่ึงแตกตางกับภาคเอกชนท่ีสามารถดําเนินการประเมินได ดวยการเปรียบเทียบผล

ขาดทุนและกําไรของแตละปวาเพ่ิมหรือลด ท้ังนี้มาตรการวัดผลกําไรขาดทุน เปนเรื่องของตัวเลขท่ี

สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดจากการดําเนินการตลอด ท้ังปของบริษัท ซ่ึงแตกตางจาก

ภาครัฐ แตความพยายามของภาครัฐในชวงระยะเวลาเกือบ 20 ป ท่ีผานมาท้ัง ในประเทศและ

ตางประเทศก็ตางพยายามกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ท่ีจะพัฒนาคุณภาพในการบริการ

สาธารณะใหดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ความพึงพอใจ” ตอข้ันตอนการใหบริการดวย ความสะดวก 

รวดเร็ว ทัศนคติและจิตบริการของเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีตอประชาชนใหเปรียบเสมือนเปน “ลูกคา” ตาม

แนวคิดของภาคเอกชนและสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานตางๆ ท่ีรัฐควรจัดหาเพ่ือใหบริการ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึงแตความพึงพอใจอยางเดียวไมเพียงพอ จะตองคํานึงถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐดวย  ท้ังนี้การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
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การบริหารงานภาครัฐ เพ่ือกระจายความเจริญไปสูชุมชนทองถ่ิน เพ่ือการจัดบริการสาธารณะให

สอดคลองกับความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ิน  ตามภารกิจจัดบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน อาทิ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดาน

ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนั้น เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับโอน

ภารกิจจัดบริการสาธารณะแลวถือวาเปนความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตอง

ดําเนินการจัดบริการสาธารณะใหเกิดประโยชนแกประชาชนในพ้ืนท่ีใหมากท่ีสุด  

  จังหวัดนครราชสีมาเปนชุมชนขนาดใหญชุมชนหนึ่งที่มีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก         

มีความเจริญเติบโตในทุกๆ ดานการปกครองจากสวนกลางจึงไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี  ดังนั้นหนวยงานราชการสวนทองถ่ินจึงเขามา         

มีบทบาทสําคัญในการปกครองในระดับทองถ่ิน ซ่ึงราชการสวนทองถ่ินของจังหวัดนครราชสีมา

ประกอบดวย 3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.) ซ่ึงมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินในดานตางๆ ไดแก 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต เชน  การสงเสริมอาชีพ การศึกษา  การสาธารณสุข ดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษา ความสะอาดเรียบรอย เชน การสงเสริมประชาธิปไตย การปองกันสาธารณภัย   

การรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  

ซ่ึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสวนราชการ คือ การพัฒนาการบริหารงาน โดยมุงผลสัมฤทธิ์  

การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุงเนนการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีผลผลิตและ

ผลลัพธท่ีมีประโยชนตอประชาชนและสังคมโดยรวม ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดสําหรับองคกรท้ังภาครัฐและ

เอกชน อยางไรก็ตาม การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีนั้น ตองปฏิบัติตามภารกิจ

ดังกลาวขางตนอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหการบริหารจัดการสําเร็จ  สามารถแกไขปญหา

และสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ตลอดจนประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  ท้ัง

ภาครัฐ  และเอกชนท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมมือกันพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนา ดังนั้น สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงกําหนดใหทุกสวนราชการมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยอยูภายใตกรอบการประเมิน 4 มิติ ไดแก (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548  

  มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร คือ สวนราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค 

และเปาหมายตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและ 
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ผูรับบริการ เชน ผลสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ ความสําเร็จใน 

การบรรลุเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ เปนตน 

  มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ คือ สวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการใน

การใหบริการท่ีมีคุณภาพสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ เชน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

เปนตน 

  มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือ สวนราชการแสดงความสามารถในการ 

ปฏิบัติราชการ เชน การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการการควบคุม 

ภายในและการตรวจสอบภายใน เปนตน 

  มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ คือ สวนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความ 

พรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ เชน การบริหารความรูในองคการ การจัดการสารสนเทศและ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนตน 

  การดําเนินงานตามโครงการครั้งนี้จะดําเนินการเฉพาะมิติท่ี 2 คือ คุณภาพการใหบริการท่ีเก่ียวของ

กับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 5  ประเด็น ไดแก 

  1 ความพึ งพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

  2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ  

  3 ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

  4 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

  5 ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ  

  นอกจากนี้เพ่ือใหการสํารวจสามารถสะทอนความตองการของประชาชนผูรับบริการในพ้ืนท่ี

ไดอยางชัดเจนและสอดคลองกับความเปนจริงมากท่ีสุด จึงทําการสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1.2 วัตถุประสงค   

 1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของสวนงานดานตางๆ ขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการ 

 1.2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพการใหบริการตามอํานาจหนาท่ีแกประชาชนของเจาหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
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2564 ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการ 

 1.2.3 เพ่ือจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามภาระงาน 

 1.2.4 เพ่ือสํารวจปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนท่ีมา

ใชประโยชนในการพัฒนางานท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอ 

สีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.3 ขอบเขตของการดําเนินงาน 

 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

หนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง

จากประชาชนผูรับบริการในองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา 

จํานวน 384 คน โดยวิธีการสัมภาษณจากประชาชนผูรับบริการในทองท่ีเขตรับผิดชอบในประเด็นหลัก 

คือ  ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ  

ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานคุณภาพ 

การใหบริการ โดยจําแนกตามหนวยการใหบริการ 

 

1.4 ขอจํากัดของการศึกษา 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งนี้สํารวจ

เฉพาะกลุมตัวอยางจากประชาชนที่เคยไดรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว  

จังหวัดนครราชสีมา  โดยไดจากการสุมตัวอยาง  ซ่ึงผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะภารกิจหลักของ

องคกรเทานั้น ซ่ึงอาจจะไมครอบคลุมภารกิจอ่ืนๆ ท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  

อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมาไดท้ังหมด 
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สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาระงานหลักขององคกรปกครอง      

สวนทองถ่ิน 

สถานสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.5 นิยามศัพทในการศึกษา 

 1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.  หมายถึง ราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้งจาก

ประชาชนในทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชนสุขของ

ชุมชนในทองถ่ินนั้น   

 2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีฐานะเปนนิติบุคคลท้ังนี้ 

อบต. แตละแหงจะมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตตําบลท่ีไมอยูในเขตของเทศบาล หรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน ยกเวน องคการบริหารสวนจังหวัด 

 3) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรูของบุคคลตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปรากฏ

ออกมาในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย พอใจหรือไมพอใจ ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือ 

สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได 

 4) ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท. หมายถึง ระดับความพึงพอใจตอการไดรับ บริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.  ใน

ระหวางหรือหลังการใหบริการ  ซ่ึงเจาหนาท่ีสามารถตอบสนองหรือการบริการนั้นสามารถแกไขปญหา

และทําใหตนเองเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดีข้ึนกวาเดิม โดยจําแนกเปน 5 ดาน คือ ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

และดานคุณภาพการใหบริการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1.6 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพ

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ซ่ึงพิจารณาจากสวนของการใหบริการ 5 ดานท่ีสอดคลองกับความตองการ

และความพึงพอใจของผูรับบริการ จึงไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดังนี้  
 

        

         

 

 

แผนภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  5  ดาน   

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  

2.  ดานชองทางการใหบริการ 

3.  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

4.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

5.  ดานคุณภาพการใหบริการ 



 

 

 

 

แนวคิดและงานวิจัยแนวคิดและงานวิจัย  

ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ  

บทท่ี บทท่ี 22  
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แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
  

 

 ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

หนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา  คณะผูสํารวจไดศึกษาเอกสาร  งานวิจัย  แนวคิด  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถ่ิน 

  2.2 ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว 

    จังหวัดนครราชสีมา 

  2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 

  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

  2.5 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ 

  2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถิ่น 

การปกครองทองถ่ินในรูปแบบของการปกครองตนเอง (Local Self Government) เปนเรื่องท่ี

มีความสัมพันธกันอยางมากกับแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอํานาจ (Decentralization) โดยมี

นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ไดใหความหมายของการปกครองทองถ่ินไว ดังนี้ 

 ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น 

  การปกครองทองถ่ิน คือ เครื่องจักรท่ีรัฐบาลจัดใหแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนใน

ทองถ่ินตางๆ มีอํานาจหนาท่ี มีทรัพยากร มีกฎหมายเพียงพอท่ีจะสรางบานสรางเมืองของตนเองดวย

ตนเองไดมากข้ึน (อเนก เหลาธรรมทัศน. 2543) นักวิชาการอีกทานหนึ่ง (สมคิด เลิศไพฑูรย. 2550) ได

ใหนิยามการปกครองสวนทองถ่ินไววา เปนการใหคนในทองถ่ินมีอิสระในการปกครองกันเองหรือกลาว

อีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีพ้ืนฐานของหลักการ

กระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ท่ีหมายถึง การท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองใหองคกร

อ่ืนๆ ท่ีไมใชองคกรสวนกลางจัดทําบริการสาธารณะบางอยางภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 

22 
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  1  การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ 

จํานวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนท่ี เชน หนวยการปกครองทองถ่ินของไทยจัดไดคือ กรุงเทพมหานคร 

เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยาตามเหตุผลดังกลาว 

  2  หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม

ความเหมาะสม กลาวคือ อํานาจของหนวยการปกครองทองถ่ินอยางแทจริง หากมีอํานาจมากเกินไปไม

มีขอบเขต หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสียตอความม่ันคง

ของรัฐบาล อํานาจของทองถ่ินนี้ มีขอบเขตท่ีแตกตางกันออกไปตามลักษณะความเจริญและ

ความสามารถของประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนสําคัญ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการ

กระจายอํานาจใหหนวยการปกครองทองถ่ินระดับใดจึงจะเหมาะสม 

  3  หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Segal Rights) ท่ีจะดําเนินการ

ปกครองตนเอง สทิธิตามกฎหมาย แบงไดเปน 2 ประเภท คือ  

   3.1  หนวยการปกครองทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตางๆ 

ขององคกรปกครองทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการบริหารตามหนาท่ีและเพ่ือใชบังคับประชาชนในทองถ่ิน

นั้นๆ เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับ เปนตน  

   3.2  สิทธิท่ีเปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถ่ิน คือ อํานาจในการกําหนด

งบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอํานาจหนาท่ีของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้นๆ 

  4  มีองคกรท่ีจําเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง องคกรท่ีจําเปนของทองถ่ิน 

จัดแบงเปนสองฝาย คือ องคการฝายบริหารและองคการฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครองทองถ่ินแบบ

เทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ หรือในแบบมหานคร 

คือ กรุงเทพมหานครจะมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหาร สภากรุงเทพมหานครจะเปนฝาย

นิติบัญญัติ เปนตน  

  5  ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน จากแนวคิดท่ีวาประชาชนใน

ทองถ่ินเทานั้นท่ีจะรูปญหาและวิธีแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการปกครองทองถ่ินจึงจําเปนตอง

มีคนในทองถ่ินมาบริหารงานเพ่ือใหสมเจตนารมณและความตองการของชุมชนและอยูภายใตการ

ควบคุมของประชาชนในทองถ่ิน นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถ่ินเขาใจในระบบและ

กลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริงอีกดวย 

 ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร (2554 : 7) ใหคํายามวา การปกครองทองถ่ินเปนระบบการ

ปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองคการท่ีทําหนาท่ีปกครองทองถ่ิน โดยคนในทองถ่ินนั้น องคการนี้

จัดตั้งและถูกรวบรวมโดยรัฐบาลแตมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหการปฏิบัติใหเปนไป

ตามนโยบายของตนเอง 
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 เดเนียล วิท (Daniel Wit, 1967 อางถึงใน สํานักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร. 2555 : 9) 

กลาววา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจายอํานาจไปให

หนวยการปกครองทองถ่ิน เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดมีอํานาจในการปกครองรวมกันท้ังหมด 

หรือเปนบางสวนในการบริหารทองถ่ิน ตามหลักการท่ีวา ถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนใน

ทองถ่ินแลว รัฐบาลของทองถ่ินก็ยอมเปนรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังนั้น 

การบริหารการปกครองทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของ

รัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงาน

ภายในทองถ่ินในเขตอํานาจของตน  

 William V. Holloway (อางถึงใน โกวิทย พวงงาม. 2550 ) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน 

หมายถึง องคการท่ีมีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักท่ีกําหนดไว มีอํานาจการปกครองตนเองมี

การบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาทองถ่ินท่ีสมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชากร 

 Harris G. Montagu ( อางถึงใน โกวิทย พวงงาม. 2550 ) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน 

หมายถึง การปกครองซ่ึงหนวยการปกครองทองถ่ินไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระเพ่ือเลือกผูท่ีมีหนาท่ี

บริหารการปกครองทองถ่ิน มีอํานาจอิสระพรอมความรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใชไดโดยปราศจาก

การควบคุมของหนวยการบริหารราชการสวนกลาง หรือสวนภูมิภาค แตท้ังนี้หนวยการปกครองทองถ่ิน

ยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวยอํานาจสูงสุดของประเทศ ไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหมแตอยางใด  

 การปกครองทองถ่ินจะสําเร็จผลไมได หากไมไดรับการรวมมือจากประชาชน การปลูกฝงให

ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง และสรางใหเกิดการเรียนรู สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินจัดการ

เรื่องของตนเอง จะทําใหองคกรปกครองทองถ่ินสามารถบริหารตนเองได จะเปนผลดีตอองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และประเทศชาติตอไป 
 

 ทฤษฏีเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น 

 สําหรับแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินในระบอบประชาธิปไตยจะเนนการจัด

โครงสรางและรูปแบบของหนวยงานการปกครองทองถ่ิน  เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ปกครองตนเองใหมากท่ีสุด  มีองคกรท่ีจําเปนในการปกครองตนเอง  คือ ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ  

องคกรปกครองทองถ่ินมีอํานาจตามกฎหมาย  นอกจากนั้นประชาชนอาจมีสวนรวมในรูปแบบอ่ืนๆ  

เชน การเขาฟงการประชุมสภาการติดตามดูแลการปฏิบัติของเทศบาล  การลงสมัครรับเลือกตั้งและ 

การแสดงความคิดเห็นตางๆ เปนตน ดังนี้ 
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 โกวิทย พวงงาม (2543 : 12  ไดสรุปความหมายของแนวคิดและหลักการสํา คัญท่ีเก่ียวกับ

การปกครองสวนทองถ่ิน โดยท่ัวไปวา  การปกครองสวนทองถ่ินเปนการจัดระเบียบการปกครองตาม

หลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization โดยรัฐหรือรัฐบาลกลางมอบอํานาจใหประชาชน

ในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองและจัดตั้งบริการสาธารณะบางอยางเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของประชาชนในทองถ่ิน  โดยอิสระตามสมควรภายในขอบเขตของกฎหมาย  การมอบอํานาจในทองถ่ิน

ทําใหเกิดสภาพการปกครองตนเองหรือการปกครองตนเองในทองถ่ิน  (Local  Self  Government)   

 สมคิด เลิศไพฑูรย (2550 : 4 – 5) นิยามวา การปกครองสวนทองถ่ิน คือ การใหคนใน

ทองถ่ินมีอิสระในการปกครองตนเอง กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถ่ิน 

ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีพ้ืนฐานจากหลักการกระจายอํานาจการปกครอง(Decentralization) ท่ีหมายถึง 

การท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองใหองคกรอ่ืน ๆ ท่ีไมใชองคกรสวนกลางจัดทําบริการสาธารณะ

บางอยางภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 

 จากคํานิยามตางๆ ขางตนสามารถสรุปหลักการปกครองสวนทองถ่ินไดในสาระสําคัญ ดงันี้ 

  1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง อาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญขนาดพ้ืนท่ีหรือ

จํานวนประชากร ทําใหเกิดหนวยการปกครองทองถ่ินของไทยในหลายลักษณะ เชน กรุงเทพมหานคร  

เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

  2.  หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy อํานาจของหนวย

การปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีขอบเขตพอสมควร เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวย

การปกครองสวนทองถ่ิน อยางแทจริงอํานาจทองถ่ินนี้มีขอบเขตท่ีแตกตางกันออกไปตามลักษณะความ

เจริญและความสามารถของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ เปนสําคัญ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการ

กระจายอํานาจใหหนวยการปกครองสวนทองถ่ินระดับใดจึงจะเหมาะสม 

  3.  หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีสิทธิ์ตามกฎหมาย (Legal Rights โดยแบง

สิทธิ์ตรากฎหมายเปน 2 ประเภท คือ 

   3.1  หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีสิทธิ์ตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ขององคกรสวนปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการบริหารตามหนาท่ีและเพ่ือบังคับ

ประชาชนในทองถ่ินนัน้ๆ 

   3.2  สิทธิของหลักการดําเนินการบริหารสวนทองถ่ิน คือ อํานาจในการกําหนด

งบประมาณ เพ่ือบริหารกิจกรรมตามอํานาจหนาท่ีของหนวยการปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 

  4.  มีองคการท่ีจําเปนและปกครองตนเอง องคกรท่ีจําเปนของทองถ่ินแบบเทศบาล จะมี

คณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ หรือกรุงเทพมหานคร จะมีผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหารระบบและกลไกของประชาธิปไตย 
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  5.  ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากประชาชนใน

ทองถ่ินจะรูปญหาและวิธีการแกไขของตนเอง  ดังนั้นหนวยการปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีคน

ในทองถ่ินมาบริหารงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและความตองการของชุมชน และอยูภายใตการ

ควบคุมของประชาชนในทองถ่ิน นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถ่ินเขาใจระบบ และ

กลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริง 

  สรุปแนวคิดและหลักการท่ีสําคัญของการปกครองสวนทองถ่ินคือ เปนหนวยการปกครอง

ซ่ึงรัฐไดจัดตั้งข้ึน และมอบอํานาจใหประชาชนดําเนินการปกครองตนเอง (Autonomy โดยผูมีอํานาจ

หนาท่ีบริหารการปกครองทองถ่ินจะตองมาจากการเลือกต้ัง ตามระบอบประชาธิปไตย มีความ

รับผิดชอบและอํานาจท่ีเปนอิสระ โดยสมควรมีอํานาจหนาท่ีการกําหนดนโยบาย  ตัดสินใจ และดําเนิน

กิจการภายใตการดูแลของรัฐบาลกลาง โดยมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights เพ่ือประโยชนในการ

บริหารงานดานตางๆ ตามอํานาจหนาท่ีของหนวยการปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ และจัดใหมีองคกร             

ท่ีจําเปนในการปกครอง (Necessary Organization  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใหประสบความสําเร็จสมความ

มุงหมาย เพ่ือประโยชนสูงสุด อันพึงจะมีแกทองถ่ินนั้น   
 

 วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น 

 ชูวงศ ฉายะบุตร (2539 : 26) ไดจําแนกวัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถ่ินไว ดังนี้  

 1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เปนสิ่งท่ีเห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศจะตองอาศัยเงิน

งบประมาณเปนหลัก หากเงินงบประมาณจํากัดภารกิจท่ีจะตองบริการใหกับชุมชนตาง ๆ อาจไม

เพียงพอ ดังนั้น หากจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ ก็สามารถมีรายได         

มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถ่ินได จึงเปนการ

แบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางมาก การแบงเบานี้ เปนการแบงเบาท้ังในดานการเงิน ตัวบุคคล 

ตลอดจนเวลาท่ีใชในการดําเนินการ  

 2. เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง เนื่องจากประเทศมี

ขนาดกวางใหญ ความตองการของประชาชนในแตละทองท่ียอมมีความแตกตางกัน การรอรับการ

บริการจากรัฐบาลแตอยางเดียว อาจไมตรงตามความตองการท่ีแทจริงและลาชา หนวยการปกครอง

ทองถ่ินท่ีประชาชนในทองถ่ินเปนผูบริหารเทานั้น จึงจะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได  

 3. เพ่ือความประหยัด โดยท่ีทองถ่ินแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ

ประชาชนก็ตางไปดวย การจัดตั้งหนวยการปกครองทองถ่ินข้ึน จึงจําเปนโดยใชอํานาจการปกครอง

ทองถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถ่ิน เพ่ือนําไปใชในการบริหารกิจการของ
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ทองถ่ิน ทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตองจายใหกับทองถ่ินท่ัวประเทศเปนอันมาก และ

แมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเง่ือนไขท่ีกําหนดไวอยางรอบคอบ  

 4. เพ่ือใหหนวยการปกครองทองถ่ินเปนสถาบันท่ีใหการศึกษาการปกครองระบบประชาธิปไตย

แกประชาชน จากการท่ีการปกครองทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง ไมวา

จะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินเลือกเขามาทําหนาท่ีฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติ

ของหนวยการปกครองทองถ่ินก็ตาม การปฏิบัติหนาท่ีท่ีแตกตางกันนี้ มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึง

กระบวนการปกครองระบบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี 

 ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 

 แนวความคิดในการปกครองทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคทางการปกครองของรัฐในอันท่ี

จะรักษาความม่ันคงและความผาสุกของประชาชนโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการปกครองและ

เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองความสําคัญ

ของการปกครองทองถ่ิน จึงสามารถสรุปไดดังนี้  

 1. การปกครองทองถ่ิน คือ รากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง

ทองถ่ินจะเปนสถาบันฝกสอนทางการเมืองการปกครองใหแกประชาชนใหประชาชนรูสึกวาตนเองมี

ความเก่ียวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถ่ินเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหน

ตอประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินท่ีตนอยูอาศัย อันจะนํามาซ่ึงความเลื่อมใสศรัทธาในระบบการปกครอง

ประชาธิปไตยในท่ีสุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร การเลือกตั้งจะเปน

การฝกใหประชาชนใชดุลยพินิจเลือกผูแทนท่ีเหมาะสม สําหรับผูท่ีไดรับเลือกตั้งเขาไปบริหารกิจการของ

ทองถ่ิน นับไดวาเปนผูนําในทองถ่ินจะไดใชความรูความสามารถบริหารงานทองถ่ินเกิดความคุนเคย 

มีความชํานาญในการใชสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ซ่ึงจะนําไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองใน

ระดับชาติตอไป  

 2. การปกครองสวนทองถ่ินทําใหประชาชนในทองถ่ินรูจักการปกครองตนเอง หัวใจของการ

ปกครองระบบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเอง มิใชเปนการปกครองอันเกิดจาก

คําสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง คือ การท่ีประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง ซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน

นอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารทองถ่ิน โดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากประชาชน

แลว ผูบริหารทองถ่ินจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตยตาง ๆ เชน เปดโอกาสให

ประชาชนออกเสียงประชามติใหประชาชนมีอํานาจถอดถอน ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดความสํานึกใน

ความสําคัญของตนตอทองถ่ิน ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรคและชวยแกไขปญหาทองถ่ินของตน  
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 นอกจากนี้ การปกครองตนเองในรูปของการปกครองทองถ่ินอยางแทจริงหรือการกระจาย

อํานาจไปในระดับต่ําสุด คือรากหญา ซ่ึงเปนฐานเสริมสําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการ

ปกครองในระบบประชาธิปไตยความลมเหลวของระบบประชาธิปไตยมีหลายองคประกอบ 

แตองคประกอบสําคัญยิ่งยวดอันหนึ่งคือการขาดรากฐานในทองถ่ิน  

 3. การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซ่ึงเปนหลักการสําคัญของการ

กระจายอํานาจ การปกครองทองถ่ินมีข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจาก

ความจําเปนบางประการ ดังนี้  

  3.1 ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวาจะขยายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจาก

งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละปตามความเจริญของบานเมือง  

  3.2 รัฐบาล มิอาจจะดําเนินการในการสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยาง

ท่ัวถึงเพราะแตละทองถ่ินยอมมีปญหาและความตองการท่ีแตกตางกัน การแกปญหาหรือจัดบริการ

โครงการในทองถ่ิน โดยรูปแบบท่ีเหมือนกันยอมไมบังเกิดผลสูงสุด ในทองถ่ินยอมรูปญหาและเขาใจ

ปญหาไดดีกวาผูซ่ึงไมอยูในทองถ่ินนั้น ประชาชนในทองถ่ินจึงเปนผูท่ีเหมาะสมท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในทองถ่ินนั้นมากท่ีสุด  

  3.3 กิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะถ่ินนั้น ไมเก่ียวพันกับทองถ่ินอ่ืนและไมมีสวนไดสวน

เสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรท่ีจะใหประชาชนในทองถ่ินดําเนินการดังกลาวเอง  

 ดังนั้น หากไมมีหนวยการปกครองทองถ่ินแลวรัฐบาลจะตองรับภาระดําเนินการทุกอยางและ

ไมแนวาจะสนองความตองการของทองถ่ินไดถูกจุดหรือไม รวมท้ังจะตองดําเนินเฉพาะทองถ่ินนั้นไม

เก่ียวพันกับทองถ่ินอ่ืน หากไดจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน เพ่ือดําเนินการเองแลวภาระของรัฐบาลก็จะ

ผอนคลายไป รัฐบาลจะมีหนาท่ีเพียงแตควบคุมดูแลเทาท่ีจําเปนเทานั้น เพ่ือใหทองถ่ินมีมาตรฐานในการ

ดําเนินการยิ่งข้ึน  การแบงเบาภาระทําใหรัฐบาล มีเวลาท่ีดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญหรือกิจการใหญ ๆ 

ระดับชาติ อันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม ความคับค่ังของภาระหนาท่ีตาง ๆ ท่ีรวมอยู

สวนกลางจะลดนอยลง ความคลองตัวในการดําเนินงานของสวนกลางจะมีมากข้ึน 

 4 . การปกครองทองถ่ินสามารถสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมายและมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถ่ินมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากรประชากร ความ

ตองการ และปญหายอมแตกตางกันออกไป ผูท่ีใหบริหารหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนก็ตองเปนผู ท่ีรูถึงปญหาและความตองการของประชาชนเปนอยางดี   

การบริหารงานจึงจะเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไมตองเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติไปยัง

หนวยเหนือข้ึนไป ทองถ่ินจะบริหารงานใหเสร็จสิ้นลงภายในทองถ่ินนั่นเอง ไมตองสิ้นเปลืองเวลาและ

คาใชจายโดยไมจําเปน  
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 5. การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองการบริหารของประเทศในอนาคต 

ผูนําการปกครองสวนทองถ่ิน ยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การไดรับเลือกตั้งการสนับสนุนจาก

ประชาชนในทองถ่ิน ยอมเปนพ้ืนฐานท่ีดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะทางการ

บริหารงานในทองถ่ินอีกดวย  

 6. การปกครองทองถ่ินสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองการ

ปกครองทองถ่ิน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองท้ังทาง

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบทท่ีผานมายังมีอุปสรรคสําคัญประการหนึ่ง คือ 

