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รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

 คําแถลงคําแถลง  
  

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  ไดเห็นชอบให

วิทยาลัยนครราชสีมา  ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560   นั้น 

 การดําเนินโครงการสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดี  จากผูมีพระคุณ

หลายฝาย  คณะทํางานขอกราบขอบพระคุณ  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลโคงยาง  หัวหนาสวนงานตางๆ และเจาหนาท่ีพนักงานทุกสวนงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมาทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษาใหขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนิน

โครงการใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  ตลอดจนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษา และ

ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินโครงการใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  

 ทายนี้คณะทํางานขอขอบคุณผูมีสวนรวมในโครงการนี้ทุกทาน ท่ีไดใหขอมูลและความคิดเห็น

รวมถึงใหความชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลมา ณ โอกาสนี้ 
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              กันยายน  2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา หนา ข 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

บทสรุปผูบรหิารบทสรุปผูบรหิาร  
  

 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการปกครอง

สวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจ       

ความพึงพอใจและจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดาน        

สิ่งอํานวยความสะดวก พรอมท้ังการสํารวจปญหาและอุปสรรค  ตลอดจนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

ของประชาชนมาใชประโยชน ในการพัฒนางานท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล        

โคงยาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

  จากจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  

อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 2,607 คน  ใชกลุมตัวอยางเพ่ือศึกษา จํานวน 347 คน ซ่ึง

ไดจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro  Yamane  การสุมตัวอยางใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบกลุม (Stratified Random Sapling)  โดยแบงประชากรออกเปนพ้ืนท่ีตางๆ  ในแตละ

หมูบานสุมตัวอยางประชาชนอยางเปนสัดสวน (Proportional  Random Sampling)  ของประชากร

ในแตละหมูบาน  สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating 

Scales) 5  ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 347 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

รอยละ 61.96  เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41 - 50 ป คิดเปนรอยละ 41.79  สวนใหญสําเร็จ

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 28.82  และรอยละ 27.95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

มีรายไดโดยเฉลี่ยสวนใหญ  อยูระหวาง 6,001–8,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 34.58  สวนใหญ           

รอยละ 43.23 มาติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  1 - 2 ครั้งใน 1 รอบป  โดย

สวนใหญรอยละ 23.05   มาติดตอขอรับบริการกองคลัง   รองลงมาติดตอขอรับบริการกองสงเสริม

การเกษตร  คิดเปนรอยละ 22.48 มาติดตอขอรับบริการสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  คิดเปน

รอยละ 20.17 มาติดตอขอรับบริการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คิดเปนรอยละ 18.73  และ

มาติดตอขอรับบริการกองชาง  คิดเปนรอยละ  15.56  โดยชองทางการรับขอมูลขาวสารจากองคการ

บริหารสวนตําบลโคงยาง  สวนใหญรับทราบขอมูลขาวสารจากการบอกเลาจากผูนําชุมชน รองลงมา

รับทราบขอมูลขาวสารจากการติดประกาศตางๆ และเสียงตามสาย   

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา หนา ค 
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 ซ่ึงผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการงานท่ีไดดําเนินการและไดรับ

การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง   อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา  พบวา สวนใหญรอยละ 21.61 มาติดตอขอรับบริการงานบริการดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการ  รองลงมาติดตอขอรับบริการงานบริการดานการจัดเก็บภาษี  คิดเปน

รอยละ 21.04 มาติดตอขอรับบริการงานบริการดานสงเสริมการเกษตร  คิดเปนรอยละ 19.60 มาติดตอ

ขอรับบริการงานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  คิดเปนรอยละ 19.31 และมาติดตอขอรับ

บริการงานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  คิดเปนรอยละ 18.44   

 การสํารวจความพึงพอใจ  พบวา  กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.80) โดยระดับ

ความพึงพอใจรอยละ 95.91  ไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  10 

 เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมี

คาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.81) ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.12 รองลงมา คือดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก ( X = 4.80) ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.01 ดานคุณภาพการใหบริการ  ( X = 4.79) 

ระดับความพึงพอใจ   คิดเปนรอยละ 95.86  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ( X = 4.79) ระดับ

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  95.84 และดานชองทางการใหบริการ  ( X = 4.79) ระดับความพึงพอใจ

คิดเปนรอยละ  95.81  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามหนวยงานภายในองคการบริหารสวน

ตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  พบวา  

 1)  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ประชากร

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”  ( X = 4.79)  

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  95.83  โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 2)  กองคลัง ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” ( X = 4.79) ระดับความพึงพอใจ คิดเปน

รอยละ 95.72  โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 3)  กองชางขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” ( X = 4.79) ระดับความพึงพอใจ คิดเปน         

รอยละ 95.83  โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 4)  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ประชากร

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”  ( X = 4.80) 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.97   โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา หนา ง 
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 5)  กองสงเสริมการเกษตรขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ประชากรกลุมตัวอยาง      

มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”  ( X = 4.80) ระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.09  โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 

 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลโคงยาง  จําแนกตามภาระงานหลัก 

 1)  การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ ผูพิการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด” ( X = 4.78)  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

95.56 โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 2)  การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริการดานการจัดเก็บภาษีขององคการ

บริหารสวนตําบลโคงยาง  ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยู

ในระดับ“มากท่ีสุด”  ( X = 4.79)  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.76  โดยไดคะแนนเทียบ

เกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 3)  การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา

ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด” ( X = 4.80)  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.95  โดยไดคะแนน

เทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 4)  การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบรกิารดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ประชากรกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” ( X = 4.82)  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.49  โดยได

คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 5)  การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริการดานสงเสริมการเกษตรของ

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ประชากรกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  

ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” ( X = 4.80)  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.91  โดยได

คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลโคงยาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการใหบริการโดยภาพรวมของระดับความพึงพอใจคิด

เปนรอยละ 95.91 

 ผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 มิติ จําแนกตามกรอบภาระ

งานท่ีประเมินท้ัง 5 งาน มีคาเทากับ 479.67 คิดเปนรอยละ 95.93  โดยเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 

2 คะแนนท่ีได  จะมีคาเทากับ 10 คะแนน ซ่ึงประกอบดวย งานบริการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ ผูพิการ  งานบริการดานการจัดเก็บภาษี  งานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  งาน

บริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม และงานบริการดานสงเสริมการเกษตร 

 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน พบวาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  

จังหวัดนครราชสีมา  มีการใหบริการแกประชาชนท่ีเนนความพึงพอใจของประชาชนเปนหลัก เพ่ือให

ประชาชนสะดวกตอการติดตอขอรับบริการงานดานตาง ๆ ท้ังนี้จากการสํารวจประชาชนกลุมตัวอยาง

พบวา  มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา อยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 95.91   

 นอกจากนี้ประชาชนกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ไดเสนอแนะ

ดังนี้ 

  1. สํารวจจุดบริการไฟสองสวางภายในหมูบานและถนนจุดตางๆ โดยรอบใหสวางท่ัวถึง 

พรอมท้ังเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบและการซอมบํารุงไฟสองสวางของชุมชนใหเพียงพอ   

  2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเพ่ิมกําลังวัตตในการสงถายพลังงานไฟฟาของหมอแปลงไฟฟา 

  3. ควรหาแนวทางการแกไขระบบน้ําประปาท่ีใหบริการภายในหมูบาน ท้ังดานคุณภาพ

ของน้ํายังมีตะกอนและสิ่งเจือปนในการใหบริการ 

  4. การพัฒนาแนวทางการสงเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยยกระดับคุณภาพผลผลิต         

เพ่ือกระตุนราคาพืชผลทางการเกษตรใหมีราคาสูงข้ึน 

 5. ควรจัดสรรงบประมาณจัดหาถังขยะ และควรมีหนวยรถบริการจัดเก็บขยะใหกับ

ประชาชนภายในชุมชน 
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การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ 
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1.1 หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 78 (3) กําหนดใหรัฐตองดําเนินการ 

กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถ่ินไดเอง สงเสริม

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวนในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ พัฒนา

เศรษฐกิจของทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสรางพ้ืนฐาน 

สารสนเทศในทองถ่ินใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชน ในจังหวัดนั้น (มาตรา 

283) องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ

เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินและยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร  

การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเอง

โดยเฉพาะ ซ่ึงตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวดัและประเทศเปนสวนรวมดวย (ดุษฎี 

สุวัฒวิตยากร. 2551: 2) จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความเปนอิสระ

ในการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

จึงเปนองคกรของประชาชนในทองถ่ินเพ่ือบริหารจัดการโดยประชาชนในทองถ่ินและดําเนินงาน            

เพ่ือผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

 หลักการกระจายอํานาจเปนหลักการมอบอํานาจใหทองถ่ินปกครองตนเอง เปนการกระจาย

อํานาจทางการปกครองท่ีเรียกวา (Devolution) ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจท่ีเนนความเปน

ประชาธิปไตย เปนการโอนอํานาจใหกับองคกรปกครองทองถ่ินอยางเด็ดขาด สวนกลางจะแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกมิได ความสัมพันธระหวางสวนกลางกับองคกรปกครองทองถ่ินมิไดอยูในรูปของ

สายการบังคับบัญชา ท้ังนี้เพราะองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนนิติบุคคลตางหาก แยกจากสวนกลาง 

(โกวิทย  พวงงาม. 2552 : 40 ; ธเนศวร  เจริญเมือง. 2551 : 188) ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะมี

1 
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อํานาจปกครองตนเองอยางแทจริง เปนการโอนอํานาจใหท้ังทางการเมืองและการบริหารซ่ึงทองถ่ินจะมี

อํานาจกําหนดนโยบายตางๆ ของทองถ่ินและควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของตนเองได   

ทําใหทองถ่ินมีอํานาจในการตัดสินใจดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมตางๆ โดยไมข้ึนตรงตอการบังคับบัญชา

ของสวนกลางและสวนภูมิภาค เพียงแตสวนกลางและสวนภูมิภาคเปนผูท่ีคอยควบคุมกํากับดูแลเทาท่ี

จําเปนภายใตกรอบของกฎหมายท่ีบัญญัติไวเทานั้น (โกวิทย  พวงงาม. 2550 : 37-38) 

การกระจายอํานาจทางการปกครองไปยังทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินถือวาเปน

หนวยงานหลักในการรับโอนอํานาจจากทางรัฐบาลสวนกลาง ไมวาจะเปนอํานาจทางการเมือง อํานาจ

ทางการบริหารหรือแมแตอํานาจในการจัดบริการสาธารณะตางๆ ใหแกประชาชนในชุมชนทองถ่ิน  ท้ังนี้

ก็เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือกระจายความเจริญไปสูชุมชนทองถ่ิน 

เพ่ือการจัดบริการสาธารณะใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ิน  ตามภารกิจ

จัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาทิ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริม

คุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยดานการวางแผนสงเสริม

การลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน (ประกาศคณะกรรมการ

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน. 2551 : 39-43) ดังนั้น เม่ือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดรับโอนภารกิจจัดบริการสาธารณะแลว  ถือวาเปนความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีจะตองดําเนินการจัดบริการสาธารณะใหเกิดประโยชนแกประชาชน ในพ้ืนท่ีใหมากท่ีสุด  

 จังหวัดนครราชสีมาเปนชุมชนขนาดใหญชุมชนหนึ่งที่มีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก 

มีความเจริญเติบโตในทุกๆ ดานการปกครองจากสวนกลางจึงไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี  ดังนั้นหนวยงานราชการสวนทองถ่ินจึงเขามา         

มีบทบาทสําคัญในการปกครองในระดับทองถ่ิน  ซ่ึงราชการสวนทองถ่ินของจังหวัดนครราชสีมา

ประกอบดวย  3  รูปแบบ  คือ  องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหาร           

สวนตําบล (อบต.) ซ่ึงมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินในดาน

ตางๆ ไดแก ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง  พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต เชน  การสงเสริมอาชีพ การศึกษา  การสาธารณสุข ดานจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการรักษา ความสะอาดเรียบรอย เชน การสงเสริมประชาธิปไตย การปองกันสาธารณ

ภัย  การรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

เชน การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ดานการบริหารจัดการและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม เชน การคุมครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและดูแลท่ี

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 3 
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สาธารณประโยชน และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  เชน  การดูแลรักษา

โบราณสถานและโบราณวัตถุ  เปนตน 

 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสวนราชการ คือ การพัฒนาการบริหารงาน  โดยมุงผลสัมฤทธิ์ 

(Result base management) ซ่ึงหมายถึง การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล          

โดยมุงเนนการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีผลผลิตและผลลัพธท่ีมีประโยชนตอประชาชนและสังคมโดยรวม 

ซ่ึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน 

 อยางไรก็ตาม  การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีนั้น ตองปฏิบัติตามภารกิจ

ดังกลาวขางตนอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหการบริหารจัดการสําเร็จ  สามารถแกไขปญหา

และสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ตลอดจนประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ัง

ภาครัฐ  และเอกชนท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมมือกันพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนา  ดังนั้นองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจึงตองจัดการประเมินการใหบริการวามีประสิทธิภาพเพียงใด  การประเมินการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจจึงประกอบดวย  4  มิติ  คือ 

  1)  ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร 

  2)  ดานคุณภาพการใหบริการ 

  3)  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

  4)  ดานการพัฒนาองคกร 

 การดําเนินงานตามโครงการครั้งนี้จะดําเนินการเฉพาะมิติท่ี 2 คือ คุณภาพการใหบริการท่ีเก่ียวของ

กับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 5  ประเด็น ไดแก 

  1)  ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

  2)  ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 

  3)  ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

  4)  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

  5)  ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ 

 นอกจากนี้เพ่ือใหการสํารวจสามารถสะทอนความตองการของประชาชนผูรับบริการในพ้ืนท่ี

ไดอยางชัดเจนและสอดคลองกับความเปนจริงมากท่ีสุด จึงทําการสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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1.2 วัตถุประสงค   

 1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของสวนงานดานตางๆ           

ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ                

พ.ศ. 2560 ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี                  

ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการ 

 1.2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพการใหบริการตามอํานาจหนาท่ีแกประชาชนของเจาหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการดาน              

สิ่งอํานวยความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการ 

 1.2.3 เพ่ือจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการดาน              

สิ่งอํานวยความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามภาระงาน 

 1.2.4 เพ่ือสํารวจปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน

ท่ีมาใชประโยชนในการพัฒนางานท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอ    

สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.3 ขอบเขตของการดําเนินงาน 

 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร               

สวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้               

ใชกลุมตัวอยางจากประชาชนผูรับบริการในองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 347 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณจากประชาชนผูรับบริการในทองท่ีเขตรับผิดชอบ

ในประเด็นหลักดังนี้ 

 1)  ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ               

 2)  ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 

 3)  ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 4)  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

 5)  ดานคุณภาพการใหบริการ 

 โดยจําแนกตามหนวยการใหบริการ 
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1.4 ขอจํากัดของการศึกษา 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ครั้งนี้ จะทํา             

การสํารวจเฉพาะกลุมตัวอยางจากประชาชนท่ีเคยไดรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  โดยไดจากการสุมตัวอยาง  ซ่ึงผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะ

ภารกิจหลักขององคกรเทานั้น  ซ่ึงอาจจะไมครอบคลุมภารกิจอ่ืนๆ ท้ังหมดขององคการบริหาร               

สวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมาไดท้ังหมด 
 

1.5 นิยามศัพทในการศึกษา 

 1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  หมายถึง  ราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้ง

จากประชาชนในทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชนสุข

ของชุมชนในทองถ่ินนั้น  ซ่ึงประกอบดวย 

  (1)  องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

  (2)  สํานักงานเทศบาล ไดแก เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล 

  (3)  องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

  (4)  การปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 

 2)  เทศบาลตําบล หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับเมืองขนาดเล็ก โดยท่ัวไป

เทศบาลตําบลมีฐานะเดิมเปนสุขาภิบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลตําบล

กระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะทองถ่ินข้ึนเปนเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลตําบลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งทําหนาท่ีหัวหนาฝายบริหารและ                 

สภาเทศบาลซ่ึงประกอบดวยสมาชิกจํานวน 12 คนท่ีราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทําหนาท่ีฝายนิติ

บัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขตเทศบาล 

 3)  องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีฐานะเปนนิติบุคคลท้ังนี ้

อบต. แตละแหงจะมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตตําบลท่ีไมอยูในเขตของเทศบาล หรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน ยกเวน องคการบริหารสวนจังหวัด 

 4)  ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรูของบุคคลตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง                   

โดยปรากฏออกมาในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย พอใจหรือไมพอใจ ซ่ึงจะ

เกิดข้ึนก็ตอเม่ือ สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 6 
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สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาระงานหลักขององคกรปกครอง      

สวนทองถ่ิน 

สถานสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 5)  ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.)  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจตอการไดรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)                

ในระหวางหรือหลังการใหบริการ  ซ่ึงเจาหนาท่ีสามารถตอบสนองหรือการบริการนั้นสามารถแกไข

ปญหาและทําใหตนเองเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดีข้ึนกวาเดิม  โดยจําแนกเปน  5  ดาน คือ                  

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ                 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

1.6 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ

คุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา                  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซ่ึงพิจารณาจากสวนของการใหบริการ  5  ดานท่ีสอดคลองกับความ

ตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ จึงไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดังนี้  
 

 

        

         

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  5  ดาน   

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  

2.  ดานชองทางการใหบริการ 

3.  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

4.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

5.  ดานคุณภาพการใหบริการ 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 7 

 



 

 

 

 

แแนวคิดและงานวิจัยนวคิดและงานวิจัย  

ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ  
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แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
  

 

 ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

โคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  คณะผูสํารวจไดศึกษาเอกสาร  งานวิจัย  แนวคิด  ทฤษฎีท่ี

เก่ียวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถ่ิน 

  2.2 ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน 

    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. 2547) ได

ใหนิยามการปกครองสวนทองถ่ินไววา เปนการใหคนในทองถ่ินมีอิสระในการปกครองกันเองหรือกลาว

อีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีพ้ืนฐานของหลักการ

กระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ท่ีหมายถึง การท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองใหองคกร

อ่ืนๆ ท่ีไมใชองคกรสวนกลางจัดทําบริการสาธารณะบางอยางภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 
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  1) การปกครองของชมุชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ 

จํานวนประชากร หรือขนาดของพ้ืนท่ี เชนหนวยการปกครองทองถ่ินของไทย จัดได คือ 

กรุงเทพมหานคร เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา              

ตามเหตุผลดังกลาว 

  2) หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม

ความเหมาะสม กลาวคือ อํานาจของหนวยการปกครองทองถ่ินอยางแทจริง หากมีอํานาจมากเกินไปไม

มีขอบเขต หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสียตอความม่ันคง

ของรัฐบาล อํานาจของทองถ่ินนี้มีขอบเขตท่ีแตกตางกันออกไปตามลักษณะความเจริญและ

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 

  เดเนียล วิท (Daniel Wit, 1967 อางถึงใน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2555 : 

9) กลาววา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจายอํานาจไป

ใหหนวยการปกครองทองถ่ิน เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดมีอํานาจในการปกครองรวมกัน
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ท้ังหมด หรือเปนบางสวนในการบริหารทองถ่ิน ตามหลักการท่ีวา ถาอํานาจการปกครองมาจาก

ประชาชนในทองถ่ินแลว รัฐบาลของทองถ่ินก็ยอมเปนรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและ            

เพ่ือประชาชน ดังนั้น การบริหารการปกครองทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรของตนเอง อันเกิดจาก             

การกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอํานาจในการ

ตัดสินใจและบริหารงานภายในทองถ่ินในเขตอํานาจของตน  

  William V. Holloway (อางถึงในโกวิทย พวงงาม. 2550 ) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน 

หมายถึง องคการท่ีมีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักท่ีกําหนดไว มีอํานาจการปกครองตนเอง                 

มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาทองถ่ินท่ีสมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชากร 

  Harris G. Montagu ( อางถึงในโกวิทย พวงงาม. 2550 ) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน 

หมายถึง การปกครองซ่ึงหนวยการปกครองทองถ่ินไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระเพ่ือเลือกผูท่ีมีหนาท่ี

บริหารการปกครองทองถ่ิน มีอํานาจอิสระพรอมความรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใชไดโดยปราศจาก

การควบคุมของหนวยการบริหารราชการสวนกลาง หรือสวนภูมิภาค แตท้ังนี้หนวยการปกครองทองถ่ิน

ยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวยอํานาจสูงสุดของประเทศ ไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหมแตอยางใด  

  การปกครองทองถ่ินจะสําเร็จผลไมได หากไมไดรับการรวมมือจากประชาชน การปลูกฝง

ใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง และสรางใหเกิดการเรียนรู สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินจัดการ

เรื่องของตนเอง จะทําใหองคกรปกครองทองถ่ินสามารถบริหารตนเองได จะเปนผลดีตอองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และประเทศชาติตอไป 

 

 ทฤษฏีเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น 

 สําหรับแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินในระบอบประชาธิปไตยจะเนนการจัด

โครงสรางและรูปแบบของหนวยงานการปกครองทองถ่ิน  เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ปกครองตนเองใหมากท่ีสุด  มีองคกรท่ีจําเปนในการปกครองตนเอง  คือ ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ  

องคกรปกครองทองถ่ินมีอํานาจตามกฎหมาย  นอกจากนั้นประชาชนอาจมีสวนรวมในรูปแบบอ่ืนๆ  

เชน การเขาฟงการประชุมสภาการติดตามดูแลการปฏิบัติของเทศบาล  การลงสมัครรับเลือกต้ังและ 

การแสดงความคิดเห็นตางๆ เปนตน ดังนี้ 

 โกวิทย พวงงาม (2543 : 12 ) ไดสรุปความหมายของแนวคิดและหลักการสําคัญท่ีเก่ียวกับ

การปกครองสวนทองถ่ิน โดยท่ัวไปวา  การปกครองสวนทองถ่ินเปนการจัดระเบียบการปกครองตาม

หลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) โดยรัฐหรือรัฐบาลกลางมอบอํานาจใหประชาชน

ในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองและจัดตั้งบริการสาธารณะบางอยางเพ่ือตอบสนองความตองการ
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ของประชาชนในทองถ่ิน  โดยอิสระตามสมควรภายในขอบเขตของกฎหมาย  การมอบอํานาจในทองถ่ิน

ทําใหเกิดสภาพการปกครองตนเองหรือการปกครองตนเองในทองถ่ิน  (Local  Self  Government)   

 วิลเลี่ยม วี. ฮอลโลเวย (William V. Holloway. 1951 : 101-103) นิยามวาการปกครอง

ทองถ่ิน หมายถึง องคการท่ีมีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักท่ีกําหนดไว มีอํานาจการปกครอง

ตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาทองถ่ินท่ีสมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชาชน 

 โจน เจ. คลารก (John J. Clarke. 1957: 87-89) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง 

หนวยการ ปกครองท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวของกับการใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใด 

โดยเฉพาะ และหนวยการปกครอง ดังกลาวนี้จัดตั้งและอยูในความดูแลของรัฐบาลกลาง 

 แฮรีส จี. มอนตากู (Haris G. Montagu. 1984: 574) นิยามวา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง 

