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 คำแถลงคำแถลง  
  

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา ไดเห็นชอบให

วิทยาลัยนครราชสีมา  ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ประจำปงบประมาณ  2565 นั้น 

 การดำเนินโครงการสำเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดี  จากผูมีพระคุณ

หลายฝาย  คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ  นายกองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  สมาชิก

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  หัวหนาสวนงานตางๆ และเจาหนาท่ีพนักงานทุกสวนงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมาทุกทานท่ีกรุณาใหคำปรึกษาใหขอเสนอแนะแนวทาง

ในการดำเนินโครงการใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  ตลอดจนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีทุกทานท่ีกรุณาให

คำปรึกษา และขอเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  

 ทายนี้ คณะทำงานขอขอบคุณผูมีสวนรวมในโครงการนี้ทุกทานท่ีไดใหขอมูลและความคิดเห็น

รวมถึงใหความชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

            วิทยาลัยนครราชสีมา 

              กันยายน  2565 
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องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสมีา หนา ค 

 

บทสรุปผูบรหิารบทสรุปผูบรหิาร  
  

 

 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการปกครอง

สวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจความพึงพอใจและจัดเรียงลำดับ 

ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ  2565 ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

ดานชองทางการใหบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและดานสิ่งอำนวยความสะดวก พรอมท้ังการสำรวจ

ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนมาใชประโยชนในการพัฒนางาน

ท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

  จากจำนวนประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3,847 คน ใชกลุมตัวอยางเพ่ือศึกษา จำนวน 362 คน ซ่ึงได

จากการคำนวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane การสุมตัวอยางใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบกลุม (Stratified Random Sapling)  โดยแบงประชาชนออกเปนพ้ืนท่ีตาง ๆ ในแตละ

หมูบานสุมตัวอยางประชาชนอยางเปนสัดสวน (Proportional Random Sampling) ของประชาชน 

ในแตละหมูบาน สำหรับเครื่องมือท่ีใชในการสำรวจ คือ แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating 

Scales)  5  ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชน จำนวน 362 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

รอยละ 58.01 เปนเพศหญิง มีอายุ 50 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 32.04  สวนใหญสำเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 29.28  และรอยละ 26.52 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีรายไดโดยเฉลี่ย

สวนใหญอยูระหวาง 6,001–8,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 34.81 สวนใหญรอยละ  41.44  

มาติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 1-2 ครั้งใน 1 รอบป โดยรอยละ 34.53 

มาติดตอขอรับบริการสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล รองลงมาไดเขามาติดตอขอรับบริการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ  25.97  มาติดตอขอรับบริการกองคลัง คิดเปน

รอยละ  24.86 และมาติดตอขอรับบริการกองชาง คิดเปนรอยละ 14.64 สวนใหญรับทราบขอมูล

ขาวสารจากการบอกเลาจากผูนำชุมชน รองลงมารับทราบขอมูลขาวสารจากการติดประกาศและ 

เสียงตามสาย 
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 ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการงานท่ีไดดำเนินการและไดรับ 

การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา 

จังหวัดนครราชสีมา พบวา สวนใหญรอยละ 22.65 มาติดตอขอรับบริการงานดานสาธารณสุข รองลงมา

ไดเขามาติดตอขอรับบริการงานพัฒนารายไดและภาษี  คิดเปนรอยละ 22.10  มาติดตอขอรับบริการ

งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  คิดเปนรอยละ 20.44 มาติดตอขอรับบริการงานการศึกษา 

คิดเปนรอยละ 19.89  และมาติดตอขอรับบริการงานดานโยธา การกอสราง สิ่งสาธารณูปโภค คิดเปน

รอยละ 14.92  ตามลำดับ 

 การสำรวจความพึงพอใจ พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.84) โดย

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.86  ไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  10   

 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ โดยมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.85) ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 97.02 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ี 

ผู ใหบริการ( X =4.85) ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.92 ดานสิ่ งอำนวยความสะดวก  

( X =4.84) ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.81 และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

( X =4.84) ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.78  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูใน

ระดับ 10   

 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการจำแนกตามหนวยงานภายในองคการบริหาร 

สวนตำบลโนนประดู  อำเภอสดีา  จังหวัดนครราชสีมา  พบวา  

 1) สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดูประชาชน

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด” ( X =4.84) 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.79  คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 2) กองคลัง ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ 

ตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด”( X =4.85) ระดับความพึงพอใจคิดเปน 

รอยละ 96.95  คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10  

 3) กองชางขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด”( X =4.84) ระดับความพึงพอใจคิดเปน 

รอยละ 96.74  คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ประชาชน

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด”( X = 4.88) 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 97.53  คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตำบลโนนประดู  จำแนกตามภาระงานหลัก 

 1) งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 

ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด” 

( X = 4.84)  ระดับความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 96.82  คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 2) งานดานสาธารณสุขขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดูประชาชนกลุมตัวอยาง 

มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” ( X = 4.82)  ระดับความ

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.29 คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 3) งานพัฒนารายไดและภาษีขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดูประชาชนกลุมตัวอยาง

มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด”( X =4.86) ระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 97.10 คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 4) งานดานโยธา การกอสรางส่ิงสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 

ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด” 

( X =4.82)  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.44 คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 5) งานดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ประชาชนกลุมตัวอยาง  

มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด” ( X =4.86) ระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 97.08 คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลโนนประดู  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการใหบริการโดยภาพรวมของระดับความพึงพอใจ

คิดเปนรอยละ 96.86 

เม่ือพิจารณารายดานจะเห็นวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู โดยคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ย

สูงสุดเทากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 97.02  รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.92 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.81 และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.78  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑ

มาตรฐานอยูในระดับ 10 
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ผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ  

จำแนกตามกรอบภาระงานท่ีประเมิน ซ่ึงประกอบดวย งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

งานดานสาธารณสุข  งานพัฒนารายไดและภาษี งานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค และ 

งานดานการศึกษา ท้ังนี้เม่ือคำนวณผลรวมตามสูตร ผลการประเมินท้ัง 5 งาน มีคาเทากับ 483.72  

คิดเปนรอยละ  96.74  โดยเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 คะแนนท่ีไดจะมีคาเทากับ 10 คะแนน 

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบวา องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา 

จังหวัดนครราชสีมามีการใหบริการท่ีเนนความพึงพอใจประชาชนเปนหลัก การติดตอขอรับบริการ 

งานดานตาง ๆ มีความคลองตัว การบริหารงานสวนใหญบุคลากรของ อบต.มีความเปนกันเองกับ

ประชาชน ท้ังนี้จากผลการสำรวจประชาชนกลุมตัวอยางไดแสดงขอคิดเห็นถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการบริหารงานภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.86 

นอกจากนี้ประชาชนกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ไดเสนอแนะ

เพ่ิมเติมดังนี้ 

 1. ควรหาแนวทางการแกไขปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปาภายในหมูบาน  

 2. ถนนภายในหมูบานยังมีหลายจุดท่ีเปนหลุมเปนบอ การสัญจรไมสะดวก ควรซอมบำรุงและ

จัดหางบประมาณทำเปนถนนคอนกรีต  

 3. ทอระบายน้ำบางพ้ืนท่ียังไมมี  และบางพ้ืนท่ีทอระบายน้ำมีการอุดตัน ทำใหน้ำไมสามารถ

ระบายได พ้ืนท่ีบางจุดมีน้ำทวมขัง ไมสามารถระบายได 
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1.1 หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

6 ไดกำหนดวา การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย  

ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความ

คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวน

ราชการใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ โดยรัฐมอบอำนาจใหหนวยงาน 

สวนทองถ่ินสามารถบริหารจัดการทองถ่ินดวยตนเองภายใตโครงสรางการบริหารท่ีกฎหมายกำหนด  

ทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจและหนาท่ีดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมเพ่ือ

ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงหลักสำคัญในการจัดบริการ

สาธารณะตามแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี 4 หลักการ คือ 1) หลัก

ผลประโยชนมหาชนของรัฐ 2) หลักความรับผิดชอบของทองถ่ินในการจัดบริการ 3) ความสามารถของ

ทองถ่ิน และ 4) หลักประสิทธิภาพในการจัดบริการ (สุภัชชา พันเลิศพาณิชย. 2555) สงผลใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทมากข้ึนในการจัดบริการสาธารณะ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในการให

ประชาชนไดปกครองและบริทารจัดการทองถ่ินดวยตนเอง ท้ังนี้เนื่องจากการปกครองสวนทองถ่ิน

สามารถสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะแต

ละทองถ่ินยอมมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ปญหาและความตองการของ

ประชาชนดังนั้น การบริหารจัดการทองถ่ินตางๆ ของตนเอง จึงเปนการแกปญหาหรือใหบริการ

สาธารณะตางๆ ตรงกับความตองการของประชาชนและเกิดความรวดเร็ว นอกจากนั้น การปกครองสวน

ทองถ่ินยังเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบงเบาภาระของรัฐบาล ทำใหประชาชน

รูจักการปกครองตนเองและเปนแหลงสรางผูนำทางการเมือง (โกวิทย พวงงาม. 2550) โดยสวนราชการ

1 
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สวนกลางและสวนภูมิภาคเปนผูทำหนาท่ีใหค่ำปรึกษา สนับสนุน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ 

สวนราชการสวนทองถ่ินเพ่ือการปฏิบัติราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

   การปกครองสวนทองถ่ิน (Local government) ถือเปนการบริหารราชการรูปแบบหนึ่งท่ีเปน

พ้ืนฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยท่ีมีความใกลชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนทองถ่ินท่ีมีสภาพปญหาสังคม วัฒนธรรม ความเปนอยู

และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีแตกตางกัน หากมีการหวังพ่ึงรัฐบาลกลางในฐานะท่ีตองดูแลประชาชน

โดยรวมท่ัวประเทศ ยอมไมสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาไดอยางท่ัวถึง และตรงตาม

ความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีความสำคัญอยางมากตอ 

การพัฒนา และเขาไปแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นไดอยางทันทวงที โดยใหสิทธิแกชุมชนในการตัดสินใจ

ดำเนินภารกิจตาง ๆ ของทองถ่ิน การใหความสำคัญตอการเรียนรูและฝกปฏิบัติการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมโดยทองถ่ิน (Puang-ngam, 2017, p. 11) ซ่ึงการปกครองทองถ่ินถือเปน

สวนหนึ่งของการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงเปนไปตามหลักการกระจายอำนาจและใหอิสระแกทองถ่ิน

ในการปกครองตนเอง โดยรัฐจะมอบหมายใหทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งหรือหลายทองถ่ิน เปนผูดำเนินการ

ในการบริหารงานตามภารกิจตางๆ เพ่ือแกไขและตอบสนองความตองการของผูรับบริการในทองถ่ิน

ตลอดจนการพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา ทองถ่ินท่ีไดรับมอบหมายจะจัดต้ังข้ึนเปนองคกรโดยผล

แหงกฎหมายและนโยบายของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคลและรับผิดชอบในขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีกำหนดไวอยาง

ชัดเจน มีความเปนอิสระในการบริหารงบประมาณและการบรหิารงานในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะเห็นไดวาการ

ปกครองทองถ่ินเปนการกระจายอำนาจการปกครองจากสวนกลางใหแกทองถ่ินเพ่ือใหสามารถ

สนองตอบตอความตองการของผูรับบริการในทองถ่ินไดอยางตรงเปาหมายและเพ่ือสงเสริมให

ผูรับบริการในทองถ่ินไดเรียนรูและดำเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปกครองทองถ่ินดวยตนเอง 

การบริหารราชการสวนทองถ่ินเปนรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินตามหลักการกระจาย

อำนาจการปกครอง (Decentralization) คือรัฐบาลกลางไดกระจายอำนาจทางการปกครองและ 

การบริหารใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตางๆ เพ่ือดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะใหแก

ประชาชนภายใตขอบเขตของกฎหมาย (ธันยวฒัน รัตนสัค. 2555, หนา 193) การปกครองสวนทองถ่ิน 

หรือการปกครองทองถ่ิน เปนรูปแบบการปกครองท่ีจำเปนและมีความสำคัญในทางการเมืองการ

ปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่งชุมชนท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซ่ึงกลาวในทาง

ทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นไดวารัฐบาลซ่ึงเปนกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐ

นั้น (Jack C. Plano and Others, Political Science Dictionary (Illinois : The Dry Press, 1973), 

p.147 อางใน ประทาน คงฤทธิศึกษากร) ยอมมีภาระหนาท่ีอยาง มากมายในการบริหารประเทศให

ประชาชนไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต (Well Being) อีกท้ังความม่ันคงแหงชาติ
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ท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต ยอมเปนไปไมไดท่ีรัฐบาลจะดูแลและ

จัดบริการใหกับประชาชนไดท่ัวถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปญหาเก่ียวกับความลาชาใน

การดำเนินงาน การท่ีอาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได และรวมท้ังขอจำกัด

เก่ียวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือ เจาหนาท่ีดำเนินงานใหท่ัวถึงได เม่ือเปนดังนี้ การลด

ภาระของรัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบตอ

ความตองการของชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงคของชุมชนนั้น ๆ 

จึงเปนผลใหการปกครองทองถ่ินมีบทบาทและความสำคัญเกิดข้ึน 

   “การใหบริการประชาชน” ของภาครัฐมิไดเกิดข้ึนในประเทศไทยประเทศเดียวทุกประเทศท่ี

พัฒนาแลว หรือกำลังพัฒนา มีความพยายามท่ีจะปฏิรูปการบริการประชาชนใหดี และมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนและท่ีสำคัญท่ีสุด คือ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปาหมายของการ

บริการประชาชนนั้นเปนสิ่งท่ีวัดยาก เพราะเปนความรูสึกของประชาชนวามีความพึงพอใจมากนอย

เพียงใด ซ่ึงในสังคมมีกลุมบุคคลหลายกลุม หลายระดับ ทำใหมาตรการในการตรวจสอบและประเมิน

ดำเนินการไดยาก ซ่ึงแตกตางกับภาคเอกชนท่ีสามารถดำเนินการประเมินได ดวยการเปรียบเทียบผล

ขาดทุนและกำไรของแตละปวาเพ่ิมหรือลด ท้ังนี้มาตรการวัดผลกำไรขาดทุน เปนเรื่องของตัวเลข 

ท่ีสามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดจากการดำเนินการตลอด ท้ังปของบริษัท ซ่ึงแตกตางจาก

ภาครัฐ แตความพยายามของภาครัฐในชวงระยะเวลาเกือบ 20 ป ท่ีผานมาท้ัง ในประเทศและ

ตางประเทศก็ตางพยายามกำหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ท่ีจะพัฒนาคุณภาพในการบริการ

สาธารณะใหดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ความพึงพอใจ” ตอข้ันตอนการใหบริการดวย ความสะดวก 

รวดเร็ว ทัศนคติและจิตบริการของเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีตอประชาชนใหเปรียบเสมือนเปน “ลูกคา”  

ตามแนวคิดของภาคเอกชนและสิ่งอำนวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานตางๆ ท่ีรัฐควรจัดหาเพ่ือใหบริการ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึงแตความพึงพอใจอยางเดียวไมเพียงพอ จะตองคำนึงถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐดวย  ท้ังนี้การเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การบริหารงานภาครัฐ เพ่ือกระจายความเจริญไปสูชุมชนทองถ่ิน เพ่ือการจัดบริการสาธารณะให

สอดคลองกับความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ิน  ตามภารกิจจัดบริการสาธารณะขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน อาทิ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนั้น เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับโอน

ภารกิจจัดบริการสาธารณะแลวถือวาเปนความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตอง

ดำเนินการจัดบริการสาธารณะใหเกิดประโยชนแกประชาชนในพ้ืนท่ีใหมากท่ีสุด  
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   จังหวัดนครราชสีมาเปนชุมชนขนาดใหญช ุมชนหนึ ่งที ่ม ีประชากรอาศัยอยู เปน 

จำนวนมาก มีความเจริญเติบโตในทุกๆ ดานการปกครองจากสวนกลางจึงไมสามารถดำเนินการให

สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี  ดังนั้นหนวยงานราชการสวนทองถ่ิน

จึงเขามา มีบทบาทสำคัญในการปกครองในระดับทองถ่ิน ซ่ึงราชการสวนทองถ่ินของจ ังหวัด

นครราชสีมาประกอบดวย 3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการ

บริหารสวนตำบล (อบต.) ซ่ึงมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินใน

ดานตางๆ ไดแก  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง พัฒนาสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต เชน  การสงเสริมอาชีพ การศึกษา  การสาธารณสุข  

ดานจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา ความสะอาดเรียบรอย เชน การสงเสริมประชาธิปไตย การ

ปองกันสาธารณภัย  การรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม

และการทองเท่ียว ซ่ึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสวนราชการ คือ การพัฒนาการบริหารงาน โดยมุง

ผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุงเนนการวัดผลการปฏิบัติงาน 

ท่ีผลผลิตและผลลัพธท่ีมีประโยชนตอประชาชนและสังคมโดยรวม ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญท่ีสุดสำหรับองคกรท้ัง

ภาครัฐและเอกชน อยางไรก็ตาม การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีนั้น ตองปฏิบัติตาม

ภารกิจดังกลาวขางตนอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหการบริหารจัดการสำเร็จ  สามารถแกไข

ปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ตลอดจนประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  

ท้ังภาครัฐ  และเอกชนท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมมือกันพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนา ดังนั้น สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงกำหนดใหทุกสวนราชการมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยอยูภายใตกรอบการประเมิน 4 มิติ ไดแก (สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548) 

  มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร คือ สวนราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค 

และเปาหมายตามท่ีไดรับงบประมาณมาดำเนินการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและ 

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 
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  มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ คือ สวนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความ 

พรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ เชน การบริหารความรูในองคการ การจัดการสารสนเทศและ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนตน 

  การดำเนินงานตามโครงการครั้งนี้จะดำเนินการเฉพาะมิติท่ี 2 คือ คุณภาพการใหบริการท่ีเก่ียวของ

กับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 4 ประเด็น ไดแก 

  1) ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

  2) ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 

  3) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

  4) ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

  นอกจากนี้เพ่ือใหการสำรวจสามารถสะทอนความตองการของประชาชนผูรับบริการในพ้ืนท่ี

ไดอยางชัดเจนและสอดคลองกับความเปนจริงมากท่ีสุด จึงทำการสำรวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1.2 วัตถุประสงค   

 1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของสวนงานดานตาง ๆ ของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี ผูใหบริการ และ

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  

 1.2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพการใหบริการตามอำนาจหนาท่ีแกประชาชนของเจาหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและดาน              

สิ่งอำนวยความสะดวก  

 1.2.3 เพ่ือจัดเรียงลำดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและดาน              

สิ่งอำนวยความสะดวก จำแนกตามภาระงาน 

 1.2.4 เพ่ือสำรวจปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน

ที่มาใชประโยชนในการพัฒนางานที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา 

จังหวัดนครราชสีมา 
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1.3 ขอบเขตของการดำเนินงาน 

 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ใชกลุม

ตัวอยางจากประชาชนผูรับบริการในองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู   อำเภอสีดา จังหวัด

นครราชสีมา จำนวน 362 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณจากประชาชนผูรับบริการในทองท่ีเขตรับผิดชอบ

ในประเด็นหลัก คือ 1) ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 2) ความพึงพอใจ 

ดานชองทางการใหบริการ 3) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4) ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก  โดยจำแนกตามหนวยการใหบริการ 

 

1.4 ขอจำกัดของการศึกษา 

 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร        

สวนตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งนี้ จะทำ

การสำรวจเฉพาะกลุมตัวอยางจากประชาชนท่ีเคยไดรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  โดยไดจากการสุมตัวอยาง  ซ่ึงผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะภารกิจ

หลักขององคกรเทานั้น  ซ่ึงอาจจะไมครอบคลุมภารกิจอ่ืนๆ ท้ังหมดขององคการบริหารสวนตำบล          

โนนประดู  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาไดท้ังหมด 
 

1.5 นิยามศัพทในการศึกษา 

  1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  หมายถึง ราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้งจาก

ประชาชนในทองถ่ิน  มีอำนาจหนาท่ีในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชนสุขของ

ชุมชนในทองถ่ินนั้น   

  2) องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 โดยมีฐานะเปนนิติบุคคลท้ังนี้ 

อบต. แตละแหงจะมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตตำบลท่ีไมอยูในเขตของเทศบาล หรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน ยกเวน องคการบริหารสวนจังหวัด 

  3) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรูของบุคคลตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย

ปรากฏออกมาในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย พอใจหรือไมพอใจ ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็

ตอเม่ือ สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได 
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สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาระงานหลักขององคกรปกครอง      

สวนทองถ่ิน 

สถานสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  4) ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจตอการไดรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ใน

ระหวางหรือหลังการใหบริการ  ซ่ึงเจาหนาท่ีสามารถตอบสนองหรือการบริการนั้นสามารถแกไขปญหา

และทำใหตนเองเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดีข้ึนกวาเดิม โดยจำแนกเปน 5 ดาน คือ ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวย         

ความสะดวก  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1.6 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ

คุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงพิจารณาจากสวนของการใหบริการ 4  ดานท่ีสอดคลองกับความตองการ

และความพึงพอใจของผูรับบริการ จึงไดนำมากำหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดังนี้  

 
 

        

         

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  4  ดาน   

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  

2.  ดานชองทางการใหบริการ 

3.  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

4.  ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 



 

 

 

 

 

แนวคิดและงานวิจัยแนวคิดและงานวิจัย  

ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ  

บทท่ี บทท่ี 22  
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แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
  

 

 ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล

โนนประดู  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  คณะผูสำรวจไดศึกษาเอกสาร  งานวิจัย  แนวคิด  ทฤษฎีท่ี

เก่ียวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะนำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถ่ิน 

  2.2 ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา 

    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 สิทธิตามกฎหมาย 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 สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 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 การปกครองซ่ึงหนวยการปกครองทองถ่ินไดมีการเลือกต้ังโดยอิสระเพ่ือเลือกผูท่ีมีหนาท่ี

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 ) ไดสรุปความหมายของแนวคิดและหลักการสำคัญท่ีเก่ียวกับ

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 ดังนี้ 

  1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง อาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญขนาดพ้ืนท่ี หรือ

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

ประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ 

   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

จะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินเลือกเขามาทำหนาท่ี    ฝายบริหารหรือฝายนิติ

บัญญัติของหนวยการปกครองทองถ่ินก็ตาม การปฏิบัติหนาท่ีท่ีแตกตางกันนี้    มีสวนในการสงเสริมการ

เรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี 

 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 คือ รากหญา 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 มีเวลาท่ีจะดำเนินการในเรื่องท่ีสำคัญหรือกิจการ              

ใหญ ๆ ระดับชาติ อันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม ความคับค่ังของภาระหนาท่ีตาง ๆ              

ท่ีรวมอยูสวนกลางจะลดนอยลง ความคลองตัวในการดำเนินงานของสวนกลางจะมีมากข้ึน 

 4 . การปกครองทองถ่ินสามารถสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมายและมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถ่ินมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากรประชากร ความ

ตองการ และปญหายอมแตกตางกันออกไป ผูท่ีใหบริหารหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนก็ตองเปนผูท่ีรูถึงปญหาและความตองการของประชาชนเปนอยางดี  การ

บริหารงานจึงจะเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไมตองเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติไปยังหนวย

เหนือข้ึนไป 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 

 ระบบการปกครองทองถ่ินจะตองประกอบดวย องคประกอบ 8 ประการ คือ (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
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ขนาดพ้ืนท่ีจากการศึกษาขององคการสหประชาชาติ โดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

(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) กลาววา องคกรปกครองทองถ่ินมีองคประกอบสำคัญ          

5 ประการไดแก 

 1. มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 2. มีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชน 

 3. มีองคกรเปนของตนเอง 

 4. มีภารกิจหนาท่ีเก่ียวกับผลประโยชนของตนเอง 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 
 

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา หนา 19 

 

 5. มีการกำกับดูแลจากรัฐ 

  การปกครองทองถ่ินกำหนดบนพ้ืนฐานทฤษฎีการกระจายอำนาจและอุดมการณ

ประชาธิปไตยซ่ึงมุงเปดโอกาสและสนับสนุนใหประชาชนเขามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและ

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   ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู   

 กอนกอตั้งองคการบริหารสวนตำบลโนนประดูนั้น เคยเปนสภาตำบลมากอน  ซ่ึงไดรับการ        

ยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตำบล เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2540 และเปนหนวยบริหารราชการ

สวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยในครั้งแรกมีประธานกรรมการบริหารมาจากกำนันโดยตำแหนง 

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลมาจากการเลือกต้ัง ตอมาเปลี่ยนชื่อตำแหนงจากประธาน

กรรมการบริหารเปนนายกองคการบริหารสวนตำบล และมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

ครั้งแรกใน เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2548 จัดเปนองคการบริหารสวนตำบลขนาดเล็ก และตอมาไดปรับ

ขนาดเปนองคการบริหารสวนตำบลขนาดกลาง เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2550 

 ท่ีตั้งสำนักงาน  ตั้งอยูเลขท่ี 78 หมูท่ี 10 ตำบลโนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท 0-4497-7014 โทรสาร 0-4497-7007-8 

 องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของอำเภอสีดา  ระยะทาง

ประมาณ 17 กิโลเมตรโดยนับจากอำเภอสีดา มาตามทางหลวงแผนดินสายหลักหมายเลข 2 (ถนน

มิตรภาพ) จนถึงทางแยกปมน้ำมันพีที ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา เลี้ยวขวามาตามถนนสายบานตาลาด 

– บานหนองอายแหนบ จนถึงท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู หรือจะเดินทางมาตาม

ถนนลาดยางสายประทาย– บัวใหญ(นิเวศนรัตน)จนถึงทางแยกบานหนองอายแหนบ แลวเลี้ยวซายมา

ตามถนนลาดยางบานหนองอายแหนบ–โนนประดู จนถึงท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  

ระยะทางหางจากจังหวัดนครราชสีมา 83 กิโลเมตร จังหวัดขอนแกน 110 กิโลเมตร และ

กรุงเทพมหานคร 330  กิโลเมตร 

 ทิศเหนือ ติดตอตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมาโดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก

ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 202 ทางทิศตะวันตก ของ บานง้ิวใหมบริเวณพิกัด TC305207 ไปทาง

ทิศตะวันออกตามถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 202 จดสะพานง้ิวใหมทางทิศตะวันตกบานง้ิวใหม 

บริเวณพิกัด TC316205 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามคันนาจดทางสาธารณะทางทิศตะวันออกเฉียงใต   

ของบานง้ิวใหม บริเวณพิกัด TC332196 ไปทางทิศเหนือ ตามทางสาธารณะจดถนนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 202 ทางทิศตะวันออกของบานง้ิวใหม บริเวณพิกัด TC332204 ไปทางทิศตะวันออกตาม

ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 202 จดทางสาธารณะทาง ทิศตะวันตกของบานลิงสอง บริเวณพิกัด 

TC346204 รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันออก  ติดตอตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มตน

จากทางสาธารณะทางทิศตะวันตกของบานลิงสอง บริเวณพิกัด TC346204 ไปทางทิศใตตามทาง

สาธารณะจดทางสาธารณะทางทิศเหนือของบานหนองพลวง บริเวณพิกัด TC355172 ไปทางทิศ
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ตะวันตกเฉียงใตตามทางสาธารณะจดทางสาธารณะทางดานทิศตะวันออกของบานโนนประดู บริเวณ

พิกัด TC326162 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามทางสาธารณะจดลำหวยยางทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ของบานตาลาด บริเวณพิกัด TC350126 ไปทางทิศใตตามลำหวยยาง จดลำหวยวัง ชมพูทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใตของบานคู บริเวณพิกัด TC348107 รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ 13 

กิโลเมตร 

 ทิศใต ติดตอตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก

ลำหวยวังชมพู ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของบานคูบริเวณพิกัด TC348107 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ตามลำหวยวังชมพู และตามลำหวยกระเบื้องจดทางสาธารณะทางทิศตะวันออกของบานหนองหัวชาง 

บริเวณพิกัด TC284189 รวมระยะทางดานทิศใต ประมาณ 14 กิโลเมตร 

 ทิศตะวันตก ติดตอตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขต

เริ่มตนจากทางสาธารณะทางทิศตะวันออกของบานหนองหัวชางบริเวณพิกัด TC284189ไปทางทิศ

เหนือตามทางสาธารณะจดทางสาธารณะทางทิศตะวันออกของบานกุดจอก บริเวณพิกัด TC288208 ไป

ทางทิศตะวันออกตามทางสาธารณะจดถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 202 ทางทิศตะวันตกของบาน

ง้ิวใหม บริเวณพิกัด TC 305207 รวมระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ  4 กิโลเมตร 

 เนื้อท่ี องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู มีเนื้อท่ีประมาณ 27,164 ไร หรือประมาณ 50.60 

ตารางกิโลเมตร    

 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบลุมสลับกับพ้ืนท่ีดอน สภาพของดินสวน

ใหญเปนดินเค็มท่ีเกิดจากตะกอนลำน้ำหรือมีคราบเกลือท่ีผิวดินมาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึง

ปานกลาง การระบายน้ำคอนขางเร็วและความลาด ชัน 0-2 เปอรเซ็นต ดินขาดความสมบูรณ มีสระน้ำ 

มีฝาย และหนองน้ำกระจายอยูท่ัวไป ลำหวยสวนใหญ ตื้นเขินในฤดู แลงจะขาดแคลนน้ำ 

**ขอมูลพ้ืนท่ี เนื้อท่ี ภูมิประเทศ จากแผนพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรดินระดับตำบล ตำบลโนนประดู 

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ  รวมกับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 

 สภาพเศรษฐกิจ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา รองลงมา คือ 

อาชีพรับจางท่ัวไปและคาขาย รายไดเฉลี่ยของประชากรต่ำ    

 โครงสรางทางเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจภาครวมในพ้ืนท่ีเปนลักษณะของโครงสรางทางการเกษตรรายไดประชากรตอหัว

คอนขางต่ำ เนื่องจากประชากรสวนใหญ 80%  มีอาชีพทำนา ผลผลิตท่ีขายไดราคาต่ำ 
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 การเกษตร 

 ในพ้ืนท่ีไมมีแหลงน้ำชลประทาน ประชาชนทำการเกษตรโดยอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติซ่ึงบาง

ปมีฝน และแลงหรือน้ำทวมทำใหผลผลิตไมแนนอนและมีราคาต่ำ เฉลี่ย 320 กิโลกรัม/ไร การประมงท่ี

สำคัญไมมี การปศุสัตวจะมีบางเปนการเลี้ยงตามครัวเรือน เชน วัว ควาย ไมมีการเลี้ยงเพ่ือเศรษฐกิจ 

 การอุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีไมมี 

 การพาณิชย 

 การคาขายในเขตองคการบริหารสวนตำบลโนนประดูสวนมากเปนรานขายสินคาชำและสินคา

ท่ัวไปขนาดเล็ก สินคาท่ีนำมาจำหนายมาจากบัวใหญ นครราชสีมา ขอนแกน และกรุงเทพฯเปนสวนใหญ 

  โรงสี       12  แหง   

  รานคา(ขายของชำ)   52  แหง  (มินิมารท 1 แหง ,รานคาชุมชนตำบล 2  แหง) 

  รานขายอาหาร    14  แหง  

  รานขายเตาถาน    1  แหง  

  รานซอมจักยานยนต   2  แหง      

    รานซอมเครื่องไฟฟา   1  แหง  

  รานเสาสงสัญญาโทรศัพท 1  แหง    

  รานปาย      1  แหง  

  รานเย็บผาโหล    3  แหง   

 สถานท่ีทองเท่ียว 

 ในเขตองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ไมมีสถานท่ีทองเท่ียว แตไดสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมของอำเภอสีดา ไดแกงานประเพณีสงกรานตแหชางบอไกแกว เปนตน   

และมีการปรับปรุงแหลงน้ำขนาดใหญในตำบลคือสระน้ำบานโนนประดู,และปรับปรุงสระน้ำบาน      

โนนสะอาด เพ่ือรองรับเปนสถานท่ีทองเท่ียวและพักผอนหยอนใจของคนในพ้ืนท่ี 

 สภาพทางสังคม 

 การศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน     3    แหง 

  1.โรงเรียนวัดบานโนนประดู       

  2. โรงเรียนเบญจราษฎรศึกษา 

   3.โรงเรียนบานเสว        
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 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน   2  แหง 

  1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองอายแหนบ  2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเสว      

 ท่ีอานหนังสือพิมพ   จำนวน 10   แหง  (หมูท่ี 1-10 ตำบลโนนประดู) 

 สถาบันและองคการทางศาสนา 

  -  วัด   จำนวน   3  แหง     -    สำนักสงฆ    จำนวน    2   แหง 

รายชื่อวัด/สำนักสงฆ สถานท่ีตั้ง หมายเหตุ 

1.วัดทองหลางใหญ บานทองหลางใหญ หมูท่ี 2         

2.วัดบานโนนประดู บานโนนประดู หมูท่ี  3  

3.วัดบานเสว-บานตาลาด บานโนนประดู หมูท่ี  6  

4.วัดประสิทธิ์ธาราม บานโนนประดู หมูท่ี  8  

5.วัดบานง้ิวเกา บานโนนประดู หมูท่ี  9  
 

 สาธารณสุข  

  -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโนนประดู จำนวน 1 แหง ไมมีรานขายยาแผนปจจุบัน  

มี อ.ส.ม. ครบทุกหมูบาน ทางรัฐไดทำการสงเสริมการทำบัตรสุขภาพในครัวเรือน ประชาชนท่ีเจ็บปวย

เล็กนอยจะซ้ือยากินเองหรือ มาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลโนนประดู 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 -  ปอมยามตำรวจชมุชนประจำตำบล 1 แหง 

 วัฒนธรรมและศาสนา 

 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลโนนประดูนับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อ

เก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีวัด จำนวน 3 แหง สำนักสงฆ  จำนวน 2 แหง การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี

พ้ืนบานยังคงอยูอยางตอเนื่อง ภาษาท่ีใชไดแก ภาษาไทย อีสาน ภาษาไทยโคราช และภาษากลาง 

 การบริการพ้ืนฐาน 

 การคมนาคม 

 - ถนนในพ้ืนท่ีตำบล (สภาพผิวจราจรบางแหงแคบ มีสภาพเปนหลุมเปนบอ การสัญจรไปมา

ลำบาก ) 

  1.มีถนนลาดยาง  2  สาย 

  - สายบานตาลาด – บานหนองอายแหนบ -ถนนนิเวศรัตน ระยะทาง 11,994  เมตร   

  - สายทองหลางใหญ-ดอนมวง  ระยะทาง  200    เมตร 

  - เสนทางติดตอกับอำเภอสีดา    
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  1. ออกจากตำบล ถนนลาดยาง สายโนนประดู-  บานเสว-บานตาลาด ถึงสี่แยกปมน้ำมัน

บานเสวแลวเลี้ยวซาย  ไปตามถนนทางหลวง แผนดินหมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ) จนถึงอำเภอสีดา 

ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร 

  2. ออกจากตำบล ถนนลาดยางบานหนองอายแหนบ–โนนประดู  จนถึงทางแยก 

ถนนลาดยางสายประทาย –บัวใหญ (นิเวศนรัตน)แลวเลี้ยวขวาไปอำเภอสีดา ระยะทางประมาณ 6 

กิโลเมตร   

  3. ออกจากตำบล ถนนผิวจราจรหินคลุก สายทองหลางใหญ – นิเวศรัตน  แลวเลี้ยวขวา

ไปอำเภอสีดา ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 

 การโทรคมนาคม  

  -  ตูโทรศัพทสาธารณะ  จำนวน  7  แหง    

 การไฟฟา 

  -  ไฟฟาเขาถึง  10  หมูบาน  จำนวนครัวเรือนท่ียังไมมีไฟฟาใช 2 ครัวเรือน  

 แหลงน้ำธรรมชาติ 

  -  ลำน้ำ , ลำหวย จำนวน  3  แหง (ลำหวยทองหลางใหญ ,สำหวยเสว ,ลำหวยตะเภา) 

 แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 

  -  ฝาย จำนวน 9 แหง ,-  ประปา จำนวน 7 แหง -  สระน้ำ จำนวน 20 แหง ,   

  -  อ่ืน ๆ  (ระบุ)… -  .แหง 

 ลักษณะดานการเมืองและการบริหาร 

 โครงสรางและอำนาจหนาท่ีในการปกครองสวนทองถิ่น 

 องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู มีปลัดองคการบริหารสวนตำบลปฏิบัติหนาท่ีนายก

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2557  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบลท่ีมาจากการเลือกตั้ง 10 หมูบานๆ ละ 2 คน รวมเปน 20 คน และพนักงานสวนตำบล 

ประกอบดวย พนักงานสวนตำบล  ลูกจางและพนักงานรวมจำนวน   22   คน 

 การคลังสวนทองถิ่น 

 - การบริหารรายรับ โดยการจัดสรรรายไดขององคการบริหารสวนตำบลและเงินอุดหนุนจาก

รัฐ เพ่ือนำไปใชในโครงการพัฒนาตาง ๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 - การบริหารรายจาย มีการควบคุมการใชจายเพ่ือความถูกตองและโปรงใสในการดำเนินการ

ดานตางๆ 
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 บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการเมืองการบริหาร 

 ประชาชนไดใหความสนใจในการปกครองสวนทองถ่ินมากข้ึน โดยไดมีการจัดตั้งประชาคม

หมูบาน เพ่ือประสานงานในการดำเนินงาน การพัฒนาดานตาง ๆ และเปนคณะกรรมการตรวจสอบงาน

กอสราง งานจัดซ้ือ/จัดจางตางๆ รวมท้ังทำหนาท่ีตรวจสอบการดำเนินงาน เพ่ือใหการพัฒนาดานตาง ๆ 

ตรงกับความตองการ/ปญหาของชุมชน  มากท่ีสุด 

 ขอมูลอ่ืนๆ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

  -  ทรัพยากรดิน ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย และในบางพ้ืนท่ีเปนดินเค็ม  ดินชั้นบน

มีระดับความสมบูรณระดับปานกลางถึงระดับต่ำ 

  -  ทรัพยากรน้ำ  ในเขตพ้ืนท่ีมีแหลงน้ำ  ดังนี้ 

   1.  ลำหวยเหมืองตะเภา 

   2.  ลำหวยเสว 

   3.  ลำหวยทองหลางใหญ 

   4.  คลองอีสานเขียว 

 ทรัพยากรปาไม ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีพ้ืนท่ีปาเบาบางมาก ไดมีการรณรงคปลูก

ตนไมในโอกาสวันสำคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีถนนสองขางทางเขาตำบล ในโรงเรียน และพ้ืนท่ีสาธารณะตางๆ 

 ทรัพยากรธรณี ในเขตองคการบริหารสวนตำบล ไมมีทรัพยากรธรณีทางเศรษฐกิจ    

 ส่ิงแวดลอม 

 คุณภาพของอากาศในเขตองคการบริหารสวนตำบลโนนประดูอยูในเกณฑท่ีดี เพราะสภาพ

ท่ัวไปของชุมชนไมมีมลพิษเจือปนในอากาศ คุณภาพของน้ำท่ีใชอุปโภค – บริโภค มีความกระดางเพราะ

เปนบริเวณท่ีมีดินเค็ม ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมยังไมดีเทาท่ีควรเนื่องจากระบบตางๆยังไมลงตัว 

และประชาชนขาดความรูความเขาใจและความรวมมือในการรักษาสิ่งแวดลอมท่ีถูกตอง 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

 การดำเนินชีวิตของคนเราในชีวิตประจำวัน ลวนแตมีสวนเก่ียวของกับการบริการอยางใดอยางหนึ่ง

ท้ังสิ้น เนื่องจากคนเราอยูคนเดียวไมได จำเปนตองพ่ึงอาศัยคนในสังคมดวย การท่ีคนเรากระทำสิ่งหนึ่ง

หรือปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความเต็มใจท่ีจะชวยเหลือหรืออำนวยความสะดวกเพียงเพ่ือจะทำใหบุคคลนั้น 

รูสึกพึงพอใจเรียกไดวาเปน “การบริการ” ในปจจุบันแนวคิดการบริการมีการนำมาใชอยางกวางขวางใน

วงการธุรกิจการคาหรือแมกระท้ัง หนวยงานราชการตางๆ ก็เห็นความสำคัญของการบริการ ซ่ึงมีผูให

ความหมายของการบริการ ไวดังนี้ 
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 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 บริษัทรับทำบญัชี 

 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 

 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
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เพียงพอ หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะ มีจำนวนการใหบริการและสถานท่ีใหบริการ

อยางเหมาะสม มิลเล็ท เห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายเลย ถามีจำนวน

การใหบริการไมเพียงพอและสถานท่ีต้ังท่ีใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ การ

ใหบริการอยางตอเนื่อง หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีเปนไปอยางสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชนของ

สาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของหนวยงานท่ีใหบริการวา จะใหบริการ หรือ หยุดบริการเม่ือใด

ก็ได และการใหบริการอยางกาวหนา (progressive service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีมีการ

ปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ี

จะทำหนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2547 : 3) ไดกลาวถึง คุณภาพการใหบริการ           

ท่ีภาครัฐพึงใหแกประชาชน  โดยการใหบริการของภาครัฐท่ีรูจักกันในคำวา “บริการสาธารณะ” นั้น        

จะแตกตางกันกับการใหบริการของภาคเอกชน เหตุผลสำคัญท่ีสุดคือ ภาครัฐมีเปาหมายการใหบริการ