การมีสวนรวมจากประชาชนในทองถ่ินอยางเต็มท่ี ซ่ึงการพัฒนาชนบทใหสัมฤทธิ์ผลนั้นตองมาจากการ

ริเริ่มชวยตนเองของทองถ่ินทําใหเกิดความรวมมือรวมแรงกัน โดยอาศัยโครงสรางความเปนอิสระในการ

ปกครองตนเอง ซ่ึงตองมาจากการกระจายอํานาจอยางแทจริง มิเชนนั้นแลว การพัฒนาชนบทจะเปน

ลักษณะ “หยิบยื่นยัดใสหรือก่ึงหยิบยื่นยัดใส” เกิดความคาดหวังวาทุกปจะมี “ลาภลอย” แทนท่ีจะเปน

ผลดีตอทองถ่ิน กลับสรางลักษณะการพัฒนาแบบพ่ึงพาไมยอมชวยตนเองอันเปนผลทางลบตอการ

พัฒนาพ้ืนฐานระบบประชาธิปไตย ดังนั้น การกระจายอํานาจจึงจะทําใหเกิดลักษณะการพ่ึงตนเอง ซ่ึง

เปนหลักสําคัญของการพัฒนาสังคมชนบทอยางยิ่ง 

 กลาวโดยสรุปความสําคัญของการปกครองทองถ่ินนั้น หากจะมองรวมเปนจุดใหญ ๆ แลว

สามารถแบงออกไดเปนสองดาน คือ ดานการเมืองการปกครองและการบริหารกลาวคือในดานการเมือง

การปกครองนั้นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลและประชาชนในทองถ่ินไดหาทางตอบสนองแกปญหา

ดวยตนเอง ดวยกลไกทางการบริหารตาง ๆ และในแงของการบริหารงานบุคคล งบประมาณและ 

การจัดการ 

 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น 

 ระบบการปกครองทองถ่ินประกอบดวย องคประกอบ 8 ประการ(โกวิทย พวงงาม. 2550:22) 

 1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวา ประเทศใดกําหนดเรื่อง การปกครอง

ทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถ่ินในประเทศนั้นจะมีความเขมแข็งกวาการ

ปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะขอความท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงให

เห็นวาประเทศนั้นมีนโยบายท่ีจะกระจายอํานาจอยางแทจริง 

 2. พ้ืนท่ีและระดับ (Area and Level) ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดพ้ืนท่ีและระดับ

ของหนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการ เชน ปจจัยท่ีมีทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เชื้อชาติและ

ความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑท่ีจะกําหนดพ้ืนท่ีและระดับของหนวย

การปกครองทองถ่ินออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กและขนาดใหญสําหรับ

ขนาดพ้ืนท่ีจากการศึกษาขององคการสหประชาชาติ โดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ
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(FAO) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) องคการอนามัยโลก(WHO) และสํานัก

กิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ไดใหความเห็นไววาหนวยการปกครองทองถ่ินท่ีสามารถ

ใหบริการและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพได ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน แตก็ยังมีปจจัย

อ่ืนๆ ท่ียังจะตองพิจารณาดวย เชน ประสิทธิภาพในการบริหารรายไดและบุคลากร เปนตน 

 3. การกระจายอํานาจและหนาท่ีการท่ีจะกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีมากนอยเพียงใด

ข้ึนอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 

 4. องคการนิติบุคคล จัดตั้งข้ึนโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติ 

มีขอบเขตการปกครองท่ีแนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับควบคุมใหมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 

 5. การเลือกตั้งสมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในทองถ่ิน

นั้นๆ ท้ังหมดหรือบางสวน เพ่ีอแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมือง การปกครองของประชาชน โดย

เลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 

 6. อิสระในการปกครองทองถ่ิน สามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายใน

ขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของ

หนวยงานทางราชการ 

 7. งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตท่ี

กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บ เพ่ือใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอท่ีจะทํานุบํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนา 

 8. การควบคุมดูแลของรัฐ เม่ือไดรับการจัดตั้งข้ึนแลวยังคงอยูในการกํากับดูแลจากรัฐเพ่ือ

ประโยชนและความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหนวย

การปกครองทองถ่ินนั้น ท้ังนี้มิไดหมายความวามีอิสระเต็มท่ีทีเดียว คงหมายถึงเฉพาะอิสระในการ

ดําเนินการเทานั้น เพราะมิฉะนั้นแลวทองถ่ินจะกลายเปนรัฐอธิปไตยไป (ชูวงศ ฉายะบุตร. 2539 : 31) 

รัฐจึงตองสงวนอํานาจในการควบคุมดูแลอยู 

 องคประกอบของการปกครองทองถ่ินดังกลาวขางตนนี้ไดสอดคลองกับคํากลาวของมอเรียว 

(Moreau) (ชาญชัย แสวงศักดิ์ . 2542 : 10) กลาววาองคกรปกครองทองถ่ินมีองคประกอบสําคัญ          

5 ประการไดแก 

 1. มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 2. มีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชน 

 3. มีองคกรเปนของตนเอง 

 4. มีภารกิจหนาท่ีเก่ียวกับผลประโยชนของตนเอง 

 5. มีการกํากับดูแลจากรัฐ 
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  การปกครองทองถ่ินกําหนดบนพ้ืนฐานทฤษฎีการกระจายอํานาจและอุดมการณ

ประชาธปิไตยซ่ึงมุงเปดโอกาสและสนับสนุนใหประชาชนเขามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและ

กิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่งซ่ึงจะเห็นไดวาจากลักษณะสําคัญของการปกครองทองถ่ินท่ี

เนนการมีอํานาจอิสระในการปกครองตนเองมีการเลือกตั้งมีองคการหรือสถาบันท่ีจําเปนในการปกครอง

ตนเองและท่ีสําคัญก็คือประชาชนในทองถ่ินจะมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยางกวางขวาง

นอกจากนี้ คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองทองถ่ิน โดยนายชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว ตามคําสั่งท่ี 262/2535 เม่ือ

วันท่ี 11 ธันวาคม 2535 เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการปกครองทองถ่ินของไทยท่ีดําเนินการอยูใน

ปจจุบัน ในทุกรูปแบบหาแนวทางและขอเสนอในการปรับปรุงโครงสรางอํานาจหนาท่ีการคลังและ

งบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธระหวางรัฐบาลหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคกับหนวยการ

ปกครองทองถ่ิน โดยกลาวถึง องคประกอบการปกครองทองถ่ินไวดังนี้ 

 1. เปนองคกรท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

 2. มีสภาและผูบริหารระดับทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งตามหลักการท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 

 3. มีอิสระในการปกครองตนเอง 

 4. มีเขตการปกครองท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

 5. มีงบประมาณรายไดเปนของตนเองอยางเพียงพอ 

 6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 

 7. มีอํานาจหนาท่ีท่ีเหมาะสมตอการใหบริหาร 

 8. มีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายของทองถ่ินภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท 

 9. มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ 

 สรุปไดวา “การปกครองทองถ่ิน” กลาวคือเพ่ือสนองตอความตองการสวนรวมของประชาชน

โดยใหงานนั้นไดดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของประชาชน โดยเหตุท่ีวา

ประชาชนยอมงานความตองการของทองถ่ินนั้นๆไดดีกวาคนอ่ืนอิสระในการปกครอง สามารถใชดุลย

พินิจของตนเองในการปฏิบัติงานภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง 
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2.2   ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งเปนองคการ

บริหารสวนตําบลเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 

41  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  

 ใหองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวมีเขตตามเขตตําบล ตามกฎหมายลักษณะ

ปกครองทองท่ี  ยกเวนสวนท่ีอยูในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลท่ีมีอยูในตําบลนั้น กรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับ

แนวเขตขององคการบริหารสวนตําบลใด  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  นายอําเภอ  ผูวาราชการ

จังหวัด และหัวหนาฝายบริหารของราชการบริหารสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของรวมกันวินิจฉัย 

 ท่ีตั้ง 
 1 ท่ีตั้ง  ตําบลหนองหญาขาวตั้งอยูในอําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา  มีระยะทางหางจาก

ท่ีวาการอําเภอประมาณ 21 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดนครราชสีมาเปนระยะทางประมาณ  61 

กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอ    ดังนี ้
  ทิศเหนือ         ติดตอกับ   ตําบลกฤษณา    
  ทิศใต           ติดตอกับ   ตําบลคลองไผและตําบลลาดบัวขาว 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ   ตําบลสีค้ิวและตําบลกุดนอย 
  ทิศตะวันตก     ติดตอกับ   ตําบลดอนเมืองและตําบลหนองน้ําใส 

 2  สภาพภูมิประเทศ  เปนลักษณะท่ีราบเชิงเขา มีภูเขาอยูทางทิศใตตลอดจนถึงทิศตะวันตก  

โดยแบงออกตาม  ลักษณะพ้ืนท่ีไดดังนี้ 

   - ภูเขา   25  %  สูงจากระดับน้ําทะเล  550  เมตร 

  - ท่ีดอน  42  %  สูงจากระดับน้ําทะเล  350  เมตร 

  - ท่ีราบ  20  %  สูงจากระดับน้ําทะเล  320  เมตร 

  - ท่ีราบลุม  10 %  สูงกวาระดับน้ําทะเล  290  เมตร 

 พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบเชิงเขาและท่ีดอนเหมาะสําหรับปลูกพืชไร  ไมผลและทําทุงหญาเลี้ยง

สัตว  ท่ีราบและท่ีราบลุมใชในการทําไรและทํานา  สวนสภาพท่ีเปนภูเขาบางสวนยังคงเปนปาท่ีควร

อนุรักษไว  

 3  พ้ืนท่ี  ตําบลหนองหญาขาว มีเนื้อท่ีโดยประมาณ  145 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  

90,625 ไร   จําแนกพ้ืนท่ีใชสอยในเขตตําบลออกไดดังนี้ 
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หมูที่ ชื่อบาน พ้ืนที่ทั้งสิ้น ทํานา(ไร) ทําไร(ไร) ทําสวน อ่ืน ๆ 

1  บานหนองไผ 10,480 775 5,519 160 4,026 

2  บานโนนกราด 3,800 550 2,800 140 900 

3  บานหนองหญาขาว 2,982 530 1,162 202 1,194 

4  บานวะยาว 6,150 899 3,860 258 1,133 

5  บานลําบานใหม 9,225 873 6,500 445 1,407 

6  บานมอดนิแดง 8,500 114 4,840 640 2,906 

7  บานโศกรวก 4,705 600 3,120 172 813 

8  บานดงลาํใย 5,400 920 3,190 140 1,150 

9  บานซบัชุมพล 6,210 680 4,500 302 728 

10  บานหนองหาน 10,138 - 4,530 234 5,374 

11  บานหนองไผพฒันา 6,995 390 3,550 120 2,935 

12  บานทรัพยสมบูรณ 4,877 373 3,300 140 1,064 

13  บานคลองดินดาํ 4,320 380 2,854 119 967 

14  บานคลองยางพัฒนา 3,643 796 1,745 135 861 

15 บานโนนสระสามัคคี 3,200 400 1,450 150 610 

รวม 90,625 8,280 52,920 3,357 26,068 

 

 4) ประชากร มีประชากรในพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 10,071 คน แยกเปนชาย 5,104 คน หญิง 4,967 คน  

แยกเปน 

หมูที่ ชื่อบาน พ้ืนที่(ไร) ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บานหนองไผ 10,480 413 400 383 783 

2 บานโนนกราด 7,000 316 455 479 934 

3 บานหนองหญาขาว 2,982 448 430 457 887 

4 บานวะยาว 6,150 237 410 396 806 

5 บานลําบานใหม 9,225 245 399 353 752 

6  บานมอดนิแดง 8,500 252 326 285 611 

7  บานโศกรวก 4,705 165 219 236 455 

8  บานดงลาํใย 5,400 110 126 134 260 

9  บานซบัชุมพล 6,210 257 375 358 733 
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หมูที่ ชื่อบาน พ้ืนที่(ไร) ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

10  บานหนองหาน 10,138 459 490 435 925 

11  บานหนองไผพฒันา 6,995 223 327 315 642 

12  บานทรัพยสมบูรณ 4,877 149 230 215 445 

13  บานคลองดินดาํ 4,320 123 165 175 340 

14  บานคลองยางพัฒนา 3,643 245 389 403 792 

15 บานโนนสระสามัคคี 3,200 217 363 343 706 

รวม 90,625 3,859 5,104 4,967 10,071 

ขอมูล ระหวางวันท่ี 1 ถึง 16 มีนาคม 2564    
 

 5) อาชีพ ประชากรในตําบลหนองหญาขาว สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณรอยละ

75  ของประชากรท้ังหมด พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบเชิงเขาและท่ีดอนเหมาะสําหรับปลูกพืชไรและไมผล  

สําหรับทุงหญาเหมาะในการเลี้ยงสัตวท่ีราบและท่ีลุมใชในการทําไร และทํานา ไดแก ออย มันสําปะหลัง  

ขาว  และขาวโพด เปนตน  นอกจากนั้น ยังประกอบอาชีพ รับจาง คาขาย  ธุรกิจสวนตัว  รับราชการ   
 

 6)  หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 • โรงแรมและสนามกอลฟ     จํานวน    1   แหง 

 • ปมน้ํามัน     จํานวน  4 แหง 

 • โรงสีขาว         จํานวน  9    แหง 

 • ลานรับซ้ือ ออยและมันสําปะหลัง จํานวน    4   แหง 

 7)  การศึกษา  ตําบลหนองหญาขาวมีสถานศึกษาท้ังสิ้น  7  แหง  แบงเปนโรงเรียนประถมศึกษา        

6  แหง   และโรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แหง  ไดแก  โรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว 

ขอมูลโรงเรียนประถมศึกษา   

รายชื่อโรงเรียน จํานวนนักเรียน 

โรงเรียนหนองไผ  (หมู  1) 88 

โรงเรียนโนนกราดสามัคคี  (หมู  2) 157 

โรงเรียนบานหนองหญาขาว  (หมู  3) 213 

โรงเรียนบานโนนสงา  (หมู  8) 180 

โรงเรียนบานซับชุมพล  (หมู  9) 66 

โรงเรียนบานหนองหาน  (หมู  10) 106 
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ขอมูลโรงเรียนมัธยมศึกษา   

รายชื่อโรงเรียน จํานวนนักเรียน 

โรงเรียนสีค้ิวหนองหญาขาว  (หมู  1) 273 

  

8)  สถาบันและองคกรทางศาสนา 

 • วัด/สํานักสงฆ   จํานวน  13     แหง  ไดแก 

วัด / สํานักสงฆ หมู 

วัดบานหนองไผ 1 

วัดบานโนนกราดสามัคคี 2 

วัดบานหนองหญาขาว 3 

วัดบานลาํบานใหม 5 

วัดเขาพระนั่ง 5 

วัดมอดินแดง 6 

วัดบานโศกรวก 7 

วัดบานซับชุมพล 9 

วัดบานหนองหาน 10 

สํานักสงฆจําปาวิเวก 10 

วัดปาบัวเข็มปมาวาส 11 

สํานักสงฆเขาหินตัด 11 

วัดพุทธธรรมวิปสนา 12 

 

 9) การสาธารณสุข 

 •  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ   จํานวน 1     แหง 

 10)   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 • ปอมตํารวจภูธรประจําตําบล   จํานวน 1  แหง 

 • ศูนยกูภัย      จํานวน 2  แหง 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

 การดําเนินชีวิตของคนเราในชีวิตประจําวัน ลวนแตมีสวนเก่ียวของกับการบริการอยางใดอยางหนึ่ง

ท้ังสิ้น เนื่องจากคนเราอยูคนเดียวไมได จําเปนตองพ่ึงอาศัยคนในสังคมดวย การท่ีคนเรากระทําสิ่งหนึ่ง

หรือปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความเต็มใจท่ีจะชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกเพียงเพ่ือจะทําใหบุคคลนั้น 

รูสึกพึงพอใจเรียกไดวาเปน “การบริการ” ในปจจุบันแนวคิดการบริการมีการนํามาใชอยางกวางขวางใน

วงการธุรกิจการคาหรือแมกระท้ัง หนวยงานราชการตางๆ ก็เห็นความสําคัญของการบริการ ซ่ึงมีผูให

ความหมายของการบริการ ไวดังนี้ 

 ความหมายของการบริการ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 34) ใหความหมายวา 

บริการ หมายถึง การรับใช อํานวยความสะดวกใหชวยเหลือเก้ือกูล ดังนั้น การบริการประชาชนจึง

หมายถึงการรับใชประชาชน อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนและชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน 

 เพ็ญศิริ โชติพันธ (2552 : 101) กลาววา บริการ (Service) เปนงานจัดทําข้ึนเพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการดําเนินงานดานการผลิตมีเปาหมายที(ลูกคาทางอุตสาหกรรม แบงออกเปน 3 กลุม คือ

บริการบํารุงรักษา (Maintenance Service) เชน บริการทําความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย  

การประกันอัคคีภัยตางๆ บริการซอมแซม (Repair Service) เชน การบริการซอมแซมเครื่องใชเครื่องจักร

ตางๆ และบริการใหคําแนะนําแกธุรกิจ (Business Advisory Service) เชน สํานักงานกฎหมาย บริษัท

โฆษณา บริษัทรับทําบัญชี 

 คอทเลอร (Kotler. 2000 : 428) กลาววา บริการ (Service) เปนการแสดง หรือสมรรถนะท่ี

หนวยงานหนึ่งๆ สามารถเสนอใหกับอีกหนวยงานหนึ่งอันเปนสิ่งท่ีไมมีรูปลักษณอยางเปนแกนสารและไม

มีผลลัพธในสภาพความเปนเจาของในสิ่งใดๆ โดยท่ีการผลิตของมันอาจจะหรือไมอาจจะผูกมัดกับ

ผลิตภัณฑกายภาพก็ได การบริการเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพการณหรือในสถานภาพของผูบริโภคไป

ในทางใดทางหนึ่งการบริการตองตอบสนองตอเง่ือนไขอยางไมจํากัดของผูบริโภค 

 เลิฟล็อค (Lovelock. 2006 : 9) กลาววา การบริการ (Service) คือ เปนกิจกรรมในทางดาน

เศรษฐกิจท่ีฝายหนึ่งเสนอใหฝายอ่ืน กลาวคือ เปนการจางคนมาทํางานตามกาลเวลาท่ีกําหนดชัดเจนเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาซ่ึงอาจเปนความตองการของลูกคาเองหรือความตองการของสิ่งของ

หรือทรัพยสินอ่ืนๆ ของลูกคาท่ีผูซ้ือเปนคนรับผิดชอบกับสิ่งดังกลาวท่ีเกิดข้ึนลูกคาบริการคาดหวังวาจะ

ไดรับคุณคาจากการไดใชแรงงานทักษะท่ีชํานาญ สิ่งอํานวยความสะดวกเครือขายระบบและเครื่องมือ

ตางๆ โดยปกติพวกเขาไมสามารถเปนเจาของกับสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีมองเห็นซ่ึงใชเพ่ือ

สนับสนนุในการบริการนั่นเอง 
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 มิลเล็ท (Millet อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2547 : 18) กลาววา 

เปาหมายสําคัญของการบริการ คือ การสรางความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมี

หลักและแนวทาง คือ การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมี

ฐานคติท่ีวา คนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุม

ของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชน จะไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปนปจเจก

บุคคลท่ีใชมาตรฐานในการใหบริการเดียวกันการใหบริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะตองมอง

วา การใหบริการสาธารณะจะตองตรงตอเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ จะถือวาไมมี

ประสิทธิผลเลย ถาไมมีการตรงตอเวลา ซ่ึงจะตองสรางความไมพอใจใหแกประชาชนการใหบริการอยาง

เพียงพอ หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะ มีจํานวนการใหบริการและสถานท่ีใหบริการ

อยางเหมาะสม มิลเล็ท เห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายเลย ถามีจํานวน

การใหบริการไมเพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ การ

ใหบริการอยางตอเนื่อง หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีเปนไปอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชนของ

สาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของหนวยงานท่ีใหบริการวา จะใหบริการ หรือ หยุดบริการเม่ือใด

ก็ได และการใหบริการอยางกาวหนา (progressive service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีมีการ

ปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ี

จะทําหนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2547 : 3) ไดกลาวถึง คุณภาพการใหบริการท่ี

ภาครัฐพึงใหแกประชาชน  โดยการใหบริการของภาครัฐท่ีรูจักกันในคําวา “บริการสาธารณะ” นั้นจะ

แตกตางกันกับการใหบริการของภาคเอกชน เหตุผลสําคัญท่ีสุดคือ ภาครัฐมีเปาหมายการใหบริการ

ประชาชนอยูท่ีประชาชนไดรับบริการอยางดีท่ีสุด สมํ่าเสมอ และเสมอภาค โดยไมหวังสิ่งตอบแทนเพราะ

ถือเปนหนาท่ีของรัฐ แตเปาหมายการใหบริการของภาคเอกชนกลับมีเปาหมายอยูท่ีผลประโยชนท่ีองคกร

ของตนตองไดรับตอบแทนกลับมา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการมุงหากําไรจากการใหบริการนั่นเอง  

 ดังนั้นจากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การบริการ หมายถึงกิจกรรมท่ีบุคคลหนึ่งทําใหอีกบุคคล

หนึ่งซ่ึงสิ่งท่ีทําใหนั้นเปนสิ่งท่ีไมสามารถจับตองไดและสามารถตอบสนองความตองการของผูรับ โดยท่ีผู

บริการสามารถรับรูถึงการบริการท่ีไดรับดังนั้น การใหบริการของภาครัฐจะตองพิจารณาวัดท่ีความรูสึก 

พึงพอใจของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ เม่ือประชาชนไดรับการใหบริการท่ีดี มีมาตรฐาน และเสมอภาค

แลว ประชาชนยอมตองมีความรูสึกตอบสนองตอการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงอาจแสดง

ออกมาในรูปของการใหการสนับสนุนกิจการของรัฐ การใหความชวยเหลือการปฏิบัติตามคําแนะนํา  
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 ลักษณะของการบริการ 

 มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของการบริการไวดังนี้ 

 จิตตินันท เดชะคุปต (2543 : 23) ไดอธิบายถึงลักษณะการบริการ มีดังนี้ 

 1. สาระสําคัญของความไววางใจ (Trust) การบริการเปนกิจกรรมหรือการกระทําท่ีผูบริการปฏิบัติ

ตอผูรับบริการ ขณะท่ีกระบวนการบริการท่ีเกิดข้ึน ผูซ้ือหรือรับบริการไมสามารถทราบลวงหนาไดวาจะ

ไดรับการปฏิบัติอยางไรจนกวากิจกรรมการบริการจะเกิดข้ึน การตัดสินใจซ้ือบริการจึงจําเปนตองข้ึนอยู

กับความไววางใจ ซ่ึงแตกตางจากการซ้ือสินคาท่ัวไปท่ีผูบริโภคสามารถหยิบจับตรวจดูสินคากอนท่ีจะ

ตัดสินใจซ้ือ การบริการทําไดเพียงการใหคําอธิบายสิ่งท่ีลูกคาจะไดรับประกันคุณภาพหรือการอางอิง

ประสบการณท่ีผูอ่ืนเคยใชบริการมากอน 

 2. สิ่งท่ีจับตองไมได (Intangibility) การบริการเปนสิ่งท่ีจับตองไมไดและไมอาจสัมผัสกอนท่ีจะมี

การซ้ือเกิดข้ึน กลาวคือ ผูซ้ือหรือลูกคาไมอาจรับรูการบริการลวงหนาหรือกอนท่ีจะตกลงใจซ้ือเหมือนกับ

การซ้ือสินคาท่ัวไป นอกจากการซ้ือบริการก็เปนการซ้ือท่ีจับตองไมไดเพียงแตอาศัยความคิดเห็นเจตคติ 

และประสบการณเดิมท่ีไดรับประกอบการตัดสินใจซ้ือบริการนั้นๆโดยผูซ้ืออาจกําหนดเกณฑเก่ียวกับ

คุณภาพ หรือประโยชนของการบริการท่ีตนเองไดรับแลวจึงตัดสินใจซ้ือบริการท่ีตรงกับความตองการ

ดังกลาว 

 3. ลักษณะท่ีแบงแยกออกจากกันไมได (Inseparability) การบริการมีลักษณะท่ีไมอาจแยกจากตัว

บุคคล หรืออุปกรณเครื่องมือท่ีทําหนาท่ีเปนผูใหบริการหรือขายบริการนั้นๆ ไดการผลิตและการบริโภค

การบริการจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกับการขายบริการ ซ่ึงจะแตกตางกับตัวสินคาท่ีมีการ

ผลิตการขายสินคาแลว จึงเกิดการบริโภคภายหลังเนื่องจากการบริการมีลักษณะท่ีแบงแยกไมได ทําใหมี

ขอจํากัดในเรื่องของปริมาณการขายและขอบเขตจากการดําเนินบริการซ่ึงในบางกรณีอาจจําเปนตองมี

ผูใหบริการอยูตลอดเวลา ในลักษณะของการขายตรงจากผูขายไปยังผูซ้ือ หรืออาจใชตัวแทนเปนสื่อกลาง

ติดตอระหวางผูขายหรือผูใหบริการกับผูซ้ือหรือผูรับบริการ 

 4. ลักษณะท่ีแตกตางไมคงท่ี (Heterogeneity) การบริการมีลักษณะท่ีไมคงท่ีและไมสามารถ

กําหนดมาตรฐานท่ีแนนอนได เนื่องจากการบริการแตละแบบข้ึนอยูกับผูใหบริการแตละคน  ซ่ึงมีวิธีการ

เปนลักษณะเฉพาะของตนเองถึงแมจะเปนการบริการอยางเดียวกันจากผูใหบริการคนเดียวกันแตตาง

วาระกัน คุณภาพของการบริการก็อาจแตกตางกันไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับผูใหบริการผูรับบริการชวงเวลาของการ

บริการและสภาพแวดลอมขณะบริการท่ีแตกตางกัน เนื่องจากการบริการท่ีมีความหลากหลายผันแปรไป

ตามปจจัยหลายอยาง จึงเปนการยากท่ีจะกําหนดเปนมาตรฐานในการบริการอยางเดียวกัน แมจะมี

กําหนดเปนระบบการทํางาน เชน การบริการบนเครื่องบินการบริการในธนาคารการบริการในโรงพยาบาล

เปนตน การใหบริการก็แตกตางกันได ดังนั้นการใหความสําคัญตอการเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะ
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กับลักษณะงานและจัดใหมีการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง รวมท้ังการกําหนด

มาตรการในการใหบริการมากเปนพิเศษ เชนรับฟงคําติชม ขอคิดเห็นจากผูรับการเสนอบริการดาน

อุปกรณอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปนตน เพ่ือใหม่ันใจในคุณภาพและความสมํ่าเสมอ

ของการบริการ 

 5. ลักษณะท่ีไมสามารถเก็บรักษาไวได (Perish Ability) การบริการท่ีไมสามารถเก็บรักษาหรือ