การปกครองซ่ึงหนวยการปกครองทองถ่ินไดมีการเลือกต้ังโดยอิสระเพ่ือเลือกผู ท่ีมีหนาท่ีบริหาร               

การปกครองทองถ่ิน มีอํานาจอิสระพรอมความรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใชไดโดยปราศจาก การ

ควบคุมของหนวย การบริหารราชการสวนกลางหรือภูมิภาค แตท้ังนี้หนวยการปกครองทองถ่ินยังตอง

อยูภายใต บทบังคับวาดวยอํานาจสูงสุดของประเทศ ไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหมแตอยางใด 

 สมคิด เลิศไพฑูรย (2547 : 4 – 5) นิยามวา การปกครองสวนทองถ่ิน คือ การใหคน                   

ในทองถ่ินมีอิสระในการปกครองตนเอง กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนใน

ทองถ่ิน ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีพ้ืนฐานจากหลักการกระจายอํานาจการปกครอง(Decentralization)                  

ท่ีหมายถึง การท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองใหองคกรอ่ืน ๆ ท่ีไมใชองคกรสวนกลางจัดทําบริการ

สาธารณะบางอยางภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 

จากคํานิยามตางๆ ขางตนสามารถสรุปหลักการปกครองสวนทองถ่ินไดในสาระสําคัญ ดังนี ้

1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง อาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญขนาดพ้ืนท่ี 

หรือจํานวนประชากร ทําให เ กิดหนวยการปกครองทอง ถ่ินของไทยในหลายลักษณะ เชน 

กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

2.  หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) อํานาจของ

หนวยการปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีขอบเขตพอสมควร เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของ

หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน อยางแทจริงอํานาจทองถ่ินนี้มีขอบเขตท่ีแตกตางกันออกไปตามลักษณะ

ความเจริญและความสามารถของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ เปนสําคัญ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการ

กระจายอํานาจใหหนวยการปกครองสวนทองถ่ินระดับใดจึงจะเหมาะสม 

3.  หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีสิทธิ์ตามกฎหมาย (Legal Rights)            

โดยแบงสิทธิ์ตรากฎหมายเปน 2 ประเภท คือ 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 12 
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 3.1)  หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีสิทธิ์ตรากฎหมายหรือระเบียบ

ขอบังคับตางๆ ขององคกรสวนปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการบริหารตามหนาท่ีและ         

เพ่ือบังคับประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ 

 3.2)  สิทธิของหลักการดําเนินการบริหารสวนทองถ่ิน คือ อํานาจในการกําหนด

งบประมาณ เพ่ือบริหารกิจกรรมตามอํานาจหนาท่ีของหนวยการปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 

4.  มีองคการท่ีจําเปนและปกครองตนเอง องคกรท่ีจําเปนของทองถ่ินแบบเทศบาล 

จะมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ หรือกรุงเทพมหานคร จะมีผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหารระบบและกลไกของประชาธิปไตย 

5.  ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากประชาชนใน

ทองถ่ินจะรูปญหาและวิธีการแกไขของตนเอง  ดังนั้นหนวยการปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีคน

ในทองถ่ินมาบริหารงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและความตองการของชุมชน และอยูภายใตการ

ควบคุมของประชาชนในทองถ่ิน นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถ่ินเขาใจระบบ และ

กลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริง 

สรุปแนวคิดและหลักการท่ีสําคัญของการปกครองสวนทองถ่ินคือ เปนหนวยการ

ปกครองซ่ึงรัฐไดจัดตั้งข้ึน และมอบอํานาจใหประชาชนดําเนินการปกครองตนเอง (Autonomy) โดยผูมี

อํานาจหนาท่ีบริหารการปกครองทองถ่ินจะตองมาจากการเลือกตั้ง 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 เปนสิ่งท่ีเห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศจะตองอาศัย

เงินงบประมาณเปนหลัก หากเงินงบประมาณจํากัดภารกิจท่ีจะตองบริการใหกับชุมชนตาง ๆ อาจไม

เพียงพอ ดังนั้น หากจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ ก็สามารถมีรายได              

มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถ่ินได จึงเปนการ

แบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางมาก การแบงเบานี้ เปนการแบงเบาท้ังในดานการเงิน ตัวบุคคล 

ตลอดจนเวลาท่ีใชในการดําเนินการ  
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  2. เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง เนื่องจากประเทศ

มีขนาดกวางใหญ ความตองการของประชาชนในแตละทองท่ียอมมีความแตกตางกัน การรอรับการ

บริการจากรัฐบาลแตอยางเดียว อาจไมตรงตามความตองการท่ีแทจริงและลาชา หนวยการปกครอง

ทองถ่ินท่ีประชาชนในทองถ่ินเปนผูบริหารเทานั้น จึงจะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได  

  3. เพ่ือความประหยัด โดยท่ีทองถ่ินแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ

ประชาชนก็ตางไปดวย การจัดตั้งหนวยการปกครองทองถ่ินข้ึน จึงจําเปนโดยใชอํานาจการปกครอง

ทองถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถ่ิน เพ่ือนําไปใชในการบริหารกิจการของ

ทองถ่ิน ทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตองจายใหกับทองถ่ินท่ัวประเทศเปนอันมาก และ

แมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเง่ือนไขท่ีกําหนดไวอยางรอบคอบ  

  4. เพ่ือใหหนวยการปกครองทองถ่ินเปนสถาบันท่ีใหการศึกษาการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยแกประชาชน จากการท่ีการปกครองทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ปกครองตนเอง ไมวาจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินเลือกเขามาทําหนาท่ี             

ฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติของหนวยการปกครองทองถ่ินก็ตาม การปฏิบัติหนาท่ีท่ีแตกตางกันนี้               

มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางดี 
 

  ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 

  แนวความคิดในการปกครองทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคทางการปกครองของรัฐใน

อันท่ีจะรักษาความม่ันคงและความผาสุกของประชาชนโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการปกครองและ

เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองความสําคัญ

ของการปกครองทองถ่ิน จึงสามารถสรุปไดดังนี้  

  1. การปกครองทองถ่ิน คือ รากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตย เพราะการ

ปกครองทองถ่ินจะเปนสถาบันฝกสอนทางการเมืองการปกครองใหแกประชาชนใหประชาชนรูสึกวา

ตนเองมีความเก่ียวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถ่ินเกิดความรับผิดชอบ และ

หวงแหนตอประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินท่ีตนอยูอาศัย อันจะนํามาซ่ึงความเลื่อมใสศรัทธาในระบบการ

ปกครองประชาธิปไตยในท่ีสุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร การเลือกตั้ง

จะเปนการฝกใหประชาชนใชดุลยพินิจเลือกผูแทนท่ีเหมาะสม สําหรับผูท่ีไดรับเลือกตั้งเขาไปบริหาร

กิจการของทองถ่ิน นับไดวาเปนผูนําในทองถ่ินจะไดใชความรูความสามารถบริหารงานทองถ่ินเกิด

ความคุนเคย มีความชํานาญในการใชสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ซ่ึงจะนําไปสูการมีสวนรวมทางการ

เมืองในระดับชาติตอไป  

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 14 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 
  2. การปกครองสวนทองถ่ินทําใหประชาชนในทองถ่ินรูจักการปกครองตนเอง หัวใจของ

การปกครองระบบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเอง มิใชเปนการปกครองอันเกิดจาก

คําสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง คือ การท่ีประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง ซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน

นอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารทองถ่ิน โดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากประชาชน

แลว ผูบริหารทองถ่ินจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตยตาง ๆ เชน เปดโอกาสให

ประชาชนออกเสียงประชามติใหประชาชนมีอํานาจถอดถอน ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดความสํานึกใน

ความสําคัญของตนตอทองถ่ิน ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรคและชวยแกไขปญหาทองถ่ินของตน  