ประชาชนอยูท่ีประชาชนไดรับบริการอยางดีท่ีสุด สม่ำเสมอ และเสมอภาค โดยไมหวังสิ่งตอบแทนเพราะ

ถือเปนหนาท่ีของรัฐ แตเปาหมายการใหบริการของภาคเอกชนกลับมีเปาหมายอยูท่ีผลประโยชนท่ีองคกร

ของตนตองไดรับตอบแทนกลับมา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการมุงหากำไรจากการใหบริการนั่นเอง  

 ดังนั้นจากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การบริการ หมายถึงกิจกรรมท่ีบุคคลหนึ่งทำใหอีกบุคคล

หนึ่งซ่ึงสิ่งท่ีทำใหนั้นเปนสิ่งท่ีไมสามารถจับตองไดและสามารถตอบสนองความตองการของผูรับ โดยท่ีผู

บริการสามารถรับรูถึงการบริการท่ีไดรับดังนั้น การใหบริการของภาครัฐจะตองพิจารณาวัดท่ีความรูสึก 

พึงพอใจของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ เม่ือประชาชนไดรับการใหบริการท่ีดี มีมาตรฐาน และเสมอภาค

แลว ประชาชนยอมตองมีความรูสึกตอบสนองตอการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงอาจแสดง

ออกมาในรูปของการใหการสนับสนุนกิจการของรัฐ การใหความชวยเหลือการปฏิบัติตามคำแนะนำ  

 ลักษณะของการบริการ 

 มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของการบริการไวดังนี้ 

 จิตตินันท เดชะคุปต (2543 : 23) ไดอธิบายถึงลักษณะการบริการ มีดังนี้ 

 1. สาระสำคัญของความไววางใจ (Trust) การบริการเปนกิจกรรมหรือการกระทำท่ีผูบริการปฏิบัติ

ตอผูรับบริการ ขณะท่ีกระบวนการบริการท่ีเกิดข้ึน ผูซ้ือหรือรับบริการไมสามารถทราบลวงหนาไดวาจะ

ไดรับการปฏิบัติอยางไรจนกวากิจกรรมการบริการจะเกิดข้ึน การตัดสินใจซ้ือบริการจึงจำเปนตองข้ึนอยู

กับความไววางใจ ซ่ึงแตกตางจากการซ้ือสินคาท่ัวไปท่ีผูบริโภคสามารถหยิบจับตรวจดูสินคากอนท่ีจะ

ตัดสินใจซ้ือ การบริการทำไดเพียงการใหคำอธิบายสิ่งท่ีลูกคาจะไดรับประกันคุณภาพหรือการอางอิง

ประสบการณท่ีผูอ่ืนเคยใชบริการมากอน 
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 2. สิ่งท่ีจับตองไมได (Intangibility) การบริการเปนสิ่งท่ีจับตองไมไดและไมอาจสัมผัสกอนท่ีจะมี

การซ้ือเกิดข้ึน กลาวคือ ผูซ้ือหรือลูกคาไมอาจรับรูการบริการลวงหนาหรือกอนท่ีจะตกลงใจซ้ือเหมือนกับ

การซ้ือสินคาท่ัวไป นอกจากนั้นการซ้ือบริการก็เปนการซ้ือท่ีจับตองไมไดเพียงแตอาศัยความคิดเห็น        

เจตคติ และประสบการณเดิมท่ีไดรับประกอบการตัดสินใจซ้ือบริการนั้นๆโดยผูซ้ืออาจกำหนดเกณฑ

เก่ียวกับคุณภาพ หรือประโยชนของการบริการท่ีตนเองไดรับแลวจึงตัดสินใจซ้ือบริการท่ีตรงกับความ

ตองการดังกลาว 

 3. ลักษณะท่ีแบงแยกออกจากกันไมได (Inseparability) การบริการมีลักษณะท่ีไมอาจแยกจาก 

ตัวบุคคล 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

กับลักษณะงานและจัดใหมีการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอเปนเรื่องจำเปนอยางยิ่ง รวมท้ังการกำหนด

มาตรการในการใหบริการมากเปนพิเศษ เชนรับฟงคำติชม ขอคิดเห็นจากผูรับการเสนอบริการดาน

อุปกรณอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปนตน เพ่ือใหม่ันใจในคุณภาพและความสม่ำเสมอ

ของการบริการ 

 5. ลักษณะท่ีไมสามารถเก็บรักษาไวได (Perish Ability) การบริการท่ีไมสามารถเก็บรักษาหรือ

สำรองไวไดเหมือนกับสินคาท่ัว ๆไป เม่ือไมมีความตองการใชบริการจะกอใหเกิดความสูญเปลาท่ีไมอาจ

เรียกกลับคืนมาใชประโยชนใหมได การบริการจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาและการบริการ

จะตองมีการจัดเตรียมความพรอมไวสำหรับการบริการเม่ือใดก็ได เชน การจัดเตรียมอาหารไวบริการ

ลูกคาตามความตองการ เม่ือไมมีผูมาใชบริการการจัดเตรียมของไวก็อาจสูญเปลาแตทวาก็จำเปนท่ีตอง
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เตรียมไว เนื่องจากอาจจะมีผูใชบริการมาใชบริการไดตลอดเวลา การรักษาสมดุลของลูกคาจำเปนตองมี

การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือหาวิธีจูงใจลูกคาใหหันมาใชบริการอยางสม่ำเสมอ 

 6. ลักษณะท่ีไมสามารถแสดงความเปนเจาของได (Non - Ownership) การบริการมีลักษณะท่ีไมมี

ความเปนเจาของเม่ือมีการซ้ือบริการเกิดข้ึน ซ่ึงแตกตางจากการซ้ือสินคาท่ัวไปอยางเห็นไดชัดเพราะเม่ือผู

ซ้ือจายเงินซ้ือสินคาใดก็จะเปนเจาของสินคานั้นอยางถาวรทันที ในขณะท่ีผูซ้ือจายเงินซ้ือบริการใด ก็จะ

เปนคาบริการนั้นท่ีผูซ้ือจะไดรับตามเง่ือนไขของการบริการแตละประเภทเพราะการบริการไมใชสิ่งของ 

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(ีลูกคามารานซอมนาิกา สิ่งท่ีลูกคาตองการ คือ การท่ีนาิกาอยูในสภาพใชงานได 

ดังนั้น กิจกรรมของกระบวนการสงมอบก็คือจะตองแกไขนาิกาตามความตองการของลูกคา 

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

กระบวนการสงมอบ ซ่ึงไดแก คำปรึกษา การรับประกัน การใหบริการความบันเทิง การใหบริการทาง

การเงิน เปนตน 

 3. ความตองการของผูรับบริการ (Customer Need and Want) หมายถึง มีความจำเปนและ

ความปรารถนาของลูกคาท่ีคาดหวังวาจะไดรับการบริการนั่นๆ 

 4. ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การท่ีลูกคาไดรับการบริการท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการจากการศึกษาลักษณะการบริการ สรุปไดวา ลักษณะของการบริการเปนสิ่งท่ีไมมี

ตัวตนไมสามารถสัมผัสได ไมสามารถผลิตและเก็บไวเพ่ือใหลูกคามาเลือกซ้ือได เม่ือมีผูใหบริการก็ตองมี

ผูรับบริการในคราวเดียวกัน โดยมีมาตรฐานในการใหบริการกับลูกคาอยางเทาเทียมกัน ลูกคาเกิดความ

เชื่อม่ันและรับรูถึงคุณภาพการใหบริการและกลับมาใชบริการซ้ำอีกครั้ง 
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 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 

  6. เตรียมความสะดวกใหพรอม กลาวคือ ผูรับบริการอาจขาดความพรอมบางอยาง เชน ไมได

เตรียมรูปถายมา ไมไดทำสำเนาบัตรประชาชนมา ลืมเอาภรรยามาลงนาม เหลานี้เปนปญหาท่ีหนวย

บริการตางก็รับรูรับทราบตลอดเวลา และหลายหนวยงานก็ไดเตรียมจัดระบบไวรองรับแลวเชน จัดสิ่ง

อำนวยความสะดวกในการถายเอกสาร มีคำแนะนำวาจะไปถายรูปท่ีใด ท่ีใกลท่ีสุดรับเรื่องไวกอน แลวให

ภรรยามาลงนามโดยสามีไมตองมาอีก จัดทำท่ีแลกเงินหรือถอนเงิน รับเงินในรูปบัตรเครดิต 
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  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 ไมวาเราจะตั้งใจใหบริการมากมายเพียงใด 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

พรอมในทุกๆ ดาน มีบรรยากาศท่ีรื่นรมย ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

จนทำใหผูรับบริการรับรูถึงคุณภาพการบริการนั้นๆ 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 
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 วิชเชอร และคอรเนย (Wisher and Corney. 2001) กลาววา คุณภาพการใหบริการ 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 คุณภาพการใหบริการ 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  

 V = Voluntariness Manner ลักษณะการใหบริการอยางเต็มใจ  

 I = Image Enhancing แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจนของผูใหบริการขององคกร  

 C = Courtesy ความ มีไมตรีจิตในการบรกิาร  

 E = Enthusiasm ความกระตือรือรนในการบริการ  
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 ลักษณะของงานบริการเปนงานหนักท่ีจะตองพบกับคนจำนวนมากและตอบสนองความตองการ

ท่ีหลากหลายของผูรับบริการอยูตลอดเวลา อันสงผลใหบางครั้งการบริการอาจไมรวดเร็วทันกับความ

ตองการของผูรับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได 

 จากความหมายดังกลาว  อาจสรุปไดวา  คุณภาพการบริการหมายถึง  คุณสมบัติหรือ

คุณลักษณะท้ังท่ีจับตองไดและจับตองไมไดของการบริการท่ีผูใชไดรับ  โดยผูรับบริการมีประเมินคา

ตัดสินใจในสวนท่ีสามารถสนองตอบความตองการของผูใชบริการซ่ึงกอใหเกิดความพึงพอใจทุกครั้งท่ีมาใช

บริการ 

 หลักการประเมินคุณภาพการใหบริการประชาชนขององคการของรัฐ  

 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

ตอบสนองตอความตองการหรือขอเรียกรองของประชาชนไดหรือไม มีความเสมอภาคในการใหบริการ

หรือไม  
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 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

ผูใตบังคับบัญชาใหอยูในระเบยีบ วินัย และทำหนาท่ีอยางแข็งขัน 

   1.5 ทำงานเปนทีม และเปนระบบเครือขายสังคมยุคใหมเปนสังคมเครือขายท่ีขอมูล        

วิ่งผานไปมาเปนเครือขาย จึงเปนโอกาสท่ีองคกรและบุคคลตางๆ จะสื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและความรู

ความคิดกันไดโดยงาย การเปนสมาชิกเครือขายจึงเปนประโยชนการทำงานของทุกคนจึงจะเปนระบบ

เครือขาย หมดสมัยเก็บงำไวเพียงคนเดียว การแลกเปลี่ยนและรวมใชขอมูลดวยกันจะเปนพลังใหองคการ

และบุคคลเจริญกาวหนาไมหยุดยั้ง ขาราชการยุคใหมจะตองใจกวางรูจักประสานประโยชนและสราง
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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 

 สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของ

หนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ มีองคประกอบ 4 ประการ ไดแก การเพ่ิม
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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 ดังนี้ 

  1. บริการสาธารณะ เปนกิจการท่ีอยูในดานความอำนวยการ หรือในความหมายควบคุมของ

ฝายปกครองบริการสาธารณะนั้น ไมวาจะเปนประเภทใด จะตองอยูในความรับผิดชอบของฝายปกครอง

ในฐานะท่ีเปนผูอำนวยการจัดทำเองหรือในฐานท่ีเปนผูควบคุมดูแลใหผูอ่ืนจัดทำเสนอบริการสาธารณะ

สวนใหญ ฝายปกครองเขาอำนวยการจัดทำเอง เชน การรักษาความสงบภายในการปองกันประเทศ การ

คลัง แตมีกิจการบางอยางท่ีฝายปกครองอาจหมายใหองคการของรัฐบาลหรือมอบหมายใหเอกชนเปน

ผูรับไปดำเนินการแทนได เชน การใหสัมปทานกิจการสาธารณูปโภคใหเอกชนรับไปทำในกรณีเชนนี้ ฝาย
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ปกครองเปนแตเพียงผูดูแล ไมไดเขาไปอำนวยการจัดทำเอง แตกิจการเชนนี้ก็ยังถือวาอยูในความควบคุม

ของฝายปกครองนั้นเอง 

  2. บริการสาธารณะตองมีวัตถุประสงคในการสนองความตองการสวนรวมของประชาชน 

  3. การจัดระเบียบและวิธีการจัดทำบริการสาธารณะยอมจะตองมีการดำเนินการแกไข

เปลี่ยนแปลง ไดเสมอโดยกฎหมาย 

  4. บริการสาธารณะจะตองจัดดำเนินการอยูเปนนิจและโดยสม่ำเสมอไมมีการหยุดชะงัก 

  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

บุคคลนั้น 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 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 

 กชกร เปาสุวรรณ และคณะ (2550) ไดกลาวถึง ความหมายของความพึงพอใจวา สงท่ีควรจะ

เปนไปตามความตองการ ความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง  

ซ่ึงเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณท่ีมนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็ไดและเปน
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ความรูสึกท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงเปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบ แตก็เม่ือไดสิ่งนั้นสามารถตอบสนอง

ความตองการ หรือทำใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก เปนความรูสึกท่ีพึงพอใจ แตในทาง

ตรงกันขาม ถาสิ่งนั้นสรางความรูสึกผิดหวัง ก็จะทำใหเกิดความรูสึก ทางลบ เปนความรูสึกไมพึงพอใจ 

 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. องคประกอบค้ำจุน  หมายถึง องคประกอบท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในการทำงาน 

 สกอตต (Scott.  1970 : 124) เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจูงใจใหเกิดความพึงพอใจตอการ

ทำงานท่ีจะใหผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้ 

  1. งานและความปรารถนาสวนตัวควรมีความสัมพันธกัน 

  2. งานตองมีการวางแผนและวัดความสำเร็จได 

  3. เพ่ือใหไดผลในการสรางสิ่งจูงใจภายในเปาหมายของงาน จะตองมีลักษณะดังนี้ 

   3.1  คนทำงานมีสวนในการตั้งเปาหมาย 

   3.2  ผูปฏิบัติไดรับทราบผลสำเร็จในการทำงานโดยตรง 

   3.3  งานนั้นสามารถทำใหสำเร็จได 

 มาสโลว (Maslow.  1970 : 69-80) ไดเสนอทฤษฎีลำดับข้ันของความตองการ 

(Need-Hierarchy Theory) โดยตั้งอยูบนสมมุติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยดังนี้ 

  1.  ลักษณะความตองการของมนุษย ไดแก 

   1.1 ความตองการของมนุษยเปนไปตามลำดับข้ัน โดยเริ่มจากระดับ 

ความตองการ ข้ันต่ำไปสูความตองการข้ันสูง 
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   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 ท่ีตองการ             

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 Actualization)เปนความ

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

ประสงคนั่นเอง ซ่ึงวิธีการนั้นมีอยูหลายวิธี เชน วิธีการสังเกตวิธีการสัมภาษณ วิธีการใชแบบสอบถาม ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

แรงจูงใจ 

แรงจูงใจ ไดรางวัลตอบแทน 

ความพยายาม ผลการปฏิบัต ิ
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   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) กลาวถึงความพึงพอใจตอบริการ  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

ทำใหผูรับบรกิารเกิดความพึงพอใจ  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

เปนไปอยางสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของหนวยงานท่ี

ใหบริการวา จะใหหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได 

  5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ี

มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน  
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2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินการดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ กลุมตัวอยางในการวิจัย คือประชากรท่ีอาศัยอยูใน            

เขตเทศบาลนครหาดใหญ จำนวน 390 คน โดยมีตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุอาชีพ ระดับการศึกษา ระดับ

รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน และตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของประชาชน

ตอการดำเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ ระหวาง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553  

ผลการศึกษาพบวา 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง อายุต่ำกวา 30 ป ประกอบ

อาชีพรับจางท่ัวไป การศึกษาระดับปริญญาตรี/หรือเทียบเทา มากท่ีสุด โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 

– 10,000 บาท และอาศัยอยูในชุมชน 1-5 ป 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุมตัวอยางตอ            

การดำเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ ระหวาง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553             

โดยภาพรวมและพิจารณาในแตละโครงการอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 3. ผลการเปรียบเทียบระดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนกลุมตัวอยางตอการดำเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ของเทศบาลนคร

หาดใหญ ระหวาง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2553 พบวา ปจจัยสวนบุคคลอันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ศาสนา อาชีพ และรายไดตอเดือนโดยเฉลี่ย ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ไมมีความสัมพันธกับระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ                

4. ปญหาและขอเสนอแนะท่ัวไป ไดแก ควรปรับปรุงกอสรางทางเทาใหท่ัวถึงและเพียงพอตอการใช

บริการของประชาชนควรจัดระเบียบทางเทาเพ่ือใหเปนทางสัญจรไปมาไดสะดวกแกผูสัญจร ควรปรับปรุง

ซอมแซมถนนและทางเทาท่ีชำรุดใหใชงานไดดีท่ัวถึงและใชเวลาใหเหมาะสมกับการปรับปรุงซอมแซม 

เพ่ือไมใหเกิดปญหาในการจราจร ควรเอาใจใสในการเก็บขยะใน คูระบายน้ำอยางสม่ำเสมอเพ่ือปองกัน

ขยะอุดตัน ขยายคูระบายน้ำเพ่ือใหทันในสภาวะฉุกเฉินในการระบายน้ำ และจัดอบรมประชาชนในชุมชน

ใหมีความรู ควรดำเนินการแกไขเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรท่ีไมชัดเจนและเพ่ิมตามจุด              

ตาง ๆ ท่ีเหมาะสม ควรดำเนินการติดต้ังไฟฟาสาธารณะเพ่ิมเติมในจุดท่ีลอแหลมตอการเกิดอุบัติเหตุและ

อาชญากรรม และจัดการตรวจตราแกไขอยางรวดเร็วเม่ือเกิดชำรุด 

 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



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 
 

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา หนา 45 

 

ประสงค ความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวนตำบลเขตอำเภอทาชนะ 

จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและรายดานความพึงพอใจในการใชบริการ อยูในระดับปานกลาง            

โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานอาคาร/ สถานท่ี ดานพนักงาน               

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 งานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตำบล 

ตะปอน 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
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พบวา 1) ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บ

ภาษีขององคการบริหารสวนตำบลตะปอน โดยรวมอยูในระดับสูง เรียงลำดับคาสูงสุดไปหาคาต่ำสุด ดังนี้

ดานกระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 2) การเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตำบลตะ

ปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน           

มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บภาษีในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลตะปอน           

ในดานข้ันตอนการใหบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 



 

 

 

 

วิวิธีดำเนินการธีดำเนินการ  
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วิธีดำเนินการวิธีดำเนินการ  
  

 การสำรวจในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  รวมท้ังสำรวจสภาพปญหา  

อุปสรรคและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผูรับบริการใน 4 ดาน  คือ ดานกระบวนการข้ันตอน

การใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

ซ่ึงมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

 

3.1 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางของประชาชนผูมารับ

บริการท่ีไดรับแบบสอบถามท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู เพ่ือศึกษาระดับความ 

พึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา 

จังหวัดนครราชสีมา 
 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรเปาหมายสำหรับการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ประชาชนท่ี

อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3,847 คน 

จาก 10 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 บานดอนมวง หมูท่ี 2 บานทองหลางใหญ หมูท่ี 3 บานโนนประดู  

หมูท่ี 4 บานสำโรง หมูท่ี 5 บานหนองสะแก หมูท่ี 6 บานเสว หมูท่ี 7 บานตาลาด หมูท่ี 8 บานหนอง

อายแหนบ หมูท่ี 9 บานง้ิวเกา หมูท่ี 10 บานโนนสะอาด 
 

3.3 ขนาดของกลุมตัวอยางประชาชน 

 เนื่องจากประชากรท่ีศึกษามีจำนวนมาก  ดังนั้น  คณะผูสำรวจจึงใชวิธีการคำนวณขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane.1973 : 125)โดยกำหนดความคลาดเคลื่อนรอยละ 

0.05  ตามสูตร 

สูตร     n      =    N 

                 1+N (e)2 
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  n    = จำนวนกลุมตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N   = จำนวนประชากรหรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด 

  e    = คาความคลาดเคลื่อน (sampling error)   

แทนคาในสูตร             3,847 

         1+  3,847 (0.05)2 
 

                      3,847 

                     10.618     
     

=       362.326  ≅   362 
 

 อยางไรก็ตามเพ่ือใหผลการศึกษาท่ีไดรับจากกลุมตัวอยางท่ีสุมมาสามารถใชอธิบาย 

กลุมประชาชนเปาหมายไดอยางถูกตอง และเพ่ือเปนการเพ่ิมความเท่ียงตรงของขอสรุปท่ีจะไดรับจาก