สํารองไวไดเหมือนกับสินคาท่ัว ๆไป เม่ือไมมีความตองการใชบริการจะกอใหเกิดความสูญเปลาท่ีไมอาจ

เรียกกลับคืนมาใชประโยชนใหมได การบริการจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาและการบริการ

จะตองมีการจัดเตรียมความพรอมไวสําหรับการบริการเม่ือใดก็ได เชน การจัดเตรียมอาหารไวบริการ

ลูกคาตามความตองการ เม่ือไมมีผูมาใชบริการการจัดเตรียมของไวก็อาจสูญเปลาแตทวาก็จําเปนท่ีตอง

เตรียมไว เนื่องจากอาจจะมีผูใชบริการมาใชบริการไดตลอดเวลา การรักษาสมดุลของลูกคาจําเปนตองมี

การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือหาวิธีจูงใจลูกคาใหหันมาใชบริการอยางสมํ่าเสมอ 

 6. ลักษณะท่ีไมสามารถแสดงความเปนเจาของได (Non - Ownership) การบริการมีลักษณะท่ีไมมี

ความเปนเจาของเม่ือมีการซ้ือบริการเกิดข้ึน ซ่ึงแตกตางจากการซ้ือสินคาท่ัวไปอยางเห็นไดชัดเพราะ 

เม่ือผูซ้ือจายเงินซ้ือสินคาใดก็จะเปนเจาของสินคานั้นอยางถาวรทันที ในขณะท่ีผูซ้ือจายเงินซ้ือบริการใด ก็

จะเปนคาบริการนั้นท่ีผูซ้ือจะไดรับตามเง่ือนไขของการบริการแตละประเภทเพราะการบริการไมใชสิ่งของ 

แตเปนกิจกรรมหรือกระบวนการของการกระทํานั้น เชน เม่ือผูโดยสารหรือลูกคาซ้ือตัวr เครื่องบิน

เดินทางกับบริษัทการบินไทย จากท่ีแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง การบริการจะเกิดข้ึนขณะท่ีโดยสารบน

เครื่องบินจากท่ีแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง เม่ือถึงจุดหมายปลายทางการบริการก็จบสิ้นลงผูโดยสารไม

สามารถเปนเจาของการบริการนั้นไดอีกเพราะการบริการหมดลงไมถาวรเหมือนสินคาอ่ืน 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546 : 18) กลาววาถึงลักษณะการบริการไวดังนี้ 

 1. กิจกรรมของกระบวนการสงมอบ (Delivery Activity) หมายถึง การดําเนินการ หรือการกระทํา 

(Performance) ใดๆ ของธุรกิจบริการอันเปนผลใหผูรับบริการ (ลูกคา) ไดรับการตอบสนองความ

ตองการ เชน การท( ีลูกคามารานซอมนาฬิกา สิ่งท่ีลูกคาตองการ คือ การท่ีนาฬิกาอยูในสภาพใชงานได 

ดังนั้น กิจกรรมของกระบวนการสงมอบก็คือจะตองแกไขนาฬิกาตามความตองการของลูกคา 

 2. สินคาท่ีไมมีตัวตน (Intangible Good) หมายถึง “การบริการ” ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมในดานของ

กระบวนการสงมอบ ซ่ึงไดแก คําปรึกษา การรับประกัน การใหบริการความบันเทิง การใหบริการทาง

การเงิน เปนตน 

 3. ความตองการของผูรับบริการ (Customer Need and Want) หมายถึง มีความจําเปนและ

ความปรารถนาของลูกคาท่ีคาดหวังวาจะไดรับการบริการนั่นๆ 
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 4. ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การท่ีลูกคาไดรับการบริการท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการจากการศึกษาลักษณะการบริการ สรุปไดวา ลักษณะของการบริการเปนสิ่งท่ีไมมี

ตัวตนไมสามารถสัมผัสได ไมสามารถผลิตและเก็บไวเพ่ือใหลูกคามาเลือกซ้ือได เม่ือมีผูใหบริการก็ตองมี

ผูรับบริการในคราวเดียวกัน โดยมีมาตรฐานในการใหบริการกับลูกคาอยางเทาเทียมกัน ลูกคาเกิดความ

เชื่อม่ันและรับรูถึงคุณภาพการใหบริการและกลับมาใชบริการซํ้าอีกครั้ง 

 หลักการใหบริการท่ีดี 

  มีนักวิชาการไดกลาวถึงหลักการใหบริการท่ีดีไว ดังนี้ 

  ปรัชญา เวสารัชช (2540 : 20 - 21) กลาวถึงหลักการพ้ืนฐานของการบริการท่ีพึงกําหนดเปน

เปาหมายท่ีตองใหบรรลุได มีดังนี้ 

  1. ทําใหผูรับบริการเต็มใจ ไมเกิดความทุกขและความเครียดในการมารับบริการ กลาวคือ

สมัยกอนประชาชนเรียกสถานบริการบางอยางดวยความสยดสยอง สะทอนความไมพอใจ ความอึดอัด

ลําบากใจในการขอรับบริการ เชน เรียกวาสถานฆาสัตว โรงสูบเลือด หนวยกระสือ ดังนั้นใครก็ตามท่ี

รับผิดชอบในการจัดบริการตองเปลี่ยนภาพลักษณดังกลาวเสีย มีบางคนลางานไปท้ังวันเพ่ือจะไปรับ

บริการท่ีหนวยงานแหงหนึ่งปรากฏวาไดรับบริการเรียบรอยเพียงไมถึงเกาโมงเชาเทานั้น 

  2. อยาปลอยใหผูรับบริการอยูท่ีหนวยบริการนานเกินไปกลาวคือ เนื่องจากสถานบริการอาจคับ

แคบ การมีคนจํานวนมากเดินขวักไขวนั้นเปนสิ่งท่ีพึงหลีกเลี่ยงอยางยิ่ง ดังนั้นตองหาวิธีการตางๆ มาใช

เพ่ือลดจํานวนคนท่ีมารับบริการ เชน จัดบริการผานไปรษณีย ระบบโทรศัพท หรือระบบอีเมลและหากมี

ผูรับบริการมาติดตอก็ตองใหผูรับบริการออกจากหนวยบริการใหเร็วท่ีสุด ท้ังนี้รวมท้ังพยายามจัดบริการ

ใหเสร็จเสียในคราวเดียวกัน จะไดไมตองเปนภาระมาติดตออีกในเรื่องเดิม 

  3. อยาผิดพลาดจนผูรับบริการเดือดรอน กลาวคือ ตองระวังไมทําเอกสารหายทําบกพรองจน

ตองใหผูรับบริการมาเริ่มใหม ใหขอมูลผิดจนตองเสียเท่ียว หากเปนในความบกพรอง ผิดพลาดของ

เจาหนาท่ี ตองหาทางแกไข ขอโทษ หัวหนาหนวยลงมาดูแลและพบปะผูเสียหายดวยตนเองและสราง

ความพอใจดวยการอํานวยความสะดวกเปนพิเศษใหเทาท่ีสามารถทําได ประชาชนจะไมพอใจหาก

เจาหนาท่ีทําไมรูรอนรูหนาวกับความบกพรองของตนเอง 

  4. สรางบรรยากาศของหนวยบริการใหนารื่นรมย กลาวคือโดยการจัดสถานท่ีใหรมรื่นมีท่ีนั่งพัก 

มีรานอาหารท่ีมีคุณภาพดี ขาราชการแตงตัวเรียบรอย สุภาพ สถานท่ีดูสะอาด 

  5. ทําใหผูรับบริการ เกิดความคุนเคยกับการบริการกลาวคือ โดยการจัดทําปายจะเปนการ

ประชาสัมพันธแนะนําใหรูจักสถานท่ีรูวาควรไปติดตอท่ีไหนอยางไร มีข้ันตอนอยางไรเจาหนาท่ีซ่ึงพรอม

จะตอบคําถาม มีการตอบคําถามทางโทรศัพทหรือทําระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 
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  6. เตรียมความสะดวกใหพรอม กลาวคือ ผูรับบริการอาจขาดความพรอมบางอยาง เชน ไมได

เตรียมรูปถายมา ไมไดทําสําเนาบัตรประชาชนมา ลืมเอาภรรยามาลงนาม เหลานี้เปนปญหาท่ีหนวย

บริการตางก็รับรูรับทราบตลอดเวลา และหลายหนวยงานก็ไดเตรียมจัดระบบไวรองรับแลวเชน จัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการถายเอกสาร มีคําแนะนําวาจะไปถายรูปท่ีใด ท่ีใกลท่ีสุดรับเรื่องไวกอน แลวให

ภรรยามาลงนามโดยสามีไมตองมาอีก จัดทําท่ีแลกเงินหรือถอนเงิน รับเงินในรูปบัตรเครดิต 

  สมิต สัชฌุกร (2546 : 173 - 174) เสนอวาหลักการใหบริการท่ีดี มีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ

สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการตองคํานึงถึงผูรับบริการเปนหลักจะตองนํา

ความตองการของผูรับบริการ มาเปนขอกําหนดในการใหบริการดังนี้ 

   1. สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการตองคํานึงถึงผูรับบริการ

เปนหลักจะตองนําความตองการของผูรับบริการ มาเปนขอกําหนดในการใหบริการ แมวาจะเปนการให

ความชวยเหลือท่ีเราเห็นวาดีและเหมาะสมแกผูรับบริการเพียงใด แตถาผูรับบริการไมสนใจไมให

ความสําคัญ การบริการนั้นก็ไรคา 

   2. ทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพคือความพอใจของลูกคาเปนหลักเบื้องตน

เพราะฉะนั้นการบริการจะตองมุงม่ันใหผูรับบริการเกิดความพอใจ และถือเปนหลักสําคัญในดานการ

ประเมินผลการใหบริการ ไมวาเราจะต้ังใจใหบริการมากมายเพียงใด แตก็เปนเพียงดานปริมาณแต

คุณภาพของบริการวัดไดดวยความพอใจของลูกคา 

   3. ปฏิบัติโดยความถูกตองสมบูรณครบถวน การใหบริการซ่ึงจะตอบสนองความตองการ

และความพอใจของผูรับบริการท่ีเห็นไดชัดคือการปฏิบัติท่ีตองมีการตรวจสอบความถูกตองและมีความ

สมบูรณครบถวน เพราะหากมีขอผิดพลาดขาดตกบกพรองแลวก็ยากท่ีจะทําใหลูกคาพอใจแมจะมีคําขอ

โทษขออภัย ก็ไดรับเพียงความเมตตา 

   4. เหมาะสมแกสถานการณ การใหบริการท่ีรวดเร็ว สงสินคาหรือใหบริการตรงตาม

กําหนดเวลาเปนสิ่งสําคัญ ความลาชาไมทันกําหนด ทําใหเปนการบริการท่ีไมสอดคลองกับสถานการณ

นอกจากการสงสินคาทันกําหนดเวลาแลวยังจะตองพิจารณาถึงความเรงรีบของลูกคาและตอบสนองให

รวดเร็วกอนกําหนดดวย 

   5. ไมกอผลเสียหายแกบุคคลอ่ืนๆ การใหบริการในลักษณะใดก็ตามจะตองมาพิจารณา

โดยรอบ จะมุงประโยชนท่ีจะเกิดแกลูกคาฝายเราเทานั้นไมเปนการเพียงพอจะตองคํานึงถึงผูเก่ียวของ

หลายฝาย รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอมจึงควรยึดหลักในการใหบริการจะระมัดระวังไมทําใหเกิดผล

กระทบ ทําความเสียหายใหแกบุคคลอ่ืนดวย 

  จากการศึกษาหลักการใหบริการท่ีดี กลาวโดยสรุปไดวา คือ การบริการท่ีดีนั้นตองคํานึงถึง

ผูรับบริการเปนสําคัญ โดยจะตองทําใหผูรับบริการมีความสุข ไมรูสึกวารอนาน มีความสะดวกมีความ
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พรอมในทุกๆ ดาน มีบรรยากาศท่ีรื่นรมย ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

จนทําใหผูรับบริการรับรูถึงคุณภาพการบริการนั้นๆ 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 

 วิชเชอร และคอรเนย (Wisher and Corney. 2001 กลาววา คุณภาพการใ หบริการ มีแนว

การศึกษาท่ีสําคัญคือการวิเคราะหท่ีเรียกวา SERVQUAL ท้ังนี้ นักวิชาการท้ังสองทานเสนอวา คุณภาพ

การใหบริการ เปนการตัดสินใจวินิจฉัยเก่ียวกับความเลิศของบริการ (superiority of the service) 

 คอตเลอร (Kotler. 2000 : 438  กลาวถึงคุณภาพบริการวาในการแขงขันดานธุรกิจบริการ 

ผูใหบริการตองสรางบริการใหเทาเทียมกับหรือมากกวาคุณภาพบริการท่ีผูรับคาดหวังตอคุณภาพบริการ

ของผูรับบริการมาจากประสบการณเดิม  เม่ือผูรับบริการมารับบริการ  ก็จะเปรียบเทียบบริการท่ีตนไดรับ

จริงกับบริการท่ีคาดหวังไว  ถาผลพบวาบริการท่ีไดรับจริงในสถานการณนั้นนอยกวาบริการท่ีคาดหวัง  

ผูรับบริการจะไมพึงพอใจและจะไมกลับมาใชบริการอีก  ในทางตรงกันขาม  ถาบริการท่ีไดรับจริงเทากับ

หรือมากกวาบริการท่ีคาดหวังไว  ผูรับบริการจะเกิดความพึงพอใจ  ประทับใจและกลับมาใชบริการอีก 

 ทอมปสัน , คุกและฮีท (Thompson , Cook & Heath . 2003 : 456-464 ไดใหความหมายของ

คุณภาพการบริการคือการบริการท่ีไดรับจริง  โดยผูใชบริการสามารถวิเคราะหแสดงความรูสึกการ

ตัดสินใจมีในสวนท่ีสามารถสนองตอบตอความตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 สมวงศ พงศสถาพร (2550 : 66 เสนอความเห็นไววา คุ ณภาพการใหบริการ เปนทัศนคติท่ี

ผูรับบริการสะสมขอมูลความคาดหวังไววาจะไดรับจากบริการ ซ่ึงหากอยูในระดับท่ียอมรับได (tolerance 

zone) ผูรับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการใหบริการ ซ่ึงจะมีระดับแตกตางกันออกไปตามความ

คาดหวังของแตละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เปนผลมาจากการประเมินผลท่ีไดรับจากบริการนั้น ณ 

ขณะเวลาหนึ่ง 

 พรรณี ชุติวัฒนธาดา (2554 : 45) มีแนวความคิดเก่ียวกับคุณลักษณะการใหบริการท่ีดีไวดังนี้การ

บริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติเพ่ือใหผูอ่ืนไดรับความสุข ความสะดวก หรือความสบายอัน

เปนการกระทําท่ีเกิดจากจิตใจท่ีเปยมไปดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือเก้ือกูล เอ้ืออาทร มีน้ําใจไมตรี ให

ความเปนธรรมและเสมอภาค การใหบริการจะมีท้ังผูใหและผูรับ ถาเปนการบริการท่ีดี ผูรับจะเกิดความ

ประทับใจหรือเกิดทัศนคติท่ีดีตอการบริการดังกลาว ถานําคําวา "service" มาแยกตัวอักษรแตละ ตัว 

และใชเปนอักษรข้ึนตนคํา เราจะพบหัวใจขององคประกอบของการบริการท่ีดี  

  S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยม เอาใจเขาใสใจเรา เห็นใจในความจําเปนของผูรับบริการ  

 E = Early Response ตอบสนองความประสงคของผูรับบริการอยางรวดเร็ว  

 R = Respecful แสดงออกถึง การใหเกียรติแกผูรับบริการ  
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 V = Voluntariness Manner ลักษณะการใหบริการอยางเต็มใจ  

 I = Image Enhancing แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจนของผูใหบริการขององคกร  

 C = Courtesy ความ มีไมตรีจิตในการบริการ  

 E = Enthusiasm ความกระตือรือรนในการบริการ  

 ลักษณะของงานบริการเปนงานหนักท่ีจะตองพบกับคนจํานวนมากและตอบสนองความตองการ

ท่ีหลากหลายของผูรับบริการอยูตลอดเวลา อันสงผลใหบางครั้งการบริการอาจไมรวดเร็วทันกับความ

ตองการของผูรับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได 

 จากความหมายดังกลาว  อาจสรุปไดวา  คุณภาพการบริการหมายถึง  คุณสมบัติหรือ

คุณลักษณะท้ังท่ีจับตองไดและจับตองไมไดของการบริการท่ีผูใชไดรับ  โดยผูรับบริการมีประเมินคา

ตัดสินใจในสวนท่ีสามารถสนองตอบความตองการของผูใชบริการซ่ึงกอใหเกิดความพึงพอใจทุกครั้งท่ีมาใช

บริการ 

 หลักการประเมินคุณภาพการใหบริการประชาชนขององคการของรฐั  

 เปนท่ีกลาวกันอยูเสมอวา วิธีการทดสอบการบริหารท่ีดีก็คือ การดูความสามารถในการจัดองคกร

และการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและรักษาระดับการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผลไวได 

ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวาประสิทธิผล คือสิ่งท่ีเปนเครื่องตัดสินในข้ันสุดทายวาการบริหาร

องคกรประสบความสําเร็จเพียงใด และสําหรับนักสังคมศาสตรแลวประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพ

ของชีวิตการทํางาน  

 ในขณะท่ีดานภาคเอกชนจะมองประสิทธิผลขององคกรวาวัดจากผลกําไร แตในการบริหารภาครัฐ

ซ่ึงมิไดมีเปาหมายเพ่ือสรางกําไร แตเพ่ือการใหบริการกับประชาชนเปนสําคัญดังนั้น ประสิทธิผลของ

องคการของรัฐจึงมักตองคํานึงท้ังการบรรลุ ถึงเปาหมายท่ีองคการของรัฐนั้นๆ ไดตั้ งไว รวมท้ัง

ความสามารถในการตอบสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวมไดดวย หรือเรียกวาคุณภาพ

องคกรของรัฐนั่นเอง ดังนั้นเม่ือพิจารณาถึงการประเมินคุณภาพขององคการของรัฐ หรืออีกนัยหนึ่ง             

การตัดสินวาหนวยงานของรัฐนั้นประสบความสําเร็จในการจัดการงานเพียงใดนั้น ตองพิจารณา 2 ดาน 

(สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2547 : 4-5) ดังนี้  

 1. การประเมินประสิทธิผลในแงของการบรรลุเปาหมาย คือ การวัดประสิทธิผลขององคการ

การบรรลุถึงเปาหมายท่ีไดตั้งเอาไวนั้น ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากตัวเลขหรือสถิติ  

 2. การประเมินประสิทธิผลในแงความพึงพอใจของผูรับบริการ คือการประเมินจากความรูสึก 

พึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับการบริการจากหนวยงานของรัฐ ไดแก การใหบริการสาธารณะสามารถ
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ตอบสนองตอความตองการหรือขอเรียกรองของประชาชนไดหรือไม มีความเสมอภาคในการใหบริการ

หรือไม  

 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

 สุพรรณี อินทรแกว ( 2550 : 28) ไดอธิบาย การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของภาครัฐมี

องคประกอบ 4 ประการ ไดแก 

  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ ไดแก 

   1.1 คิดพิจารณารูจริงรูลึกบุคลากรภาครัฐจะตองใสใจใฝรูเพ่ิมพูนทักษะอยางตอเนื่อง

เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายไดอยางทันโลก มีความคิดแบบพหุนิยมหรือ

แบบองครวม ท่ีสามารถผสมผสานความหลากหลายใหสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันไดท้ังนี้จะตอง

ทํางานอยางมืออาชีพท่ีรูจริง รูลึกในเรื่องท่ีรับผิดชอบ และรูกวางพอท่ีนําองคความรูภายนอกมาพัฒนา

องคความรูภายใน และพัฒนาตนใหมีทักษะหลายดานท่ีสามารถปรับตัวรับตอความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะ

สามารถชวยใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   1.2 ทํางานมุงผลสัมฤทธิ์บุคลากรภาครัฐทุกคนตองมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุ

เปาหมาย ไมเกียจคราน เฉ่ือยชา ตอปญหาและวิกฤติการณรอบตัว ตองมีการกลาตัดสินใจแกปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพคุมคาทรัพยากร การทํางานของเจาหนาท่ีจะตองเปลี่ยนให

เปนราชการท่ีไมคิดเพียงการปฏิบัติหนาท่ีในเวลาราชการเทานั้น แตจะตองพยายามคิดหาหนทางท่ีจะทํา

ใหงานสําเร็จไดอยางมีคุณภาพทันการณ และเปนท่ีพอใจของประชาชนและสังคมโดยรวม 

   1.3 ทํางานดวยความโปรงใส และประชาชนมีสวนรวมงานภาครัฐ ถือเปนงานสาธารณะ

จึงตองมีการประชาสัมพันธผลงานภาครัฐใหประชาชนไดรับทราบและรูความกาวหนาในการทํางานอยาง

ตอเนื่องและพรอมใหประชาชนตรวจสอบ เจาหนาท่ีรัฐจะตองเปดใจใหกวางพรอมท่ีจะรับความคิดเห็นคํา

วิพากษวิจารณจากประชาชนและเพ่ือนรวมงาน และนํามาพัฒนางานท่ีตนทําอยูใหดีข้ึน 
   1.4 ทํางานดวยความรับผิดชอบ เจาหนาท่ีภาครัฐตองทํางานอยางมีความรับผิดชอบการ

แบงงานตองมีความชัดเจนรูวาใครรับผิดชอบเรื่องใด แตละคนท่ีตองทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็ม

ความสามารถ หากประชาชนสงสัยในงานเรื่องใดก็สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลไดทันทีตองอธิบายให

ประชาชนทราบในกรณี ท่ีการทํางานมีอุปสรรคหรือเกิดปญหาข้ึนสําหรับนักบริหารจะตองดูแล

ผูใตบังคับบัญชาใหอยูในระเบียบ วินัย และทําหนาท่ีอยางแข็งขัน 

   1.5 ทํางานเปนทีม และเปนระบบเครือขายสังคมยุคใหมเปนสังคมเครือขายท่ีขอมูล        

วิ่งผานไปมาเปนเครือขาย จึงเปนโอกาสท่ีองคกรและบุคคลตางๆ จะสื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและความรู

ความคิดกันไดโดยงาย การเปนสมาชิกเครือขายจึงเปนประโยชนการทํางานของทุกคนจึงจะเปนระบบ
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เครือขาย หมดสมัยเก็บงําไวเพียงคนเดียว การแลกเปลี่ยนและรวมใชขอมูลดวยกันจะเปนพลังใหองคการ

และบุคคลเจริญกาวหนาไมหยุดยั้ง ขาราชการยุคใหมจะตองใจกวางรูจักประสานประโยชนและสราง

ความสัมพันธ ซ่ึงมีลักษณะเปนแนวราบได การทํางานลักษณะนี้มีประสิทธิภาพสูงและเปนการใช

ประโยชนสูงสุด จากพลังความคิด ทรัพยากรท้ังในและนอกองคกร 

  2. งานบริการเปนหนาท่ีของขาราชการ ปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหการปรับปรุงการบริการ

ภาครัฐประสบความสําเร็จได คือ การมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีจิตสํานึกในการใหบริการและปรารถนาท่ีจะ

ปรับปรุงบริการภาครัฐ ท้ังนี้เนื่องจากงานบริการเปนกระบวนการของกิจกรรมการสงมอบบริการจากผู

ใหบริการไปยังผูรับบริการ ไมใชสิ่งท่ีจับตองไดชัดเจน แตออกมาในรูปเวลา สถานท่ี รูปแบบและท่ีสําคัญ

เปนสิ่งท่ีเอ้ืออํานวยทางจิตวิทยาใหเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น จิตสํานึกในการใหบริการจึงเปนกุญแจสําคัญ

ในการปรับปรุงบริการภาครัฐ แบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 

   2.1 ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ หมายถึง ข้ันตอนในการใหบริการมี

ความชัดเจนเหมาะสมการบริการสะดวกรวดเร็วตรงกับความตองการและการบริการเปนไปตามลําดับ 

กอน-หลัง เปนตน 

   2.2 ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรผูใหบริการ หมายถึง เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพ เรียบรอย

บุคลิก ลักษณะทาทาง เหมาะสมเจาหนาท่ีมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอยพูดจาไพเราะยิ้มแยมแจมใส

และมีมนุษยสัมพันธดี และเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนสนใจเอาใจใส และบริการดวยความเต็มใจ   

   2.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกหรืออาคารสถานท่ีใหบริการ หมายถึง อาคารสถานท่ี

ใหบริการสะดวก เหมาะสม สถานท่ีท่ีใหบริการสะอาด เรียบรอย และแสงสวางเหมาะสมอากาศ มีการ

ถายเทไดสะดวก เปนตน 

  3. การบริการจะเปนการแสดงถึงคุณภาพของขาราชการ ภาพสะทอนท่ีประชาชนท่ัวไปจะ

มองขาราชการข้ึนอยูกับบริการท่ีขาราชการเปนผูใหการบริการท่ีไมดีแมวาจะเกิดจากการให บริการของ

ขาราชการเพียงบางสวน แตมีผลสวนกระทบสําคัญมายังขาราชการในสวนรวม ลักษณะการบริหารท่ีมีผล

ตอภาพลักษณของขาราชการ มีตัวอยางใหเห็น เชน ทําแบบเฉ่ือยชาชักชาแบบเคยชินใชความรูวิธีการเดิม

โดยไมบริการประชาชนไมรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน มุงเนนแตกฎหมาย ระเบียบและระบบงานท่ีไม

ทันสมัยและขาดความรอบรูและทัศนคติท่ีถูกตอง เปนตน 

  4. งานบริการเปนหัวใจของขาราชการประชาชนก็คือลูกคา ภาคเอกชนพยายามทําทุกทาง

เพ่ือเอาใจลูกคา เปรียบเทียบลูกคาวามีความสําคัญระดับพระเจาหรือพระราชาเพราะลูกคาเทานั้นท่ีเปน

ผูทําใหธุรกิจอยูไดเปนผูทําใหกิจการมีรายไดเติบโต และสงคืน ทํานองเดียวกันงานราชการอยูไดก็ดวย

ภาษีของประชาชนหนวยงานราชการอยูไดก็เพราะประชาชนมารับริการ หนวยงานราชการจะขยายและ

เติบโตไดก็เพราะประชาชนใชบริการเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ การใหบริการท่ีดีจึงเปนหัวใจของงานราชการโดยแท 
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 สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของ

หนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ มีองคประกอบ 4 ประการ ไดแก การเพ่ิม

ประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ งานบริการเปนหนาท่ีของขาราชการการบริการ

เปนการแสดงถึงคุณภาพของขาราชการ และงานบริการเปนหัวใจของขาราชการ เปนตน 

 ความหมายการบริการสาธารณะ 
 เก่ียวกับความหมายการบริการสาธารณะนั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึง ดังตอไปนี ้
  เทพศักดิ์ บุญรัตพันธ (2548 : 226 - 227) ใหความหมาย ของการใหบริการสาธารณะ คือ 