  นอกจากนี้ การปกครองตนเองในรูปของการปกครองทองถ่ินอยางแทจริงหรือการกระจาย

อํานาจไปในระดับตํ่าสุด คือ รากหญา ซ่ึงเปนฐานเสริมสําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการ

ปกครองในระบบประชาธิปไตยความลมเหลวของระบบประชาธิปไตยมีหลายองคประกอบ              

แตองคประกอบสําคัญยิ่งยวดอันหนึ่งคือการขาดรากฐานในทองถ่ิน  

  3. การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซ่ึงเปนหลักการสําคัญของการ

กระจายอํานาจ การปกครองทองถ่ินมีข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจาก

ความจําเปนบางประการ ดังนี้  

   3.1 ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวาจะขยายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจาก

งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละปตามความเจริญของบานเมือง  

   3.2 รัฐบาล มิอาจจะดําเนินการในการสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินได

อยางท่ัวถึงเพราะแตละทองถ่ินยอมมีปญหาและความตองการท่ีแตกตางกัน การแกปญหาหรือจัดบริการ

โครงการในทองถ่ิน โดยรูปแบบท่ีเหมือนกันยอมไมบังเกิดผลสูงสุด ในทองถ่ินยอมรูปญหาและเขาใจ

ปญหาไดดีกวาผูซ่ึงไมอยูในทองถ่ินนั้น ประชาชนในทองถ่ินจึงเปนผูท่ีเหมาะสมท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในทองถ่ินนั้นมากท่ีสุด  

   3.3 กิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะถ่ินนั้น ไมเก่ียวพันกับทองถ่ินอ่ืนและไมมีสวนได

สวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรท่ีจะใหประชาชนในทองถ่ินดําเนินการดังกลาวเอง  

  ดังนั้น หากไมมีหนวยการปกครองทองถ่ินแลวรัฐบาลจะตองรับภาระดําเนินการทุกอยาง

และไมแนวาจะสนองความตองการของทองถ่ินไดถูกจุดหรือไม รวมท้ังจะตองดําเนินเฉพาะทองถ่ินนั้นไม

เก่ียวพันกับทองถ่ินอ่ืน หากไดจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน เพ่ือดําเนินการเองแลวภาระของรัฐบาลก็จะ

ผอนคลายไป รัฐบาลจะมีหนาท่ีเพียงแตควบคุมดูแลเทาท่ีจําเปนเทานั้น เพ่ือใหทองถ่ินมีมาตรฐานในการ

ดําเนินการยิ่งข้ึน  การแบงเบาภาระทําใหรัฐบาล มีเวลาท่ีจะดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญหรือกิจการ              

ใหญ ๆ ระดับชาติ อันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม ความคับค่ังของภาระหนาท่ีตาง ๆ              

ท่ีรวมอยูสวนกลางจะลดนอยลง ความคลองตัวในการดําเนินงานของสวนกลางจะมีมากข้ึน 
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  4. การปกครองทองถ่ินสามารถสนองความตองการของทองถ่ิน ตรงเปาหมายและ            

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถ่ินมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากรประชากร 

ความตองการ และปญหายอมแตกตางกันออกไป ผูท่ีใหบริหารหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลอง

กับความตองการของประชาชนก็ตองเปนผูท่ีรูถึงปญหาและความตองการของประชาชนเปนอยางดี  

การบริหารงานจึงจะเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไมตองเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติไปยัง

หนวยเหนือข้ึนไป ทองถ่ินจะบริหารงานใหเสร็จสิ้นลงภายในทองถ่ินนั่นเอง ไมตองสิ้นเปลืองเวลาและ

คาใชจายโดยไมจําเปน  

  5. การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองการบริหารของประเทศใน

อนาคต ผูนําการปกครองสวนทองถ่ิน ยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การไดรับเลือกตั้งการ

สนับสนุนจากประชาชนในทองถ่ิน ยอมเปนพ้ืนฐานท่ีดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝน

ทักษะทางการบริหารงานในทองถ่ินอีกดวย  

  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              

ซ่ึงเปนหลักสําคัญของการพัฒนาสังคมชนบทอยางยิ่ง 

  กลาวโดยสรุปความสําคัญของการปกครองทองถ่ินนั้น หากจะมองรวมเปนจุดใหญ ๆ แลว

สามารถแบงออกไดเปนสองดาน คือ ดานการเมืองการปกครองและการบริหารกลาวคือในดานการเมือง

การปกครองนั้นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลและประชาชนในทองถ่ินไดหาทางตอบสนองแกปญหา

ดวยตนเอง ดวยกลไกทางการบริหารตาง ๆ และในแงของการบริหารงานบุคคล งบประมาณและการ

จัดการ 
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 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น 

 ระบบการปกครองทองถ่ินจะตองประกอบดวย องคประกอบ 8 ประการ คือ (โกวิทย              

พวงงาม. 2552 : 22) 

  1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวา ประเทศใดกําหนดเรื่อง การ

ปกครองทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถ่ินในประเทศนั้นจะมีความเขมแข็งกวา

การปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะขอความท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดง

ใหเห็นวาประเทศนั้นมีนโยบายท่ีจะกระจายอํานาจอยางแทจริง 

  2. พ้ืนท่ีและระดับ (Area and Level) ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดพ้ืนท่ีและ

ระดับของหนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการ เชน ปจจัยท่ีมีทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เชื้อ

ชาติและความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑท่ีจะกําหนดพ้ืนท่ีและระดับของ

หนวยการปกครองทองถ่ินออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กและขนาดใหญ

สําหรับขนาดพ้ืนท่ีจากการศึกษาขององคการสหประชาชาติ โดยองคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ (FAO) องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม (UNESCO) องคการอนามัยโลก

(WHO) และสํานักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ไดใหความเห็นเอาไววาหนวยการปกครอง

ทองถ่ินท่ีสามารถใหบริการและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพได ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน 

แตก็ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ียังจะตองพิจารณาดวย  

  3. การกระจายอํานาจและหนาท่ีการท่ีจะกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีมากนอย

เพียงใดข้ึนอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 

  4. องคการนิติบุคคล จัดต้ังข้ึนโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล

แหงชาติ มีขอบเขตการปกครองท่ีแนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับควบคุมให

มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 

  5. การเลือกต้ังสมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนใน

ทองถ่ินนั้นๆ ท้ังหมดหรือบางสวน เพ่ีอแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมือง การปกครองของ

ประชาชน โดยเลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 

  6. อิสระในการปกครองทองถ่ิน สามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายใน

ขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของ

หนวยงานทางราชการ 

  7. งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตท่ี

กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บ เพ่ือใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอท่ีจะทํานุบํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนา

ตอไป 
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  8. การควบคุมดูแลของรัฐ เม่ือไดรับการจัดต้ังข้ึนแลวยังคงอยูในการกํากับดูแลจากรัฐเพ่ือ

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 

  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. มีสภาและผูบริหารระดับทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งตามหลักการท่ีบัญญัติไวใน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

  3. มีอิสระในการปกครองตนเอง 

  4. มีเขตการปกครองท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

  5. มีงบประมาณรายไดเปนของตนเองอยางเพียงพอ 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 18 
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  6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 

  7. มีอํานาจหนาท่ีท่ีเหมาะสมตอการใหบริหาร 

  8. มีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายของทองถ่ินภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท 

  9. มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ 

  สรุปไดวา “การปกครองทองถ่ิน” กลาวคือเพ่ือสนองตอความตองการสวนรวมของ

ประชาชนโดยใหงานนั้นไดดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของประชาชน                 

โดยเหตุท่ีวาประชาชนยอมงานความตองการของทองถ่ินนั้นๆไดดีกวาคนอ่ืนอิสระในการปกครอง 

สามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติงานภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัต ิ             

จากรัฐบาลกลาง 
 

2.2   ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  

 องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ไดยกฐานะข้ึนเปน " องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง " 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมท่ี 116  ตอนพิเศษ 82 ง  ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2542  และมีผล