ตัวอยาง  จึงจำเปนท่ีจะตองมีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปนเพ่ือจะไดเปนการกระจาย 

กลุมตัวอยางใหครอบคลุมท่ัวท้ังเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู และไมใหมีการกระจุก

ตัวอยูในเขตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งมากเกินไป 
 

3.4  วิธีการสุมตัวอยาง 

 การสุมตัวอยางในการศึกษานี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Stratified Random Sapling) 

โดยแบงประชากรออกเปนพ้ืนท่ีตางๆ โดยในแตละหมูบานจะสุมตัวอยางประชาชนอยางเปนสัดสวน 

(Proportional  Random  Sampling)  เพ่ือใหไดจำนวนกลุมตัวอยางครอบคลุมทุกหมูบาน รวมเปน 

362 คน   หลังจากทำการกำหนดขนาดตัวอยางของแตละเขตพ้ืนท่ีไดแลว  ในการเก็บรวบรวมขอมูล  

จะสุมประชากรในแตละเขตพ้ืนท่ีโดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ท้ังนี้เพราะ

ประชากรมีจำนวนมากและมีเขตพ้ืนท่ีกวาง 

3.5  เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5.1 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

   (1)  การสรางเครื่องมือ เครื่องมือท่ี ใช ในการรวบรวมครั้ งนี้  คณะผูสำรวจใช

แบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นำมาสรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมกับวัตถุประสงค โดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน คือ 

    ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนคำถามปลายเปดและปลายปด 

= 
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    ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการจำแนกตาม            

สวนงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert  Scale)  และขอเสนอแนะเก่ียวกับ

จุดเดนท่ีประทับใจและสิ่งท่ีควรปรับปรุง เปนคำถามปลายเปด จำแนกตามหนวยงานตางๆ ขององคการ

บริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

    ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ เปนคำถามปลายเปด  

   (2)  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

   ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใชวิธีหาความเท่ียงตรง (Validity) ดวย

การนำแบบสอบถามฉบับรางไปหาความเท่ียงตรงดานเนื้อหาและโครงสราง โดยเสนอตอท่ีปรึกษา

โครงการและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ

เหมาะสมถูกตองดานภาษา เพ่ือนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

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

แบบสอบถามโดยการใชวิธีการสัมภาษณตามแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึน จำนวนท้ังสิ้น 362 คน เพ่ือ

ใหผลการศึกษามีความเท่ียงตรงในการสรุปผล ทีมผูสำรวจจะเดินแจกแบบสอบถามและรอเก็บคืน ถา

ผูตอบไมเขาใจหรืออานหนังสือไมออก หรืออานลำบาก ผูสำรวจก็จะอานใหฟง และกากบาท

เครื่องหมายในแบบสอบถาม ผูสำรวจจะเก็บขอมูลโดยการเขาพบตามบาน หรือท่ีสาธารณะ จนได

ตัวอยางครบตามกลุมตัวอยาง 

  (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากเอกสาร ขอมูล

ทางสถิติท่ีรวบรวมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา และองคการบริหารสวนตำบล

โนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการดำเนินการดังนี้ 

  1. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงวิเคราะห

หาคาสถิติพ้ืนฐาน โดยการคำนวณหาอัตราสวนรอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) 

คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัด

คาเฉลี่ยและการกระจายของขอมูล และนำเสนอในรูปตาราง พรอมกับการพรรณนาประกอบเพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  

แลวแปลความหมายโดยใชเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100-103) 
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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 

  2. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตำบลโนนประดู นั้น คณะผูสำรวจไดกำหนดเกณฑในการคำนวณคาคะแนนรอยละ โดยคิด

จากคาคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการใหบริการท่ีไดจากกลุมตัวอยางประชาชนในแตละดาน

และนำคาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมาเทียบหาคารอยละจากคะแนนเต็มของแตละดานเพ่ือจัดระดับของความ

พึงพอใจได ดังนี้ 

ตารางท่ี  3.1   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

วิเคราะหขอมูลดวยการจัดจำแนกประเภทขอความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันใหอยูในรูปแบบ

เดียวกัน จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลและนำเสนอในรูปของความเรียง 



 

 

 

 

ผลผลการศึกษาการศึกษา 

บทท่ี บทท่ี 44  
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ผลการศึกษาผลการศึกษา  
  

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยสัญลักษณท่ีใชในการ

เสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

  X   แทน  คะแนนเฉลี่ย  (Mean) 

  S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้  คณะผูสำรวจไดดำเนินการวิเคราะหตามข้ันตอนตางๆ โดยรายงานผล

การศึกษาเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ  ดังนี้ 

  4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

  4.2 การติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา จังหวัด

นครราชสีมาของกลุมตัวอยางประชาชน 

  4.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

  4.4  ผลประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในภาพรวมขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

  4.5 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

  4.6 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

4 
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4.1  ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 4.1.1 เพศ 

 ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชน จำนวน 362 คน พบวาสวนใหญรอยละ 58.01 

เปนเพศหญิง ในขณะท่ีเพศชาย คิดเปนรอยละ 41.99  รายละเอียดแสดงดังแผนภาพ 

 
แผนภาพท่ี  4.1  แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 
 

 4.1.2 ระดับอายุ 

  ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชน จำนวน 362 คน พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ  

32.04 มีอายุ 50 ปข้ึนไป  รองลงมามีอายุระหวาง 31 -40 ป  คิดเปนรอยละ 26.52  มีอายุระหวาง  

41 -50 ป คิดเปนรอยละ 24.31 และมีอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 17.13 ตามลำดับ 

รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

 
 อายุระหวาง 20 - 30 ป อายุระหวาง 31 -40 ป อายุระหวาง 41 -50 ป อาย ุ 50 ปขึ้นไป 

 จำนวน 62 96 88 116 

รอยละ 17.13 26.52 24.31 32.04 

แผนภูมิท่ี  4.1 แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับอายุ 

ชาย 152 คน 

41.99 % 
หญิง 210 คน 

58.01 % 

 

116 

32.04 % 

88 

24.31 % 

96 

26.52 % 

62 

17.13 % 
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4.1.3 ระดับการศึกษา 

  ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชน จำนวน 362 คน พบวา สวนใหญรอยละ 29.28 

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา  รองลงมาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 22.38  

สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 19.34 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน 

รอยละ 15.19 และสำเร็จการศึกษาระดับต่ำกวาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 13.81 ตามลำดับ 

รายละเอียดแสดงดังแผนภาพ 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพท่ี 4.2 แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประถมศึกษา 106 คน 

29.28 % 

 

มัธยมศึกษา 81 คน 

22.38 % 

 

ปริญญาตรี  55 คน 

15.19 % 

อนุปริญญา 70 คน 

19.34 % 

 

ต่ำกวาประถมศึกษา 50 คน 

13.81 % 
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4.1.4 อาชีพ 

ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชน จำนวน 362 คน พบวาสวนใหญรอยละ 26.52

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาประกอบอาชีพรับจาง  คิดเปนรอยละ 24.86 ประกอบอาชีพ

คาขาย คิดเปนรอยละ 22.65 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  คิดเปนรอยละ 14.64 ประกอบอาชีพรับ

ราชการพนักงานของรัฐ คิดเปนรอยละ 7.18 และรอยละ 4.14 เปนนักเรียน รายละเอียดแสดง 

ดังแผนภูมิ 
  

 

 เกษตรกรรม รับจาง พนักงานบริษัท คาขาย นักเรียน 
รับราชการ 

พนักงานของรฐั 

 จำนวน 96 90 53 82 15 26 

รอยละ 26.52 24.86 14.64 22.65 4.14 7.18 

แผนภูมิท่ี  4.2  แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ 

 

 

 

. 

96 

24.86% 

90 

26.52 % 

53 

14.64 % 

82 

22.65 % 

15 

4.14 % 

26 

7.18% 
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4.1.5 ระดับรายได 
 

 ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชน จำนวน 362 คน พบวา สวนใหญรอยละ 34.81 มีรายไดอยู

ระหวาง 6,001 - 8,000  บาท รองลงมามีรายไดอยูระหวาง 4,001 – 6,000 บาท คิดเปนรอยละ  

26.52  มีรายไดอยูระหวาง 8,001 – 10,000  บาท คิดเปนรอยละ  22.65 และรอยละ 16.02  มีรายได

อยูระหวาง 2,001 – 4,000  บาท รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 
 

 
 

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

 จำนวน 58 96 126 82 

รอยละ 16.02 26.52 34.81 22.65 

แผนภูมิท่ี  4.3  แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม   จำแนกตามระดับรายได 

 

 

 

 

 

 

 

58 

16.02 % 

96 

26.52 % 

126 

34.81 % 

82 

22.65% 
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4.2 การติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดูของกลุมตัวอยางประชาชน 

 4.2.1 จำนวนครั้งท่ีมาติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 

 ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชน จำนวน 362 คน พบวาสวนใหญรอยละ 41.44 มา

ติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 1-2  ครั้งใน 1 รอบป รองลงมาเคยมาติดตอ

ขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  3-4 ครั้งใน 1 รอบป คิดเปนรอยละ 22.10  

เคยมาติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 5-6 ครั้งใน 1 รอบป คิดเปนรอยละ 

19.89 และเคยมาติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 7-8 ครั้งใน 1 รอบป  

คิดเปนรอยละ 16.57 รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

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

 จำนวน 150 80 72 60 

รอยละ 41.44 22.10 19.89 16.57 

แผนภูมิท่ี  4.4  แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จำแนกตามจำนวนครั้ง            

  ท่ีมาติดตอขอรับบริการ  

 

 

150 

41.44 % 

80 

22.10 % 

72 

19.89 % 

60 

16.57 % 
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 4.2.2   สวนงานท่ีกลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 

  ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชน จำนวน 362 คน  พบวาสวนใหญรอยละ 34.53 มา

ติดตอขอรับบริการสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล รองลงมาไดเขามาติดตอขอรับบริการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ  25.97  มาติดตอขอรับบริการกองคลัง คิดเปน

รอยละ  24.86 และมาติดตอขอรับบริการกองชาง คิดเปนรอยละ 14.64  รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

 

 
สำนักปลัดองคการ

บริหารสวนตำบล 

กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

 จำนวน 125 90 53 94 

รอยละ 34.53 24.86 14.64 25.97 

แผนภูมิท่ี  4.5 แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามสวนงาน 

  ท่ีมาติดตอขอรับบริการ 
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4.2.3 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 

ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชน จำนวน  362 คน  พบวา  สวนใหญรับทราบขอมูล

ขาวสารจากการบอกเลาจากผูนำชุมชน  รองลงมารับทราบขอมูลขาวสารจากการติดประกาศตางๆ และ

เสียงตามสาย ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 
 

ตารางท่ี 4.1  แสดงจำนวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชองทาง     

    การรับขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 
 

ชองทางการรับทราบขอมูลขาวสาร จำนวน รอยละ 

ติดประกาศตางๆ 145 33.72 

การบอกเลาจากผูนำชุมชน 175 40.70 

เสียงตามสาย 110 25.58 

รวม 430 100 

หมายเหตุ : ผูตอบสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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 4.2.4 งานท่ีไดดำเนินการและไดรับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดูท่ีกลุมตัวอยางประชาชนมาติดตอขอรับบริการ 
 
 

  ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการงานท่ีไดดำเนินการและไดรับ

การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา  

จังหวัดนครราชสีมา พบวา สวนใหญรอยละ 22.65 มาติดตอขอรับบริการงานดานสาธารณสุข รองลงมา

ไดเขามาติดตอขอรับบริการงานพัฒนารายไดและภาษี  คิดเปนรอยละ 22.10  มาติดตอขอรับบรกิารงาน

ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  คิดเปนรอยละ 20.44 มาติดตอขอรับบริการงานการศึกษา 

คิดเปนรอยละ 19.89  และมาติดตอขอรับบริการงานดานโยธา การกอสราง สิ่งสาธารณูปโภค คิดเปน

รอยละ 14.92 ตามลำดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ       

 

 
งานดานพัฒนาชมุชน

และสวัสดิการสังคม 

งานดาน

สาธารณสุข 

งานพัฒนารายได

และภาษี 

งานดานโยธา การกอสราง 

ส่ิงสาธารณูปโภค 

งานดาน

การศึกษา 

 จำนวน 74 82 80 54 72 

รอยละ 20.44 22.65 22.10 14.92 19.89 

แผนภูมิท่ี  4.6 กลุมตัวอยางจำแนกตามจำนวนท่ีมาติดตอขอรับบริการ  งานท่ีไดดำเนินการและ

ไดรับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 
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4.3 ความพึงพอใจผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู   

อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 4.3.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลโนนประดู ภาพรวมและรายดาน 

ตารางท่ี 4.2  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  จำแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.84 0.62 96.78 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.85 0.59 97.02 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.85 0.60 96.92 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.84 0.61 96.81 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.84 0.61 96.86 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด  

คือ ดานชองทางการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

97.02 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

96.92 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.81 

และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

96.78 ตามลำดับ 
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4.3.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการจำแนกตามสวนงาน 

4.3.2.1 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

ตารางท่ี 4.3  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ 

  คุณภาพการใหบริการของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  

จำแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 
  

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบรกิาร 4.85 0.64 96.94 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.84 0.59 96.74 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.85 0.60 96.99 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.83 0.68 96.51 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.84 0.64 96.79 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล อยูในระดับ           

“มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด   

คือ 1) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 2)  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 

4.85 รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 ตามลำดับ 

 

4.3.2.2 กองคลัง   

ตารางท่ี 4.4  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ 

  คุณภาพการใหบริการของกองคลัง  จำแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

  

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.85 0.60 96.99 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.87 0.51 97.30 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.84 0.56 96.72 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.85 0.58 96.89 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.85 0.57 96.95 มากท่ีสุด 
 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู   อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา หนา 64 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมของกองคลังอยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด  

คือ ดานชองทางการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.87 รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 คือ  

1) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 2) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 คือ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ตามลำดับ 

 

4.3.2.3 กองชาง  

ตารางท่ี 4.5  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ 

  คุณภาพการใหบรกิารของกองชาง  จำแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.83 0.65 96.60 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.83 0.64 96.54 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.84 0.67 96.82 มากท่ีสดุ 

ดานสิง่อำนวยความสะดวก 4.85 0.60 96.97 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.84 0.64 96.74 มากท่ีสุด 
 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมของกองชางอยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด    

คือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.85  รองลงมา คือ ดานเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84  และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 คือ 1) ดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการ 2) ดานชองทางการใหบริการ ตามลำดับ 
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4.3.2.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

ตารางท่ี 4.6  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองาน 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบรกิาร X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.87 0.57 97.40 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.89 0.57 97.70 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.88 0.56 97.57 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.88 0.56 97.53 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.88 0.57 97.53 มากท่ีสุด 
 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับ             

“มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด  

คือ ดานชองทางการใหบริการ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.89 รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 คือ  

1) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 2) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87  คือ ดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ตามลำดับ 
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 4.3.3  ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนตำบลโนนประดูท่ีไดดำเนินการการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหาร จำแนกตามงาน 

  องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ไดดำเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลัก 

ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลโนนประดูท่ีสำคัญไดแก 

1)  การใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

2)  การใหบริการงานดานการสาธารณสขุ 

3)  การใหบริการงานพัฒนารายไดและภาษี 

4)  การใหบริการงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

5)  การใหบริการงานดานการศึกษา 

โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ ดังนี้ 
 

1)  การใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ 

   องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ในการใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ 

  สังคม จำแนกเปนรายดานและภาพรวม  
 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.85 0.56 96.99 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.83 0.63 96.66 มากท่ีสดุ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบรกิาร 4.86 0.58 97.12 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 0.68 96.45 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.84 0.61 96.82 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมการใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

อยูในระดับ “มากท่ีสุด”  

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด  

คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.86 รองลงมา คือ ดานกระบวนการข้ันตอน

การใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 และดาน 

สิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ตามลำดับ 
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2)  การใหบริการงานดานสาธารณสุข 

ตารางท่ี 4.8  แสดงคาเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ 

  องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ในการใหบริการงานดานสาธารณสุข 

จำแนกเปนรายดานและภาพรวม  
 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.80 0.69 96.05 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.82 0.65 96.42 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบรกิาร 4.83 0.68 96.55 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.80 0.71 96.10 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.82 0.68 96.29 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมการใหบริการงานดานสาธารณสุข อยูในระดับ“มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด  

คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.83  รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คือ 1) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 2) ดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  ตามลำดับ 
 

3)  การใหบริการงานพัฒนารายไดและภาษี 

ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ 

          องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ในการใหบริการงานพัฒนารายไดและภาษี 

    จำแนกเปนรายดานและภาพรวม  
 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.84 0.56 96.77 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.88 0.56 97.56 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.86 0.58 97.12 มากท่ีสุด 

ดานสิง่อำนวยความสะดวก 4.85 0.67 97.00 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.86 0.60 97.10 มากท่ีสุด 
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จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมการใหบริการงานพัฒนารายไดและภาษี อยูในระดับ 

“มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด   

คือ ดานชองทางการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.88 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85  และดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84  ตามลำดับ 

 

  4)  การใหบริการงานดานโยธา การกอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ

          องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ในการใหบริการงานดานโยธา การกอสราง 

   สิ่งสาธารณูปโภค จำแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.81 0.67 96.28 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.84 0.63 96.85 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.82 0.60 96.30 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.83 0.53 96.65 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.82 0.63 96.44 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบรหิารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมการใหบรกิารงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

อยูในระดับ “มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ดานชองทางการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.84 รองลงมา คือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.83 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 คือ ดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ตามลำดับ 

 

 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู   อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา หนา 69 

 

5)  การใหบริการงานดานการศึกษา 
ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉลี่ย  ระดบัความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ 

          องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ในการใหบริการงานดานการศึกษา จำแนกเปน 

 รายดานและภาพรวม  

 
 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.85 0.60 96.97 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ 4.87 0.56 97.40 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.86 0.57 97.09 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.86 0.51 97.20 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.86 0.58 97.08 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมการใหบริการงานดานการศึกษา อยูในระดับ “มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด  

คือ ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87 รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86  คือ 1) ดาน 

สิ่งอำนวยความสะดวก 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85  คือ ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการตามลำดับ  
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 4.3.4  ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนตำบลโนนประดู จำแนกเปนรายขอในแตละสวนงาน 

4.3.4.1 สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ 

   คุณภาพการใหบริการของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  จำแนกเปนรายขอ 

 และภาพรวม 
  

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ     

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน - หลัง 4.88 0.59 97.63 มากท่ีสุด 

2. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสม

ไมยุงยาก ซับซอน 

4.93 0.47 98.65 มากท่ีสดุ 

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.91 0.34 98.13 มากท่ีสุด 

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสม 4.84 0.67 96.84 มากท่ีสุด 

5. แบบฟอรมและคำรองตางๆมีความชัดเจนเขาใจงาย 4.82 0.58 96.36 มากท่ีสุด 

6. มีตวัอยางการกรอกแบบฟอรม/คำรองตางๆ ชัดเจน 4.87 0.60 97.38 มากท่ีสุด 

7. ความโปรงใสในการใหบริการ 4.89 0.53 97.89 มากท่ีสุด 

8. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ 4.80 0.84 95.96 มากท่ีสุด 

9. ความรวดเร็วของการใหบริการ 4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 

10. ความตรงตอเวลาในการใหบรกิาร 4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 

11. ความยืดหยุนในการใหบริการ 4.80 0.72 96.04 มากท่ีสุด 

12. ความเสมอภาคในการใหบรกิาร 4.80 0.84 95.96 มากท่ีสุด 

13. ความพึงพอใจตอการบริการดานกระบวนการข้ันตอน

การบริการของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล   

4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.87 0.60 97.38 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.85 0.58 97.01 มากท่ีสุด 

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน  

ปายโฆษณา แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับ

ความคิดเห็นและทางโทรศัพท เปนตน 

4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัย 

ในการใหบริการ 

4.83 0.61 96.55 มากท่ีสุด 

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและ 

รับแจงเรื่องราวตาง ๆ 

4.80 0.72 96.04 มากท่ีสุด 

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี 4.85 0.57 96.92 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจตอการบริการชองทางการใหบริการ

ของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล   

4.84 0.40 96.84 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ     

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหา

ขอสงสัยและอธิบายไดชัดเจน 

4.85 0.57 96.92 มากท่ีสุด 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรียบรอย 4.89 0.54 97.70 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรน 

ในการใหบริการ 

4.80 0.67 96.00 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ กิริยามารยาท

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการเรียบรอย 

4.86 0.57 97.24 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะ

ทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.92 0.48 98.42 มากท่ีสุด 

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับ

บริการ 

4.89 0.64 97.89 มากท่ีสุด 

7. การใหเกียรตแิละการใหความสำคัญกับประชาชน

ท่ีมารับบริการอยางเทาเทียมกัน 

4.83 0.61 96.55 มากท่ีสุด 

8. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับ

สินบนไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.85 0.66 97.01 มากท่ีสุด 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย 