การท่ีบุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการใหบริการสาธารณะซ่ึงอาจจะ

เปนของรัฐหรือเอกชนมีหนาท่ีในการสงตอการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ

สนองตอความตองการของประชาชนโดยสวนรวม มีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 สวนไดแก สถานท่ีและบุคคล

ท่ีใหบริการ ปจจัยท่ีนําหรือทรัพยากร กระบวนการและกิจกรรม ผลผลิตหรือตัวบริการชองทางการ

ใหบริการและผลกระทบท่ีมีตอผูรับบริการ 
  สมคิด เลิศไพฑูรย (2550 : 350) กลาววา บริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีอยูในความ

อํานวยการ หรือในความควบคุมของฝายปกครองท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการสวนรวมของ

ประชาชน ท้ังนี้โดยลักษณะเปนการใหบริการ หรือการดําเนินการอ่ืนเพ่ือสนองความตองการของ

ประชาชน ซ่ึงไมมีลักษณะในการจํากัดอํานาจของประชาชนแตอยางใด แตเปนการอํานวยความสะดวกแก

ประชาชนทําใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและเปนกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึน

โดยไมไดมุงหวังผลกําไร แตมุงหวังใหประชาชนในทองถ่ินไดรับประโยชนสูงสุดจากบริการสาธารณะ 

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีรัฐหรือเอกชนจัดให

บุคคล หรือกลุมบุคคล มีหนาท่ีเขาไปดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยคํานึงถึง

ประโยชนของประชาชนท่ีจะไดรับเปนสําคัญ 

 ความสําคัญของการบริการสาธารณะ 

 เก่ียวกับความสําคัญของการบริการสาธารณะนั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงดังตอไปนี้ 

 ศิริพงศ ลดาวัลย ณ อยุธยา (2543 : 7) แบงความสําคัญของการบริการสาธารณะ ออกเปน 5 

ประการ ดังนี ้

  1. บริการสาธารณะ เปนกิจการท่ีอยูในดานความอํานวยการ หรือในความหมายควบคุมของ

ฝายปกครองบริการสาธารณะนั้น ไมวาจะเปนประเภทใด จะตองอยูในความรับผิดชอบของฝายปกครอง

ในฐานะท่ีเปนผูอํานวยการจัดทําเองหรือในฐานท่ีเปนผูควบคุมดูแลใหผูอ่ืนจัดทําเสนอบริการสาธารณะ

สวนใหญ ฝายปกครองเขาอํานวยการจัดทําเอง เชน การรักษาความสงบภายในการปองกันประเทศ การ
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คลัง แตมีกิจการบางอยางท่ีฝายปกครองอาจหมายใหองคการของรัฐบาลหรือมอบหมายใหเอกชนเปน

ผูรับไปดําเนินการแทนได เชน การใหสัมปทานกิจการสาธารณูปโภคใหเอกชนรับไปทําในกรณีเชนนี้ ฝาย

ปกครองเปนแตเพียงผูดูแล ไมไดเขาไปอํานวยการจัดทําเอง แตกิจการเชนนี้ก็ยังถือวาอยูในความควบคุม

ของฝายปกครองนั้นเอง 

  2. บริการสาธารณะตองมีวัตถุประสงคในการสนองความตองการสวนรวมของประชาชน 

  3. การจัดระเบียบและวิธีการจัดทําบริการสาธารณะยอมจะตองมีการดําเนินการแกไข

เปลี่ยนแปลง ไดเสมอโดยกฎหมาย 

  4. บริการสาธารณะจะตองจัดดําเนินการอยูเปนนิจและโดยสมํ่าเสมอไมมีการหยุดชะงัก 

  5. เอกชนยอมมีสิทธิไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะเทาเทียมกัน 

 ลักษณะสําคัญของการบริการสาธารณะ กลาวโดยสรุปไดวา คือ เปนการอํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชนโดยในการใหบริการนั้นมีขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย ควบคุมการดําเนิน

กิจกรรมนั้นและหากทํานอกเหนือจากกฎหมายกําหนดจะไดรับบทลงโทษ 
 

 การบริการประชาชน 

 เก่ียวกับการบริการประชาชนนั้นไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงดังตอไปนี้ 

 การบริการประชาชนโดยหนวยงานของรัฐเปนการอํานวยความสะดวกท่ีหนวยงานของรัฐจัด

ใหแกประชาชนท้ังนี้หนวยงานอาจกําหนดใหประชาชนไปรับบริการท่ีหนวยงานของรัฐหรืออาจสง

เจาหนาท่ีออกไปใหบริการในจุดท่ีสะดวกสําหรับประชาชนก็ได (ปรัชญา เวสารัชช. 2540 : 6 - 7) 

โดยท่ัวไปการบริการประชาชนโดยหนวยงานของรัฐเปนเรื่องท่ีมีลักษณะดังนี้ 

  1. มีผูใหบริการและผูรับบริการ ผูใหบริการในท่ีนี้คือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงสวนใหญจะเปน

ขาราชการและลูกจาง รับเงินเดือนประจําโดยปจจุบันมิไดมีคาตอบแทนเปนพิเศษจากการบริการในขณะ

ผูรับบริการในท่ีนี้หมายถึงประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ การบริการแตละเรื่องนั้นอาจมีกลุมประชาชนเฉพาะกลุม 

เชน กรณีการรับบริการดานผานพิธีทางศุลกากร ซ่ึงมีกลุมผูนําของออกหรือท่ีเรียกวา ชิปปงเปนกลุม

ลูกคาสําคัญในขณะที(การบริการดานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร หรือการเก็บภาษีเงินรายไดสวน

บุคคลนัน้ ผูรับบริการไดแก ประชาชนท่ัวไป 

  2. เปนเรื่องท่ีรัฐกําหนดและมีลักษณะผูกขาด บริการใดท่ีประชาชนจะไดรับนั้นเปนเรื่องท่ี

รัฐกําหนด การบริการประชาชนจึงมีลักษณะผูกขาด กลาวคือ เฉพาะหนวยงานของรัฐเปนผูกําหนด

รายละเอียดและเปนผูใหบริการโดยหนวยงานของรัฐ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ข้ันตอน เง่ือนไขหรือ

รายละเอียดท่ีรัฐกําหนด ท้ังนี้ประชาชนจะตองไปรับบริการ ณ จุดซ่ึงหนวยงานของรัฐกําหนดเทานั้นเชน 

หากอยูในเขตขนสงทางบกใดก็ตองไปรับบริการ ณ จุดนั้นจะไปรับบริการท่ีหนวยอ่ืนไมได 
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  3. มีการกําหนดระยะเวลาและบทลงโทษผูไมปฏิบัติตามเง่ือนไขบริการท่ีรัฐกําหนดนั้นมักมี

เง่ือนเวลาเก่ียวของดวย นอกจากนี้ประชาชนไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐกําหนด ก็อาจมีบทลงโทษเชน ปรับ 

เพิกถอนใบอนุญาต หรือาจถูกฟองรองดําเนินคดี เปนตน 

  4. มีกฎระเบียบในการรองรับบริการของรัฐก็เชนเดียวกับการดําเนินการอ่ืนๆ ของรัฐ คือ

เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงอาจเปนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงระเบียบ

หรือคําสั่ง รวมท้ังมีการกําหนดข้ันตอนเง่ือนไขตางๆ ไวคอนขางรัดกุม จนเปนกรอบกําหนดการบริการซ่ึง

ขณะเดียวกันก็เปนขอจํากัดของการบริการดวยเชนกัน 

 จากการศึกษาการบริการประชาชนสรุปไดวา การใหบริการประชาชนจากหนวยงานของรัฐสวน

ใหญแลวผูใหบริการคือเจาหนาท่ีของรัฐ การบริการมีลักษณะผูกขาดคือรัฐเปนผูกําหนดเง่ือนไขในการ

ใหบริการ มีกําหนดระยะเวลาและบทลงโทษหากไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการบริการ ซ่ึงเง่ือนไขในการบริการ

ตองเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ เปนลักษณะนามธรรมไมสามารถท่ีจะมองเห็นเปนรูปรางได แตสามารถสังเกตได

จากการแสดงออก “พึง” เปนคําชวยกิริยา หมายถึง “ควร” เชน พึงใจ หมายความวา เหมาะใจ พอใจ 

เปนความรูสึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรับความสําเร็จตามความมุงหมาย และความตองการ ความพึงพอใจเปน

เรื่องของบุคคล เปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลท่ีมีความหมายกวาง ความพึงพอใจ โดยท่ัวไปตรงกับคํา

ภาษาอังกฤษ “Satisfaction” ซ่ึงไดมีผูใหความหมายเก่ียวกับความพึงพอใจ ไวหลายลักษณะ โดยสังเขป

ดังนี้ 

 อภินันท  จันตะนี (2547 : 34)  ไดใหแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจวา หมายถึง ความพึง

พอใจท่ีลูกคาหรือผูใชบริการไดสินคาหรือบริการท่ีมุงหมายหรือตั้งใจไว ถาเม่ือไดรับสินคาหรือบริการ

แลวจะเกิดความพึงพอใจ ยิ่งไดรับสินคาหรือบริการท่ีดีข้ึนก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน แตถา

ไดรับสินคาหรือบริการต่ํากวาท่ีตั้งใจไว ก็จะทําใหความพึงพอใจลดลงไปดวย เปนตน 

 อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548 : 172 - 173) ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีมีผล

ตอความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสิ่งท่ีผูรับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบตอสิ่งท่ีไดรับจาก

การบริการ และการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีไดคาดหวังไวซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไป

ไดตามปจจัยแวดลอม และสถานการณท่ีเกิดข้ึนในระหวางการบริการ 
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 กชกร เปาสุวรรณ และคณะ (2550) ไดกลาวถึง ความหมายของความพึงพอใจวา สงท่ีควรจะ

เปนไปตามความตองการ ความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง  

ซ่ึงเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณท่ีมนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็ไดและเปน

ความรูสึกท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงเปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบ แตก็เม่ือไดสิ่งนั้นสามารถตอบสนอง

ความตองการ หรือทําใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก เปน ความรูสึกท่ีพึงพอใจ แต

ในทางตรงกันขาม ถาสิ่งนั้นสรางความรูสึกผิดหวัง ก็จะทําใหเกิดความรูสึก ทางลบ เปนความรูสึกไมพึง

พอใจ 

 จากความหมายของความพึงพอใจดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึกท่ีดี หรือมีทัศนคติในทางท่ีดีของบุคคล ซ่ึงเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการ

อยางเสมอภาค รวดเร็ว ทันตอความตองการ และใหบริการอยางตอเนื่อง มีวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอ

ตอการใชงาน ผูใชบริการก็จะเกิดความรูสึกท่ีดีตอการใหบริการ 

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ไดมีผูใหแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ ไวดังนี้ 

 เฮิรซเบิรก (Herzberg.  1959 : 113-115 ไดทําการศึกษาพบวาทฤษฎีท่ีเปนมูลเหตุทําให

เกิดความพึงพอใจ เรียกวา The Motivation – Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึงองคประกอบท่ี

กอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 2 องคประกอบ คือ 

  1. องคประกอบจูงใจ (Motivation Factor หมายถึง องคประกอบท่ีเก่ียวกับตัวงานและ

ความสําเร็จของงาน  

  2. องคประกอบคํ้าจุน (Hygiene Factor หมายถึง องคประก อบท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมใน

การทํางาน 

 สกอตต (Scott.  1970 : 124 เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจูงใจใหเกิดความพึงพอใจตอการ

ทํางานท่ีจะใหผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้ 

  1. งานและความปรารถนาสวนตัวควรมีความสัมพันธกัน 

  2. งานตองมีการวางแผนและวัดความสําเร็จได 

  3. เพ่ือใหไดผลในการสรางสิ่งจูงใจภายในเปาหมายของงาน จะตองมีลักษณะดังนี้ 

   3.1  คนทํางานมีสวนในการตั้งเปาหมาย 

   3.2  ผูปฏิบัติไดรับทราบผลสําเร็จในการทํางานโดยตรง 

   3.3  งานนั้นสามารถทําใหสําเร็จได 
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 มาสโลว (Maslow.  1970 : 69-80 ไดเสนอทฤษฎีลําดับข้ันข องความตองการ 

(Need-Hierarchy Theory โดยตั้งอยูบนสมมุติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยดังนี้  

  1.  ลักษณะความตองการของมนุษย ไดแก 

   1.1 ความตองการของมนุษยเปนไปตามลําดับข้ัน โดยเริ่มจากระดับ 

ความตองการ ข้ันต่ําไปสูความตองการข้ันสูง 

   1.2 มนุษยมีความตองการอยูเสมอ  เม่ือมีความตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนอง

แลว ก็จะมีความตองการสิ่งใหมเขามาทดแทน 

   1.3 เม่ือความตองการระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว จะไมจูงใจใหเกิดพฤติกรรม

ตอสิ่งนั้น แตจะมีความตองการในระดับสูงเขามาแทน เปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมนั้น 

   1.4 ความตองการท่ีเกิดข้ึนอาศัยซ่ึงกันและกัน มีลักษณะควบคูกันเม่ือความตองการ

อยางหนึ่งยังไมหมดสิ้นไป  ก็จะมีความตองการอยางหนึ่งเกิดข้ึนมา  

  2. ลําดับความตองการของมนุษย (Hirrarchy  of  need มี 5 ระดับ ดังนี้  

   2.1 ความตองการทางกาย (The Physiological Needs เปนความตองการเบื้องตน

เพ่ือความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ เครื่องนุงหมยารักษาโรคท่ีอยูอาศัย 

ความตองการทางเพศ 

   2.2 ความตองการความปลอดภัย  (Safety Needs เปนความรูสึก ท่ี ตองการ             

ความม่ันคง ปลอดภัยในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความเจริญกาวหนาและความอบอุนใจ 

   2.3 ความตองการทางสังคม (Social or Belonging Needs ไดแก ความตองการจะ

เขารวม และไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตรและความรักจากเพ่ือน 

   2.4 ความตองการท่ีจะไดรับการยกยอง หรือมีชื่อเสียง (The Esteem Needs เปน

ความตองการระดับสูง ไดแก ความตองการอยากเดนในสังคม รวมถึงความสําเร็จ  ความรูความสามารถ 

ความเปนอิสระและเสรีภาพ และการเปนท่ียอมรับนับถือของคนท้ังหลาย 

   2.5 ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self Actualizationเปน ความ

ตองการระดับสูงสุดของมนุษย สวนมากจะเปนเรื่องการอยากจะเปน อยากจะไดตามความคิดของตนเอง

แตไมสามารถเสาะแสวงหาได 

  จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ ท่ีกลาวมาขางตนวา  ความตองการหรือความ

พึงพอใจของมนุษยเปนไปตามลําดับข้ันจากข้ันต่ําไปสูความตองการข้ันสูง 
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 กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 

  จากแนวคิดของ กอทเลอร (Kotler. 2003 : 69)กลาวไววา กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 

เริ่มตนจากผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจมากจะมีความพยายามในการปฏิบัติงานทําใหปฏิบัติงานไดมาก โดยจะ

นํามาซ่ึงการไดรับรางวัลมากข้ึนและจะนําไปสูความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึนดังแสดงในภาพท่ี 2.1 

 

ภาพท่ี 2.1  กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 
 

 

 
 

 

 

 

 

ท่ีมา:  กอทเลอร (Kotler.2003 : 69  

 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกําหนดจากความรูสึกของแตละ

บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและผลตอบแทนท่ีเขามี

ความรูสึกวาเขาควรจะไดรับแลว ถาหากผลตอบแทนท่ีไดรับจริงมากกวาผลตอบแทนท่ีเขาคาดวาจะ

ไดรับยอมจะกอใหเกิดความพึงพอใจข้ึน ซ่ึงความพอใจจะมากหรือนอยหรือไมพึงพอใจนั้น ข้ึนอยูกับ

ความยุติธรรมของผลตอบแทน นั่นคือ ผลการปฏิบัติงาน  จะนําไปสูผลตอบแทนหรือรางวัลท่ีไดรับ โดย

ผลตอบแทนจะไมมีความสัมพันธโดยตรงกับความพึงพอใจ แตจะผานการรับรูเก่ียวกับความยุติธรรมของ

ผลตอบแทน 

 การวัดความพึงพอใจตอการบริการ 

  เนื่องจากความพึงพอใจ เปนทัศนคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การจะวัดวา

บุคคลมีความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ   จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางเครื่องมือท่ีชวย  ในการวัด

ทัศนคตินั้น ซ่ึงนักวิชาการหลายคนไดกลาวถึงการวัดความพึงพอใจไวสรุปไดดังนี้ 

  ถวิล  ธาราโรจน (2536 : 77-86  ไดกลาวถึงการวัดความพึงพอใจไววาในการวัดความรูสึก 

หรือการวัดทัศนคตินั้นจะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง (Direction ซ่ึงมีอยู 2 ทิศทาง คือ ทางบวก 

หรือทางลบ ทางบวก หมายถึง การประเมินคาความรูสึกไปในทางท่ีดี ชอบ หรือพอใจ สวนทางลบ  จะ

เปนการประเมินคาความรูสึกไปในทางท่ีไมดี ไมชอบ หรือ ไมพอใจ และการวัด  ในลักษณะปริมาณ 

(Magnitude ซ่ึงเปนความเขมขน ความรุนแรง หรือระดับทัศนคติไปในทิศทางท่ีพึงประสงค หรือไมพึง

แรงจูงใจ 

แรงจูงใจ ไดรางวัลตอบแทน 

ความพยายาม ผลการปฏิบัต ิ
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ประสงคนั่นเอง ซ่ึงวิธีการนั้นมีอยูหลายวิธี เชน วิธีการสังเกตวิธีการสัมภาษณ วิธีการใชแบบสอบถาม ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

   1. วิธีการสังเกตเปนวิธีการใชตรวจสอบบุคคลอ่ืน  โดยการเฝามองและจดบันทึกอยางมี

แบบแผน วิธีนี้เปนวิธีการศึกษาท่ีเกาแก และยังเปนท่ีนิยมใชอยางแพรหลายจนถึงปจจุบันแตก็เหมาะสม

กับการศึกษาเปนรายกรณีเทานั้น 

   2. วิธีการสัมภาษณ เปนวิธีการท่ีผูวิจัยจะตองออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกับบุคคล

นั้นๆ โดยมีการเตรียมแผนงานไวลวงหนา เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริงมากท่ีสุด 

   3. วิธีการใชแบบสอบถาม (Questionnaire วิธีการนี้จะเปนการใชแบบสอบถามท่ีมีขอ

คําอธิบายไวอยางเรียบรอย เพ่ือใหผูตอบทุกคนตอบมาเปนแบบแผนเดียวกัน มักใชในกรณีท่ีตองการ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวนมากๆ วิธีนี้นับเปนวิธีท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของ

แบบสอบถามจะใชมาตราวัดทัศนคติ ซ่ึงท่ีนิยมใชในปจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตรสวนแบบ ลิเคิรท (Likert 

Scales ประกอบดวยขอความท่ีแสดงถึงทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง แลวมีคําตอบท่ี

แสดงถึงระดับความรูสึก 5 คําตอบ เชน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

  ศักดิ์ชัย  ศิริปรีชากูล (2545 : 23 กล าวถึงความพึงพอใจตอบริการ  จะเกิดข้ึนไดหรือไมนั้น  

จะตองพิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการขององคกร  ประกอบกับระดับความรูสึกของผูรับบริการใน

มิติตางๆ  ของแตละบุคคล 

    1.  การใชแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนวิธีท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง  โดยการ

ขอรองหรือขอความรวมมือจากกลุมบุคคลท่ีตองการวัด 

    2.  การสัมภาษณ  เปนวิธีท่ีตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณ

ท่ีจะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง 

    3.  การสังเกต  โดยการสังเกตจากพฤติกรรมท้ังกอนมารับบริการ  ขณะมารับบริการ

และหลังรับบริการ  เชน  กิริยาทาทาง  สีหนา  เปนตน  โดยวิธีนี้  ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจังและมี

แบบแผนแนนอน  จึงจะสามารถประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไดอยางถูกตอง 

  การวัดความพึงพอใจในบริการ มิลเล็ท (Millet อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ. 2554 : 17) ไดกลาวเก่ียวกับความพึงพอใจในบริการหรือความสามารถท่ีจะพิจารณาวา 

บริการนั้นเปนท่ีพึงพอใจหรือไมโดยวัดจากการใหบริการอยางเทาเทียม คือ การบริการท่ีมีความยุติธรรม

เสมอภาค และเสมอหนา ไมวาผูนั้นจะเปนใคร การใหบริการรวดเร็วทันตอเวลา คือ  การใหบริการตาม

ลักษณะความจําเปนรีบดวน และตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการอยางเพียงพอ คือ ความ

เพียงพอในดานสถานท่ีบุคลากรวัสดุอุปกรณตางๆ การใหบริการอยางตอเนื่อง และการใหบริการท่ีมี

ความกาวหนา คือ การพัฒนางานบริการทางดานปริมาณ และคุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเรื่อยๆ 
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2.5 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ 

 ศักดิ์ชัย  ศิริปรีชากุล (2545 : 18 ไดเสนอแนวคิดวา  ปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของและเปนสาเหตุท่ี

ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  หรือไมพอใจในการรับบริการ  ประกอบดวยปจจัย  3  ประการดังนี้ 

  1.  ปจจัยดานระบบการใหบริการ  หมายถึง  องคประกอบและโครงขายท่ีสัมพันธกันของ

กิจกรรมบริการตางๆ 

  2.  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  หมายถึง  ข้ันตอนตางๆ  ของบริการท่ีตอเนื่องกัน  

ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันสุดทายของงาน 

  3.  ปจจัยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ หมายถึง เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ โดย

ความพึงพอใจท่ีเกิดจากตัวแปรท้ัง 3 ตัวนี้ มีปฏิสัมพันธในเชิงภาพรวมและกอเปนรูปความรูสึกสะทอน

ออกมา 

 ชนานุช วิชิตะกุล  (2546 : 20 – 21)ได เสนอแนวคิดวา  ปจจัยท่ี มีสวนเก่ียวของทําให

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  ดังนี้ 

  1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ

บริหารงานของรัฐท่ีมีฐานคติท่ีวาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยาง

เทาเทียมกัน ในแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกัน ในการบริการประชาชนจะไดรับการปฏิบัติใน

ฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคลท่ีใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

  2. การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริหารจะตองมองวา 

การใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวา ไมมีประสิทธิผล

เลยถาไมมีการตรงเวลา ซ่ึงจะสรางความไมพอใจใหแกประชาชน 

  3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมี

ลักษณะมีจํานวนการใหบริการ และสถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at the 

geographical) ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมความหมายเลย ถามีจํานวนการใหบริการท่ีไม

เพียงพอและสถานท่ีใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ 

  4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ี

เปนไปอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของหนวยงานท่ี

ใหบริการวา จะใหหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได 

  5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ี

มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน  
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2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 เวชพล ออนละมัย และคณะ (2553) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการองคการบริหาร

สวนตําบลบากเรือ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ป 2553 ผลการวิจัยพบวา ระดับคาเฉลี่ย

ความสําคัญ อันดับหนึ่ง พบวาการบริการของรถกูภัย โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญ รวมท้ังหมด 3.96 

ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับสอง พบวา แตงกายสุภาพเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญ

รวมท้ังหมด 3.79 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับสาม พบวา สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี

คาเฉลี่ยระดับความสําคัญรวมท้ังหมด 3.61 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับสี่ พบวาสงเสริมการพัฒนา

เด็กและเยาวชนโดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญรวมท้ังหมด 3.49 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับหา 

พบวาการรักษาความสงบในชุมชน โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญรวมท้ังหมด 3.49 ระดับคาเฉลี่ย

ความสําคัญ อันดับหก พบวา การบํารุงรักษาไฟฟาแสงสวาง โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญรวมท้ังหมด 

3.49 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับเจ็ด พบวา พูดจาไพเราะ โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญรวม

ท้ังหมด 3.45 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับแปด พบวาสงเสริมกิจกรรมทางดานกีฬา โดยมีคาเฉลี่ย

ระดับความสําคัญรวมท้ังหมด 3.22 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับเกา พบวาใหบริการโดยไมเลือก

ปฏิบัติ โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญ รวมท้ังหมด 3.17 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับสิบ 

ประชาสัมพันธโดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญรวมท้ังหมด 2.81 จากการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะ ดังนี้ การบริหารนี้ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบากเรือ ในการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบากเรือ

ตองใชการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน 

การมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้นประเด็นท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบาก

เรือ ใหดียิ่งข้ึนจึงควรมุงไปในประเด็นท่ีมีคาคะแนนผลการประเมินนอยกวาดานอ่ืน 

 สุกัญญา มีแกว (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลเขตอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลเขตอําเภอทาชนะจังหวัดสุราษฎรธานี 

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบล เขตอําเภอ

ทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 

20 - 30 ป สมรสแลว ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีพเกษตรกร รายไดเฉลี่ยต่ํากวา 10,000 บาท 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน ใชบริการดานสํานักงานสาธารณสุข และตําบลท่ีใชบริการคือ ตําบล

ประสงค ความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลเขตอําเภอทาชนะ 

จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและรายดานความพึงพอใจในการใชบริการ อยูในระดับปานกลาง 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานอาคาร/ สถานท่ี ดานพนักงาน               
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ผูใหบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ ตามลําดับ ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย พบวาปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และประเภท             

การใชบริการ ตางกันทําใหความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 ปริมปภา วงคคําตา (2555 : บทคัดยอ) คุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายได องคการบริหาร

สวนตําบลสําโรง อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลพบวา  1) กลุม

ตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายไดในภาพรวมและรายดานไมแตกตาง

กัน 2) กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายได ในภาพรวม ดานการ

ตอบสนองตอผูรับบริการ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความม่ันใจ แกผูรับบริการ ดานความ

เปนมืออาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในดานการติดตอสื่อสารแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และดานความเชื่อถือไววางใจไดไมแตกตางกัน 3) กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพ

ตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายไดในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 4) กลุม

ตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายไดในภาพรวมและรายดาน

ไมแตกตางกัน 5) กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายได 

ดานการติดตอสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนภาพรวมและดานอ่ืนๆ          

ไมแตกตางกัน 

 ผุสดี แสนเสนาะ. (2556). ไดศึกษาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บภาษีในองคการบริหารสวน

ตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความ

คิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ งานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลตะ

ปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพการ

ใหบริการงานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ

ประชาชนผูเสียภาษีขององคการบริหารสวนตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 282 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ งานจัดเก็บภาษีขององคการ

บริหารสวนตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .91 สถิติ 

ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี4ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ

คาที (T – Test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) โดยผลการวิจัย