ตั้งแต 14  ธันวาคม  2542  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  จํานวน  8  หมูบาน   

 องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา อยูหาง

จากจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  35  กิโลเมตร 
 

ท่ีตั้ง  

 องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อยู ท่ี  หมู 4  ตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา อยูทางทิศตะวันออกของอําเภอสูงเนิน โดยตําบลโคงยางอยูหางจากท่ีวาการอําเภอสูงเนิน 

เปนระยะทางประมาณ  17  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอตําบลโนนคา  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก

ลําตะคลอง  เขตติดตอระหวางตําบลบุงข้ีเหล็ก  ตําบลโนนคา  และตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน  

บริเวณพิกัด  R S 103521  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทางประมาณ  3.75  กิโลเมตร  

สิ้นสุดท่ีบริเวณคลองสงน้ําในเขตบานตะคลองแลง  เขตติดตอระหวางตําบลโนนคา  ตําบลโคงยาง  

อําเภอสูงเนิน  และตําบลโปงแดง  อําเภอขามทะเลสอ  บริเวณพิกัด  R S  122538  รวมระยะทางดาน

ทิศเหนือประมาณ  3.75  กิโลเมตร     

 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 19 
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 ทิศตะวันออก ติดตอตําบลโปงแดง  อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขต

เริ่มตนจากบริเวณคลองสงน้ําบานตะคลองแลงบริเวณพิกัด  R S 122538  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต

ระยะทางประมาณ  1.25  กิโลเมตร  ถึงจุดเชื่อมบริเวณลําตะคลองใกลบานโนน  อําเภอขามทะเลสอ  

บริเวณพิกัด  R S 128529  ไปตามแนวคลองทองหลางออม  สิ้นสุดท่ีบริเวณคลองทองหลางออมตัดกับ

ลําเหมืองกลาง  ระหวางตําบลโคงยางกับตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน และตําบลโปงแดง  อําเภอขาม

ทะเลสอ  บริเวณพิกัด  R S  143517  รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ  4.75  กิโลเมตร 

 ทิศใต  ติดตอตําบลกุดจิก  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก

บริเวณคลองทางหลางออม  ตัดกับลําเหมืองกลาง  บริเวณพิกัด  R S  143517  ไปทางทิศตะวันตกตาม

แนวลําเหมืองกลาง   ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  สิ้นสุดท่ีลําเหมืองกลาง   บริเวณบานกุดโคลน  

ตําบลโคงยาง   บริเวณพิกัด  R S  105516   รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ  5  กิโลเมตร   

 ทิศตะวันตก ติดตอตําบลบุงข้ีเหล็ก  ตําบลโคราช   และตําบลกุดจิก   อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา   โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากลําเหมืองกลาง  บริเวณบานกุดโคลน  บริเวณพิกัด R S  

105516  ไปทางทิศตะวันตก  ระยะทางประมาณ  1.5  กิโลเมตร  ถึงจุดเชื่อมท่ีลําตะคลอง  บริเวณ

บานใหญ  เขตติดตอระหวางตําบลบุงข้ีเหล็ก  กับตําบลโคราช  ตําบลกุดจิก  และตําบลโคงยาง  บริเวณ

พิกัด  R  S  097516   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลําตะคลอง  สิ้นสุดบริเวณลําตะคลอง  

เขตติดตอระหวางตําบลบุงข้ีเหล็ก  ตําบลโนนคา  และตําบลโคงยาง  บริเวณพิกัด  R S  103521  รวม

ระยะทางดานทิศตะวันตกประมาณ  2.25  กิโลเมตร 

 

เนื้อท่ี   

 องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง   มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้นประมาณ  4.4  ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ  3,201  ไร  โดยมีเนื้อท่ีแยกเปนรายหมูบานดังนี้ 

 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ครัวเรือนท้ังหมด ครัวเรือนเกษตรกร พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีท้ังหมด 

1 บานตะคลองแลง 185 96 228 289 

2 บานขอนสะตือ 69 43 838.50 880 

3 บานโคงยาง 88 49 177 230 

4 บานคลองพุดซา 117 79 713 792 

5 บานเกาะ 37 24 91.50 130 

6 บานขอนไทร 84 53 267 310 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 20 
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หมูท่ี ชื่อหมูบาน ครัวเรือนท้ังหมด ครัวเรือนเกษตรกร พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีท้ังหมด 

7 บานเหมืองลี่ 54 32 130 210 

8 บานกุดโคลน 116 76 294 360 

รวม 750 452 2,739 3,201 

สภาพภูมิประเทศ  สวนใหญเปนสภาพท่ัวไปเปนท่ีราบลุม  มีความอุดมสมบูรณตลอดท้ังป  มีลําน้ําสาย

หลักของเกษตรกรท่ีอาศัยอยู คือ  ลําตะคลอง     

จํานวนหมูบาน  ตําบลโคงยางแบงการปกครองออกเปน  8  หมูบาน  ดังนี้ 
  

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ผูปกครองทองท่ี ตําแหนง 

1 บานตะคลองแลง นางบุบผา ถินสูงเนิน ผูใหญบาน 

2 บานขอนสะตือ นางสี     บัวไผ ผูใหญบาน  

3 บานโคงยาง นายมณฑล    รวมวงษ ผูใหญบาน 

4 บานคลองพุดซา นายสมศักดิ์    เตี้ยงสูงเนิน ผูใหญบาน 

5 บานเกาะ นางสาวบุญมา    เปลงสันเทียะ ผูใหญบาน 

6 บานขอนไทร นายชัย      ทนกระโทก ผูใหญบาน 

7 บานเหมืองลี่ นางอุษา   สามสูงเนิน ผูใหญบาน 

8 บานกุดโคลน นายชาญวิทย    การณสูงเนิน กํานันตําบลโคงยาง 

ผูนําทองถิ่น   

 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 
 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ - สกุล 

ตําแหนง 
หมายเหตุ 

1 นายณรงค    เตี้ยงสูงเนิน นายก อบต. หมูท่ี 4  บานคลองพุดซา 

2 นายฟุต      เนมขุนทด รองนายก อบต. หมูท่ี 6  บานขอนไทร 

3 นายประกอบ   ถินสูงเนิน รองนายก อบต. หมูท่ี 1  บานตะคลองแลง 

4 นายสมศักดิ์   ถีสูงเนิน เลขานุการนายก อบต. หมูท่ี 8  บานกุดโคลน 

 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 21 
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 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  8  หมูบาน  จํานวน  16  คน  และเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  จํานวน  1  คน  ดังนี้ 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายวีระเดช    โครงพิมาย ประธานสภา อบต. หมูท่ี 3  บานโคงยาง 

2 นายชํานาญ บัวไผ รองประธานสภา อบต. หมูท่ี 2  บานขอนสะตือ 

3 นายวรรธน  ศิลปะ เลขานุการสภา อบต. ปลัด อบต. 