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.76 0.70 95.24 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการโดยรวมของสำนักปลัดองคการบริหาร 

สวนตำบล   

4.85 0.57 96.92 มากท่ีสุด 
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ดานส่ิงอำนวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวก 

แกการเดินทางไปรับบริการ 

4.70 0.89 93.95 มากท่ีสุด 

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี  

การใหบรกิารเห็นงาย บอกจุดบริการ 

4.89 0.55 97.75 มากท่ีสุด 

3. สถานท่ีใหบริการมีความสะอาดและเปนระเบียบ

เรียบรอย 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการ 

อยางเหมาะสมเก่ียวกับ 

   

 

4.1 ท่ีนั่งพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวก 4.87 0.66 97.37 มากท่ีสดุ 

   4.2 มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มบรกิารประชาชนท่ีมารับ

บริการ  

4.80 0.80 96.05 มากท่ีสุด 

   4.3 มีสื่อ สันทนาการตาง ๆ ระหวางรอรับบริการ 

เชน หนังสืออานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรอื โทรทัศน 

4.76 0.70 95.24 มากท่ีสุด 

4.4 หองน้ำ 4.75 0.87 95.00 มากท่ีสดุ 

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงได

สะดวก 

4.90 0.50 97.91 มากท่ีสุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูล

สารสนเทศ วัสดุอุปกรณสำหรับผูรับบริการมีความ

เพียงพอ 

4.80 0.84 95.96 มากท่ีสุด 

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและ

เพียงพอ 

4.88 0.62 97.53 มากท่ีสุด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 

9. มีการรับฟงความคิดเหน็ตอการใหบริการ 4.85 0.46 96.99 มากท่ีสุด 

10.  ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวกในการ

ใหบริการของสำนักปลัดองคการบรหิารสวนตำบล   

4.86 0.57 97.24 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการของสำนักปลัดองคการบริหาร

สวนตำบล   

4.84 0.64 96.79 มากท่ีสุด 
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จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  อยูในระดับ

“มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประชาชนมีความพึงพอใจ  โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด        

3 อันดับแรก คือ มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก ซับซอน  โดยมีคาเฉลี่ย

สูงสุดเทากับ 4.93 รองลงมาคือ การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91 และมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.90 คือ จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก  ตามลำดับ 

 

4.3.4.2 กองคลัง  

ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ 

   คุณภาพการใหบริการของกองคลัง  จำแนกเปนรายขอและภาพรวม 
 

  

คุณภาพการใหบรกิาร X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ     

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน - หลัง 4.80 0.72 96.04 มากท่ีสุด 

2. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสม 

ไมยุงยาก ซับซอน 

4.82 0.58 96.36 มากท่ีสุด 

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.83 0.55 96.55 มากท่ีสดุ 

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอ 

ความตองการของผูรับบริการ 

4.89 0.51 97.89 มากท่ีสุด 

5. แบบฟอรมและคำรองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย 4.83 0.67 96.67 มากท่ีสุด 

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คำรองตางๆชัดเจน 4.89 0.57 97.82 มากท่ีสุด 

7. ความโปรงใสในการใหบริการ 4.82 0.55 96.42 มากท่ีสุด 

8. ความยืดหยุนในการใหบริการ 4.89 0.51 97.89 มากท่ีสดุ 

9. ความเสมอภาคในการใหบริการ 4.83 0.67 96.67 มากท่ีสุด 

10. ไดรับบริการตรงตามความตองการ 4.91 0.46 98.15 มากท่ีสุด 

11. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน 4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 

12. ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการ

ของกองคลัง 

 

4.80 0.80 96.05 มากท่ีสดุ 
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คุณภาพการใหบรกิาร X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.89 0.51 97.89 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยดุราชการ 4.85 0.58 97.01 มากท่ีสุด 

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน  

ปายโฆษณา แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับ

ความคิดเห็นและทางโทรศัพท เปนตน 

4.88 0.44 97.53 มากท่ีสุด 

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัย 

ในการใหบริการ 

4.85 0.36 96.92 มากท่ีสุด 

5. มีสือ่ออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับ

แจงเรื่องราวตางๆ 

4.89 0.51 97.89 มากท่ีสุด 

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี 4.85 0.51 96.92 มากท่ีสุด 

7. ระบบโทรศัพท 4.90 0.58 98.08 มากท่ีสุด 

8. ความพึงพอใจตอการบริการชองทางการใหบริการ

ของกองคลัง 

4.81 0.61 96.12 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ     

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหา 

ขอสงสัยและอธิบายไดชัดเจน 

4.79 0.76 95.86 มากท่ีสุด 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรียบรอย 4.81 0.63 96.12 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรน 

ในการใหบริการ 

4.89 0.57 97.82 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ  กิริยามารยาท

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการเรียบรอย 

4.81 0.63 96.12 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะ

ทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.83 0.55 96.55 มากท่ีสุด 

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับ

บริการ 

4.83 0.49 96.67 มากท่ีสุด 

7. การใหเกียรตแิละการใหความสำคัญกับประชาชน

ท่ีมารับบริการอยางเทาเทียมกัน 

4.82 0.55 96.42 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบรกิาร X  S.D. รอยละ การแปลผล 

8. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏบิตัหินาท่ี เชน ไมรับ

สนิบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

4.89 0.55 97.75 มากท่ีสุด 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย 

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.85 0.47 97.01 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาท่ีผูใหบริการ

ของกองคลัง 

4.84 0.43 96.84 มากท่ีสุด 

ดานสิง่อำนวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแก 

การเดินทางไปรับบริการ 

4.83 0.49 96.67 มากท่ีสุด 

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี  

การใหบริการเห็นงาย บอกจุดบริการ 

4.85 0.47 97.01 มากท่ีสุด 

3. อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด 

สะดวกสบายและสวยงาม  

4.85 0.57 96.92 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิง่อำนวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1 ท่ีนั่งพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย 4.86 0.65 97.24 มากท่ีสุด 

   4.2 มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับ

บริการ  

4.80 0.67 96.00 มากท่ีสุด 

   4.3 มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ 

เชน หนังสืออานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

4.80 0.80 96.05 มากท่ีสุด 

   4.4 หองน้ำ 4.81 0.61 96.12 มากท่ีสุด 

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงได

สะดวก 

4.85 0.36 96.92 มากท่ีสุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูล

สารสนเทศ วัสดุอุปกรณสำหรับผูรับบริการมีความ

เพียงพอ 

4.81 0.63 96.12 มากท่ีสุด 

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและ

เพียงพอ 

 

4.83 0.79 96.63 มากท่ีสุด 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู   อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา หนา 76 

 

คุณภาพการใหบรกิาร X  S.D. รอยละ การแปลผล 

8.  สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 4.96 0.34 99.21 มากท่ีสดุ 

9. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ 4.92 0.48 98.42 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวก 

ของกองคลัง 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการของของกองคลัง   4.85 0.57 96.95 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมของกองคลัง  อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด  3 

อันดับแรก คือ สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.96 

รองลงมาคือ มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 และไดรับบริการตรงตาม

ความตองการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91  ตามลำดับ 
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4.3.4.3 กองชาง  

ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ 

  คุณภาพการใหบริการของกองชาง  จำแนกเปนรายขอและภาพรวม 
  

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ     

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน คลองตัว 4.85 0.57 96.92 มากท่ีสุด 

2. ความรวดเรว็ในการใหบริการ 4.83 0.55 96.55 มากท่ีสดุ 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงแนะนำข้ันตอน 

การใหบริการ 

4.84 0.69 96.84 มากท่ีสุด 

4. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการ 

เทาเทียมกัน 

4.90 0.50 97.91 มากท่ีสดุ 

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน 4.80 0.78 96.09 มากท่ีสุด 

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอ

ความตองการของผูรับบริการ 

4.87 0.73 97.3 มากท่ีสุด 

7. ความเสมอภาคในการใหบริการ 4.81 0.63 96.12 มากท่ีสดุ 

8. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน 4.79 0.55 95.73 มากท่ีสุด 

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการของกองชาง 

4.80 0.84 95.96 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.79 0.65 95.82 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.85 0.62 97.09 มากท่ีสุด 

3. มีการบริการทางสือ่ประชาสัมพันธตาง ๆ เชน  

ปายโฆษณา แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับ 

ความคิดเห็นและทางโทรศัพท เปนตน 

4.86 0.63 97.11 มากท่ีสุด 

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัย 

ในการใหบริการ 

4.85 0.45 96.43 มากท่ีสุด 

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจง

เรื่องราวตางๆ 

4.87 0.60 97.38 มากท่ีสุด 

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี 4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

7. ระบบโทรศัพท 4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทาง 

การใหบริการของกองชาง 

4.80 0.67 96.00 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ     

1. ความสุภาพ กิรยิามารยาทเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะ

ทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.80 0.67 96.00 มากท่ีสดุ 

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอม 

ในการใหบริการของเจาหนาท่ี 

4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ  

เชน การตอบคำถามชี้แจงขอสงสัย ใหคำแนะนำ  

ชวยแกปญหาได 

4.84 0.67 96.84 มากท่ีสุด 

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกัน 

ทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.94 0.49 98.81 มากท่ีสุด 

6. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน  

ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

4.87 0.60 97.38 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ 

บุคลากรผูใหบริการของกองชาง 

4.84 0.69 96.84 มากท่ีสุด 

ดานสิง่อำนวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวก 

แกการเดินทางไปรับบริการ 

4.88 0.44 97.53 มากท่ีสดุ 

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี  

การใหบริการเห็นงาย บอกจุดบริการ 

4.81 0.63 96.12 มากท่ีสุด 

3. อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด 

สะดวกสบายและสวยงาม  

4.91 0.34 98.13 มากท่ีสดุ 

4. มีการจัดสิง่อำนวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1  ท่ีนั่งพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวก 

 

4.89 0.51 97.89 มากท่ีสดุ 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

   4.2  มีน้ำดืม่ หรือ เครือ่งดื่มบริการประชาชน 

ท่ีมารับบริการ  

4.85 0.57 96.92 มากท่ีสุด 

   4.3  มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ 

เชน หนังสืออานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงได

สะดวก 

4.89 0.36 97.81 มากท่ีสุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูล

สารสนเทศ วัสดุอุปกรณสำหรับผูรับบริการ 

มีความเพียงพอ 

4.80 0.77 96.05 มากท่ีสุด 

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกและเพียงพอ 4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 

8. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

9. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ 4.86 0.68 97.14 มากท่ีสดุ 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวย 

ความสะดวกของกองชาง 

4.84 0.67 96.84 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบรกิารของกองชาง 4.84 0.64 96.74 มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมของกองชางอยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด  3 

อันดับแรก คือ เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ โดยมีคาเฉลี่ย

สูงสุดเทากับ 4.94  รองลงมาคือ อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สะดวกสบายและสวยงาม  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91  และความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.90 ตามลำดับ 
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4.3.4.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ตารางท่ี 4.15 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ 

  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จำแนกเปนรายขอและภาพรวม 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ     

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน -หลัง 4.84 0.55 96.71 มากท่ีสุด 

2. มีข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนความคลองตัว 4.86 0.58 97.26 มากท่ีสุด 

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.84 0.50 96.71 มากท่ีสดุ 

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสม 4.87 0.73 97.30 มากท่ีสดุ 

5. แบบฟอรมคำรองตางๆมีความชัดเจนเขาใจงาย 4.87 0.73 97.30 มากท่ีสุด 

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คำรองตางๆชดัเจน 4.89 0.53 97.75 มากท่ีสดุ 

7. ความโปรงใสในการใหบริการ 4.91 0.60 98.20 มากท่ีสุด 

8. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ 4.86 0.66 97.14 มากท่ีสดุ 

9. ความรวดเร็วของการใหบริการ 4.84 0.55 96.71 มากท่ีสุด 

10. ความเสมอภาคในการใหบริการ 4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 

11. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/

ข้ันตอนการใหบริการของกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

4.95 0.23 98.91 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.94 0.49 98.8 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.86 0.66 97.14 มากท่ีสุด 

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน  

ปายโฆษณา แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับความ

คิดเห็นและทางโทรศัพทเปนตน 

4.86 0.58 97.26 มากท่ีสุด 

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.84 0.69 96.84 มากท่ีสดุ 

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและ 

รับแจงเรือ่งราวตางๆ 

4.89 0.53 97.75 มากท่ีสุด 

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทาง 

การใหบริการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.92 0.48 98.42 มากท่ีสุด 
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ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ     

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหา 

ขอสงสัยอธิบายไดชดัเจน 

4.89 0.53 97.75 มากท่ีสุด 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรียบรอย 4.87 0.73 97.30 มากท่ีสดุ 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรน 

ในการใหบริการ 

4.88 0.44 97.53 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพเรียบรอย 4.89 0.55 97.75 มากท่ีสดุ 

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลกัษณะทาทาง

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.91 0.60 98.20 มากท่ีสุด 

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ 4.86 0.63 97.11 มากท่ีสุด 

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมา

รับบริการเทาเทียมกัน 

4.86 0.58 97.26 มากท่ีสุด 

8. ความซ่ือสตัยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน 

ไมหาประโยชนในทางมิชอบ  

4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกัน 

ทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.89 0.36 97.81 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/บุคลากร

ผูใหบริการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.88 0.54 97.61 มากท่ีสุด 

ดานส่ิงอำนวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไป

รับบริการ 

4.89 0.55 97.75 มากท่ีสุด 

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี 

การใหบริการเห็นงาย บอกจุดบริการ 

4.84 0.47 96.71 มากท่ีสุด 

3. อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สะดวกสบาย

และสวยงาม  

4.96 0.42 99.10 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการ 

  4.1 ท่ีนั่งพักรอรับบริการท่ีเพียงพอสะดวกสบาย 

4.86 0.63 97.11 มากท่ีสุด 

  4.2 มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับบริการ  4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 
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  4.3 มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน 

หนังสืออานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

4.83 0.79 96.63 มากท่ีสุด 

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงได

สะดวก 

4.89 0.36 97.81 มากท่ีสุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูล

สารสนเทศ วัสดุอุปกรณสำหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

4.87 0.73 97.3 มากท่ีสุด 

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกและเพียงพอ 4.89 0.55 97.75 มากท่ีสุด 

8. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 4.90 0.50 97.91 มากท่ีสุด 

9. มีการรับฟงความคิดเหน็ตอการใหบริการ 4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวย 

ความสะดวกของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.88 0.44 97.53 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการของกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

4.88 0.57 97.53 มากท่ีสุด 

 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับ  

“มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด               

3 อันดับแรก คือ อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สะดวกสบายและสวยงาม โดยมีคาเฉลี่ย

สูงสุดเทากับ 4.96 รองลงมาคือ  ความพึงพอใจท่ี มีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอน 

การใหบริการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95  และมีชองทาง 

การใหบริการท่ีหลากหลาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.94 ตามลำดับ 
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 4.3.4.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลโนนประดูท่ีไดดำเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหาร จำแนกตามงาน 

 องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ไดดำเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดูท่ีสำคัญไดแก 

1)  การใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

2)  การใหบริการงานดานสาธารณสุข 

3)  การใหบริการงานดานพัฒนารายไดและภาษี 

4)  การใหบริการงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

5)  การใหบริการงานดานการศึกษา 
 

โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ ดังนี้ 
 

1) การใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ตารางท่ี 4.16 แสดงคาเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ   

  การใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตำบล 

 โนนประดู  จำแนกเปนรายขอและภาพรวม 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ     

1. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสม 

ไมยุงยาก ซับซอน 

4.92 0.53 98.43 มากท่ีสุด 

2. พัฒนาเยาวชนใหมีจิตอาสาเฝาระวังและเตือนภัย 

ทางสังคมในชุมชนและทองถ่ิน   

4.88 0.44 97.53 มากท่ีสุด 

3. มีการรณรงคตอตานยาเสพติด การพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมของประชาชนอยางตอเนื่อง 

4.89 0.36 97.81 มากท่ีสดุ 

4. มีการสงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถ่ินใหมีรายได 4.86 0.63 97.11 มากท่ีสุด 

5. มีการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือวัตถุประสงคทาง

เศรษฐกิจ เชน เพ่ือการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได

ใหกับเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

4.95 0.46 98.95 มากท่ีสดุ 

6. มีการสนับสนุนการจัดตั้งกลุมสตรีใหมีบทบาทและ 

มีสวนรวมในการพัฒนา 

4.84 0.40 96.84 มากท่ีสุด 
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7. มีการสนับสนุนการจัดตัง้กลุมเด็กและเยาวชน 

ใหมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

4.75 0.73 95.06 มากท่ีสุด 

8. มีการสนับสนุนกิจกรรมการสงเคราะหผูสูงอายุ และ

สวัสดิการสังคม เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูพิการ 

เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส  

4.89 0.55 97.75 มากท่ีสุด 

9. มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเคราะหผูพิการ เชน 

อุปกรณชวยเหลือผูพิการ อบรมอาชีพ 

4.80 0.43 96.00 มากท่ีสุด 

10. การรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงโทษ

ภัยของยาเสพติด  

4.76 0.54 95.26 มากท่ีสุด 

11. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนบัสนุนเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายอุยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

4.83 0.79 96.63 มากท่ีสุด 

12. สงเสริมประเพณีอันดีงามและกิจกรรมทางศาสนา  4.80 0.84 95.96 มากท่ีสุด 

13. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

4.88 0.56 97.53 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.83 0.57 96.62 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.80 0.77 96.05 มากท่ีสุด 

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ การติดประกาศ 4.85 0.62 97.01 มากท่ีสดุ 

4. ระบบเสียงตามสาย 4.83 0.57 96.62 มากท่ีสุด 

5. การออกหนวยเคลื่อนท่ี 4.89 0.55 97.75 มากท่ีสุด 

6. ระบบโทรศัพท 4.83 0.52 96.62 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทาง 

การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

สังคม 

4.80 0.84 95.96 มากท่ีสดุ 

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ     

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหา 

ขอสงสัยและอธิบายไดชัดเจน 

4.84 0.69 96.76 มากท่ีสุด 
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2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรียบรอย 4.86 0.63 97.11 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรน 

ในการใหบริการ 

4.84 0.37 96.84 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพกิรยิามารยาทของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการเรียบรอย 

4.94 0.24 98.81 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทาง

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ 4.86 0.63 97.11 มากท่ีสุด 

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมา

รับบริการอยางเทาเทียมกัน 

4.80 0.77 96.05 มากท่ีสุด 

8. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน  

ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.86 0.69 97.17 มากท่ีสุด 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย 

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.85 0.62 97.01 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ 

บุคลากรผูใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

4.85 0.51 96.92 มากท่ีสุด 

ดานส่ิงอำนวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวก 

แกการเดินทางไปรับบริการ 

4.80 0.81 95.94 มากท่ีสุด 

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี 

การใหบริการเห็นงาย บอกจุดบริการ 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสดุ 

3. สถานท่ีใหบริการสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 4.80 0.84 95.96 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิง่อำนวยความสะดวกในการใหบริการ 

อยางเหมาะสมเก่ียวกับ 

4.1 ท่ีนั่งพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย 

4.80 0.77 96.05 

มากท่ีสุด 

   4.2 มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับ

บริการ  

4.81 0.63 96.14 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

   4.3  มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน 

หนังสืออานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

4.82 0.71 96.32 มากท่ีสุด 

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงได

สะดวก 

4.83 0.45 96.62 มากท่ีสุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูล

สารสนเทศ วัสดุอุปกรณสำหรับผูรับบริการ 

มีความเพียงพอ 

4.83 0.61 96.55 มากท่ีสุด 

7. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 4.83 0.55 96.62 มากท่ีสุด 

8. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ 4.85 0.66 97.01 มากท่ีสดุ 

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวย 

ความสะดวกของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

4.84 0.61 96.82 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสดุ”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับแรก คือ มีการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ เชน เพ่ือการประกอบ

อาชีพและเพ่ิมรายไดใหกับเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 

4.95 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพกิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการเรียบรอย 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.94 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 คือ  มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลายมีความ

เหมาะสม ไมยุงยาก ซับซอน ตามลำดับ 
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2) การใหบริการงานดานสาธารณสุข 

ตารางท่ี 4.17 แสดงคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ   

   ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ในการใหบริการงานดานสาธารณสุข 

   จำแนกเปนรายขอและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ     

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน - หลัง 4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

2. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย เหมาะสม 

ไมยุงยาก ซับซอน 

4.76 0.82 95.13 มากท่ีสุด 

3. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอ 

ความตองการของผูรับบริการ 

4.89 0.35 97.86 มากท่ีสุด 

4. มีการดำเนินงานดานการสงเสริมการออกกำลังกาย

เพ่ือสุขภาพ 

4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 

5. มีการสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอ 

การสรางเสริมสุขภาพ 

4.76 0.54 95.20 มากท่ีสุด 

6. มีการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน ดูแล 

ผูพิการ ผูดอยโอกาส และการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

4.85 0.63 96.90 มากท่ีสุด 

7. มีการอบรมใหแกผูประกอบการดานสุขาภิบาลอาหาร 4.75 0.87 95.00 มากท่ีสุด 

8. มีการอบรมใหความรูแก อสม.ในการตรวจโรคตางๆ 4.75 0.87 95.00 มากท่ีสุด 

9. มีการรณรงค/ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ เชน  

การกำจัดยุง การรณรงคโรคไขเลือดออก 

4.76 0.82 95.13 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการโดยรวมของงานดานสาธารณสุข    