พบวา 1) ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บ

ภาษีขององคการบริหารสวนตําบลตะปอน โดยรวมอยูในระดับสูง เรียงลําดับคาสูงสุดไปหาคาตํ่าสุด ดังนี้

ดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 2) การเปรียบเทียบ



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสมีา หนา 43 

 

ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลตะ

ปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน           

มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บภาษีในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลตะปอน           

ในดานข้ันตอนการใหบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
  

 การสํารวจในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา  รวมท้ังสํารวจสภาพปญหา  

อุปสรรคและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผูรับบริการใน 5 ดาน  คือ ดานกระบวนการข้ันตอน

การใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ

ดานคุณภาพการใหบริการ  ซ่ึงมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

 

3.1 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางของประชาชนผูมารับ

บริการท่ีไดรับแบบสอบถามท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว เพ่ือศึกษาระดับ

ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรเปาหมายสําหรับรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)  คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 10,071 คน 

จาก 15 หมูบาน ซ่ึงประกอบดวย  หมู 1 บานหนองไผ หมู 9 บานซับชุมพล หมู 2 บานโนนกราด หมู 

10 บานหนองหาน  หมู 3 บานหนองหญาขาว  หมู 11 บานหนองไผพัฒนา หมู 4 บานวะยาว หมู 12 

บานทรัพยสมบูรณ  หมู 5 บานลําบานใหม  หมู 13 บานคลองดินดํา หมู 6 บานมอดินแดง หมู 14 บาน

คลองยางพัฒนา  หมู 7 บานโศกรวก  หมู 15 บานโนนสระ และหมู 8 บานดงลําใย     
 

3.3 ขนาดของกลุมตัวอยางประชาชน 

 เนื่องจากประชากรท่ีศึกษามีจํานวนมาก  ดังนั้น  คณะผูสํารวจจึงใชวิธีการคํานวณขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane.1973 : 125โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนรอยละ 

0.05  ตามสูตร 
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สูตร     n      =    N 

                 1+N (e 2 

  n    = จํานวนกลุมตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N   = จํานวนประชากรหรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด 

  e    = คาความคลาดเคลื่อน (sampling error   

แทนคาในสูตร             10,071 

         1+  10,071 (0.05 2 
 

                      10,071 

                     26.18     
     

=       384.682  ≅   384 
 

 อยางไรก็ตามเพ่ือใหผลการศึกษาท่ีไดรับจากกลุมตัวอยางท่ีสุมมาสามารถใชอธิบาย 

กลุมประชากรเปาหมายไดอยางถูกตอง และเพ่ือเปนการเพ่ิมความเท่ียงตรงของขอสรุปท่ีจะไดรับ              

จากตัวอยาง  จึงจําเปนท่ีจะตองมีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปนเพ่ือจะไดเปนการกระจาย

กลุมตัวอยางใหครอบคลุมท่ัวท้ังเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนหนองหญาขาว และไมใหมีการกระจุก

ตัวอยูในเขตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งมากเกินไป 
 

3.4  วิธีการสุมตัวอยาง 

 การสุมตัวอยางในการศึกษานี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Stratified Random Sapling  

โดยแบงประชากรออกเปนพ้ืนท่ีตางๆ โดยในแตละหมูบานจะสุมตัวอยางประชาชนอยางเปนสัดสวน 

(Proportional  Random  Sampling  เพ่ือใหไดจํานวนกลุมตัวอย างครอบคลุมทุกหมูบาน รวมเปน 

384 คน  ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามหมูบาน 

ลําดับ หมูบาน ประชากร (คน) สัดสวน กลุมตัวอยาง (คน) 

1 หมู 1 บานหนองไผ 783 7.77 30 

2 หมู 2 บานโนนกราด 934 9.27 36 

3 หมู 3 บานหนองหญาขาว 887 8.81 34 

4 หมู 4 บานวะยาว 806 8.00 31 

5 หมู 5 บานลําบานใหม 752 7.47 29 

= 
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ลําดับ หมูบาน ประชากร (คน) สัดสวน กลุมตัวอยาง (คน) 

6 หมู 6 บานมอดินแดง 611 6.07 23 

7 หมู 7 บานโศกรวก 455 4.52 17 

8 หมู 8 บานดงลําใย 260 2.58 10 

9 หมู 9 บานซับชุมพล 733 7.28 28 

10 หมู 10 บานหนองหาน 925 9.18 35 

11 หมู 11 บานหนองไผพัฒนา 642 6.37 24 

12 หมู 12 บานทรัพยสมบูรณ 445 4.42 17 

13 หมู 13 บานคลองดินดํา 340 3.38 13 

14 หมู 14 บานคลองยางพัฒนา 792 7.86 30 

15 หมู 15 บานโนนสระสามัคคี 706 7.01 27 

รวม 10,071 100.00 384 

 หลังจากทําการกําหนดขนาดตัวอยางของแตละเขตพ้ืนท่ีไดแลว  ในการเก็บรวบรวมขอมูล  

จะสุมประชากรในแตละเขตพ้ืนท่ีโดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ท้ังนี้เพราะ

ประชากรมีจํานวนมากและมีเขตพ้ืนท่ีกวาง 

 

3.5  เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5.1 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

   (1)   การสรางเครื่องมือ เครื่องมือท่ี ใช ในการรวบรวมครั้งนี้  คณะผูสํ ารวจใช

แบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นํามาสรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมกับวัตถุประสงค โดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน คือ 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปดและปลายปด 

   ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการจําแนกตามสวนงาน

ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert  Scale)  และขอเสนอแนะเก่ียวกับจุดเดน 

ท่ีประทับใจและสิ่งท่ีควรปรับปรุง เปนคําถามปลายเปด จําแนกตามหนวยงานตางๆ ขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา 
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    ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด  

   (2)   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจะใชวิธีหาความเท่ียงตรง (Validity) ดวยการนํา

แบบสอบถามฉบับรางไปหาความเท่ียงตรงดานเนื้อหาและโครงสราง โดยเสนอตอท่ีปรึกษาโครงการและ

ผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสม

ถูกตองดานภาษา เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  (1) ขอมูลปฐมภู มิ  (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูล ท่ี ไดจากการตอบ

แบบสอบถามโดยการใชวิธีการสัมภาษณตามแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึน จํานวนท้ังสิ้น 384 คน เพ่ือ

ใหผลการศึกษามีความเท่ียงตรงในการสรุปผล ทีมผูสํารวจจะเดินแจกแบบสอบถามและรอเก็บคืน 

ถาผูตอบไมเขาใจหรืออานหนังสือไมออก หรืออานลําบาก ผูสํารวจก็จะอานใหฟง และกากบาท

เครื่องหมายในแบบสอบถาม ผูสํารวจจะเก็บขอมูลโดยการเขาพบตามบาน หรือท่ีสาธารณะจนได

ตัวอยางครบตามกลุมตัวอยาง 

  (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากเอกสาร ขอมูล

ทางสถิติท่ีรวบรวมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา และองคการบริหารสวนตําบล

หนองหญาขาว อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการดําเนินการดังนี้ 

  1. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงวิเคราะห

หาคาสถิติพ้ืนฐาน โดยการคํานวณหาอัตราสวนรอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) 

คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัด

คาเฉลี่ยและการกระจายของขอมูล และนําเสนอในรูปตาราง พรอมกับการพรรณนาประกอบเพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล หนองหญาขาว 

แลวแปลความหมายโดยใชเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 100-103) 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  แปลความหมายวา มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  แปลความหมายวา มาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  แปลความหมายวา ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  แปลความหมายวา นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  แปลความหมายวา นอยท่ีสุด 
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  2. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองหญาขาว นั้น คณะผูสํารวจไดกําหนดเกณฑในการคํานวณคาคะแนนรอยละ โดย

คิดจากคาคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการใหบริการท่ีไดจากกลุมตัวอยางประชาชนในแตละ

ดานและนําคาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมาเทียบหาคารอยละจากคะแนนเต็มของแตละดานเพ่ือจัดระดับของ

ความพึงพอใจได ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  3.2   แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 
 

คะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คะแนน 

มากกวา 4.75 มากกวารอยละ  95 ข้ึนไป 10 

ไมเกิน 4.75 ไมเกินรอยละ  95 9 

ไมเกิน 4.50 ไมเกินรอยละ  90 8 

ไมเกิน 4.25 ไมเกินรอยละ  85 7 

ไมเกิน 4.00 ไมเกินรอยละ  80 6 

ไมเกิน 3.75 ไมเกินรอยละ  75 5 

ไมเกิน 3.50 ไมเกินรอยละ  70 4 

ไมเกิน 3.25 ไมเกินรอยละ  65 3 

ไมเกิน 3.00 ไมเกินรอยละ  60 2 

ไมเกิน 2.75 ไมเกินรอยละ  55 1 

ต่ํากวา 2.50 นอยกวารอยละ  50 0 

  

 สําหรับขอมูลท่ีไดจากคําถามปลายเปดไดทําการรวบรวมขอมูลท้ังหมด และดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลดวยการจัดจําแนกประเภทขอความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันใหอยูใน

รูปแบบเดียวกัน จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลและนําเสนอในรูปของความเรียง 

 

 



 

 

 

 

ผลการศึผลการศึกษากษา  

บทที่ บทที่ 44  
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ผลการศึกษาผลการศึกษา  
  

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  X   แทน  คะแนนเฉลี่ย  (Mean) 
  S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้  คณะผู้ส ารวจได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามข้ันตอนต่างๆ โดยรายงานผล
การศึกษาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  ดังนี้ 
  4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
  4.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมาของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
  4.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
  4.4 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
  4.5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
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4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 4.1.1 เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 384 คน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 62.76 
เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 37.24  รายละเอียดแสดงดังแผนภาพ 

 
แผนภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 4.1.2 ระดับอายุ 
  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 384 คน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ  
31.25 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.86 มีอายุระหว่าง 31-40 
ปคีิดเป็นร้อยละ 24.74 และร้อยละ 16.15 มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 
 

 
 อายุระหว่าง 20 - 30 ปี อายุระหว่าง 31 - 40 ปี อายุระหว่าง 41 - 50 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป 

  จ านวน 62 95 107 120 

  ร้อยละ 16.15 24.74 27.86 31.25 

แผนภูมิที่  4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับอายุ 

ชาย 143 คน 
37.24% หญิง 241 คน 

62.76% 
 

31.25 % 

120 

27.86% 

107 

16.15 % 

62 

24.74 % 

95 
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4.1.3 ระดับการศึกษา 

  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 384 คน  ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.56  ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา รองลงมาส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 25.26 
ส าเร็จการศึกษาในระดับต่ ากว่าประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.53 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
คิดเป็นร้อยละ 15.63  และส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 13.63 ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงดังแผนภาพ 

 
 

 
 

 

 

 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุปริญญา 50 คน 
13.63 % 

 

ประถมศึกษา 97 คน 
25.26 % 

 

ปริญญาตรี 60 คน 
15.63 % 

มัธยมศึกษา 102 คน 
26.56 % 

 

ต่ ากวา่ประถมศึกษา 75 คน 
19.53 % 
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 4.1.4 อาชีพ 

  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 384 คน  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.04 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  คิดเป็นร้อยละ  23.44 ประกอบ
อาชีพพนักงานรับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ 21.88 ประกอบอาชีพรับราชการพนักงานของรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 
13.02 ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 10.42 และร้อยละ 5.21 เป็นนักเรียน ตามล าดับ 
รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

 

 

 เกษตรกรรม รับจ้าง พนักงานบริษัท ค้าขาย 
รับราชการ 

พนักงานของรัฐ 
นักเรียน 

  จ านวน 100 84 90 40 50 20 

  ร้อยละ 26.04 21.88 23.44 10.42 13.02 5.21 

แผนภูมิที่  4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

 

 

 

100 

26.04 % 

84 

21.88% 

90 

23.44% 

40 

10.42% 

50 

13.02 % 

20 

5.21% 
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4.1.5 ระดับรายได้ 
 

  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 384 คน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 28.91  
มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001– 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001-6,000 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 27.34 มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.18 และร้อยละ 20.57  
มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,001-4,000 บาท รายละเอียดแสดงดังแผนภูม ิ
 

 

 2,001-4,000 บาท 4,001-6,000 บาท 6,001-8,000 บาท 8,001-10,000 บาท 

  จ านวน 79 105.00 111.00 89.00 

  ร้อยละ 20.57 27.34 28.91 23.18 

แผนภูมทิี ่ 4.3  แสดงจ านวนและรอ้ยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับรายได้ 

 

 
 

 

 

79 

105 

27.34 % 28.91 % 

89 

23.18 % 

111 

20.57 % 
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4.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
 4.2.1 จ านวนครั้งที่มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 384 คน  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.67  
มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 1-2 ครั้งใน 1 รอบปี รองลงมาเคย
มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 3-4 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ 
22.92 เคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 5-6 ครั้งใน 1 รอบปี 
คิดเป็นร้อยละ 18.49  และร้อยละ 16.93 เคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหญ้าขาว 7-8 ครั้งใน 1 รอบปี รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

 

 1 – 2 คร้ัง 3 – 4 คร้ัง 5 – 6 คร้ัง 7 – 8 คร้ัง 

  จ านวน 160 88 71 65 

  ร้อยละ 41.67 22.92 18.49 16.93 

แผนภูมิที่  4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนครั้ง            
  ทีม่าติดต่อขอรับบริการ  
 

41.67 % 

88 

22.92 % 

71 

18.49 % 

65 

16.93 % 

160 
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 4.2.2   ส่วนงานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 

  ผลการส ารวจกลุม่ตัวอย่างประชาชน จ านวน  384 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.16 มา
ติดต่อขอรับบริการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองลงมาได้เข้ามาติดต่อขอรับบริการกองคลัง 
คิดเป็นร้อยละ 26.04  มาติดต่อขอรับบริการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 20.05 
และมาติดต่อขอรับบรกิารกองช่าง คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 
 

 

 
ส านักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม 

  จ านวน 135 100 72 77 

  ร้อยละ 35.16 26.04 18.75 20.05 

แผนภูมิที่  4.5   แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามส่วนงาน 
  ที่มาติดต่อขอรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

135 

32.16 % 

100 

26.04 % 

72 

18.75 % 20.05 % 

80 
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 4.2.3 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน  384 คน พบว่า ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากการบอกเล่าจากผู้น าชุมชน  รองลงมารับทราบขอ้มูลข่าวสารจากการติดประกาศต่างๆ และ
เสียงตามสาย ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 
 

ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทาง     
    การรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 

ติดประกาศต่างๆ 120 28.64 
การบอกเล่าจากผู้น าชุมชน 189 45.11 
เสียงตามสาย 110 26.25 
รวม 419 100.00 

หมายเหตุ : ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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 4.2.4 งานที่ได้ด าเนินการและได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวทีก่ลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานที่ได้ด าเนินการและได้รับ
การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าส่วนใหญ่รอ้ยละ 18.23 มาติดต่อขอรับบริการงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
รองลงมาเข้ามาติดต่อขอรับบริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คิดเป็นร้อยละ 16.15 มาติดต่อขอรับบริการ
งานด้านช าระภาษี  คิดเป็นร้อยละ 15.36 มาติดต่อขอรับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
คิดเป็นร้อยละ 14.32 มาติดต่อขอรับบริการงานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 13.02 
มาติดต่อขอรับบริการงานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  คิดเป็นร้อยละ 12.50 และมาติดต่อขอรับบริการ
งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ 10.42 รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ   

 

 

 

 
งานสวัสดิการ
และพัฒนา

ชุมชน 

งานป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

งานรักษา
ความสะอาด
ในท่ีสาธารณะ 

งานด้าน
ช าระภาษี 

งานซ่อมแซม
บ ารุงรักษา

ไฟฟ้า 

งาน 
ขออนุญาต 

ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

งานศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก 

  จ านวน 70 55 50 59 40 48 62 

  ร้อยละ 18.23 14.32 13.02 15.36 10.42 12.50 16.15 

แผนภูมิที ่ 4.6 แสดงกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนที่มาติดต่อขอรับบริการงานที่ได้ด าเนินการและ
ได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

 

18.23 % 

70 

14.32 % 

55 

13.02% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
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59 
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40 
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48 
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4.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
 

 4.3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมและรายด้าน 

ตารางที่ 4.2   แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ 
 การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.61 96.47 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.65 96.35 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.66 96.54 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 0.60 96.41 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.62 96.30 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.63 96.41 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากทีสุ่ด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  
96.54  รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 96.47  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ระดับความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ  96.41  ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  
96.35  และด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
96.30   ตามล าดับ 
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 4.3.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการจ าแนกตามส่วนงาน 
4.3.2.1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบรกิารที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ าแนกเป็นรายด้าน 

และภาพรวม 
  

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.60 96.40 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.65 96.18 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.68 96.57 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.66 95.97 มากทีสุ่ด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 0.50 96.29 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 0.62 96.25 มากที่สุด 
  

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด    
3 อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.83 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ 1) ด้าน
ช่องทางการให้บริการ 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามล าดับ 
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4.3.2.2 กองคลัง  
ตารางที ่4.4  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองคลัง  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

 คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.81 0.63 96.17 มากทีสุ่ด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 0.61 95.95 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.69 96.41 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.54 96.56 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 0.58 96.22 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.61 96.30 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมของกองคลัง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ  ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ 1) ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับ 

 

4.3.2.3 กองช่าง  
ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองช่าง  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.81 0.62 96.20 มากทีสุ่ด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.61 96.31 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.61 96.65 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.62 96.07 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 0.78 96.04 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 0.63 96.25 มากที่สุด 
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมของกองช่าง  อยู่ในระดับ “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด    
3  อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ ด้านช่องทาง
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 
ตามล าดับ 

 

4.3.2.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทีมี่ต่อ 
  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.58 96.47 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.64 96.66 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.82 0.70 96.36 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.68 96.17 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.63 96.32 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.65 96.37 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
คือ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
2) ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามล าดับ 
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 4.3.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้าขาวที่ได้ด าเนินการและได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล จ าแนกตามงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ได้ด าเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลัก             
ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวทีส่ าคัญได้แก ่
   1)  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   2)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3)  งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
   4)  งานด้านช าระภาษี 
   5)  งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 
   6)  งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
   7)  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  โดยผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
  1)  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 

ตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจและระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ 
         งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  

จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
   

 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.52 96.92 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.72 96.40 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.69 96.61 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.63 96.22 มากท่ีสุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.83 0.62 96.51 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.83 0.63 96.52 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ 
“มากท่ีสุด”  
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เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  
อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  คือ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ตามล าดับ 

  2)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตารางที่ 4.8   แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ 
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  

 จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.63 96.66 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.64 96.40 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.85 0.57 97.08 มากทีสุ่ด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.55 96.65 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.84 0.59 96.78 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.84 0.60 96.72 มากที่สุด 
 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดบั“มากท่ีสุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  

3  อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเทา่กับ 4.85 รองลงมาคือ ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คือ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ 2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 
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3)  งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
ตารางที่ 4.9   แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ 
   งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  

 จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.66 96.54 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 0.71 95.95 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.82 0.69 96.34 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.79 0.68 95.69 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.79 0.67 95.74 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 0.68 96.15 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่ างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการ            

งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
ตามล าดับ 
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4)  งานด้านช าระภาษี 
ตารางที่ 4.10  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ 
    งานด้านช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว จ าแนกเป็น 

  รายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. รอ้ยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.59 96.93 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.65 96.58 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.60 96.67 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.85 0.54 97.04 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.56 96.41 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.84 0.59 96.79 มากทีสุ่ด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
ช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  คือ 1) ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ตามล าดับ 
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5)  งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 
ตารางที่ 4.11  แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ
    งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว   
    จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. รอ้ยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.61 96.28 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.70 96.20 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.66 96.31 มากทีสุ่ด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.53 96.65 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 0.63 96.11 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.63 96.29 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงาน
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ตามล าดับ 
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6)  งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
ตารางที่ 4.12  แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ
    งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  
    จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.57 96.67 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.61 96.30 มากทีสุ่ด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.66 96.63 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.57 96.66 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.59 96.47 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.83 0.60 96.56 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84  รองลงมา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 คือ 1) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และมีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 4.82 คือ 1) ด้านคุณภาพการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ตามล าดับ 
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7)  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตารางที่ 4.13  แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ
     งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว   

   จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บรกิาร 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.80 0.73 95.91 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.85 0.63 96.92 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.71 96.29 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 0.61 96.82 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.62 96.47 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.67 96.37 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85  รองลงมาคือ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามล าดับ 
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 4.3.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้าขาว จ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละส่วนงาน 

4.3.4.1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตารางที่ 4.14  แสดงคา่เฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
   คุณภาพการให้บริการของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   จ าแนกเป็นรายข้อ 

 และภาพรวม 
  

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 4.80 0.85 96.05 มากทีสุ่ด 
2. มีการแนะน าขั้นตอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสม
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการทีเ่หมาะสม 4.80 0.78 96.09 มากที่สุด 
5. แบบฟอร์มและค าร้องต่างๆมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.79 0.76 95.86 มากที่สุด 
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/ค าร้องต่างๆ ชัดเจน 4.82 0.56 96.32 มากที่สุด 
7. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.88 0.38 97.54 มากท่ีสุด 
8. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

4.81 0.43 96.27 มากท่ีสุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.80 0.57 96.00 มากท่ีสุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรือการติด
ประกาศต่างๆ 

4.80 0.43 96.00 มากที่สุด 

4. เว็บไซต์ หรือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.78 0.69 95.64 มากที่สุด 
5. ระบบเสียงตามสาย 4.73 0.45 94.55 มากที่สุด 
6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.79 0.78 95.73 มากที่สุด 
7. ระบบโทรศัพท์ 
 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของส านักปลัดองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล   

4.92 0.48 98.42 มากท่ีสุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหา  
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.90 0.46 97.94 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการด้วยสุภาพความเรียบร้อย 4.83 0.67 96.67 มากทีสุ่ด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.86 0.68 97.14 มากทีสุ่ด 

4. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.78 0.69 95.64 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.86 0.72 97.11 มากที่สุด 

6. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเทา่เทียมกัน 

4.76 0.82 95.17 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.76 0.67 95.24 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4.80 0.70 96.00 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 
     4.1  ที่นั่งพักรอรับบริการ 4.83 0.74 96.58 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

4.2  บริการน้ าดื่ม 4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 
4.3  หนังสือพิมพ์ 4.84 0.67 96.7 มากทีสุ่ด 

     4.4  ห้องน้ า 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
5. มี เครื่องมือ/อุปกรณ์ /ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.80 0.57 96.00 มากที่สุด 

6. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.79 0.78 95.73 มากทีสุ่ด 
7. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่ 4.81 0.43 96.27 มากท่ีสุด 
8. ความพึงพอใจที่มีตอ่การให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกโดยรวมของส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

4.73 0.78 94.61 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.89 0.35 97.86 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องของงานที่ให้บริการ 4.73 0.45 94.55 มากที่สุด 
3. ความรวดเร็วของการให้บริการ 4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 
4. ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ 4.80 0.73 96.09 มากที่สุด 
5. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.82 0.64 96.43 มากที่สุด 
6. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 4.83 0.53 96.67 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การบริการโดยรวมของส านักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล   

4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 

ภาพรวมการใหบ้ริการของส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

4.81 0.62 96.25 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดยรวมของส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล   โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.92 รองลงมา คือ มีการแนะน าขั้นตอนที่
หลากหลาย มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า  
การตอบข้อซักถามปัญหา ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.90 ตามล าดับ 

 
4.3.4.2 กองคลัง  

ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
   คุณภาพการให้บริการของกองคลัง  จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
  

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 4.91 0.57 98.16 มากทีสุ่ด 
2. มีการแนะน าขั้นตอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสม 
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.77 0.42 95.40 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.93 0.26 98.57 มากทีสุ่ด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.78 0.69 95.64 มากที่สุด 

5. แบบฟอร์มและค าร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.76 0.89 95.28 มากที่สุด 
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/ค าร้องต่างๆชัดเจน 4.80 0.57 96.00 มากที่สุด 
7. ให้บริการด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง 4.76 0.78 95.17 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของกองคลัง   

4.76 0.82 95.17 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.92 0.39 98.33 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.81 0.43 96.27 มากทีสุ่ด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรือการติด
ประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ  เช่น 
ประกาศข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน 

4.72 0.45 94.46 มากท่ีสุด 

4. เว็บไซต์ หรือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.84 0.67 96.73 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

5. ระบบเสียงตามสาย 4.74 0.78 94.71 มากที่สุด 
6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ในการลงชุมชน 4.82 0.69 96.32 มากที่สุด 
7. ระบบโทรศัพทใ์นกาติดต่อประสานงาน 4.72 0.74 94.48 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการด้านช่องทาง
การให้บริการของกองคลัง 

4.82 0.74 96.32 มากทีสุ่ด 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหา 
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน ให้ค าแนะน า ช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อยมีความเป็น
กันเองกบัประชาชนที่มารับบริการ 

4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ  กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.75 0.73 95.06 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.84 0.67 96.84 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มีน้ าใจ  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 4.82 0.80 96.32 มากที่สุด 
7. การให้เกยีรติและการให้ความส าคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน  ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.68 0.85 93.68 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.87 0.73 97.30 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการของกองคลัง   

4.91 0.60 98.20 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ 4.91 0.42 98.21 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

การเดินทางไปรับบริการ 
2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่  
การให้บริการเห็นง่าย 

4.74 0.60 94.79 มากที่สุด 

3. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.79 0.55 95.73 มากทีสุ่ด 
4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
   4.1  ที่นั่งพักรอรับบริการ 4.85 0.36 96.92 มากท่ีสุด 
   4.2  บริการน้ าดื่ม 4.89 0.47 97.85 มากที่สุด 
   4.3  หนังสือพิมพ์ 4.77 0.42 95.38 มากที่สุด 
   4.4  ห้องน้ า 4.81 0.43 96.27 มากทีสุ่ด 
5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ ข้อมูล
สารสนเทศ 

4.90 0.61 98.10 มากที่สุด 

6. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.77 0.71 95.29 มากที่สุด 
7. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่
ให้บริการ 

4.83 0.60 96.54 มากที่สุด 

8. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.86 0.58 97.26 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของกองคลัง 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.77 0.42 95.40 มากที่สุด 
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.83 0.53 96.58 มากที่สุด 
3. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 4.82 0.72 96.36 มากท่ีสุด 
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.79 0.55 95.7 มากท่ีสุด 
5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของกองคลัง 

4.79 0.58 95.89 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของกองคลัง 4.82 0.61 96.30 มากทีสุ่ด 
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมของกองคลัง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.93 รองลงมาคือ  
มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 คือ 1) มีการ
จดัระบบการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 2) สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทาง
ไปรับบริการ 3) ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของ 
กองคลัง ตามล าดับ 

 

4.3.4.3 กองช่าง  
ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
   คุณภาพการให้บริการของกองช่าง  จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
  