4 นางชวยชอบ  ครจํานงค สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1  บานตะคลองแลง 

5 นางมะราวรรณ   ทบแกว สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1  บานตะคลองแลง 

6 นางพุมพวง    ฉัตรสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2  บานขอนสะตือ 

7 นายสําเนา  เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3  บานโคงยาง 

8 นางสาวมณนิชา          เคลื่อนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4  บานคลองพุดซา 

9 นายประสงค  ยุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4  บานคลองพุดซา 

10 นายสมศักดิ์ สิทธิสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5  บานเกาะ 

11 นายมานัด     เตี้ยงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5  บานเกาะ 

12 นายแตม เรงสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6  บานขอนไทร 

13 นายประสิทธิ์ คลังสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6  บานขอนไทร 

14 นางทว ี     หวัดสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7  บานเหมืองลี ่

15 นางลักษิกา โฮ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7  บานเหมืองลี ่

16 นายประมวล     แสงรัศมีเพ็ญ สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8  บานกุดโคลน 

17 นายประเทือง       กรึมสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8  บานกุดโคลน 

  

ประชากร  จํานวนประชากรตามขอมูลสถิติรวมท้ังสิ้น  2,618  คน  แยกเปนชาย 1,233   คน  หญิง  

1,385  คน  มีจํานวนครัวเรือนรวมท้ังสิ้น  750  ครัวเรือน  โดยแยกรายละเอียดตามหมูบานไดดังนี้   
 

หมูท่ี ช่ือบาน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

1 บานตะคลองแลง 313 334 647 185 

2 บานขอนสะตือ 130 131 261 69 

3 บานโคงยาง 128 151 279 88 

4 บานคลองพุดซา 186 204 390 117 

5 บานเกาะ 59 80 139 37 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 22 
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หมูท่ี ช่ือบาน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

6 บานขอนไทร 133 144 277 84 

7 บานเหมืองลี่ 87 116 203 54 

8 บานกุดโคลน 197 225 422 116 

รวม 1,233 1,385 2,618 750 

ท่ีมา  :  ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนอําเภอสูงเนิน  ณ  วันท่ี  7  ตุลาคม พ.ศ. 2558  
 

สภาพทางเศรษฐกิจ    

อาชีพ  ประชากรสวนใหญรอยละ 80 ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ไดแก       

การทํานา ทําสวน การเลี้ยงสัตว  ผลผลิตท่ีสําคัญ ไดแก ขาว ไมดอกไมประดับ การเลี้ยงสัตว ไดแก      

การเลี้ยงโคเนื้อ  นอกนั้นประกอบอาชีพดานอ่ืน เชน ประกอบธุรกิจสวนตัว คาขาย รับราชการ รับจาง

ท่ัวไป และขายแรงงาน  ท้ังในภาคอุตสาหกรรม  การพาณิชย  การบริการ    

หนวยธุรกิจ   ในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ไดแก 

 ปมน้ํามัน / กาซ   จํานวน  1 แหง 

 โรงสีขาว (ขนาดเล็ก)  จํานวน  1 แหง 

สภาพทางสังคม 

การศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน     1     แหง 

 ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน / หองสมุดประชาชน   จํานวน     8   แหง 
 

   การศึกษา 

สังกัด ทองถิ่น สพฐ. เอกชน กรมสามัญฯ กรมอาชีวะฯ รวม 

ระดับกอนประถมฯ       

  1)  จํานวนโรงเรียน - 1 - - - 1 

  2)  จํานวนหองเรียน - 2 - - - 2 

  3)  จํานวนนกัเรียน - 27 - - - 27 

ระดับประถมศึกษา       

  1)  จํานวนโรงเรียน - 1 - - - 1 

  2)  จํานวนหองเรียน - 6 - -- - 6 

  3)  จํานวนนกัเรียน - 84 - - - 84 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 23 
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สังกัด ทองถิ่น สพฐ. เอกชน กรมสามัญฯ กรมอาชีวะฯ รวม 

ระดับมัธยมศึกษา       

  1)  จํานวนโรงเรียน - 1 - - - 1 

  2)  จํานวนหองเรียน - 3 - -- - 3 

  3)  จํานวนนกัเรียน - 19 - - - 19 

สถาบันและองคกรศาสนา 

 วัด      จํานวน            2      แหง 

-  วัดโคงยาง  หมูท่ี  3 

-  วัดมะรุม  หมูท่ี  4 

การสาธารณสุข 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน  1 แหง 

  1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคงยาง   

  -  ผูอํานวยการโรงพยาบาล      จํานวน  1 คน 

  -  พยาบาล       จํานวน      1 คน 

  -  เจาหนาท่ีสาธารณสุข     จํานวน  3 คน 

  -  ลูกจาง       จํานวน  3 คน 

 อัตราการมีและการใชสวมราดน้ํา     รอยละ    100 

 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)     จํานวน         8   แหง 

การบริการพ้ืนฐาน 

การคมนาคม    

 มีถนนลาดยางจากอําเภอสูงเนิน- ตําบลโคงยาง    

 มีถนน คสล. เชื่อมระหวางหมูบานและตําบล   

 มีถนนหินคลุก ถนนดินและถนนลูกรัง     

การโทรคมนาคม 

 มีโทรศัพทสาธารณะ   จํานวน  - ตู 

การไฟฟา 

 ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกหมูบาน แตยังไมครบทุกครัวเรือน 

แหลงน้ําธรรมชาติ  ไดแก 

ลําตะคอง   ลําเหมืองหวา  ลําเหมืองกลาง   

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 24 
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แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน  ไดแก  

 ฝาย           จํานวน  9 แหง 

 ระบบประปาหมูบาน  จํานวน   1 แหง 

ศักยภาพในตําบล 

ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

1)  จํานวนบุคลากร      จํานวน  20 คน 

 สํานักงานปลัด อบต.  จํานวน   8 คน 

 กองคลัง    จํานวน   4 คน 

 กองชาง    จํานวน   3 คน 

 สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จํานวน   4 คน 

 สวนสงเสริมการเกษตร  จํานวน   1 คน  

 

  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
 

ลําดับที ่ ชื่อ- สกุล ตําแหนง 

1 นายวรรธน   ศิลปะ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  7 

สํานักงานปลัด  

2 นางสาวรัตนา      จิรลานนท หัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 6 

3 นางฤทัยรัตน       เชื่อมกลาง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 

4 นางสาวภาวิดา     ชาญเมืองปก เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  5 

5 นางสายรุง          สาระวนั เจาพนักงานธุรการ  4 

6 นางสาวเย็นจิตร   จินตนา ลูกจางประจํา  (บุคลากร) 

7 นายประสิทธิ์       เตีย้งสูงเนนิ คนงานทั่วไป 

8 นายสมหวัง         แกวพงษ คนงานทั่วไป 

กองคลัง  

9 นางสาวนิภา       มาปะโท ผูอํานวยการกองคลัง 7 

10 นางสาววชัรี       บุญมีมชีัย นักวิชาการเงินและบัญชี 5 

11 นางสาวยีสุ่น       ทองบานทุม นักวิชาการพัสด ุ5 

12 นางจนัทรฉาย      มงุสูงเนนิ คนงานทั่วไป 

 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 25 
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ลําดับที ่ ชื่อ- สกุล ตําแหนง 

กองชาง  

13 นายพีรพงษ      ชาญพล ผูอํานวยการกองชาง  7 

14 นายอรรถพันธุ   สนัโดด ชางโยธา 2 

15 นายสมเกียรติ    แซหลอ คนงานทั่วไป 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  

16 นายสมรรถชัยวฒัน  วิลาบุตร  

17 นางสาวสิรินทร    สมสะอาด นักวิชาการศึกษา 5 

18 นางประสงค       เนยีมสูงเนนิ  ครูผูดูแลเด็ก 

19 นางอํานวย        กฤษวงศ พนักงานจางทั่วไป(ผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย) 

กองสงเสริมการเกษตร  

20 นายรังสรรค        สัจจาวฒันา หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร 6 

  2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 

 ปริญญาตรี    จํานวน  10 คน 

ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

 ศูนยสาธิตการตลาดตําบล  จํานวน  1 แหง 

 กลุมออมทรัพย   จํานวน  7 กลุม 

 กลุมอ่ืน ๆ    จํานวน  10 กลุม 
 กองทุนหมูบาน   จํานวน   8 กองทุน 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

 การดําเนินชีวิตของคนเราในชีวิตประจําวัน ลวนแตมีสวนเก่ียวของกับการบริการอยางใดอยาง

หนึ่งท้ังสิ้น เนื่องจากคนเราอยูคนเดียวไมได จําเปนตองพ่ึงอาศัยคนในสังคมดวย การท่ีคนเรากระทําสิ่ง

หนึ่งหรือปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความเต็มใจท่ีจะชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกเพียงเพ่ือจะทําใหบุคคล

นั้น รูสึกพึงพอใจเรียกไดวาเปน “การบริการ” ในปจจุบันแนวคิดการบริการมีการนํามาใชอยางกวางขวาง