4.91 0.50 98.29 มากท่ีสดุ 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.80 0.70 96.00 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.86 0.56 97.13 มากท่ีสดุ 

3. เอกสารสิ่งพิมพ สือ่สิ่งพิมพ แผนพับหรือการติด

ประกาศ 

 

4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

4. มีการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสุขภาพและการจัดการ

ขอมูลดานสุขภาพ 

4.86 0.35 97.23 มากท่ีสุด 

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจง

เรื่องราวตาง ๆ 

4.84 0.67 96.73 มากท่ีสุด 

6. มีการออกหนวยเคลื่อนท่ี เชน การตรวจโรคท่ัวไป   

การตรวจสุขภาพผูสงูอาย ุการตรวจทางดานทันตกรรม  

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสดุ 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทาง 

การใหบริการโดยรวมของงานดานสาธารณสุข    

4.80 0.70 96.00 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ     

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหา 

ขอสงสัยและอธิบายไดชัดเจน 

4.83 0.74 96.58 มากท่ีสดุ 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย 4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรน 

ในการใหบริการ 

4.90 0.58 98.08 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ กิริยามารยาท

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการเรียบรอย 

4.85 0.62 97.01 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะ

ทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.85 0.45 96.43 มากท่ีสุด 

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับ

บริการ 

4.81 0.74 96.13 มากท่ีสุด 

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชน

ท่ีมารับบริการอยางเทาเทียมกัน 

4.82 0.72 96.32 มากท่ีสดุ 

8.  ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบตัิหนาท่ี เชน ไมรับ

สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกัน 

ทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.80 0.77 96.05 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/

บุคลากรผูใหบริการโดยรวมของงานดานสาธารณสุข    

4.80 0.85 96.05 มากท่ีสุด 
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ดานสิ่งอำนวยความสะดวก     

1. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี 

การใหบริการเห็นงาย 

4.78 0.79 95.64 มากท่ีสุด 

2. สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 4.80 0.77 96.05 มากท่ีสุด 

3. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ  4.83 0.74 96.58 มากท่ีสุด 

4.  สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 4.80 0.84 95.96 มากท่ีสดุ 

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวย 

ความสะดวกโดยรวมของงานดานสาธารณสุข    

4.81 0.43 96.27 มากท่ีสุด 

ภาพรวมงานดานสาธารณสุข 4.82 0.68 96.29 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู   ภาพรวมการใหบริการงานดานสาธารณสุข อยู ในระดับ   

“มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับแรก คือ ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการโดยรวมของ

งานดานสาธารณสุข    โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.91 รองลงมาคือ เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและ

กระตือรือรนในการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90  และมีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอ

ความตองการของผูรับบรกิาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89  ตามลำดับ 
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3) การใหบรกิารงานดานพัฒนารายไดและภาษี 

ตารางท่ี 4.18 แสดงคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจและระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการงานพัฒนา 

  รายไดและภาษีขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู จำแนกเปนรายขอและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ     

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน - หลัง 4.86 0.68 97.14 มากท่ีสุด 

2. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสม  

ไมยุงยาก ซับซอน 

4.88 0.38 97.54 มากท่ีสุด 

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.76 0.72 95.24 มากท่ีสุด 

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอ 

ความตองการของผูรับบริการ 

4.81 0.63 96.14 มากท่ีสุด 

5. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธกีารใหบริการ  

(เรียงตามลำดับ กอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

4.85 0.67 97.04 มากท่ีสุด 

6. แบบฟอรมคำรองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย 4.91 0.28 98.22 มากท่ีสุด 

7. มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.84 0.62 96.86 มากท่ีสุด 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการของงานพัฒนารายไดและภาษี 

4.80 0.51 96.00 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบรกิาร     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.88 0.60 97.53 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.88 0.38 97.54 มากท่ีสุด 

3. เอกสารสิ่งพิมพ แผนพับหรือการติดประกาศ 4.90 0.44 98.05 มากท่ีสุด 

4. ระบบเสยีงตามสาย 4.91 0.44 98.16 มากท่ีสดุ 

5. การออกหนวยเคลื่อนท่ี 4.87 0.73 97.30 มากท่ีสุด 

6. ระบบโทรศัพท 4.86 0.68 97.14 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทาง 

การใหบริการของงานพัฒนารายไดและภาษี 

4.86 0.69 97.17 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ     

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหา

ขอสงสัย และอธิบายไดชัดเจน 

4.91 0.28 98.22 มากท่ีสุด 
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2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรียบรอย 4.87 0.73 97.30 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรน 

ในการใหบริการ 

4.84 0.55 96.71 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพกิรยิามารยาท

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการเรียบรอย 

4.80 0.77 96.05 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะ

ทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.86 0.68 97.14 มากท่ีสุด 

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารบั

บริการ 

4.82 0.71 96.32 มากท่ีสุด 

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชน

ท่ีมารับบริการอยางเทาเทียมกัน 

4.90 0.50 97.91 มากท่ีสุด 

8. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับ

สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.88 0.38 97.54 มากท่ีสุด 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย 

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.85 0.57 96.92 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ 

บุคลากรผูใหบริการของงานพัฒนารายไดและภาษี 

4.86 0.63 97.11 มากท่ีสุด 

ดานสิง่อำนวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวก 

แกการเดินทางไปรบับริการ 

4.86 0.63 97.23 มากท่ีสุด 

2. มีปายประชาสัมพันธปายแสดงสถานท่ีการใหบริการ 4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

3. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 4.86 0.58 97.26 มากท่ีสดุ 

4. มีการจัดสิง่อำนวยความสะดวกในการใหบริการ 

อยางเหมาะสม เก่ียวกับ ท่ีนั่งพัก บรกิารน้ำดื่ม หองน้ำ 

4.80 0.77 96.05 มากท่ีสุด 

5. มีเครื่องมือ/วัสด/ุอุปกรณ /ระบบในการบริการ 

ขอมูล สารสนเทศ 

4.84 0.78 96.84 มากท่ีสุด 

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

7. จัดเครือ่งถายเอกสารใหบริการในสถานท่ี 4.92 0.48 98.42 มากท่ีสุด 
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8. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 4.82 0.72 96.36 มากท่ีสดุ 

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวย

ความสะดวกของงานพัฒนารายไดและภาษี 

4.91 0.57 98.16 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการงานพัฒนารายไดและภาษี 4.86 0.60 97.10 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานพัฒนา

รายไดและภาษีขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ความพึงพอใจประชาชนโดยเรียงลาดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับแรก คือ จัดเครื่องถายเอกสารใหบริการในสถานท่ี โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.92 รองลงมามี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.91 คือ 1) แบบฟอรมคำรองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย 2) ระบบเสียงตามสาย 

3) เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัย และอธิบายไดชัดเจน 4) ความพึงพอใจท่ีมี

ตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกของงานพัฒนารายไดและภาษี  และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 

คือ 1) เอกสารสิ่งพิมพ แผนพับหรือการติดประกาศ 2) การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับ

ประชาชนท่ีมารับบริการอยางเทาเทียมกัน ตามลาดับ 
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4) การใหบริการงานดานโยธา การกอสรางส่ิงสาธารณูปโภค   

ตารางท่ี 4.19 แสดงคาเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ   

  งานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 

 จำแนกเปนรายขอและภาพรวม 
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ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ     

1.ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนมีความคลองตัว 4.93 0.46 98.57 มากท่ีสุด 

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.87 0.52 97.33 มากท่ีสุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงแนะนำข้ันตอน 

ในการใหบริการ 

4.80 0.67 96.00 มากท่ีสุด 

4. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ 

(เรียงตามลำดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

4.77 0.78 95.37 มากท่ีสุด 

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน 4.79 0.76 95.86 มากท่ีสุด 

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรง 

ตอความตองการของผูรับบริการ 

4.81 0.63 96.14 มากท่ีสุด 

7. ข้ันตอนตรวจสอบเอกสาร/พ้ืนท่ีกอสรางรวดเร็ว 4.78 0.69 95.64 มากท่ีสุด 

8. การขออนุญาตกอสรางอาคารสามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

4.85 0.57 96.92 มากท่ีสุด 

9. ข้ันตอนพิจารณาออกใบอนุญาตถูกตองสนอง 

ความตองการของประชาชน 

4.80 0.57 96.00 มากท่ีสุด 

10. ความเสมอภาคในการใหบริการของงานดานโยธา  

การกอสรางสิง่สาธารณูปโภค 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

11. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชนของงานดานโยธา 

การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

4.80 0.77 96.05 มากท่ีสุด 

12. การตรวจสอบสถานท่ี ตรวจสอบผังเมือง ตรวจสอบ

สภาพสาธารณะ ดวยความรวดเร็วถูกตอง 

4.78 0.79 95.64 มากท่ีสุด 

13.  การตรวจพิจารณาแบบแปลนถูกตองสนอง 

ความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

4.78 0.73 95.64 มากท่ีสุด 
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14. การตรวจสอบเอกสารเบื้องตนรวดเร็ว ชัดเจน 

ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 

4.80 0.70 96.00 มากท่ีสุด 

15. ประสิทธิภาพการกอสรางสรางถนนและการกอสราง

ผิวจราจร 

4.83 0.74 96.58 มากท่ีสุด 

16. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการของงานดานโยธา การกอสราง 

สิ่งสาธารณูปโภค 

4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1.  มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.90 0.44 98.05 มากท่ีสดุ 

2.  การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.80 0.80 96.05 มากท่ีสุด 

3.  เอกสารสิ่งพิมพ สือ่สิ่งพิมพ แผนพับหรือการติด

ประกาศ 

4.88 0.38 97.54 มากท่ีสุด 

4.  ระบบเสียงตามสาย 4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

5.  ระบบโทรศัพท 4.86 0.67 97.11 มากท่ีสุด 

6.  ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการชองทางการ

ใหบริการของงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

4.80 0.81 95.94 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบรกิาร     

1. ความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะ

ทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.80 0.65 95.95 มากท่ีสุด 

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอม 

ในการใหบริการของเจาหนาท่ี 

4.79 0.81 95.79 มากท่ีสุด 

4.  เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ  

เชน การตอบคำถามชี้แจงขอสงสัย ใหคำแนะนำ 

ชวยแกปญหาได 

4.80 0.43 96.00 มากท่ีสดุ 

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกัน ทุกราย 

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

 

4.84 0.67 96.84 มากท่ีสุด 
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6. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับ

สินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

4.91 0.57 98.16 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ 

บุคลากรผูใหบริการของงานดานโยธา การกอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

4.75 0.44 94.91 มากท่ีสุด 

ดานส่ิงอำนวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรยีบรอย 4.82 0.60 96.32 มากท่ีสุด 

2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณครอบคลุมการใชงานทันสมัย 4.83 0.64 96.53 มากท่ีสุด 

3. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือเอกสารใหความรูเก่ียวกับ

อุปกรณการใชงายดานการบริการงานดานโยธา  

การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

4.86 0.63 97.23 มากท่ีสุด 

4. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง 

ในการติดตอราชการ 

4.81 0.43 96.27 มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความ

สะดวกของงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

4.85 0.36 96.92 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการงานดานโยธา การกอสราง 

ส่ิงสาธารณูปโภค 

4.82 0.63 96.44 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานดาน

โยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมอยูในระดับ           

“มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3  

อันดับแรก คือ  ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนมีความคลองตัว  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 

4.93 รองลงมาคือ ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ

ฯลฯ คาเฉลี่ยเทากับ 4.91  และ มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 ตามลำดับ 
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5) การใหบริการงานดานการศึกษา 

ตารางท่ี 4.20 แสดงคาเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ 

 งานดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  จำแนกเปนรายขอและ 

 ภาพรวม 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ     

1.  เวลารับ –  สงเด็กมาท่ีศูนยฯ 4.84 0.60 96.73 มากท่ีสุด 

2.  ความเอาใสเด็ก  ของผูดูแลเด็ก 4.88 0.44 97.53 มากท่ีสุด 

3.  อัตรากำลังผูดูแลเดก็เพียงพอกับจำนวนเด็ก 4.81 0.72 96.16 มากท่ีสุด 

4.  ความรู  ความความเขาใจของผูดูแลเด็ก 4.80 0.77 96.05 มากท่ีสุด 

5.  คาวัสดุสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน 4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

6.  คาเทอม 4.80 0.65 95.95 มากท่ีสุด 

7.  การดำเนินงานดานวิชาการ     

  7.1 การประชุมวางแผนเพ่ือกำหนดแนวทาง 

การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนระหวาง

ผูบริหาร ผูดูแลเด็กและผูปกครอง 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

  7.2 การนำเทคนิควธิีการใหมๆ มาใชในการจัด

กิจกรรมการจัดมุมแสดงผลงานของเด็ก 

4.80 0.70 96.00 มากท่ีสุด 

  7.3 การแจงผลการประเมินพัฒนาการความพรอม

ของเด็กเปนรายบุคคลใหผูปกครองทราบ 

4.81 0.63 96.12 มากท่ีสุด 

  7.4 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนการสอน 

ในหองเรียน 

4.84 0.69 96.84 มากท่ีสุด 

  7.5 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณมีจำนวน

เพียงพอ ตรงกับความตองการเหมาะสมในการจัดการ

เรียนการสอน 

4.92 0.48 98.42 มากท่ีสุด 

  7.6 การจัดใหมีมุมตางๆท่ีสงเสริมประสบการณและ

สรางบรรยากาศการพัฒนาการเรียนรูสำหรับเด็ก 

ไดอยางเหมาะสมตามวัย 

 

4.81 0.63 96.12 มากท่ีสุด 
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  7.7 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเดก็ไดรูจัก 

วัฒนธรรมไทย 

4.81 0.63 96.12 มากท่ีสุด 

  7.8 จัดกิจกรรมวันสำคัญรวมกันระหวางผูบริหาร 

ผูดูแลเด็กและผูปกครอง 

4.84 0.67 96.84 มากท่ีสุด 

  7.9 การบันทึกพัฒนาการเด็กโดยรายงานใหผูปกครอง

ทราบอยางตอเนื่อง 

4.76 0.54 95.26 มากท่ีสุด 

8.  ดำเนินงานดานการมีสวนรวม     

  8.1 ผูปกครองชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  

ของศูนย 

4.95 0.46 98.95 มากท่ีสุด 

  8.2 องคกรรัฐ  เอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยฯ 4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

  8.3 ประชาสัมพันธผลงาน ขาวสารและกิจกรรมตางๆ 

ใหผูปกครองและชุมชนไดรับทราบอยางสม่ำเสมอ 

4.82 0.56 96.32 มากท่ีสุด 

  8.4  เปดโอกาสใหผูบริหาร ผูดูแลเดก็และผูปกครอง

ไดมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอ

กิจกรรมของงานดานการศึกษา 

4.84 0.67 96.84 มากท่ีสุด 

9.  ดำเนินงานดานภูมิปญญาทองถ่ิน     

  9.1 สำรวจและนำภูมิปญญาทองถ่ินมารวมกิจกรรม

การเรียนการสอน 

4.87 0.60 97.38 มากท่ีสุด 

10. การดำเนนิงานดานโภชนาการ     

   10.1 อาหารไดมาตรฐานครบ  5  หมู 4.91 0.57 98.16 มากท่ีสุด 

   10.2 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของสถานท่ีปรุง

อาหาร 

4.87 0.73 97.30 มากท่ีสุด 

   10.3 น้ำดื่ม  น้ำใช  สะอาดและเพียงพอ 4.84 0.50 96.71 มากท่ีสดุ 

   10.4 ภาชนะและอุปกรณใสอาหารปลอดภัยและ

สะอาด 

4.87 0.73 97.30 มากท่ีสุด 

   10.5 อาหารและนมถูกสุขลักษณะ 4.92 0.53 98.43 มากท่ีสดุ 

11. ดานคุณภาพจากการบริการทางการศึกษา     

   11.1 มีการพัฒนาดานรางกายเหมาะสมกับวัย 4.93 0.26 98.57 มากท่ีสุด 
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   11.2 มีการพัฒนาดานอารมณเหมาะสมกับวัย 4.84 0.69 96.76 มากท่ีสุด 

   11.3 มีพัฒนาการดานสังคมเหมาะสมกับวัย 4.86 0.57 97.22 มากท่ีสุด 

   11.4 นักเรียนมีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสม 

กับวัย 

4.89 0.36 97.81 มากท่ีสุด 

   11.5 เด็กมีพัฒนาการดีข้ึนตามศักยภาพของตนเอง 4.86 0.50 97.23 มากท่ีสุด 

12. การจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอาย ุ     

    12.1 มีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ 4.89 0.50 97.85 มากท่ีสุด 

    12.2 มีการพัฒนาทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุในการเพ่ิมพูนความรู ทักษะชีวิตท่ีจำเปน 

4.89 0.64 97.89 มากท่ีสุด 

    12.3 มีการสงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล 

คุมครอง และพิทักษสิทธิผูสูงอายุ 

4.85 0.66 96.95 มากท่ีสุด 

    12.4 มีการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีของผูสูงอายุ 

ท้ังดานรางกายและจิตใจผานกิจกรรมตางๆ  

4.85 0.63 96.91 มากท่ีสุด 

    12.5 มีการสงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชน

แกชุมชนและสังคม 

4.81 0.63 96.14 มากท่ีสุด 

13. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการของงานดานการศึกษา 

4.85 0.67 97.04 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.89 0.55 97.75 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.88 0.44 97.53 มากท่ีสดุ 

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ การติดประกาศ 4.86 0.63 97.11 มากท่ีสุด 

4. ระบบเสียงตามสาย 4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 

5. การออกหนวยเคลือ่นท่ี 4.88 0.54 97.61 มากท่ีสุด 

6. ระบบโทรศัพท 4.84 0.55 96.71 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทาง 

การใหบริการของงานดานการศึกษา 

 

 

4.89 0.55 97.75 มากท่ีสุด 
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ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ     

1. บุคลากรมีความรูความสามารถเขาใจในจติวิทยา

พัฒนาการเด็ก 

4.89 0.36 97.81 มากท่ีสุด 

2. บคุลากรดูแลเอาใจใสเด็กสม่ำเสมอ 4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

3. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกลักษณะทาทาง

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.84 0.67 96.84 มากท่ีสุด 

4. มีแผนการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนท่ีหลากหลาย 

4.83 0.55 96.55 มากท่ีสุด 

5. หัวหนามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลในการพัฒนาศูนยฯ 

ชัดเจน 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

6. หัวหนาศูนย ฯ มีภาวะความเปนผูนำ 4.84 0.37 96.71 มากท่ีสุด 

7. มีความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

4.93 0.46 98.57 มากท่ีสดุ 

8. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอม 

ในการใหบริการของเจาหนาท่ี 

4.84 0.67 96.73 มากท่ีสุด 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกัน 

ทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.84 0.60 96.73 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/ 

บคุลากรผูใหบริการของงานดานการศึกษา 

4.91 0.57 98.16 มากท่ีสุด 

ดานส่ิงอำนวยความสะดวก     

1. วัสดุครุภัณฑ เชน โตะ เกาอ้ี ชั้นวางของเครื่องนอน 

ฯลฯ มีจำนวนเพียงพอและอยูในสภาพท่ีพรอมใช 

เหมาะสมกับเด็ก 

4.84 0.69 96.84 มากท่ีสุด 

2. การจัดอาคารสถานท่ีและดูแลรักษาอุปกรณเครื่อง

เลนท่ีสนับสนุนตอพัฒนาการของเด็กใหอยูในสภาพท่ีดี

และปลอดภัยสำหรับเด็ก 

4.92 0.48 98.42 มากท่ีสุด 

3. อาคารเรียนหรือหองเรียน ม่ันคง  แข็งแรง  

ปลอดภัย มีความเหมาะสมเพียงพอกับจำนวนเด็ก 

4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 
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4. การจัดสภาพภายในหองเรียน มีพ้ืนท่ีใชสอย

เหมาะสมท่ีจะจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก 

4.88 0.44 97.53 มากท่ีสุด 

5. หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทได 4.90 0.58 98.08 มากท่ีสุด 

6. หองน้ำ หองสวม มีจำนวนเพียงพอ มีความสะอาด

ถูกสขุลักษณะและปลอดภัย 

4.81 0.63 96.12 มากท่ีสุด 

7. การจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนมีบริเวณ

เพียงพอสะอาด รมรื่นและปลอดภัย 

4.85 0.36 97.09 มากท่ีสุด 

8. การกำจัดขยะท่ีถูกสุขลักษณะ 4.84 0.60 96.73 มากท่ีสดุ 

9. การปองกันแมลง  และพาหนะนำโรค 4.82 0.39 96.36 มากท่ีสุด 

10. มาตรการความปลอดภัย 4.96 0.19 99.27 มากท่ีสดุ 

11. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวย 

ความสะดวกของงานดานการศึกษา 

4.82 0.56 96.32 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการงานดานการศึกษา 4.86 0.58 97.08 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานดาน

การศึกษาขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับ

คาเฉลี่ยสูงสุด 3  อันดับแรก คือ มาตรการความปลอดภัย โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.96 รองลงมาคือ 

ผูปกครองชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ของศูนย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95  และมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.93 คือ 1) มีการพัฒนาดานรางกายเหมาะสมกับวัย 2) มีความสุภาพ  กิริยามารยาทของ

เจาหนาท่ี ผูใหบริการ  ตามลำดับ 
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4.4 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลโนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตำบลโนนประดู ครั้งนี้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจครอบคลมุภารกิจหลักท่ีสำคัญไดแก 

1)  การใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

2)  การใหบริการงานดานสาธารณสุข 

3)  การใหบริการงานพัฒนารายไดและภาษี 

4)  การใหบริการงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

5)  การใหบริการงานดานการศึกษา 

 ซ่ึงผลการประเมินสามารถนำเสนอไดดังนี้ 

 4.4.1  ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวม  จำแนกเปนรายดาน 

ตารางท่ี 4.21 แสดงคาเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ   

ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  จำแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

คุณภาพการใหบริการ X  
ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 
ระดับคะแนน 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.84 96.78 10 

ดานชองทางการใหบริการ 4.85 97.02 10 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.85 96.92 10 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.84 96.81 10 

ภาพรวม 4.84 96.86 10 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยระดับความพึงพอใจรอยละ 96.86  

ไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  10 
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เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานชองทางการใหบริการ  

มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 97.02  รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ี 

ผู ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.92 ดานสิ่งอำนวย 

ความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.81 และดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.78  ซ่ึงทุกดานได

คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 

 4.4.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการ  จำแนกตามงาน 

1)  การประเมินความพึงพอใจการใหบรกิารงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ตารางท่ี 4.22 แสดงคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ   

 การใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  
ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 
ระดับคะแนน 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.85 96.99 10 

ดานชองทางการใหบริการ 4.83 96.66 10 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.86 97.12 10 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 96.45 10 

ภาพรวม 4.84 96.82 10 

  

 จากตารางพบวา  กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานดานพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 96.82 

โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 ระดับ

ความพึงพอใจรอยละ 97.12 รองลงมาคือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.85 ระดับความพึงพอใจรอยละ 96.99 ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 ระดับความ

พึงพอใจรอยละ  96.66 และดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82  ระดับความพึงพอใจ

รอยละ 96.45 ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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  2)  การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานดานสาธารณสุข 

 ตารางท่ี 4.23 แสดงคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ 

  งานดานสาธารณสุข  จำแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  
ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 
ระดับคะแนน 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.80 96.05 10 

ดานชองทางการใหบริการ 4.82 96.42 10 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.83 96.55 10 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.80 96.10 10 

ภาพรวม 4.82 96.29 10 

 

 จากตารางพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของงานดาน

สาธารณสุขขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 96.29 โดยไดคะแนน

เทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.83 ระดับ

ความพึงพอใจรอยละ  96.55 รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับ

ความพึงพอใจรอยละ 96.42  ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ระดับความพึงพอใจ

รอยละ 96.10 และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ระดับความพึงพอใจ

รอยละ 96.05  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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  3)  การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานพัฒนารายไดและภาษี 

ตารางท่ี 4.24 แสดงคาเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ

   งานพัฒนารายไดและภาษี  จำแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  
ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 
ระดับคะแนน 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.84 96.77 10 

ดานชองทางการใหบริการ 4.88 97.56 10 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.86 97.12 10 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.85 97.00 10 

ภาพรวม 4.86 97.10 10 

 

  จากตารางพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

งานพัฒนารายไดและภาษีขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 97.10 

โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  10  

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ในดานชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.88 ระดับความพึงพอใจรอยละ 97.56  รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 

ระดับความพึงพอใจรอยละ 97.12  ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85  ระดับความ 

พึงพอใจรอยละ 97.00  และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ระดับความ

พึงพอใจรอยละ 96.77  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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 4)  การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานดานโยธา การกอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

ตารางท่ี 4.25 แสดงคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ 

การใหบริการงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จำแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

คุณภาพการใหบริการ X  
ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 
ระดับคะแนน 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.81 96.28 10 

ดานชองทางการใหบริการ 4.84 96.85 10 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.82 96.30 10 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.83 96.65 10 

ภาพรวม 4.82 96.44 10 

 

 จากตารางพบวา  กลุมตวัอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานดานโยธา 

การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 

96.44 โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ในดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ระดับ

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.85  รองลงมาคือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.83 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.65  ดานเจาหนาท่ี ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับ

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.30 และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.28 ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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  5)  การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานดานการศึกษา 

ตารางท่ี 4.26 แสดงคาเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ

   งานดานการศึกษา  จำแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

คุณภาพการใหบริการ X  
ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 
ระดับคะแนน 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.85 96.97 10 

ดานชองทางการใหบริการ 4.87 97.40 10 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.86 97.09 10 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.86 97.20 10 

ภาพรวม 4.86 97.08 10 
 

  จากตารางพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

งานดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 97.08  โดยได

คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  10 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  โดยดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.87 ระดับความพึงพอใจรอยละ 97.40 รองลงมาคือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.86 ระดับความพึงพอใจรอยละ 97.20 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 ระดับความ

พึงพอใจรอยละ 97.09  และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 ระดับความ

พึงพอใจรอยละ 96.97  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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เม่ือพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ               

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีการใหบริการโดยภาพรวมของ

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.86 

เม่ือพิจารณารายดานจะเห็นวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู โดยคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานชองทางการใหบริการ ประชาชน

ผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 97.02 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ประชาชน

ผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.92  ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนผูรับบริการมี

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.81  และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการประชาชนผูรับบริการ

มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.78  แสดงผลดังแผนภูมิ 

 
ดานกระบวนการ  

ข้ันตอนการใหบริการ 

ดานชองทาง 

การใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

ดานสิ่งอำนวย 

ความสะดวก 

ภาพรวม 

96.78 97.02 96.92 96.81 96.86 

แผนภูมิท่ี 4.7  แสดงรอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

96.78 % 

97.02 % 

96.86% 

96.81% 

96.92 % 
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 เม่ือผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ  

จำแนกตามกรอบภาระงานท่ีประเมิน  ซ่ึงประกอบดวย   

 1) การใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจตอคุณภาพการใหบริการภาพรวมอยูในระดับรอยละ 96.82 

 2) การใหบริการงานดานสาธารณสุข ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.29 

   3) การใหบริการงานพัฒนารายไดและภาษี  ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการภาพรวมอยูในระดับรอยละ 97.10 

 4) การใหบริการงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  ประชาชนกลุมตัวอยางมีความ

พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.44 

 5) การใหบริการงานดานการศึกษา  ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 97.08 

 ท้ังนี้เม่ือคำนวณผลรวมตามสูตร ผลการประเมินท้ัง 5 งาน มีคาเทากับ 483.72  คิดเปนรอยละ 

96.74  โดยเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 คะแนนท่ีได จะมีคาเทากับ 10 คะแนน แสดงผลดังแผนภูมิ 

 
งานดานพัฒนาชุมชน 

และสวัสดิการสังคม 

งานดาน

สาธารณสุข 

งานพัฒนารายได

และภาษ ี

งานดานโยธา การกอสราง

ส่ิงสาธารณูปโภค 

งานดาน

การศึกษา 

มาตรฐาน 

ตามมิติที่ 2 

96.82 96.29 97.10 96.44 97.08 96.74 

แผนภูมิท่ี 4.8  แสดงรอยละผลการประเมินความพึงพอใจ เทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2  

96.08 % 

96.82 % 

97.10 % 

96.74 % 

96.44 % 

96.29 % 
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4.5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูรับบริการดานการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลโนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบวา องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา 

จังหวัดนครราชสีมามีการใหบริการท่ีเนนความพึงพอใจประชาชนเปนหลัก การติดตอขอรับบริการงาน

ดานตาง ๆ มีความคลองตัว การบริหารงานสวนใหญบุคลากรของ อบต.มีความเปนกันเองกับประชาชน 

ท้ังนี้จากผลการสำรวจประชาชนกลุมตัวอยางไดแสดงขอคิดเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การบรหิารงานภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.86  

นอกจากนี้ประชาชนกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ไดเสนอแนะ

เพ่ิมเติมดังนี้ 

 1. ควรหาแนวทางการแกไขปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปาภายในหมูบาน  

 2. ถนนภายในหมูบานยังมีหลายจุดท่ีเปนหลุมเปนบอ การสัญจรไมสะดวก ควรซอมบำรุงและ

จัดหางบประมาณทำเปนถนนคอนกรีต  

 3. ทอระบายน้ำบางพ้ืนท่ียังไมมี  และบางพ้ืนท่ีทอระบายน้ำมีการอุดตัน ทำใหน้ำไมสามารถ

ระบายได พ้ืนท่ีบางจุดมีน้ำทวมขัง ไมสามารถระบายได 
 

 



 

 

 

 

สรุปผลการศกึษาสรุปผลการศกึษา  

บทท่ี บทท่ี 55  
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สรุปสรุปผลการศึกษาผลการศึกษา  
  

 

 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  

อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา โดยการสำรวจจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวน

ตำบลโนนประดู ในกลุมตัวอยาง 362 คน จากประชากรท้ังหมด ซ่ึงมีจำนวนท้ังสิ้น 3,847  คน 

เครื่องมือท่ีใชสำรวจ คือ แบบสอบถาม 

 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

 5.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 5.2 การติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา จังหวัด

นครราชสีมา ของกลุมตัวอยางประชาชน 

 5.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล

โนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

 5.4 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 5.5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูรับบริการ 

5.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชน จำนวน 362 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา รอยละ 58.01

เพศหญิง ในขณะท่ีเพศชาย คิดเปนรอยละ  41.99  สวนใหญในการใหขอมูลรอยละ 32.04 มีอาย ุ50 ป

ข้ึนไป  รองลงมามีอายุระหวาง 31 -40 ป  คิดเปนรอยละ 26.52  มีอายุระหวาง 41 -50 ป คิดเปน 

รอยละ 24.31 และมีอายุระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 17.13  และรอยละ 29.28 สำเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษา  รองลงมาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 22.38 สำเร็จการศึกษา

ระดับอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 19.34 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 15.19 และ

สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกวาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 13.81 ตามลำดับ 

 

5 
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 สวนใหญรอยละ 26.52 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาประกอบอาชีพรับจาง  คิดเปน 

รอยละ 24.86 ประกอบอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 22.65 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  คิดเปน 

รอยละ 14.64 ประกอบอาชีพรับราชการพนักงานของรัฐ คิดเปนรอยละ 7.18 และรอยละ 4.14 เปน

นักเรียน  ซ่ึงรอยละ  34.81 มีรายไดอยูระหวาง 6,001 - 8,000  บาท รองลงมามีรายไดอยูระหวาง 

4,001 – 6,000 บาท คิดเปนรอยละ  26.52  มีรายไดอยูระหวาง 8,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอยละ  

22.65 และรอยละ 16.02  มีรายไดอยูระหวาง 2,001 – 4,000  บาท 

 

5.2 การติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 

 ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชน จำนวน 362 คน พบวา สวนใหญรอยละ  41.44 มาติดตอ

ขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 1-2  ครั้งใน 1 รอบป รองลงมาเคยมาติดตอขอรับ

บริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  3-4 ครั้งใน 1 รอบป คิดเปนรอยละ 22.10 เคยมา

ติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 5-6 ครั้งใน 1 รอบป คิดเปนรอยละ 19.89 

และเคยมาติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 7-8 ครั้งใน 1 รอบป คิดเปน 

รอยละ 16.57 

 สวนใหญรอยละ 34.53 มาติดตอขอรับบริการสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล รองลงมาได

เขามาติดตอขอรับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเปนรอยละ  25.97  มาติดตอขอรับ

บริการกองคลัง คิดเปนรอยละ  24.86 และมาติดตอขอรับบริการกองชาง คิดเปนรอยละ 14.64  โดย

ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตำบลโนนประดูสวนใหญรับทราบขอมูลขาวสาร

จากการบอกเลาจากผูนำชุมชน  รองลงมารับทราบขอมูลขาวสารจากการติดประกาศตางๆ  และเสียง

ตามสาย  ตามลำดับ 

 ผลการสำรวจกลุมตัวอยางประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการงานท่ีไดดำเนินการและไดรับ 

การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา  

จังหวัดนครราชสีมา พบวา สวนใหญรอยละ 22.65 มาติดตอขอรับบริการงานดานสาธารณสุข รองลงมา

ไดเขามาติดตอขอรับบริการงานพัฒนารายไดและภาษี  คิดเปนรอยละ 22.10  มาติดตอขอรับบริการ

งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  คิดเปนรอยละ 20.44 มาติดตอขอรับบริการงานการศึกษา 

คิดเปนรอยละ 19.89  และมาติดตอขอรับบริการงานดานโยธา การกอสราง สิ่งสาธารณูปโภค คิดเปน

รอยละ 14.92  ตามลำดับ   
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5.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 

 5.3.1 ความพึงพอใจของผูรบับริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ จำแนกเปนรายดาน 

และภาพรวม 

 ผลการสำรวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด  

คือ ดานชองทางการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

97.02 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

96.92 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.81 

และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

96.78 ตามลำดับ 

 

 5.3.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการตามโครงสราง 

การบริหาร 

 1) ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการจำแนกหนวยงาน 

 1.1) สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

  ผลการสำรวจ พบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล อยูในระดับ 

“มากท่ีสุด”  

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด   

คือ 1) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 2)  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 

4.85 รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 ตามลำดับ 

 1.2) กองคลัง 

  ผลการสำรวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมของกองคลังอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  คือ ดานชองทางการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.87 รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 

คือ 1) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 2) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 

คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ตามลำดับ 
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 1.3) กองชาง 

  ผลการสำรวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมของกองชางอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย

สูงสุด    คือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.85  รองลงมา คือ ดานเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84  และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 คือ 1) ดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการ 2) ดานชองทางการใหบริการ ตามลำดับ 

 

 1.4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ผลการสำรวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับ   

“มากท่ีสุด” 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  คือ ดานชองทางการใหบริการ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.89 รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 

คือ 1) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 2) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87  คือ ดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ตามลำดับ 
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 2) ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล

โนนประดูท่ีไดดำเนินการและไดรับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองคการบริหาร

สวนตำบล จำแนกตามงาน 

 องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ไดดำเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักดาน 

ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลโนนประดูท่ีสำคัญไดแก 

  2.1) การใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  2.2) การใหบริการงานดานการสาธารณสขุ 

  2.3) การใหบริการงานพัฒนารายไดและภาษี 

  2.4) การใหบริการงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

  2.5) การใหบริการงานดานการศึกษา 

 โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ ดังนี้ 

 2.1) การใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  ผลการสำรวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมการใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

อยูในระดับ “มากท่ีสุด” 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด  

คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.86 รองลงมา คือ ดานกระบวนการข้ันตอน

การใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 และดาน 

สิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ตามลำดับ 
 

 2.2) การใหบริการงานดานสาธารณสุข 

  ผลการสำรวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมการใหบริการงานดานสาธารณสุข อยู ในระดับ  

“มากท่ีสุด” 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด  

คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.83  รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คือ 1) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 2) ดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  ตามลำดับ 
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 2.3) การใหบริการงานพัฒนารายไดและภาษี 

  ผลการสำรวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมการใหบริการงานพัฒนารายไดและภาษี อยูในระดับ  

“มากท่ีสุด” 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด   

คือ ดานชองทางการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.88 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85  และดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84  ตามลำดับ 
 

 2.4) การใหบริการงานดานโยธา การกอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

  ผลการสำรวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมการใหบริการงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

อยูในระดับ “มากท่ีสุด” 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ดานชองทางการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.84 รองลงมา คือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 คือ 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ตามลำดับ 
 

 2.5 การใหบริการงานดานการศึกษา 

  ผลการสำรวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมการใหบริการงานดานการศึกษา อยูในระดับ “มากท่ีสุด” 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  คือ ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87 รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86  คือ  

1) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 2) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85  คือ ดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการตามลำดับ 
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5.4  การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 ผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยระดับความพึงพอใจรอยละ 

96.86  ไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  10 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานชองทางการใหบริการ  

มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 97.02  รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ี 

ผู ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.92 ดานสิ่งอำนวย 

ความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.81 และดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.78  ซ่ึงทุกดานได

คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
 

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล

โนนประดู จำแนกตามภาระงานหลัก 

 1) การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

  ผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงาน

ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมอยูในระดับ 

รอยละ 96.82 โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.86 ระดับความพึงพอใจรอยละ 97.12 รองลงมาคือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจรอยละ 96.99 ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 

ระดับความพึงพอใจรอยละ  96.66 และดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82  ระดับความ

พึงพอใจรอยละ 96.45 ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 

 2) การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานสาธารณสุข 

  ผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงาน

ดานสาธารณสุขขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 96.29  โดยได

คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   
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  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  

4.83 ระดับความพึงพอใจรอยละ  96.55 รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.82 ระดับความพึงพอใจรอยละ 96.42  ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ระดับ

ความพึงพอใจรอยละ 96.10 และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ระดับ

ความพึงพอใจรอยละ 96.05  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 

 3) การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานพัฒนารายไดและภาษี 

  ผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงาน

พัฒนารายไดและภาษีขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 97.10  โดยได

คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ในดานชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.88 ระดับความพึงพอใจรอยละ 97.56  รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 

ระดับความพึงพอใจรอยละ 97.12  ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85  ระดับความ 

พึงพอใจรอยละ 97.00  และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 ระดับความ

พึงพอใจรอยละ 96.77  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 

 4)  การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานดานโยธา การกอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

  ผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงาน

ดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ภาพรวมอยูในระดับ 

รอยละ 96.44  โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ในดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.85  รองลงมาคือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย

เทากับ  4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.65  ดานเจาหนาท่ี ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.30 และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.81ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.28 ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูใน

ระดับ 10 
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 5) การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานดานการศึกษา 

  ผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงาน

ดานการศึกษาขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 97.08  โดยได

คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  10 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  โดยดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.87 ระดับความพึงพอใจรอยละ 97.40 รองลงมาคือ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 

ระดับความพึงพอใจรอยละ 97.20 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 ระดับความพึงพอใจ

รอยละ 97.09  และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจ

รอยละ 96.97  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตำบลโนนประดู  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   มีการใหบริการโดยภาพรวมของระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.86 

  เม่ือพิจารณารายดานจะเห็นวาประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู โดยคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานชองทางการใหบริการ 

ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 97.02 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.92  ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชน

ผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.81 และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการประชาชน

ผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.78   

 ผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ  

จำแนกตามกรอบภาระงานท่ีประเมิน  ซ่ึงประกอบดวย   

 1) การใหบริการงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจตอคุณภาพการใหบริการภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.82 

 2) การใหบริการงานดานสาธารณสุข ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.29 

 3) การใหบริการงานพัฒนารายไดและภาษี  ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการภาพรวมอยูในระดับรอยละ 97.10 

 4) การใหบริการงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  ประชาชนกลุมตัวอยางมีความ

พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.44 
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   5) การใหบริการงานดานการศึกษา ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 97.08 

 ท้ังนี้เม่ือคำนวณผลรวมตามสูตร ผลการประเมินท้ัง 5 งาน มีคาเทากับ 483.72  คิดเปนรอยละ 

96.74  โดยเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 คะแนนท่ีได จะมีคาเทากับ 10 คะแนน  

 

5.5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูรับบริการดานการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล

โนนประดู อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบวา องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู อำเภอสีดา 

จังหวัดนครราชสีมามีการใหบริการท่ีเนนความพึงพอใจประชาชนเปนหลัก การติดตอขอรับบริการงาน

ดานตาง ๆ มีความคลองตัว การบริหารงานสวนใหญบุคลากรของ อบต.มีความเปนกันเองกับประชาชน 

ท้ังนี้จากผลการสำรวจประชาชนกลุมตัวอยางไดแสดงขอคิดเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

การบรหิารงานภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.86  

นอกจากนี้ประชาชนกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ไดเสนอแนะ

เพ่ิมเติมดังนี้ 

 1. ควรหาแนวทางการแกไขปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปาภายในหมูบาน  

 2. ถนนภายในหมูบานยังมีหลายจุดท่ีเปนหลุมเปนบอ การสัญจรไมสะดวก ควรซอมบำรุงและ

จัดหางบประมาณทำเปนถนนคอนกรีต  

 3. ทอระบายน้ำบางพ้ืนท่ียังไมมี  และบางพ้ืนท่ีทอระบายน้ำมีการอุดตัน ทำใหน้ำไมสามารถ

ระบายได พ้ืนท่ีบางจุดมีน้ำทวมขัง ไมสามารถระบายได 
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ภาคผนวก   คภาคผนวก   ค  
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ภาคผนวก  ภาคผนวก  คค  

 แบบสอบถามแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถาม 

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู

อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

………………………………………………………………………………….. 

แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู เพ่ือนำขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุง 

การใหบริการ  และกำหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชน  คณะผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากทาน

ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้  โดยแบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ชองทางการใหบริการ 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ  และดานสิ่งอำนวยความสะดวก  จำแนกตามสายงานและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

โดยจำแนกตามสวนงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลทุงสวาง 

  ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ 

 การตอบแบบถาม  ขอความกรุณาใหทานตอบใหครบทุกขอซ่ึงขอมูลทุกขอมีความสำคัญ

ตอความถูกตองและเปนประโยชนตอการพัฒนาการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 

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 ปที่ผานมาเคยมาติดตอที่องคการบริหารสวนตำบลโนนประดูจำนวน….คร้ัง (โดยประมาณ) 

7. สวนใหญ ทานมาติดตอที่องคการบริหารสวนตำบลโนนประดูเพ่ือขอรับบริการในสวนงานใด                

 (   ) 1. สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล (   ) 2. กองคลัง    

 (   ) 3. กองชาง                   (   ) 4. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

8. ทานมาใชบริการในสวนงานตาม ขอ 7. เกี่ยวกับเร่ืองใด 

 (   ) 1. งานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม (   ) 2. งานสาธารณสุข 

 (   ) 3. งานพฒันารายไดและภาษ ี  (   ) 4. งานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

 (   ) 5. งานการศึกษา 

9. ทานรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู จากขอใด  

 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

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

 (   )  4. แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน (   ) 5. เว็บไซต       (   ) 6. เสียงตามสาย  (   ) 7. อ่ืนๆ……… 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการตามสวนงานขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 

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. ความโปรงใสในการใหบริการ      

8. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ      

9. ความรวดเร็วของการใหบริการ      

10. ความตรงตอเวลาในการใหบริการ      

11. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

12. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

13. ความพึงพอใจตอการบรกิารดานกระบวนการข้ันตอนการบริการ

ของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล   

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา  

แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับความคดิเห็นและทางโทรศัพท  

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสาร รับแจงเรื่องราวตาง ๆ      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ความพึงพอใจตอการบรกิารชองทางการใหบริการของสำนักปลัด

องคการบริหารสวนตำบล  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบนไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาท่ีผูใหบริการโดยรวม

ของสำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล   

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการเห็นงาย 

บอกจุดบริการ 

     

3. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสม

เก่ียวกับ 

     

4.1 ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวก      

   4.2 มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับบริการ       

   4.3 มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน หนังสือ

อานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

     

4.4 หองน้ำ      

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ 

วัสดุอุปกรณสำหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพียงพอ      

8.  สือ่ประชาสมัพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. มีการรับฟงความคดิเห็นตอการใหบริการ      

10.  ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการของ

สำนักปลดัองคการบรหิารสวนตำบล   

     

ขอเสนอแนะ 

-  ปญหาในการใหบริการ............................................................................................................... 

-  ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง.................................................................................................... 

2.  กองคลงั   เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน - หลัง      

2. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสม ไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

5. แบบฟอรมและคำรองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คำรองตางๆชัดเจน      

7. ความโปรงใสในการใหบริการ      

8. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

9. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

10. ไดรับบริการตรงตามความตองการ      

11. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน      

12. ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการของกองคลัง      

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา  

แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับความคดิเห็นและทางโทรศัพท  

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสาร รับแจงเรื่องราวตางๆ      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      

8. ความพึงพอใจตอการบรกิารชองทางการใหบริการของกองคลัง      

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ  กิริยามารยาทของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการเรียบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจตอการบรกิารของเจาหนาท่ีผูใหบริการของกองคลัง      

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการเห็นงาย 

บอกจุดบริการ 

     

3. อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สะดวกและสวยงาม      

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1 ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

   4.2 มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับบริการ       

   4.3 มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน หนังสือ

อานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

     

   4.4 หองน้ำ      

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ 

วัสดุอุปกรณสำหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพียงพอ      

8.  สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ      

10. ความพึงพอใจตอสิ่งอำนวยความสะดวกของกองคลัง      

ขอเสนอแนะ 

-  ปญหาในการใหบริการ.............................................................................................................. 

- ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง................................................................................................... 

3.  กองชาง     เคยใชบริการ     ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน คลองตัว      

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนำข้ันตอนการใหบริการ      

4. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

     

7. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

8. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการของกองชาง 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มกีารบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา  

แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับความคดิเห็นและทางโทรศัพท  

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสาร รับแจงเรื่องราวตางๆ      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของ

กองชาง 

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. ความสุภาพ กิรยิามารยาทเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการ

ของเจาหนาท่ี 

     

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ

คำถามช้ีแจงขอสงสัย ใหคำแนะนำ ชวยแกปญหาได 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/บุคลากร 

ผูใหบริการของกองชาง 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการเห็นงาย 

บอกจุดบริการ 

     

3. อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สะดวกและสวยงาม       

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวก 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

   4.2  มีน้ำดื่ม 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 สะดวกและเพียงพอ      

8. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. มกีารรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ      

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกของ

กองชาง 

     

ขอเสนอแนะ 

   1.  ปญหาในการใหบริการ....................................................................................................................... 

   2.  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง..............................................................................................................  
 

4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน -หลัง      

2. มข้ัีนตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนความคลองตัว      

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสม      

5. แบบฟอรมคำรองตางๆมีความชัดเจนเขาใจงาย      

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คำรองตางๆชัดเจน      

7. ความโปรงใสในการใหบริการ      

8. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ      

9. ความรวดเร็วของการใหบริการ      

10. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

11. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอน 

การใหบริการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

     



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู   อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา หนา 141 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตางๆ เชน ปายโฆษณา แผน

พับ เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทางโทรศัพทเปนตน 

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสาร รับแจงเรื่องราวตางๆ      

6. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยอธิบาย

ไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพเรียบรอย      

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

เทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ  

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ บุคลากร 

ผูใหบริการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย 

บอกจุดบริการ 

     

3. อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สะดวกและสวยงาม       
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการ 

  4.1 ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอสะดวกสบาย 

     

  4.2 มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับบริการ       

  4.3 มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน หนังสือ

อานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

     

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ 

วัสดุอุปกรณสำหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกและเพียงพอ      

8. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ      

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ขอเสนอแนะ 

   1.  ปญหาในการใหบริการ....................................................................................................................... 

   2.  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง..............................................................................................................  
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งานท่ีขอรับการประเมินครอบคลุมภารกิจในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู 

อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม   เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสมไมยุงยาก ซบัซอน      

2. พัฒนาเยาวชนใหมีจิตอาสาเฝาระวังและเตือนภยัทางสังคมในชุมชน

และทองถ่ิน   

     

3. มีการรณรงคตอตานยาเสพติด การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ของประชาชนอยางตอเน่ือง 

     

4. มีการสงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถ่ินใหมีรายได      

5. มีการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ เชน 

เพ่ือการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใหกับเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ  

ผูพิการ และผูดอยโอกาส 

     

6. มีการสนับสนุนการจดัตั้งกลุมสตรีใหมีบทบาทและมสีวนรวม 

ในการพัฒนา 

     

7. มีการสนับสนุนการจดัตั้งกลุมเด็กและเยาวชนใหมีบทบาทและ 

มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

     

8. มีการสนับสนุนกิจกรรมการสงเคราะหผูสูงอายุ และสวัสดิการสังคม 

เชน เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เบ้ียยังชีพผูพิการ เบ้ียยังชีพผูปวยโรคเอดส  

     

9. มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเคราะหผูพิการ เชน อุปกรณ

ชวยเหลือผูพิการ อบรมอาชีพ 

     

10. การรณรงคประชาสมัพันธใหประชาชนทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด       

11. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

     

12. สงเสริมประเพณีอันดีงามและกิจกรรมทางศาสนา       

13. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ การติดประกาศ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

6. ระบบโทรศัพท      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของ 

งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและอธิบาย

ไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพกิริยามารยาทของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอยาง

เทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/ บุคลากรผูใหบรกิาร

ของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ      

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย  

บอกจุดบริการ 

     

3. สถานท่ีใหบริการสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสมเก่ียวกับ 

4.1 ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย 

     

   4.2 มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับบริการ       

   4.3  มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน หนังสืออาน

เลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ วัสดุ

อุปกรณสำหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

8. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกของ 

งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

     

ปญหาและขอเสนอแนะ 

- ปญหาในการใหบริการ............................................................................................................... 

- ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง...................................................................................................    
 

2. งานสาธารณสุข   เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบรกิารตามลำดับกอน - หลัง      

2. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมไมยุงยาก ซับซอน      

3. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

4. มีการดำเนินงานดานการสงเสรมิการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ      

5. มีการสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพ      

6. มีการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน ดูแลผูพิการผูดอยโอกาส 

และการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

     

7. มีการอบรมใหแกผูประกอบการดานสุขาภิบาลอาหาร      

8. มีการอบรมใหความรูแก อสม.ในการตรวจโรคตางๆ      

9. มีการรณรงค/ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ เชน การกำจัดยุง การรณรงค

โรคไขเลือดออก 

     

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการโดยรวมของงานสาธารณสุข    

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศ      

4. มีการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสุขภาพและการจัดการขอมูลดานสุขภาพ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ      

6. มกีารออกหนวยเคลื่อนท่ี เชน การตรวจโรคท่ัวไปการตรวจสุขภาพผูสงูอายุ 

การตรวจทางดานทันตกรรม  

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการโดยรวม

ของงานสาธารณสุข    

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8.  ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/บุคลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของงานสาธารณสุข    

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

2. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

3. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ       

4.  สื่อประชาสมัพันธ / คูมอืและเอกสารใหความรู      

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรวม

ของงานดานสาธารณสุข    
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ปญหาและขอเสนอแนะ 

ปญหาในการใหบริการ คือ…......................................................................................................... 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง...................................................................................................... 

3. งานดานพัฒนารายไดและภาษี   เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน - หลัง      

2. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสม ไมยุงยาก ซบัซอน      

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

5. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลำดับ กอนหลัง

มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     

6. แบบฟอรมคำรองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

7. มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมยัในการใหบริการ      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ

ของงานพัฒนารายไดและภาษี 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ แผนพับหรือการติดประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

6. ระบบโทรศัพท      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของงาน

พัฒนารายไดและภาษี 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัย และอธิบาย

ไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพกิริยามารยาทของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารบับรกิาร      

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอยาง

เทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/ บุคลากรผูใหบรกิาร

ของงานพัฒนารายไดและภาษี 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ      

2. มีปายประชาสัมพันธปายแสดงสถานท่ีการใหบริการ      

3. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการ 

อยางเหมาะสม เก่ียวกับ ท่ีน่ังพัก บริการน้ำดื่ม หองน้ำ 

     

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ /ระบบในการบริการ ขอมลู สารสนเทศ      

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      

7. จัดเครื่องถายเอกสารใหบริการในสถานท่ี      

8. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกของงาน

พัฒนารายไดและภาษี 

     

 

ปญหาและขอเสนอแนะ 

ปญหาในการใหบริการ คือ…......................................................................................................... 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง...................................................................................................... 

 

 

 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู   อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา หนา 149 

 

4. งานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค   เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1.ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซบัซอนมีความคลองตัว      

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนำข้ันตอนในการใหบริการ      

4. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ(เรียงตามลำดับกอนหลัง

มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

7. ข้ันตอนตรวจสอบเอกสาร/พ้ืนท่ีกอสรางรวดเร็ว      

8. การขออนุญาตกอสรางอาคารสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางแทจริง 

     

9. ข้ันตอนพิจารณาออกใบอนุญาตถูกตองสนองความตองการของ

ประชาชน 

     

10. ความเสมอภาคในการใหบรกิารของงานดานโยธา การกอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค 

     

11. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชนของงานดานโยธา การกอสราง 

สิ่งสาธารณูปโภค 

     

12. การตรวจสอบสถานท่ี ตรวจสอบผังเมอืง ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

ดวยความรวดเร็วถูกตอง 

     

13. การตรวจพิจารณาแบบแปลนถูกตองสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางแทจริง 

     

14. การตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตนรวดเร็ว ชัดเจน ประชาชนไดรับ

ประโยชนสูงสุด 

     

15. ประสิทธิภาพการกอสรางสรางถนนและการกอสรางผิวจราจร      

16. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการของงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. ระบบโทรศัพท      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการชองทางการใหบริการของ 

งานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. ความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

     

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

     

4.  เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ  เชน การตอบ

คำถามช้ีแจงขอสงสยั ใหคำแนะนำชวยแกปญหาได 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกัน ทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ บุคลากรผูใหบริการ

ของงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณครอบคลุมการใชงานทันสมัย      

3. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือเอกสารใหความรูเก่ียวกับอุปกรณการใชงาย

ดานการบริการงานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

     

4. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วและถูกตองในการตดิตอราชการ      

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกของ 

งานดานโยธา การกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

     

ขอเสนอแนะ  

     - ปญหาในการใหบริการคือ................................................................................................... 

     - ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง............................................................................................ 
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5. งานการศึกษา  เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1.  เวลารับ –  สงเด็กมาท่ีศูนยฯ      

2.  ความเอาใสเด็ก  ของผูดูแลเด็ก      

3.  อัตรากำลังผูดูแลเด็กเพียงพอกับจำนวนเด็ก      

4.  ความรู  ความความเขาใจของผูดูแลเด็ก      

5.  คาวัสดุสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน      

6.  คาเทอม      

7.  การดำเนินงานดานวิชาการ      

  7.1 การประชุมวางแผนเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานการจดัการ

เรียนการสอนระหวางผูบริหาร ผูดแูลเด็กและผูปกครอง 

     

  7.2 การนำเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการจัดกิจกรรมการจัดมมุ

แสดงผลงานของเด็ก 

     

  7.3 การแจงผลการประเมินพัฒนาการความพรอมของเด็กเปนรายบุคคล

ใหผูปกครองทราบ 

     

  7.4 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนการสอนในหองเรียน      

  7.5 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณมีจำนวนเพียงพอ ตรงกับความ

ตองการเหมาะสมในการจัดการเรยีนการสอน 

     

  7.6 การจัดใหมีมุมตางๆท่ีสงเสรมิประสบการณและสรางบรรยากาศการ

พัฒนาการเรียนรูสำหรับเด็กไดอยางเหมาะสมตามวัย 

     

  7.7 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กไดรูจักวัฒนธรรมไทย      

  7.8 จัดกิจกรรมวันสำคัญรวมกันระหวางผูบริหาร ผูดูแลเด็กและ

ผูปกครอง 

     

  7.9 การบันทึกพัฒนาการเด็กโดยรายงานใหผูปกครองทราบอยางตอเน่ือง      

8.  ดำเนินงานดานการมีสวนรวม      

  8.1 ผูปกครองชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ  ของศูนย      

  8.2 องคกรรัฐ  เอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยฯ      

  8.3 ประชาสัมพันธผลงาน ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ใหผูปกครองและ

ชุมชนไดรับทราบอยางสม่ำเสมอ 

     

  8.4  เปดโอกาสใหผูบรหิาร ผูดูแลเด็กและผูปกครองไดมสีวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือแสดงความคดิเห็นตอกิจกรรมของงานดานการศึกษา   

     



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู   อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา หนา 152 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

9.  ดำเนินงานดานภูมิปญญาทองถ่ิน      

  9.1 สำรวจและนำภูมิปญญาทองถ่ินมารวมกิจกรรมการเรยีนการสอน      

10. การดำเนินงานดานโภชนาการ      

   10.1 อาหารไดมาตรฐานครบ  5  หมู      

   10.2 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของสถานท่ีปรุงอาหาร      

   10.3 น้ำดื่ม  น้ำใช  สะอาดและเพียงพอ      

   10.4 ภาชนะและอุปกรณใสอาหารปลอดภัยและสะอาด      

   10.5 อาหารและนมถูกสุขลักษณะ      

11. ดานคุณภาพจากการบริการทางการศึกษา      

   11.1 มีการพัฒนาดานรางกายเหมาะสมกับวัย      

   11.2 มีการพัฒนาดานอารมณเหมาะสมกับวัย      

   11.3 มีพัฒนาการดานสังคมเหมาะสมกับวัย      

   11.4 นักเรียนมีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสมกับวัย      

   11.5 เด็กมีพัฒนาการดีข้ึนตามศักยภาพของตนเอง      

12. การจดัตั้งโรงเรียนผูสูงอาย ุ      

    12.1 มีการสงเสริมการเรยีนรูตลอดชีวิตของผูสูงอาย ุ      

    12.2 มีการพัฒนาทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในการเพ่ิมพูน

ความรู ทักษะชีวิตท่ีจำเปน 

     

    12.3 มีการสงเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุมครอง และพิทักษสิทธิ

ผูสูงอาย ุ

     

    12.4 มีการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีของผูสูงอายุท้ังดานรางกายและจิตใจ

ผานกิจกรรมตางๆ  

     

    12.5 มีการสงเสริมใหผูสูงอายสุรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสังคม      

13. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานกระบวนการข้ันตอนการใหบรกิาร

ของงานการศึกษา 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ การติดประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

6. ระบบโทรศัพท      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของ 

งานการศึกษา 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ      

1. บุคลากรมีความรูความสามารถเขาใจในจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก      

2. บุคลากรดูแลเอาใจใสเด็กสม่ำเสมอ      

3. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

     

4. มีแผนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียน การสอนท่ีหลากหลาย      

5. หัวหนามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลในการพัฒนาศูนยฯ ชัดเจน      

6. หัวหนาศูนย ฯ มีภาวะความเปนผูนำ      

7. มคีวามสุภาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

8. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/ บุคลากรผูใหบรกิาร

ของงานการศึกษา 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก   

1. วัสดุครุภณัฑ เชน โตะ เกาอ้ี ช้ันวางของเครื่องนอน ฯลฯ มีจำนวน

เพียงพอและอยูในสภาพท่ีพรอมใช เหมาะสมกับเด็ก 

     

2. การจัดอาคารสถานท่ีและดูแลรกัษาอุปกรณเครื่องเลนท่ีสนับสนุน 

ตอพัฒนาการของเด็กใหอยูในสภาพท่ีดีและปลอดภัยสำหรับเด็ก 

     

3. อาคารเรียนหรือหองเรยีน มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีความเหมาะสม

เพียงพอกับจำนวนเด็ก 

     

4. การจัดสภาพภายในหองเรียน มีพ้ืนท่ีใชสอยเหมาะสมท่ีจะจัดกิจกรรม

สำหรับเด็ก 

     

5. หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทได      

6. หองน้ำ หองสวม มีจำนวนเพียงพอ มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภัย 

     

7. การจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนมีบริเวณเพียงพอสะอาด รมรื่น

และปลอดภัย 

     

8. การกำจัดขยะท่ีถูกสุขลักษณะ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

9. การปองกันแมลง  และพาหนะนำโรค      

10. มาตรการความปลอดภัย      

11. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานสิ่งอำนวยความสะดวกของ 

งานการศึกษา 

     

ขอเสนอแนะ  

     - ปญหาในการใหบริการคือ................................................................................................... 

     - ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง............................................................................................ 
 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพิ่มเติมและขอเสนอแนะ 

1. ทานตองการใหองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู ดำเนนิการพัฒนาเพิ่มเติม

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

2. ปญหาและอุปสรรคเรงดวนที่ทานตองการแจงใหองคการบริหารสวนตำบลโนนประดู รับทราบ

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

3. ขอเสนอแนะในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลโนนประดู

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



 

 

 

 

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 , onnitcha@nmc.ac.th  

 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 

องคการบริหารสวนตำบลโนนประดู  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  
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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  การสงเสริมสุขภาพ  อาชีวอนามัยสิ่งแวดลอม  สาธารณสุขมูลฐาน   

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

  - การบริการวิชาการสาธารณสุขมูลฐาน  การสงเสริมสุขภาพชุมชนอำเภอโนนแดง  

จังหวัดนครราชสีมา     

ลำดับท่ี 5 คณะทำงาน 

อาจารยกชพร  ใจอดทน   โทรศัพท  : 081-069-5269   

 E-Mail : Sukanya@nmc.ac.th 

 การศกึษา 

  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  ประจำปพุทธศักราช 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 หอศิลปวัฒนธรรม

แหงกรุงเทพมหานคร 
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ลำดับท่ี 6 คณะทำงาน 

อาจารยศลิษา  เจริญสุข   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  สิงหาคม  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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