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ     
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก มีความคล ่องตัว 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.80 0.78 96.09 มากท่ีสุด 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงแนะน าขั้นตอน 
การให้บริการ 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอนการให้บริการเท่าเทียมกัน 4.83 0.55 96.55 มากที่สุด 
5. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาการใหบ้ริการมีความเหมาะสมตรงต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.80 0.85 96.05 มากทีสุ่ด 

7. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการของกองช่าง 

4.86 0.57 97.22 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.81 0.57 96.16 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.80 0.67 95.95 มากที่สุด 
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น  
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับความ
คิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

4.76 0.54 95.20 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ในการให้บริการ 

4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 

5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและ 
รับแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 

4.82 0.66 96.43 มากทีสุ่ด 

6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.90 0.58 98.08 มากที่สุด 
7. ระบบโทรศัพท์ 4.84 0.67 96.84 มากทีสุ่ด 
8. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการของกองช่าง 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.93 0.26 98.57 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.82 0.71 96.32 มากที่สุด 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.81 0.63 96.12 มากท่ีสุด 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น 
การตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า  
ชว่ยแก้ปัญหาได้ 

4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.85 0.45 96.90 มากท่ีสุด 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.79 0.73 95.89 มากทีสุ่ด 

7. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการของกองช่าง 

4.86 0.63 97.24 มากทีสุ่ด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานทีใ่ห้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.80 0.77 96.05 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่  
การให้บริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ 

4.73 0.45 94.55 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

3. อาคารและสถานที่ให้บริการมีความสะอาด 
สะดวกสบายและสวยงาม  

4.78 0.77 95.62 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
   4.1 ที่นัง่พักรอรับบริการที่เพียงพอและสะดวก 4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 
   4.2 มีน้ าดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชน 
ที่มารับบริการ  

4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 

   4.3 มีสื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ เช่น 
หนังสืออ่านเล่น หรือ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 

4.83 0.53 96.67 มากที่สุด 

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.90 0.58 98.08 มากที่สุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ ข้อมูล
สารสนเทศ ส าหรับผู้รับบริการมีความเพียงพอ 

4.92 0.48 98.42 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมีความปลอดภัยสะดวกและเพียงพอ 4.91 0.57 98.16 มากท่ีสุด 
8.  สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
9. มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4.72 0.87 94.47 มากที่สุด 
10. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บรกิาร 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของกองช่าง 

4.75 0.44 94.91 มากทีสุ่ด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.82 0.71 96.32 มากที่สุด 
2. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.79 0.78 95.73 มากที่สุด 
3. ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 4.80 0.85 96.05 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจที่มต่ีอการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของกองช่าง 

4.80 0.77 96.05 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของกองช่าง 4.81 0.63 96.25 มากที่สดุ 
 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมของกองช่าง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 
อันดับแรก คือ ความสุภาพ กิรยิามารยาทเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.93 รองลงมา
คือ มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ ข้อมูลสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการมีความ
เพียงพอ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และสถานที่จอดรถมีความปลอดภัยสะดวกสบายและเพียงพอ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.91 ตามล าดับ 

 

4.3.4.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ตารางที่ 4.17  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องาน 
    คุณภาพการให้บริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ 
มีความคล่องตัว 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

2. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.82 0.39 96.36 มากที่สุด 
3. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม 4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 
4. แบบฟอร์มค าร้องต่างๆมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.82 0.56 96.32 มากที่สุด 
5. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/ค าร้องต่างๆชัดเจน 4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 
6. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการเท่า
เทียมกัน 

4.82 0.66 96.43 มากทีสุ่ด 

7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.83 0.55 96.55 มากทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน -หลัง 4.93 0.46 98.57 มากที่สุด 
2. มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ 
มีความคล่องตัว 

4.76 0.72 95.22 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.84 0.60 96.73 มากที่สุด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม 4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 
5. แบบฟอร์มค าร้องต่างๆมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.83 0.55 96.55 มากที่สุด 
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6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/ค าร้องต่างๆชัดเจน 4.74 0.91 94.74 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหนา้ที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหา
ข้อสงสัยอธิบายได้ชัดเจน 

4.83 0.67 96.67 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.86 0.66 97.14 มากทีสุ่ด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.83 0.55 96.55 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย 4.84 0.69 96.84 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.92 0.48 98.42 มากทีสุ่ด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการเท่าเทียมกัน 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ  

4.72 0.87 94.47 มากทีสุ่ด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ 
การเดินทางไปรับบริการ 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย 

4.74 0.91 94.74 มากที่สุด 

3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4.84 0.69 96.84 มากที่สุด 
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4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บรกิาร  
อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 
     4.1  ที่นั่งพักรอรับบริการ 4.76 0.54 95.26 มากที่สุด 

4.2  บริการน้ าดื่ม 4.76 0.54 95.26 มากที่สุด 
4.3  หนังสือพิมพ์ 4.85 0.46 96.99 มากที่สุด 

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมลูสารสนเทศ 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

6. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 
7. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่
ให้บริการ 

4.80 0.80 96.05 มากทีสุ่ด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ ์/คู่มือเอกสารให้ความรู ้ 4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจที่มต่ีอการให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.75 0.80 94.91 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 
2. ความถูกตอ้งของงานที่ให้บริการ 4.74 0.60 94.79 มากที่สุด 
3. ความรวดเร็วของการให้บริการ 4.88 0.44 97.53 มากที่สุด 
4. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.84 0.67 96.84 มากที่สุด 
5. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.82 0.80 96.32 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.82 0.65 96.37 มากที่สุด 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน -หลัง  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.93 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.92 และมีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91   ตามล าดับ 
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 4.3.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหญ้าขาว ที่ได้ด าเนินการและได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ าแนกตามงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวได้ด าเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวที่ส าคัญได้แก่ 
 1)  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 2)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3)  งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
 4)  งานด้านช าระภาษี 
 5)  งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 
 6)  งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 7)  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 โดยผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
  1)  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
ตารางที ่4.18  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   

   งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  
  จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน -หลัง 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
2. มีการแนะน าขั้นตอนที่หลากหลาย มีความ
เหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.96 0.42 99.10 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน า
ขั้นตอนในการบริการ 

4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 

4. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 
5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.84 0.67 96.84 มากที่สุด 
6. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
 

4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 
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7. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการเท่า
เทียมกัน 

4.76 0.54 95.20 มากทีสุ่ด 

8. แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.90 0.46 97.94 มากที่สุด 
9. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/ค าร้องต่างๆชัดเจน 4.79 0.55 95.73 มากทีสุ่ด 
10. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน 

4.88 0.44 97.53 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับ
ความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

4.91 0.60 98.20 มากที่สุด 

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการ
ให้บริการ 

4.87 0.73 97.30 มากที่สุด 

5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรับ
แจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 

4.72 0.87 94.47 มากทีสุ่ด 

6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.73 0.78 94.61 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการของงานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 

4.80 0.67 96.00 มากที่สุด 

ดา้นเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหา
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.68 0.85 93.68 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.87 0.73 97.30 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 
 

4.91 0.60 98.20 มากท่ีสุด 
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4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ  
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.82 0.83 96.40 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.84 0.67 96.84 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.82 0.80 96.32 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.88 0.44 97.53 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.87 0.73 97.30 มากท่ีสุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 

4.90 0.46 97.94 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการของงานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน 

4.73 0.78 94.61 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ 
การเดินทางไปรับบริการ 

4.89 0.36 97.81 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ 

4.78 0.56 95.62 มากที่สุด 

3. สถานที่ใหบ้ริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4.77 0.72 95.34 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 

4.1  ที่นั่งพักรอรับบริการที่เพียงพอและ
สะดวกสบาย 4.90 0.58 98.08 มากที่สุด 

   4.2  มีน้ าดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนที่มา
รับบริการ  

4.82 0.54 96.44 มากที่สุด 
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   4.3  มีสื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ 
เชน่ หนังสืออ่านเล่น หรือ หนังสือพิมพ์ หรือ 
โทรทัศน์ 

4.78 0.77 95.62 มากที่สุด 

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง
ได้สะดวก 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการมี
ความเพียงพอ 

4.84 0.69 96.84 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและ
เพียงพอ 

4.75 0.80 94.91 มากที่สุด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
9. มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4.78 0.69 95.64 มากที่สุด 
10. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของงานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 

4.80 0.65 95.95 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.93 0.26 98.57 มากท่ีสุด 
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.78 0.69 95.64 มากทีสุ่ด 
3. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.85 0.57 96.92 มากที่สุด 
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.80 0.57 96.00 มากที่สุด 
5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
6. มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4.76 0.82 95.17 มากที่สุด 

7. มีการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น 
ให้มีรายได้ 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

8. มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวัตถุประสงค์
ทางเศรษฐกิจ เช่น เพ่ือการประกอบอาชีพและเพ่ิม
รายได ้เป็นต้น 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 
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9. มีการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสตรีให้มีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

4.80 0.65 95.95 มากที่สุด 

10. มีการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนให้
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

4.92 0.39 98.33 มากที่สุด 

11. มีการสนับสนุนกิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  
และสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพ แจกจ่ายผ้าห่มกัน
หนาว 

4.84 0.67 96.84 มากที่สุด 

12. มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสงเคราะห์ผู้พิการ 
เช่นอปุกรณช์่วยเหลือผู้พิการ อบรมอาชีพ 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

13. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
โทษภัยของยาเสพติด 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 

14. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

4.89 0.35 97.86 มากท่ีสุด 

15. ส่งเสริมประเพณีอันดีงามและกิจกรรมทาง
ศาสนา 

4.80 0.57 96.00 มากที่สุด 

16. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ
การให้บริการของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการงานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 

4.83 0.63 96.52 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับ  
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ มีการแนะน าขั้นตอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.96 รองลงมาคือ ความโปร่งใสในการให้บริการ   มีค่าเฉลี่ย 4.93 และมีการสนับสนุน 
การจัดตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.92 
ตามล าดับ 
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2)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ตารางที่ 4.19  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดบัความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  

  จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 4.90 0.44 98.05 มากที่สุด 
2. มีการแนะน าขั้นตอนที่หลากหลาย  
มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.89 0.64 97.89 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.86 0.54 97.20 มากที่สุด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อ 
ความตอ้งการของผู้รับบริการ 

4.91 0.28 98.22 มากที่สุด 

5. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการเท่า
เทียมกัน 

4.82 0.67 96.32 มากที่สุด 

6. แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.80 0.73 96.09 มากที่สุด 
7. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/ค าร้องต่างๆชัดเจน 4.78 0.58 95.63 มากทีสุ่ด 
8.  มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 
9. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  อุทกภัย 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
10. การจัดเตรียมความพร้อม ด้านวัสดุ อุปกรณ์  
เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากร 

4.84 0.67 96.73 มากที่สุด 

11. การควบคุมก ากับดูแลป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 4.84 0.68 96.77 มากทีสุ่ด 
12. การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS  
ตลอด  24  ชั่วโมง 

4.80 0.65 95.95 มากท่ีสุด 

13. การส ารวจความเสียหายและความต้องการ 
ด้านต่าง ๆ จัดท าบัญชีผู้ประสบภัย 

4.82 0.83 96.40 มากท่ีสุด 

14. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แจ้งข่าว  เฝ้าระวังและ
เตือนภัย 
 

4.81 0.74 96.13 มากที่สุด 
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15. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการโดยรวม 
ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4.84 0.69 96.76 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.75 0.73 95.06 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.89 0.47 97.85 มากท่ีสุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรือการติด
ประกาศ 

4.82 0.72 96.42 มากที่สุด 

4. ระบบเสียงตามสาย 4.85 0.57 96.92 มากที่สุด 
5. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 
6. ระบบโทรศัพท์ 4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

4.82 0.80 96.32 มากทีสุ่ด 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถาม ปัญหา
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.87 0.38 97.37 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น  
ในการให้บริการ 

4.82 0.58 96.32 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ  
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.75 0.87 95.00 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.89 0.47 97.85 มากท่ีสุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.87 0.66 97.37 มากทีสุ่ด 

7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.87 0.59 97.50 มากทีสุ่ด 
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8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รบัสินบน ไมห่าประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.79 0.63 95.86 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

4.89 0.57 97.82 มากทีสุ่ด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ 
การเดินทางไปรับบริการ 

4.92 0.39 98.33 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย 

4.79 0.55 95.73 มากทีสุ่ด 

3. สถานที่ใหบ้ริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4.82 0.54 96.44 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่าง
เหมาะสมเกี่ยวกับ 
     4.1  ที่นั่งพักรอรับบริการ 4.86 0.35 97.23 มากทีสุ่ด 

4.2  บริการน้ าดื่ม 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
4.3  หนังสือพิมพ์ 4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

     4.4  ห้องน้ า 4.80 0.84 95.96 มากที่สุด 
5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

4.82 0.81 96.32 มากทีสุ่ด 

6. มีการงานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม
และอ านวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและ
ระงับสาธารณภัยต่าง ๆ 

4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 

7. มีการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินงานส าหรับการให้บริการ 
 

4.82 0.81 96.32 มากที่สุด 
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8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกโดยรวมของงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

4.89 0.47 97.85 มากทีสุ่ด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.80 0.65 95.95 มากที่สุด 
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.91 0.49 98.16 มากที่สุด 
3. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 4.80 0.84 95.96 มากท่ีสุด 
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.93 0.26 98.57 มากทีสุ่ด 
5. ไดร้ับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 4.83 0.53 96.58 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการโดยรวมของงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

4.77 0.77 95.48 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

4.84 0.60 96.72 มากทีสุ่ด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับ
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  
อันดับแรก คือ ได้รับบริการตรงตามความต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.93 รองลงมาคือ 
สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 คือ  1) ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 2) เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบ 
ข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 3)  มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการ ตามล าดับ 
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  3) งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
ตารางที่ 4.20  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บรกิาร   

งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  
จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
มีความคล่องตัว 

4.90 0.46 97.94 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนในการชี้แจงแนะน าข้ันตอนในการ
ให้บริการ 

4.70 0.89 93.95 มากที่สุด 

4. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 
5. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.73 1.01 94.61 มากที่สุด 

6. มีการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
สาธารณประโยชน์ 

4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 

7. มีดูแลรักษาสภาพ และความสะอาดเรียบร้อย
บริเวณท่ีสาธารณประโยชน์ 

4.82 0.83 96.40 มากทีสุ่ด 

8. มีการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน 
และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4.85 0.57 96.92 มากที่สุด 

9. มีการบ ารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา  
การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะให้สะอาด 
พร้อมใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ 

4.87 0.73 97.30 มากท่ีสุด 

10. มกีารรกัษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเขตพ้ืนที่ภายใน อบต. 

4.89 0.53 97.75 มากที่สุด 

11. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการของงานรักษาความสะอาด 
ในที่สาธารณะ 
 

4.74 0.91 94.74 มากทีสุ่ด 
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ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.72 0.87 94.47 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.73 0.78 94.61 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ 
หรือการติดประกาศ 

4.77 0.72 95.34 มากที่สุด 

4. ระบบเสียงตามสาย 4.80 0.77 96.05 มากที่สุด 
5. ระบบโทรศัพท์ 4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการของงานรักษาความสะอาด 
ในที่สาธารณะ 

4.89 0.47 97.85 มากที่สุด 

ดา้นเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. ความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

4.84 0.69 96.76 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.86 0.68 97.14 มากที่สุด 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าช่วย
แก้ปัญหาได้ 

4.80 0.78 95.90 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.85 0.36 96.92 มากทีสุ่ด 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รบั
สินบน ไมห่าประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที/่ 
บุคลากรผู้ให้บริการของงานด้านการรักษา 
ความสะอาดในที่สาธารณะ 
 

4.70 0.89 93.95 มากที่สุด 
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดหาถังขยะเพ่ือ
ใช้ในชุมชน 

4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 

2. มีรถเก็บขยะครอบคลุมการใช้งานทันสมัย 4.66 1.02 93.26 มากที่สุด 
3. มีสื่อประชาสัมพันธ/์คู่มือเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับ
การอุปกรณ์การใช้ในการรักษาความสะอาด 

4.83 0.64 96.53 มากที่สุด 

4. มีสถานทีท่ าลายขยะอย่างถูกสุขลักษณะ. 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
5. มีการให้รณรงค์ให้ทิ้งขยะเป็นที่รักษาความสะอาด 4.68 0.85 93.68 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกของงานด้านการรักษาความสะอาด 
ในที่สาธารณะ 

4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 

ดา้นคุณภาพการให้บริการ 
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
2. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 
3. ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของงานด้านการรักษาความสะอาด 
ในที่สาธารณะ 

4.80 0.84 95.96 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการงานรักษาความสะอาด 
ในที่สาธารณะ 

4.81 0.68 96.15 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  
อันดับแรก คือ  มีการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันสาธารณประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91  รองลงมา
คือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีความคล่องตัว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.89 คือ 1) ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการของงานรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ  2) มีการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขตพ้ืนที่ภายใน อบต.
ตามล าดับ 
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  4) งานด้านช าระภาษี 
 

ตารางที่ 4.21  แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการงานด้าน 
    ช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 4.90 0.44 98.05 มากที่สุด 
2. มีการแนะน าขั้นตอนที่หลากหลายมีความเหมาะสม  
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.89 0.64 97.89 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.86 0.54 97.20 มากท่ีสุด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรง 
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

4.91 0.28 98.22 มากที่สุด 

5. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ  
(เรียงตามล าดับ ก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

4.82 0.67 96.32 มากที่สุด 

6. แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.80 0.73 96.09 มากที่สุด 
7. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.78 0.58 95.63 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจที่มต่ีอการให้บริการด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการของงานด้านช าระภาษี 

4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.94 0.24 98.81 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.84 0.67 96.73 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรือ 
การติดประกาศ 

4.84 0.68 96.77 มากทีสุ่ด 

4. ระบบเสียงตามสาย 4.80 0.65 95.95 มากที่สุด 
5. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.82 0.83 96.40 มากท่ีสุด 
6. ระบบโทรศัพท์ 4.81 0.74 96.13 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการของงานด้านช าระภาษี 
 

4.84 0.69 96.76 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหา
ข้อสงสัย และอธิบายได้ชัดเจน 

4.75 0.73 95.06 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.89 0.47 97.85 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.82 0.72 96.42 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพกิริยามารยาท
ของ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.85 0.57 96.92 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 

7. การใหเ้กียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.82 0.80 96.32 มากท่ีสุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 
โดยไม่ เลือกปฏิบัติ 

4.87 0.38 97.37 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/ 
บุคลากรผู้ให้บริการของงานช าระภาษี 

4.82 0.58 96.32 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการ 4.89 0.47 97.85 มากที่สุด 
3. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 
4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
อย่างเหมาะสม เกีย่วกับ ที่นั่งพัก บริการน้ าดื่ม  
ห้องน้ า 

4.89 0.35 97.86 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ /ระบบในการบริการ 
ข้อมูล สารสนเทศ 

4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 

6. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.79 0.63 95.86 มากที่สุด 
7. จัดเครื่องถ่ายเอกสารให้บริการในสถานที่ 4.89 0.57 97.82 มากที่สุด 
8. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.92 0.39 98.33 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกของงานช าระภาษี 

4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ      
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 

3. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.80 0.84 95.96 มากที่สุด 

5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 4.82 0.81 96.32 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของงานช าระภาษี 

4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการงานด้านช าระภาษี 4.84 0.59 96.79 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมงานด้านช าระภาษีอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  
อันดับแรก คือ  มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.94 รองลงมาคือ  
สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 คือ 
1) มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 2) ความซื่อสัตย์สุจริต 
ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ  ตามล าดับ 
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  5) งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 
ตารางที่ 4.22  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
    งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว   
    จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว 4.93 0.26 98.57 มากที่สุด 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.73 0.45 94.55 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงแนะน าขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 
(เรียงตามล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

4.80 0.70 96.00 มากที่สุด 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.83 0.74 96.58 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อ 
ความตอ้งการของผู้รับบริการ 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

7. ขั้นตอนในการรับแจ้งเรื่องการซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้า 
แสงสว่าง  

4.79 0.78 95.73 มากที่สุด 

8. การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยก ทางร่วม ทาง
โค้ง และบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง เดินรถ 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

9. การขยายเขตให้บริการไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยง 4.80 0.65 95.95 มากท่ีสุด 
10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมของงานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ไฟฟ้า 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.82 0.71 96.32 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ การติดประกาศ 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
4. ระบบเสียงตามสาย 4.71 0.86 94.3 มากที่สุด 
5. ระบบโทรศัพท์ 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

6. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 

4.80 0.70 96.00 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหา 
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.83 0.74 96.58 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบรอ้ย 4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.82 0.71 96.32 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ กิริยามารยาท 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.82 0.64 96.43 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.83 0.53 96.67 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชนที่มา
รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.79 0.76 95.86 มากทีสุ่ด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.83 0.74 96.58 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มต่ีอการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของงานซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ไฟฟ้า 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบยีบเรียบร้อย 4.89 0.35 97.86 มากที่สุด 
2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ครอบคลุมการใช้งานทันสมัย 4.83 0.53 96.58 มากที่สุด 
3. มีเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้อย่างพอเพียง เช่น โคมไฟ 
หลอดไฟ บันไดรถยนต์ ฯลฯ 

4.80 0.65 95.95 มากที่สุด 
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4. มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4.80 0.43 96.00 มากที่สุด 
5. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านสิ่งอานวย 
ความสะดวกโดยรวมของงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 

4.84 0.67 96.84 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ความสะดวก รวดเร็ว ในการแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 
ที่ช ารุด 

4.82 0.66 96.43 มากทีสุ่ด 

2. การให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ช ารุด 4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 
3. ได้รับบริการทีคุ่ม้ค่า คุ้มประโยชน์ 4.82 0.64 96.43 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการโดยรวมของงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 

4.83 0.53 96.67 มากทีสุ่ด 

ภาพรวมการให้บริการงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 4.82 0.63 96.29 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงาน
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3  
อันดับแรก คือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  
4.93 รองลงมาคือ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.91 และสถานที่ให้บริการ
สะอาด เป็นระเบยีบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89  ตามล าดับ 
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  6) งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
ตารางที่ 4.23  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   

งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  จ าแนกเป็น   
รายขอ้  และภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีความ 
คล่องตัว 

4.87 0.60 97.38 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.91 0.34 98.13 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงแนะน าข้ันตอน 
ในการให้บริการ 

4.80 0.71 96.05 มากที่สุด 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ  
(เรียงตาม ล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

4.90 0.58 98.08 มากที่สุด 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.85 0.45 96.90 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.77 0.42 95.38 มากที่สุด 

7. ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พ้ืนที่ก่อสร้างรวดเร็ว 4.78 0.83 95.53 มากที่สุด 
8. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

4.82 0.68 96.43 มากที่สุด 

9. ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาตถูกต้องสนอง 
ความต้องการของประชาชน 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมของงานขออนุญาต 
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.85 0.45 96.43 มากทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.80 0.71 96.05 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.77 0.42 95.38 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ การติดประกาศ 4.80 0.65 95.95 มากทีสุ่ด 
4. ระบบเสียงตามสาย 4.83 0.64 96.58 มากที่สุด 
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5. ระบบโทรศัพท์ 4.87 0.6 97.38 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของงานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ 4.92 0.48 98.42 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิก ลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.80 0.65 95.95 มากที่สุด 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  
เช่น การตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า 
ช่วยแก้ปัญหา 

4.79 0.84 95.79 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ 

4.82 0.81 96.32 มากทีสุ่ด 

7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของงานขออนุญาต 
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.83 0.79 96.58 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.83 0.67 96.67 มากที่สุด 
2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ครอบคลุมการใช้งานทันสมัย 4.89 0.35 97.86 มากที่สุด 
3. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์การใช้ง่ายด้านงานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.80 0.43 9.600 มากที่สุด 

4. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
ในการติดต่อราชการ 

4.82 0.68 96.43 มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวกโดยรวมของงานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.82 0.72 96.32 มากที่สุด 
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ดา้นคุณภาพการให้บริการ 
1. ความโปร่งใสในการให้บริการของงานขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง 

4.87 0.60 97.38 มากที่สุด 

2. ความเสมอภาคในการใหบ้รกิารของงานขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง 

4.83 0.67 96.67 มากทีสุ่ด 

3. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ของงานขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.76 0.67 95.24 มากที่สุด 

4. การตรวจสอบสถานที่ ตรวจสอบผังเมือง ตรวจสอบ
สภาพสาธารณะ ด้วยความรวดเร็วถูกต้อง 

4.82 0.72 96.32 มากที่สุด 

5. การตรวจพิจารณาแบบแปลนถูกต้องสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

4.87 0.44 97.37 มากที่สุด 

6. การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นรวดเร็วชัดเจน 
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการโดยรวมของงานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.87 0.60 97.38 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการงานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 4.83 0.60 96.56 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากทีสุ่ด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ ยสูงสุด             
3  อันดับแรก คือ  ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.92 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และความเป็นธรรมของ
ขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตาม ล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.90 ตามล าดับ 
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  7) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
   งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว   

 จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
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ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1.  เวลารับ –  ส่งเด็กมาท่ีศูนย์ฯ 4.61 1.00 92.09 มากที่สุด 
2.  ความเอาใส่เด็ก   ของผู้ดูแลเด็ก 4.90 0.46 97.94 มากที่สุด 
3.  อัตราก าลังผู้ดูแลเด็กเพียงพอกับจ านวนเด็ก 4.72 0.86 94.49 มากที่สุด 
4.  ความรู้  ความความเข้าใจของผู้ดูแลเด็ก 4.69 0.89 93.82 มากท่ีสุด 
5.  ค่าวัสดุสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.76 0.82 95.13 มากที่สุด 
6.  ค่าเทอม 4.74 0.83 94.87 มากที่สุด 
7.  การด าเนินงานด้านวิชาการ     
  7.1 การประชุมวางแผนเพ่ือก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง 

4.76 0.82 95.13 มากที่สุด 

  7.2  การน าเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการจัดมุมแสดงผลงานของเด็ก 

4.91 0.50 98.29 มากที่สุด 

  7.3  การแจง้ผลการประเมินพัฒนาการความพร้อม
ของเด็กเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบ 

4.84 0.69 96.76 มากที่สุด 

  7.4  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน 
ในห้องเรียน 

4.86 0.57 97.22 มากที่สุด 

  7.5  สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ ์
มีจ านวนเพียงพอ ตรงกับความต้องการเหมาะสม 
ในการจัดการเรียนการสอน 

4.88 0.60 97.50 มากที่สุด 

  7.6 การจัดให้มีมุมต่างๆที่ส่งเสริมประสบการณ์และ
สร้างบรรยากาศการพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็กได้
อย่างเหมาะสมตามวัย 

4.78 0.71 95.53 มากที่สุด 
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  7.7 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จัก
วัฒนธรรมไทย 

4.84 0.69 96.76 มากที่สุด 

  7.8  จัดกิจกรรมวันส าคัญร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง 

4.86 0.57 97.22 มากทีสุ่ด 

  7.9  การบันทึกพัฒนาการเด็กโดยรายงานให้
ผู้ปกครอง ทราบอย่างต่อเนื่อง 

4.78 0.80 95.66 มากที่สุด 

8.  ด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม     
  8.1  ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ  ของศูนย์ 

4.80 0.78 95.90 มากที่สุด 

  8.2 องค์กรรัฐ  เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศูนย์ฯ 

4.84 0.67 96.73 มากที่สุด 

  8.3 ประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆ ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบ 
อย่างสม่ าเสมอ 

4.82 0.72 96.36 มากทีสุ่ด 

  8.4  เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นต่อกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4.79 0.72 95.85 มากที่สุด 

9.  ด าเนินงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น     
  9.1  ส ารวจและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.78 0.79 95.64 มากทีสุ่ด 

10. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการของงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

4.76 0.81 95.24 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.84 0.69 96.76 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.86 0.57 97.22 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรือการติด
ประกาศ 

4.87 0.59 97.50 มากที่สุด 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว   อ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสมีา หน้า 107 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

4. ระบบเสียงตามสาย 4.86 0.56 97.13 มากทีสุ่ด 
5. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.85 0.63 96.95 มากที่สุด 
6. ระบบโทรศัพท์ 4.82 0.69 96.43 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการของงานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

4.82 0.68 96.43 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเข้าใจในจิตวิทยา
พัฒนาการเด็ก 

4.86 0.69 97.17 มากที่สุด 

2. บุคลากรดูแลเอาใจใส่เด็กสม่ าเสมอ 4.90 0.44 98.05 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

4. มีแผนการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่หลากหลาย 

4.79 0.82 95.79 มากทีสุ่ด 

5. หัวหน้ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาศูนย์ฯ 
ชัดเจน 

4.84 0.67 96.73 มากทีสุ่ด 

6. หวัหน้าศูนย์ ฯ มีภาวะความเป็นผู้น า 4.81 0.70 96.23 มากที่สุด 
7. มีความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

4.80 0.81 95.94 มากทีสุ่ด 

8. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.85 0.68 96.91 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.90 0.44 98.05 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการของงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

4.60 1.05 92.00 มากที่สุด 
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
1. วัสดุครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ชั้นวางของ 
เครื่องนอน ฯลฯ มีจ านวนเพียงพอและอยู่ในสภาพ 
ที่พร้อมใช้ เหมาะสมกับเด็ก 

4.78 0.77 95.62 มากที่สุด 

2. การจัดอาคารสถานที่และดูแลรักษาอุปกรณ์
เครื่องเล่นที่สนับสนุนต่อพัฒนาการของเด็กให้อยู่ใน
สภาพที่ดีและปลอดภัยส าหรับเด็ก 

4.87 0.52 97.33 มากทีสุ่ด 

3. อาคารเรียนหรือห้องเรียน มั่นคง  แข็งแรง  
ปลอดภัย มีความเหมาะสมเพียงพอกับจ านวนเด็ก 

4.90 0.44 98.05 มากท่ีสุด 

4. การจัดสภาพภายในห้องเรียน มีพ้ืนที่ใช้สอย
เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก 

4.85 0.66 96.95 มากที่สุด 

5. ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้
สะดวก 

4.85 0.63 96.91 มากที่สุด 

6. ห้องน้ า ห้องส้วม มีจ านวนเพียงพอ มีความสะอาด 
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

4.81 0.63 96.14 มากทีสุ่ด 

7. การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนมีบริเวณ
เพียงพอสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย 

4.85 0.67 97.04 มากที่สุด 

8. การก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 4.91 0.28 98.22 มากที่สุด 
9. การป้องกันแมลง  และพาหนะน าโรค 4.84 0.62 96.86 มากที่สุด 
10. มาตรการความปลอดภัย 4.81 0.76 96.19 มากที่สุด 
11. ความพึงพอใจที่มต่ีอคุณภาพการให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่  
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

4.79 0.74 95.75 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ      
1. ด้านโภชนาการ     
   1.1  อาหารได้มาตรฐานครบ  5  หมู ่
 

4.77 0.71 95.29 มากที่สุด 
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   1.2  ความสะอาดถูกสุขลักษณะของสถานที ่
ปรุงอาหาร 

4.83 0.60 96.54 มากที่สุด 

   1.3  น้ าดื่ม  น้ าใช้  สะอาดและเพียงพอ 4.78 0.76 95.48 มากที่สุด 
   1.4  ภาชนะและอุปกรณ์ใส่อาหารปลอดภัยและ
สะอาด 

4.78 0.71 95.51 มากที่สุด 

   1.5  อาหารและนมถูกสุขลักษณะ 4.84 0.62 96.71 มากที่สุด 
2. ด้านคุณภาพจากการบริการทางการศึกษา     
   2.1 มีการพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย 4.80 0.69 95.94 มากที่สุด 
   2.2  มีการพัฒนาด้านอารมณ์เหมาะสมกับวัย 4.78 0.73 95.64 มากที่สุด 
   2.3  มีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 4.92 0.35 98.47 มากที่สุด 
   2.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 4.89 0.46 97.85 มากที่สุด 
   2.5 เด็กมีพัฒนาการดีข้ึนตามศักยภาพของตนเอง 4.88 0.37 97.63 มากที่สุด 
3. ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในทุกระดับที่ต้ังใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

4.86 0.57 97.11 มากที่สุด 

4. มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี 

4.78 0.77 95.62 มากที่สุด 

5. มีการจัดตั้งห้องสมุดสาธารณะในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านให้กับ
ประชาชนทั่วไป 

4.84 0.61 96.87 มากท่ีสุด 

6. มีการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษา เช่น              
การจัดนิทรรศการ การแข่งขันวิชาการ 

4.82 0.62 96.30 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4.80 0.66 96.03 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการให้บรกิารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.82 0.67 96.37 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 
อันดับแรก คือ มีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.92 รองลงมา         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 คือ 1) การน าเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดมุมแสดงผลงาน
ของเด็ก  และ 2) การก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คือ 1) อาคารเรียนหรือ
ห้องเรียน มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย มีความเหมาะสมเพียงพอกับจ านวนเด็ก  2) เจ้าหน้าที่ให้บริการ
ต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ   4) บุคลากรดูแลเอาใจใส่เด็กสม่ าเสมอ และ  
5) ความเอาใส่เด็กของผู้ดูแลเด็ก ตามล าดับ 
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4.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทีมี่ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ในครั้งนี้จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวมและ
ครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวที่ส าคัญได้แก่ 
 1)  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
 2)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3)  งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
 4)  งานด้านช าระภาษี 
 5)  งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 
 6)  งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 7)  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ซึ่งผลการประเมินสามารถน าเสนอได้ดังนี้ 
 4.4.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   จ าแนกเป็นภาพรวมและรายดา้น 
 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ขาว จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 96.47 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.35 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 96.54 10 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 96.41 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 96.30 10 

ภาพรวม 4.82 96.41 10 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
96.41 ไดค้ะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.54 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.47  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.41 ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.35 และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับ
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.30  ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 

 

 4.4.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  จ าแนกตามงาน 
  1)  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
ตารางที่ 4.26  แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ 
           ของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.85 96.92 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.40 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 96.61 10 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 96.22 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.83 96.51 10 

ภาพรวม 4.83 96.52 10 
 

 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.52 โดย
ได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านกระบวนการขั้นตอนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.92 รองลงมาคือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.61 ด้านคุณภาพ 
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.51 ด้านช่องทาง 
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40 และด้านสิ่งอ านวย
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ความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.22  ซึ่งทุกด้านได้คะแนน

เทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
 
 2)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 96.66 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.40 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.85 97.08 10 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 96.65 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.84 96.78 10 

ภาพรวม 4.84 96.72 10 
 

 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
96.72  โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยูใ่นระดับ  10     

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  97.08  รองลงมาคือ ด้านคุณภาพการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.78 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.66 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.65 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 96.40  ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทยีบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 

 
 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว   อ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสมีา หน้า 114 
 

3) งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 

ตารางที ่4.28  แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
  งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 96.54 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 95.95 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 96.34 10 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.79 95.69 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.79 95.74 10 

ภาพรวม 4.81 96.15 10 

 
จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานรักษา

ความสะอาดในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
96.15  โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.54  รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.34  ด้านช่องทางการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.95  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.79 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.74 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.79 ระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 95.69 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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4) งานด้านช าระภาษี 

ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
 งานด้านช าระภาษี   จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.84 96.93 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 96.58 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 96.67 10 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.85 97.04 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 96.41 10 

ภาพรวม 4.84 96.79 10 

 
 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
ช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.79  โดยได้
คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ระ ดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 97.04 รองลงมาคือด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.93  ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ ให้บริการ มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.67  ด้านช่องทาง 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.58 และด้านคุณภาพ 
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.41  ซึ่งทุกด้านได้คะแนน
เทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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5) งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 

ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
 งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 96.28 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 96.20 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 96.31 10 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 96.65 10 
ด้านคณุภาพการใหบ้ริการ 4.80 96.11 10 

ภาพรวม 4.82 96.29 10 

  
 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานซ่อมแซม
บ ารุงรักษาไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.29  โดย
ได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.65 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.31 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.28 ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.20 และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  ระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ  96.11 ซ่ึงคะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 ตามล าดับ 
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6) งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

ตารางที่ 4.31 แสดงคา่เฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
 งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.84 96.67 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.30 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 96.63 10 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 96.66 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 96.47 10 

ภาพรวม 4.83 96.56 10 

  
 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.56 โดยได้
คะแนนเทยีบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.67 รองลงมาคือด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.66 ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.63 ด้านคุณภาพการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.47 และด้านช่องทางการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.30 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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7) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตารางที ่4.32 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ าแนกเปน็รายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.80 95.91 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.85 96.92 10 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 96.29 10 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 96.82 10 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 96.47 10 

ภาพรวม 4.82 96.37 10 

  
 จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.37 โดยได้คะแนน
เทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านช่องทางการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.92 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.82 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.47 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความ
พึงพอใจร้อยละ 96.29 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับความ
พึงพอใจร้อยละ 95.91  ซึ่งทุกดา้นได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานแล้วจัดอยู่ในระดับ 10 
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการให้บริการโดยภาพรวมของ
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.41 

เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ 
ประชาชนผู้รับบริการ  มีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.54  รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.47  ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.41  ด้านช่องทางการให้บริการ 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.35  และด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.30 แสดงผลดังแผนภูม ิ

 

 
ด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทาง
การให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ใหบ้ริการ 

ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

ภาพรวม 

96.47 96.35 96.54 96.41 96.30 96.41 

แผนภูมิที่ 4.7  แสดงร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

96.35% 

96.47 % 

96.54 % 

96.41 % 

96.30 % 

96.41% 
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 เมื่อผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  
จ าแนกตามกรอบภาระงานที่ประเมิน  ซึ่งประกอบด้วย   
 1) การให้บริการงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.52 
 2) การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.72 
 3) การให้บริการงานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.15 
 4) การให้บริการงานด้านช าระภาษีประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.79 
 5) การให้บริการงานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.56 
 6) การให้บริการงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.29 
 7) การให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.37 
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 ทั้งนี้เมื่อค านวณผลรวมตามสูตร  ผลการประเมินทั้ง 7 งาน มีค่าเท่ากับ 675.39 คิดเป็นร้อยละ 
96.48  โดยเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติท่ี 2 คะแนนที่ได้จะมีค่าเท่ากับ 10 คะแนน  
 

 
งานสวัสดิการ
และพัฒนา

ชุมชน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

งานรักษา
ความสะอาด
ในที่สาธารณะ 

งานด้าน
ช าระภาษ ี

งานขออนุญาต
ปลูก

สิ่งก่อสร้าง 

งานซ่อมแซม
บ ารุงรักษา

ไฟฟ้า 

งานศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก 

เทียบเกณฑ์ 
มาตรฐานตามมิติ 

ที่ 2 

96.52 96.72 96.15 96.79 96.56 96.29 96.37 96.48 
 

แผนภูมิที่ 4.8  แสดงร้อยละผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 2 มิติ  
ด้านคุณภาพการให้บริการ  จ าแนกตามกรอบภาระงานที่ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96.52% 

96.72 % 

96.15 % 

96.79 % 

96.56 % 
96.48 % 

96.37 % 
96.29 % 
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4.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการด้านการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  มีการให้บริการที่เน้นความพึงพอใจประชาชนเป็นหลัก การติดต่อ
ขอรับบริการงานด้านต่าง ๆ มีความคล่องตัว โดยรูปแบบการบริหารงานส่วนใหญ่นั้นบุคลากรของ อบต 
มีความเป็นกันเองกับประชาชน ทั้งนี้จากผลการส ารวจประชาชนกลุ่มตัวอย่างได้แสดงข้อคิดเห็นด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.41   
 นอกจากนี้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  
ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
  1. ควรหามีแก้ไขระบบน้ าประปาที่ให้บริการภายในหมู่บ้าน เนื่องจากน้ าไหลไม่สะดวก 
ระบบแรงดันน้ ามีก าลังน้อย และปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
  2. ควรการปรับปรุง ซ่อมบ ารุงถนนภายในหมู่บ้าน เพราะมีหลายจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
การสัญจรไมส่ะดวก และพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เป็นถนนคอนกรีต 
  3. ควรเพ่ิมจ านวนไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านและตามซอยต่างๆ ให้เพียงพอ และ
ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างและซ่อมบ ารุงไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานภายในชุมชน 

 



 

 

 

 

สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา  

บทที่ บทที่ 55  
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สรุปสรุปผลการศึกษาผลการศึกษา  
  

 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล              
หนองหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา โดยการส ารวจจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ในกลุ่มตัวอย่าง 384 คน จากประชากรทั้งหมด ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 
10,071 คน เครื่องมือที่ใช้ส ารวจ คือ แบบสอบถาม 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
  5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
  5.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา ของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
  5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
  5.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  5.5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 384 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ
62.76 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 37.24  ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ  31.25 มีอายุ 
50 ปีขึ้นไป  รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.86 มีอายุระหว่าง 31-40 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 24.74 และร้อยละ 16.15 มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี และร้อยละ 26.56  ส าเร็จการศึกษา 
ในระดับมัธยมศึกษา รองลงมาส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 25.26 ส าเร็จ
การศึกษาในระดับต่ ากว่าประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 19.53 ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี   
คิดเป็นร้อยละ 15.63  และส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 13.63  ตามล าดับ 
 

5 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว   อ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสมีา หน้า 125 
 

 ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.04 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  
คิดเป็นร้อยละ  23.44 ประกอบอาชีพพนักงานรับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ 21.88 ประกอบอาชีพรับราชการ
พนักงานของรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 13.02 ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 10.42 และร้อยละ 5.21 
เป็นนักเรียน ซึ่งร้อยละ 28.91 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001– 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 
4,001-6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.34 มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
23.18 และร้อยละ 20.57 มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,001-4,000 บาท 
 
5.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน  จ านวน 384 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 41.67  
มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 1-2 ครั้งใน 1 รอบปี รองลงมาเคย
มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 3-4 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ 
22.92 เคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 5-6 ครั้งใน 1 รอบปี 
คิดเป็นร้อยละ 18.49  และร้อยละ 16.93 เคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหญ้าขาว 7-8 ครั้งใน 1 รอบปี 
 ส่วนใหญ่ร้อยละ 32.16 มาติดต่อขอรับบริการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองลงมา
ได้เข้ามาติดต่อขอรับบริการกองคลัง คิดเป็นร้อยละ 26.04  มาติดต่อขอรับบริการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 20.05 และมาติดต่อขอรับบริการกองช่าง คิดเป็นร้อยละ 18.75 
 โดยช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล
ข่าวสารการบอกเล่าจากผู้น าชุมชน รองลงมารับทราบข้อมูลข่าวสารจากการติดประกาศต่างๆ และ 
เสียงตามสาย ตามล าดับ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานที่ได้ด าเนินการและได้รับ  
การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 18.23 มาติดต่อขอรับบริการงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  
รองลงมาเข้ามาติดต่อขอรับบริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คิดเป็นร้อยละ 16.15 มาติดต่อขอรับบริการ
งานด้านช าระภาษี  คิดเป็นร้อยละ 15.36 มาติดต่อขอรับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
คิดเป็นร้อยละ 14.32 มาติดต่อขอรับบริการงานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 13.02 
มาติดต่อขอรับบริการงานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  คิดเป็นร้อยละ 12.50 และมาติดต่อขอรับบริการ
งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า  คิดเป็นร้อยละ 10.42  ตามล าดับ 
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5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหญ้าขาว 
 5.3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ   
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83  ระดับความพึงพอใจคิดเป็น 
ร้อยละ  96.54  รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับ
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.47  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ระดับความ 
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.41  ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ  96.35  และด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 96.30   ตามล าดับ 
 

 5.3.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการตามโครงสร้างการบริหาร 
 1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการจ าแนกหน่วยงาน 
  1.1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ใน
ระดับ “มากทีสุ่ด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก  คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.83 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ 1) ด้าน
ช่องทางการให้บริการ 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามล าดับ 

  1.2) กองคลัง 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมของกองคลัง อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ 1) ด้านคุณภาพ 
การใหบ้ริการ 2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับ 
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  1.3) กองช่าง 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมของกองช่าง อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 ตามล าดับ 
  1.4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ     
“มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  คือ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามล าดับ 
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 2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้าขาว ที่ได้ด าเนินการและได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล จ าแนกตามงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ได้ด าเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาวที่ส าคัญได้แก่ 
   2.1) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   2.2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   2.3) งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
   2.4) งานด้านช าระภาษี 
   2.5) งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 
   2.6) งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
   2.7) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  โดยผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
  2.1) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ  
“มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  คือ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ และ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ตามล าดับ 
  2.2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ  
ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คือ 1) ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 
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  2.3) งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านช่องทางการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ตามล าดับ 
  2.4) งานด้านช าระภาษี 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานด้านช าระภาษีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  คือ 1) ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ตามล าดับ 
  2.5) งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ตามล าดับ 
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  2.6) งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ  
“มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84  รองลงมา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 คือ 1) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และมีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 4.82 คือ 1) ด้านคุณภาพการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ตามล าดับ 
  2.7) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85  รองลงมาคือ  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามล าดับ 
 
5.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 จากผลการประเมิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” โดยระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 96.41 ได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.54 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.47  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.41 ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.35 และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.30  ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่
ในระดับ 10 
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การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้าขาว จ าแนกตามภาระงานหลัก 
 1) การประเมินความพึงพอใจของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  จากผลการประเมิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับ 
ร้อยละ 96.52 โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.92 รองลงมาคือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ มีค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.61  
ด้านคุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.51  
ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40 และด้าน

สิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.22  ซึ่งทุกด้านได้

คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 

 2) การประเมินความพึงพอใจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  จากผลการประเมิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.72  โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10     
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  97.08  รองลงมาคือ ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.78 ด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.66 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.65 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.40  ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 
10 
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 3) การประเมินความพึงพอใจของงานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
  จากผลการประเมิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.15  โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.54  รองลงมาคือ  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.34  ด้านช่องทาง 
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.95  ด้านคุณภาพการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.74 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.79 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.69 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 
10 
 4) การประเมินความพึงพอใจของงานด้านช าระภาษี 
  จากผลการประเมิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานด้านช าระภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.79  
โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ในระดับ“มากที่สุด”  โดยด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก  มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 97.04 รองลงมาคือ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
96.93  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.67  
ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.58 และด้าน
คุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.41  ซึ่งทุกด้านได้
คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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 5) การประเมินความพึงพอใจของงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า 
  จากผลการประเมิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
96.29  โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.65 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.31 ด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.28 ด้านช่องทางการให้บริการ  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.20 และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80  ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.11 ซึ่งคะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
ตามล าดับ 
 

 6) การประเมินความพึงพอใจของงานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
  จากผลการประเมิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ภาพรวมอยู่ในระดับ 
ร้อยละ 96.56 โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.67 รองลงมาคือ
ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.66  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.63 ด้าน
คุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.47 และด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.30 ซึ่งทุกด้านได้
คะแนนเทยีบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
 7) การประเมินความพึงพอใจของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  จากผลการประเมิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.37 
โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   
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  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านช่องทาง 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.92 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.82 ด้านคุณภาพการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.47 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.29 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.91  ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานแล้วจัดอยู่ในระดับ 
10 
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองหญ้าขาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการให้บริการโดยภาพรวมของระดับ 
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.41 
 เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็น ว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ ให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการ  มีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.54  รองลงมาคือ  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.47  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.41  ด้านช่องทาง
การให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.35  และด้านคุณภาพ 
การให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.30 
  ผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
จ าแนกตามกรอบภาระงานที่ประเมิน  ซึ่งประกอบด้วย   
  1) การให้บริการงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.52 
  2) การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความ 
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.72 
  3) การให้บริการงานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความ 
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.15 
  4) การให้บริการงานด้านช าระภาษีประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.79 
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  5) การให้บริการงานขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.56 
  6) การให้บริการงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.29 
  7) การให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.37 
  ทั้งนี้เมื่อค านวณผลรวมตามสูตร  ผลการประเมินทั้ง 7 งาน  มีค่าเท่ากับ 675.39  คิดเป็น
ร้อยละ 96.48  โดยเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติท่ี 2 คะแนนที่ได้จะมีค่าเท่ากับ 10 คะแนน 
 
5.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการด้านการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  มีการให้บริการที่เน้นความพึงพอใจประชาชนเป็นหลัก การติดต่อ
ขอรับบริการงานด้านต่าง ๆ มีความคล่องตัว โดยรูปแบบการบริหารงานส่วนใหญ่นั้นบุคลากรของ อบต 
มีความเป็นกันเองกับประชาชน ทั้งนี้จากผลการส ารวจประชาชนกลุ่มตัวอย่างได้แสดงข้อคิดเห็นด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.41   
 นอกจากนี้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว  
ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
  1. ควรหามีแก้ไขระบบน้ าประปาที่ให้บริการภายในหมู่บ้าน เนื่องจากน้ าไหลไม่สะดวก 
ระบบแรงดันน้ ามีก าลังน้อย และปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
  2. ควรการปรับปรุง ซ่อมบ ารุงถนนภายในหมู่บ้าน เพราะมีหลายจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
การสัญจรไมส่ะดวก และพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เป็นถนนคอนกรีต 
  3. ควรเพ่ิมจ านวนไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านและตามซอยต่างๆ ให้เพียงพอ และ
ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างและซ่อมบ ารุงไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานภายในชุมชน 
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 หนังสือมอบอาํนาจหนังสือมอบอาํนาจ  
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ภาคผนวก  ภาคผนวก  ขข  

 คาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ

ดาํเนินงานดาํเนินงาน  
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ภาคผนวก  ค 
 แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

หนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา 

………………………………………………………………………………….. 

แบบสอบถามนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว  เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุง

การใหบริการ  และกําหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชน  คณะผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากทาน

ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้  โดยแบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  ชองทางการใหบริการ 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ 

ดานคุณภาพการใหบริการจําแนกตามสายงานและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   

     โดยจําแนกตามสวนงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

  ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ 

 การตอบแบบถามขอความกรุณาใหทานตอบใหครบทุกขอซ่ึงขอมูลทุกขอมีความสําคัญ

ตอความถูกตองและเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริการขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว

เปนอยางยิ่ง  คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ  จะไมมีผลกระทบตอทานทางดานการรับบริการ

แตอยางใด 

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

คณะผูวิจัย 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หนาขอความทีต่รงกับความเปนจริงของทาน 

1. เพศ  

 (   )  1. ชาย   (   ) 2.  หญิง 

2.  อายุ  (  ) 1. 20 – 30 ป (   ) 2. 31 – 40 ป (   ) 3. 41 – 50 ป (   ) 4. 50 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

 (   )  1. ต่ํากวาประถมศึกษา/หรือไมไดเรียน  (   ) 2.  ประถมศึกษา  

 (   )  3. มัธยมศึกษา     (   ) 4.  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  

     (   )  5. ปริญญาตรี     (   ) 6.  สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพ  

 (   )  1. ขาราชการ/พนักงานของรัฐ   (   ) 2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 (   )  3. พนักงานบริษัทเอกชน    (   ) 4.  เกษตรกรรม   

     (   )  5. นักเรียน/นักศึกษา    (   ) 6.  คาขาย/อาชีพอิสระ 

 (   )  7. รับจางทั่วไป     (    8 .  แมบาน/พอบาน/เกษียณ 

 (   )  9. วางงาน     (   ) 10.ประกอบธุรกิจสวนตัว (ระบ)ุ………   

5. รายไดตอเดือน (โดยประมาณ)  

 (   )  1. นอยกวา 2,000 บาท    (   ) 2.  2,001 - 4,000 บาท  

 (   )  3. 4,001 - 6,000 บาท    (   ) 4.  6,001 - 8,000 บาท  

 (   )  5. 8,001 - 10,000 บาท    (   ) 6.  มากกวา 10,000 บาทข้ึนไป 

6. ในรอบ 1 ปที่ผานมาทานเคยมาติดตอที่องคการบริหารสวนตาํบลหนองหญาขาว จํานวน….คร้ัง (โดยประมาณ) 
 

7. สวนใหญ ทานมาติดตอที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว เพ่ือขอรับบริการในสวนงานใด    

     (   )  1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล    (   ) 2.  กองคลัง    

 (   )  3. กองชาง                    (    4 .  กองการศึกษา    (    5. อ่ืนๆ (ระบุ..... .......  

8. ทานมาใชบริการในสวนงานตาม ขอ 7. เกี่ยวกับเร่ืองใด 

      (   ) 1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน      (   ) 2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      (   ) 3. งานรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  (    4. งานดานชําระภาษ ี

      (   ) 5. งานซอมแซมบาํรุงรักษาไฟฟา   (   ) 6. งานขออนุญาตปลูกสิง่กอสราง 

      (   ) 7. งานศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

9. ทานรับทราบขอมูลขาวสารตางๆขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาวจากขอใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   )  1. เอกสารสิ่งพิมพ/แผนพับ         (   ) 2. สื่อสิ่งพิมพ   (   ) 3. ติดประกาศตางๆ 

 (   )  4. แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน   (    5. เว็บไซต    (   ) 6. เสียงตามสาย   

 (   ) 7. อ่ืนๆ……… 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการจําแนกตามสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว 

คําชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในระดบัความพึงพอใจที่ตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด 
 

1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล    เคยใชบริการ       ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง      

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสม      

5. แบบฟอรมและคํารองตางๆมคีวามชัดเจนเขาใจงาย      

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆ ชัดเจน      

7. มีอุปกรณและเครือ่งมือท่ีทันสมยัในการใหบริการ      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการโดยรวมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศตางๆ      

4. เว็บไซต หรือแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน      

5. ระบบเสยีงตามสาย      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของสํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบล   

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหา ขอสงสยัและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยสภุาพความเรียบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ      

4. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

5. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

6. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

3. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสม

เก่ียวกับ 

     4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการ 

     

4.2  บริการนํ้าดื่ม      

4.3  หนังสือพิมพ      

     4.4  หองนํ้า      

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ      

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      

7. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของสํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบล   

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ      

3. ความรวดเร็วของการใหบริการ      

4. ความตรงตอเวลาในการใหบริการ      

5. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

6. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการบริการโดยรวมของ

สํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบล   

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

..........................................….................................................................................................................................. 
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2.  กองคลงั   เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง      

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

5. แบบฟอรมและคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน      

7. ใหบริการดวยความครบถวน ถูกตอง      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอน

การใหบริการของกองคลัง   

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศหรือ 

แจงขอมูลเก่ียวกับการใหบริการ เชน ประกาศข้ันตอนและ

ระยะเวลาการใหบริการท่ีชัดเจน 

     

4. เว็บไซต หรือแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน      

5. ระบบเสยีงตามสาย      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ีในการลงชุมชน      

7. ระบบโทรศัพทในกาตดิตอประสานงาน      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

ของกองคลัง 

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและ

อธิบายไดชัดเจน ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาไดอยางถูกตอง 

นาเช่ือถือ 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอยมีความเปนกันเองกับ

ประชาชนท่ีมารับบริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนและความพรอม 

ในการใหบรกิารของเจาหนาท่ี 

     

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีนํ้าใจ  มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน   

ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอคณุภาพการใหบริการดานเจาหนาท่ี / 

บุคลากรผูใหบริการของกองคลัง   

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการเห็นงาย      

3. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการ 

     

   4.2  บริการนํ้าดื่ม      

   4.3  หนังสือพิมพ      

   4.4  หองนํ้า      

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ      

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      

7. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ      

8. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการดานสิ่งอํานวย 

ความสะดวกของกองคลัง 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ      

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของ

กองคลัง 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

..........................................….................................................................................................................................. 

..........................................….................................................................................................................................. 
 

3.  กองชาง    เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซ อนมคีวามคล องตัว      

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนําข้ันตอนการใหบริการ      

4. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอน

การใหบริการของกองชาง 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา แผน

พับ เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท  

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสมีา หนา 154 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสาร รับแจงเรื่องราวตาง ๆ      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

ของกองชาง 

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. ความสุภาพ กิรยิามารยาทเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

     

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ

คําถามช้ีแจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมตีอคณุภาพการใหบริการดานเจาหนาท่ี / 

บุคลากรผูใหบริการของกองชาง 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการเห็นงาย 

บอกจุดบริการ 

     

3. อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สะดวกสบายและ

สวยงาม  

     

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1 ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวก 

     

   4.2 มีนํ้าดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับบริการ       

   4.3 มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน หนังสือ

อานเลน หรือ หนังสือพิมพ โทรทัศน 

     

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสมีา หนา 155 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ 

สําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัยสะดวกและเพียงพอ      

8.  สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ      

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกของกองชาง 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบรกิาร      

2. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

3. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน      

4. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของ

กองชาง 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

..........................................….................................................................................................................................. 

..........................................….................................................................................................................................. 
 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เคยใชบริการ  ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มข้ัีนตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว      

2. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

3. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสม      

4. แบบฟอรมคํารองตางๆมีความชัดเจนเขาใจงาย      

5. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน      

6. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอน 

การใหบริการโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน -หลัง      

2. มข้ัีนตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว      



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสมีา หนา 156 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสม      

5. แบบฟอรมคํารองตางๆมีความชัดเจนเขาใจงาย      

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน      

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยอธิบายได

ชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพเรียบรอย      

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

เทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ  

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

3. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสม 

     4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการ 

     

4.2  บริการนํ้าดื่ม      

4.3  หนังสือพิมพ      

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ      

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสมีา หนา 157 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

7. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ      

8.  สือ่ประชาสมัพันธ /คูมือเอกสารใหความรู      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวม

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ      

3. ความรวดเร็วของการใหบริการ      

4. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบรกิารดานคณุภาพ 

การใหบริการโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

..........................................….................................................................................................................................. 

..........................................….................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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งานท่ีขอรับการประเมินครอบคลุมภารกิจในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 

หนองหญาขาว  อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน -หลัง      

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง แนะนําข้ันตอนในการบริการ      

4. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการ 

ของผูรับบริการ 

     

7. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

8. แบบฟอรมคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

9. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน      

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอคณุภาพการใหบริการดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา  

แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับความคดิเห็นและทางโทรศัพท 

เปนตน 

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสาร รับแจงเรื่องราวตาง ๆ      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการดานชองทาง 

การใหบริการของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสมีา หนา 159 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอคณุภาพการใหบริการดานเจาหนาท่ี/บุคลากร 

ผูใหบริการของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย 

บอกจุดบริการ 

     

3. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสม

เก่ียวกับ 

4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย 

     

   4.2  มีนํ้าดื่ม หรือ เครื่องดื่มบรกิารประชาชนท่ีมารับบริการ       

   4.3  มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน หนังสือ

อานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

     

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ 

วัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพียงพอ      

8.  สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ      



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสมีา หนา 160 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอคณุภาพการใหบริการดานสิ่งอํานวย 

ความสะดวกของงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ      

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน      

6. มีการรณรงคตอตานยาเสพติด การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคมของประชาชนอยางตอเน่ือง 

     

7. มีการสงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถ่ินใหมีรายได      

8. มีการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ 

เชน เพ่ือการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได เปนตน 

     

9. มีการสนับสนุนการจดัตั้งกลุมสตรีใหมีบทบาทและมสีวนรวม 

ในการพัฒนา 

     

10. มีการสนับสนุนการจดัตั้งกลุมเด็กและเยาวชนใหมีบทบาทและ 

มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

     

11. มีการสนับสนุนกิจกรรมการสงเคราะหผูสูงอายุและสวัสดิการ 

สังคม เชน เบ้ียยังชีพ แจกจายผาหมกันหนาว 

     

12. มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเคราะหผูพิการ เชนอุปกรณ

ชวยเหลือผูพิการ อบรมอาชีพ 

     

13. การรณรงคประชาสมัพันธใหประชาชนทราบถึงโทษภัยของยา

เสพติด 

     

14. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

     

15. สงเสริมประเพณีอันดีงามและกิจกรรมทางศาสนา      

16. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานคณุภาพการใหบริการของ

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

     

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

..........................................….................................................................................................................................. 

..........................................….................................................................................................................................. 
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2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง      

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการ 

ของผูรับบริการ 

     

5. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

6. แบบฟอรมคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

7. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน      

8.  มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมยัในการใหบริการ      

9. การใหความชวยเหลือผูประสบวาตภัย  อุทกภัย      

10. การจัดเตรียมความพรอม ดานวัสดุ อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช

และบุคลากร 

     

11. การควบคุมกํากับดูแลปองกันบรรเทาสาธารณภยั      

12. การบริการการแพทยฉุกเฉิน EMS ตลอด  24  ช่ัวโมง      

13. การสํารวจความเสียหายและความตองการดานตาง ๆ จัดทํา

บัญชีผูประสบภัย 

     

14. การประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเก่ียวกับงานปองกันบรรเทา 

สาธารณภัย แจงขาว  เฝาระวังและเตือนภยั 

     

15. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบรกิารดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการโดยรวมของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

6. ระบบโทรศัพท      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถาม ปญหาขอสงสยัและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน 

ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผู

ใหบริการโดยรวมของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

3. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสม

เก่ียวกับ 

     4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการ 

     

4.2  บริการนํ้าดื่ม      

4.3  หนังสือพิมพ      

     4.4  หองนํ้า      

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ      

6. มีการงานตรวจสอบ ควบคุมดแูลในการจัดเตรียมและอํานวย

ความสะดวกในการปองกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยตาง ๆ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

7. มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานสําหรบัการ

ใหบริการ 

     

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ      

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการ

โดยรวมของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

..........................................….................................................................................................................................. 

..........................................….................................................................................................................................. 

3. งานรักษาความสะอาดในทีส่าธารณะ  เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนมีความคลองตัว      

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการช้ีแจงแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ      

4. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

5. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

     

6. มีการดูแลรักษาและคุมครองปองกันสาธารณประโยชน      

7. มีดูแลรักษาสภาพ และความสะอาดเรยีบรอยบริเวณท่ี

สาธารณประโยชน 

     

8. มีการรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดินและท่ีสาธารณะ 

รวมท้ังกําจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 

     

9. มีการบํารุงรักษาสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจ 

และสวนสาธารณะใหสะอาดพรอมใชเพ่ือสาธารณประโยชนตางๆ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

10. มีการรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของ

เขตพ้ืนท่ีภายใน อบต. 

     

11. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการของงานรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. ระบบโทรศัพท      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของ

งานรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. ความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

     

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ

คําถามช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหาได 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ บุคลากร 

ผูใหบริการของงานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. องคการบริหารสวนตําบลมีการจัดหาถังขยะเพ่ือใชในชุมชน      

2. มีรถเก็บขยะครอบคลุมการใชงานทันสมยั      

3. มสีื่อประชาสัมพันธ / คูมือเอกสารใหความรูเก่ียวกับการอุปกรณ

การใชในการรักษาความสะอาด 

     

4. มีสถานท่ีทําลายขยะอยางถูกสขุลักษณะ.      



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสมีา หนา 165 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

5. มีการใหรณรงคใหท้ิงขยะเปนท่ีรักษาความสะอาด      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกของ

งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความเสมอภาคในการใหบรกิาร      

3. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน      

4. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของ 

งานดานการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

..........................................….................................................................................................................................. 

..........................................….................................................................................................................................. 
 

4.  งานดานชําระภาษี   เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง      

2. มกีารแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสมไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการ 

ของผูรับบริการ 

     

5. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลําดับ 

กอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     

6. แบบฟอรมคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

7. มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมยัในการใหบริการ      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการของงานดานชําระภาษี 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศ      



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสมีา หนา 166 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

6. ระบบโทรศัพท      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของ 

งานดานชําระภาษี 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัย และ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพกิริยามารยาทของ เจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/ บุคลากร 

ผูใหบริการของงานดานชําระภาษี 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธปายแสดงสถานท่ีการใหบริการ      

3. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสม 

เก่ียวกับ ท่ีน่ังพัก บริการนํ้าดื่ม หองนํ้า 

     

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ /ระบบในการบริการ ขอมลู 

สารสนเทศ 

     



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสมีา หนา 167 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      

7. จัดเครื่องถายเอกสารใหบริการในสถานท่ี      

8. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ของงานดานชําระภาษี 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ  

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ      

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของ

งานดานชําระภาษี 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

..........................................….................................................................................................................................. 

..........................................….................................................................................................................................. 

5. งานซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟา   เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน มีความคลองตัว      

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ      

4. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ(เรียงตามลาํดับ

กอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

     

7. ข้ันตอนในการรับแจงเรื่องการซอมแซมแกไขไฟฟาแสงสวาง       

8. การติดตั้งไฟฟาแสงสวางบรเิวณทางแยก ทางรวม ทางโคง และ

บริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง เดินรถ 

     

9. การขยายเขตใหบริการไฟฟาสาธารณะตามจุดเสี่ยง      



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสมีา หนา 168 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการโดยรวมของงานซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟา 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ การติดประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. ระบบโทรศัพท      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของงานซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟา 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/บุคลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของงานซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟา 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณครอบคลุมการใชงานทันสมัย 

 

     



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว   อําเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสมีา หนา 169 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

3. มีเครื่องมืออุปกรณเครื่องใชอยาง พอเพียง เชน โคมไฟหลอดไฟ 

บันไดรถยนต ฯลฯ 

     

4. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ      

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอานวยความสะดวก

โดยรวมของงานซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟา 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความสะดวก รวดเร็ว ในการแจงซอมไฟฟาสาธารณะท่ีชํารุด      

2. การใหบริการซอมแซมไฟฟาสาธารณะท่ีชํารุด      

3. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน      

4. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการ

โดยรวมของงานซอมแซมบํารุงรักษาไฟฟา 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

..........................................….................................................................................................................................. 

..........................................….................................................................................................................................. 

6.  งานขออนุญาตปลูกส่ิงกอสราง  เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนมีความคลองตัว      

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ      

4. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการ(เรียงตามลาํดับ

กอนหลงัมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน  

     

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

     

7. ข้ันตอนตรวจสอบเอกสาร/พ้ืนท่ีกอสรางรวดเร็ว      

8. การขออนุญาตกอสรางอาคารสามารถตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางแทจริง 

     

9. ข้ันตอนพิจารณาออกใบอนุญาตถูกตองสนองความตองการของ

ประชาชน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการโดยรวมของงานขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ การติดประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. ระบบโทรศัพท      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบรกิารดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของงานขออนุญาตปลูกสิง่กอสราง 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. ความสุภาพ กิรยิามารยาทของเจาหนาท่ี ผูใหบริการ      

2. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการ

ของเจาหนาท่ี 

     

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ

คําถามช้ีแจงขอสงสัย ใหคําแนะนําชวยแกปญหา 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/บุคลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของงานขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณครอบคลุมการใชงานทันสมัย      

3. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือเอกสารใหความรูเก่ียวกับอุปกรณการใช

งายดานงานขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

     

4. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วและถูกตองในการตดิตอ

ราชการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

5. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของงานขออนุญาตปลูกสิง่กอสราง 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการของงานขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง      

2. ความเสมอภาคในการใหบริการของงานขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง      

3. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชนของงานขออนุญาตปลูก

สิ่งกอสราง 

     

4. การตรวจสอบสถานท่ี ตรวจสอบผังเมือง ตรวจสอบสภาพ

สาธารณะ ดวยความรวดเร็วถูกตอง 

     

5. การตรวจพิจารณาแบบแปลนถูกตองสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางแทจริง 

     

6. การตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตนรวดเร็วชัดเจน ประชาชนไดรับ

ประโยชนสูงสุด 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการ

โดยรวมของงานขออนุญาตปลูกสิง่กอสราง 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

..........................................….................................................................................................................................. 

..........................................….................................................................................................................................. 

 
 

7. งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1.  เวลารับ –  สงเด็กมาท่ีศูนยฯ      

2.  ความเอาใสเด็ก   ของผูดูแลเด็ก      

3.  อัตรากําลังผูดูแลเด็กเพียงพอกับจํานวนเด็ก      

4.  ความรู  ความความเขาใจของผูดูแลเด็ก      

5.  คาวัสดุสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน      

6.  คาเทอม      

7.  การดําเนินงานดานวิชาการ      

  7.1 การประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานการ

จัดการเรียนการสอนระหวางผูบรหิาร ผูดูแลเด็กและผูปกครอง 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

  7.2  การนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการจัดกิจกรรมการจัด

มุมแสดงผลงานของเด็ก 

     

  7.3  การแจงผลการประเมินพัฒนาการความพรอมของเด็กเปน

รายบุคคลใหผูปกครองทราบ 

     

  7.4  การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรยีนการสอนในหองเรียน      

  7.5  สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณมีจํานวนเพียงพอ 

ตรงกับความตองการเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

     

  7.6 การจัดใหมีมุมตางๆท่ีสงเสรมิประสบการณและสราง

บรรยากาศการพัฒนาการเรยีนรูสาํหรับเด็กไดอยางเหมาะสม 

ตามวัย 

     

  7.7 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กไดรูจักวัฒนธรรมไทย      

  7.8  จัดกิจกรรมวันสําคญัรวมกันระหวางผูบริหาร ผูดูแลเด็ก

และผูปกครอง 

     

  7.9  การบันทึกพัฒนาการเด็กโดยรายงานใหผูปกครอง ทราบ

อยางตอเน่ือง 

     

8.  ดําเนินงานดานการมีสวนรวม      

  8.1  ผูปกครองชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของศูนย      

  8.2 องคกรรัฐ  เอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยฯ      

  8.3 ประชาสัมพันธผลงาน ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ให

ผูปกครองและชุมชนไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ 

     

  8.4  เปดโอกาสใหผูบรหิาร ผูดูแลเด็กและผูปกครองไดมสีวน

รวมในการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

     

9.  ดําเนินงานดานภูมิปญญาทองถิ่น      

  9.1 สํารวจและนําภูมิปญญาทองถ่ินมารวมกิจกรรมการเรยีน 

การสอน 

     

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอคณุภาพการใหบริการดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการของงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

6. ระบบโทรศัพท      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการดานชองทางการ

ใหบริการของงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. บุคลากรมีความรูความสามารถเขาใจในจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก      

2. บุคลากรดูแลเอาใจใสเด็กสม่ําเสมอ      

3. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

4. มีแผนการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย 

     

5. หัวหนามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลในการพัฒนาศูนยฯ ชัดเจน      

6. หัวหนาศูนย ฯ มีภาวะความเปนผูนํา      

7. มีความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

8. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการ

ของเจาหนาท่ี 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอคณุภาพการใหบริการดานเจาหนาท่ี / 

บุคลากรผูใหบริการของงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อาคารสถานท่ี  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

1. วัสดุครุภณัฑ เชน โตะ เกาอ้ี ช้ันวางของเครื่องนอน ฯลฯ มี

จํานวนเพียงพอและอยูในสภาพท่ีพรอมใช เหมาะสมกับเด็ก 

     

2. การจัดอาคารสถานท่ีและดูแลรกัษาอุปกรณเครื่องเลนท่ี

สนับสนุนตอพัฒนาการของเด็กใหอยูในสภาพท่ีดีและปลอดภัย

สําหรับเด็ก 

     

3. อาคารเรียนหรือหองเรยีน มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย มีความ

เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนเด็ก 

     

4. การจัดสภาพภายในหองเรียน มีพ้ืนท่ีใชสอยเหมาะสมท่ีจะจัด

กิจกรรมสําหรับเด็ก 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

5. หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทไดสะดวก      

6. หองนํ้า หองสวม มีจํานวนเพียงพอ มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

และปลอดภัย 

     

7. การจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนมีบริเวณเพียงพอ

สะอาด รมรื่นและปลอดภยั 

     

8. การกําจัดขยะท่ีถูกสุขลักษณะ      

9. การปองกันแมลง  และพาหนะนําโรค      

10. มาตรการความปลอดภัย      

11. ความพึงพอใจท่ีมตีอคณุภาพการใหบริการดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก อาคารสถานท่ี  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ดานโภชนาการ      

   1.1  อาหารไดมาตรฐานครบ  5  หมู      

   1.2  ความสะอาดถูกสุขลักษณะของสถานท่ีปรุงอาหาร      

   1.3  นํ้าดื่ม  นํ้าใช  สะอาดและเพียงพอ      

   1.4  ภาชนะและอุปกรณใสอาหารปลอดภัยและสะอาด      

   1.5  อาหารและนมถูกสุขลักษณะ      

2. ดานคุณภาพจากการบริการทางการศึกษา      

   2.1 มีการพัฒนาดานรางกายเหมาะสมกับวัย      

   2.2  มีการพัฒนาดานอารมณเหมาะสมกับวัย      

   2.3  มีพัฒนาการดานสังคมเหมาะสมกับวัย      

   2.4 มีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสมกับวัย      

   2.5 เด็กมีพัฒนาการดีข้ึนตามศกัยภาพของตนเอง      

3. ใหการสนับสนุนดานการศึกษาในทุกระดับท่ีตั้งในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล 

     

4. มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการศึกษาเปนประจําทุกป      

5. มีการจัดตั้งหองสมุดสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบล

เพ่ือสงเสริมทักษะการอานใหกับประชาชนท่ัวไป 

     

6. มีการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการศึกษา เชน  การจัด

นิทรรศการ การแขงขันวิชาการ 

 

     



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการ 

ของงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

..........................................….................................................................................................................................. 

..........................................….................................................................................................................................. 

..........................................….................................................................................................................................. 

 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 

1. ทานตองการใหองคการบริหารสวนตาํบลหนองหญาขาวรับทราบ ดาํเนินการพฒันาในดานใดเพิ่มเติม

....................................................................................................................................................... 

2. ปญหาและอุปสรรคเรงดวนที่ทานตองการแจงใหองคการบริหารสวนตาํบลหนองหญาขาวรับทราบ 

...................................................................................................................................................... 

3. ขอเสนอแนะในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองหญาขาว

...................................................................................................................................................... 

 ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก   ภาคผนวก   งง  
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ภาคผนวก  ภาคผนวก  งง  

   
 

 

 
 

ลําดับท่ี 1 หัวหนาโครงการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรณิชชา   ทศตา  โทรศัพท : 085-860-2687 

 E-Mail : Onnitcha2@gmail.com , Rungnapha_mk19@hotmail.com  

 การศึกษา 

  คบ.(การวัดผลการศึกษา  

  กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา  

  ปร.ด. (สาขาวิชาสถิติและวิจัยทางวิทยาการทางปญญา   มหาวิทยาลัยบูรพา  

 ความเช่ียวชาญ 

- ประเมินโครงการ 

- สถิติ วิจัยสาขาตางๆ  

- ประเมินคุณภาพการศึกษา 

- ยุทธศาสตรและการวางแผนนโยบายของหนวยงาน 

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

  - ประเมินผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  เปนประจําทุกๆ ป 

- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  รวมสมัยสรางสรรคไทย สูสากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันท่ี  17 – 22  สิงหาคม  2553 

- การประเมินการจัดงานสัปดาหศิลปนแหงชาติ  ประจําปพุทธศักราช 2554 ระหวางวัน

ศุกรท่ี 25  กุมภาพันธ –วันเสารท่ี 5  มีนาคม 2554 

- รายงานผลการประเมินนิทรรศการ ศิลปะสมัยราชกาลท่ี 9“ไทยเท  จากทองถ่ินสูอินเตอร”

ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม – 4  พฤศจิกายน 2555 ณ พ้ืนท่ีชั้น 3, 4, 5, 6, 7, 8 และชั้น 9 หอ

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

คณะทํางาน 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ 

องคการบรหิารสวนตําบลหนองหญาขาว อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

mailto:Onnitcha2@gmail.com
mailto:Rungnapha_mk19@hotmail.com
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  - วิทยากรดานการสรางแบบทดสอบ  การวัดผลประเมินผล  แผนงานโครงการ   

การประเมินโครงการ  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดการความรู  การจัดทําแผนกลยุทธ

และแผนพัฒนา 

  - ผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.  

 

ลําดับท่ี 2 คณะทํางาน  

 ผูชวยศาสตราจารยศิริกาญจนา  พิลาบุตร      

 การศึกษา   

  - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร    

  ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ    

  - ผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.  

 

ลําดับท่ี 3 คณะทํางาน  

 อาจารย ดร.ปรีญาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี     โทรศัพท  : 081-723-1949    

 E-Mail: Preeyanat@gmail.com   

 การศึกษา   

  - บธ.บ.(บริหารธุรกิจ    

  - บธ.ม (เศรษฐศาสตรธุรกิจ    

  - ปร.ด. (โลจิสติกส)   

 ความเช่ียวชาญ  

  - การเขียนแผนธุรกิจ   เศรษฐศาสตรธุรกิจ  

  ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ    

  - การบริการวิชาการและการเพ่ิมมูลคาผลติภัณฑผาไทยยวน  อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 
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ลําดับท่ี 4 คณะทํางาน 

อาจารยพิชชานารถ  เงินดี  โทรศัพท  : 088-582-9212     

 E-Mail : pitcha23@hotmail.com   

 การศึกษา 

  คบ.(เคมี   

  กศ.ม (วิทยาศาสตรท่ัวไป  

  กําลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 ความเช่ียวชาญ 

  - การดูแลสุขภาพ  การสงเสริมสขุภาพ  อาชีวอนามัยสิ่งแวดลอม  สาธารณสุขมูลฐาน   

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

  - การบริการวิชาการสาธารณสุขมูลฐาน  การสงเสริมสุขภาพชุมชนอําเภอโนนแดง  

จังหวัดนครราชสีมา     

ลําดับท่ี 5 คณะทํางาน 

อาจารยสุกัญญา  ใจอดทน   โทรศัพท  : 081-069-5269   

 E-Mail : Sukanya@nmc.ac.th 

 การศึกษา 

  บธ.บ.(การตลาด  

  บธ.ม.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาการเปนผูประกอบการ   วิทยาลัยนครราชสีมา 

 ความเช่ียวชาญ 

- การเขียนแผนธุรกิจ  การออกแบบสื่อ  สอนรายวิชาหลักการตลาด  

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

  - ประเมินผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  เปนประจําทุกๆ ป 

- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  รวมสมัยสรางสรรคไทย สูสากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันท่ี  17 – 22  สิงหาคม  2553 

- การประเมินการจัดงานสัปดาหศิลปนแหงชาติ  ประจาํปพุทธศักราช 2554 ระหวางวัน

ศุกรท่ี  25กุมภาพันธ –วันเสารท่ี 5  มีนาคม 2554 

- รายงานผลการประเมินนิทรรศการ ศิลปะสมัยราชกาลท่ี 9“ไทยเท  จากทองถ่ินสูอินเตอร”

ระหวางวันท่ี 30 สิงหาคม – 4  พฤศจิกายน 2555 ณ พ้ืนท่ีชั้น 3, 4, 5, 6, 7, 8 และชั้น 9 หอ

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
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ลําดับท่ี 6 คณะทํางาน 

อาจารยศลิษา  บุญเจริญ   โทรศัพท  : 044-466-052 

 E-Mail :  poohnar@hotmail.com 
    

 การศึกษา 

  บธ.ม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 
  

ความเช่ียวชาญ 

- การเขียนแผนธุรกิจ  สอนรายวิชาหลักการตลาด 
 

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

- การดูแลสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ 

- การบริการวิชาการและการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 

ลําดับท่ี 7 คณะทํางาน 

อาจารยอนุชา   พิมายนอก   โทรศัพท  : 091-351-2841   

 E-Mail : Anucha_loveyou@hotmail.com 

 การศึกษา 

  วท.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ  

  รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร  

 ความเช่ียวชาญ ประเมินโครงการ  เขียนโครงการ 

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  รวมสมัยสรางสรรคไทย สูสากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันท่ี  17 – 22  สงิหาคม  2553 

- การประเมินการจัดงานสัปดาหศิลปนแหงชาติ  ประจําปพุทธศักราช  2554  ระหวาง 

วันศุกรท่ี  25  กุมภาพันธ –วันเสารท่ี  5  มีนาคม 2554 

  - ประเมินผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  ปงบประมาณ  2555 

- รายงานผลการประเมินนิทรรศการ ศิลปะสมัยราชกาลท่ี 9“ไทยเท  จากทองถ่ินสูอินเตอร”

ระหวางวันท่ี 30  สงิหาคม –  4 พฤศจิกายน  2554  ณ พ้ืนท่ีชั้น 3, 4, 5, 6,7, 8 และชั้น 9 หอ

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
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