ในวงการธุรกิจการคาหรือแมกระท้ัง หนวยงานราชการตางๆ ก็เห็นความสําคัญของการบริการ ซ่ึงมีผูให

ความหมายของการบริการ ไวดังนี้ 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 26 
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 ความหมายของการบริการ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 34) ใหความหมาย

วา บริการ หมายถึง การรับใช อํานวยความสะดวกใหชวยเหลือเก้ือกูล ดังนั้น การบริการประชาชนจึง

หมายถึงการรับใชประชาชน อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนและชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน 

 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 

 วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2545 : 20) ไดใหคําจํากัดความคําวา “การบริการ”  หมายถึง 

กระบวนการหรือกระบวนกิจกรรม ในการสงมอบบริการจากผูบริการ (บริการ) ไปยังบุคลากร (ผูบริโภค) 

หรือบุคลากรนั้น นอกจากนี้ยังแบงนิยามคําวา “การบริการ” ออกเปน 2 ทาง คือ 

  1. ในทางวิชาการ คําวา “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีผลิตออกมาในรูป

ของเวลา สถานท่ี รูปแบบ หรือสิ่งประเทือง หรือเอ้ืออํานวยทางจิตวิทยา 

  2. นิยาม “การบริการ” ใหแตกตางจาก “สินคา” ในเชิงการใชหรือบริโภค ได ดังนี้ 

“สินคา” หมายถึง วัตถุธาตุอันสัมผัสจับตองได ซ่ึงสามารถทําการผลิตใหสําเร็จแลวนําออกจําหนายหรือ

ใชสอยในภายหลังได สวนคําวา “การบริการ” หมายถึง สิ่งท่ีจับ สัมผัส แตะตองไดยาก และเปนสิ่งท่ี

เสื่อมสูญสลายไปไดงาย การบริการจะไดรับการทําข้ึน (โดย/จากบริการ) และจะสงมอบสูบุคลากร 

(ผูบริโภค) เพ่ือใชสอยการบริการนั้นๆ โดยทันที หรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใด ท่ีมีการใหบริการนั้น 

 สมิต สัชฌุกร (2545 : 18 อางอิงจาก ขนิษฐา  เสมอภักด์ิ. 2551 : 18) กลาววา การใหบริการ

เปนการปฏิบัติงานท่ีกระทําหรือติดตอและเก่ียวของกับผูใชบริการ  การใหบุคคลตางๆ ไดประโยชนในทาง

ใดทางหนึ่งดวยความพยายามใดๆ ก็ตามดวยวิธีการหลากหลายในการทําใหคนตางๆ ท่ีเก่ียวของไดรับ

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

เปาหมายสําคัญของการบริการ คือ การสรางความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมี

หลัก และแนวทาง คือ การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมี

ฐานคติท่ีวา คนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุม

ของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชน จะไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปนปจเจก

บุคคลท่ีใชมาตรฐานในการใหบริการเดียวกันการใหบริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะตองมอง

วา การใหบริการสาธารณะจะตองตรงตอเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ จะถือวาไมมี

ประสิทธิผลเลย ถาไมมีการตรงตอเวลา ซ่ึงจะตองสรางความไมพอใจใหแกประชาชนการใหบริการอยาง

เพียงพอ หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะ มีจํานวนการใหบริการและสถานท่ีใหบริการ

อยางเหมาะสม มิลเล็ท เห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายเลย ถามีจํานวน

การใหบริการไมเพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ การ

ใหบริการอยางตอเนื่อง หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีเปนไปอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชนของ

สาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของหนวยงานท่ีใหบริการวา จะใหบริการ หรือ หยุดบริการเม่ือใด

ก็ได และการใหบริการอยางกาวหนา (progressive service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีมีการ

ปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถท่ี

จะทําหนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2547 : 3) ไดกลาวถึง คุณภาพการใหบริการท่ี

ภาครัฐพึงใหแกประชาชน  โดยการใหบริการของภาครัฐท่ีรูจักกันในคําวา “บริการสาธารณะ” นั้น        

จะแตกตางกันกับการใหบริการของภาคเอกชน เหตุผลสําคัญท่ีสุดคือ ภาครัฐมีเปาหมายการใหบริการ

ประชาชนอยูท่ีประชาชนไดรับบริการอยางดีท่ีสุด สมํ่าเสมอ และเสมอภาค โดยไมหวังสิ่งตอบแทนเพราะ

ถือเปนหนาท่ีของรัฐ แตเปาหมายการใหบริการของภาคเอกชนกลับมีเปาหมายอยูท่ีผลประโยชนท่ีองคกร

ของตนตองไดรับตอบแทนกลับมา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการมุงหากําไรจากการใหบริการนั่นเอง  

 ดังนั้นจากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การบริการ หมายถึงกิจกรรมท่ีบุคคลหนึ่งทําใหอีก

บุคคลหนึ่งซ่ึงสิ่งท่ีทําใหนั้นเปนสิ่งท่ีไมสามารถจับตองไดและสามารถตอบสนองความตองการของผูรับ 

โดยท่ีผูบริการสามารถรับรูถึงการบริการท่ีไดรับดังนั้น การใหบริการของภาครัฐจะตองพิจารณาวัด             

ท่ีความรูสึกพึงพอใจของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ เม่ือประชาชนไดรับการใหบริการท่ีดี มีมาตรฐาน 

และเสมอภาคแลว ประชาชนยอมตองมีความรูสึกตอบสนองตอการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ               

ซ่ึงอาจแสดงออกมาในรูปของการใหการสนับสนุนกิจการของรัฐ การใหความชวยเหลือการปฏิบัติตาม

คําแนะนํา เปนตน 
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 ลักษณะของการบริการ 

 มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของการบริการไวดังนี้ 

 จิตตินันท เดชะคุปต (2543 : 23) ไดอธิบายถึงลักษณะการบริการ มีดังนี้ 

  1. สาระสําคัญของความไววางใจ (Trust) การบริการเปนกิจกรรมหรือการกระทําท่ีผูบริการ

ปฏิบัติตอผูรับบริการ ขณะท่ีกระบวนการบริการท่ีเกิดข้ึน ผูซ้ือหรือรับบริการไมสามารถทราบลวงหนาได

วาจะไดรับการปฏิบัติอยางไรจนกวากิจกรรมการบริการจะเกิดข้ึน การตัดสินใจซ้ือบริการจึงจําเปนตอง

ข้ึนอยูกับความไววางใจ ซ่ึงแตกตางจากการซ้ือสินคาท่ัวไปท่ีผูบริโภคสามารถหยิบจับตรวจดูสินคากอนท่ี

จะตัดสินใจซ้ือ การบริการทําไดเพียงการใหคําอธิบายสิ่งท่ีลูกคาจะไดรับประกันคุณภาพหรือการอางอิง

ประสบการณท่ีผูอ่ืนเคยใชบริการมากอน 

  2. สิ่งท่ีจับตองไมได (Intangibility) การบริการเปนสิ่งท่ีจับตองไมไดและไมอาจสัมผัสกอนท่ี

จะมีการซ้ือเกิดข้ึน กลาวคือ ผูซ้ือหรือลูกคาไมอาจรับรูการบริการลวงหนาหรือกอนท่ีจะตกลงใจซ้ือ

เหมือนกับการซ้ือสินคาท่ัวไป นอกจากนั้นการซ้ือบริการก็เปนการซ้ือท่ีจับตองไมไดเพียงแตอาศัย               

ความคิดเห็นเจตคติ และประสบการณเดิมท่ีไดรับประกอบการตัดสินใจซ้ือบริการนั้นๆโดยผูซ้ืออาจ

กําหนดเกณฑเก่ียวกับคุณภาพ หรือประโยชนของการบริการท่ีตนเองไดรับแลวจึงตัดสินใจซ้ือบริการท่ีตรง

กับความตองการดังกลาว 

  3. ลักษณะท่ีแบงแยกออกจากกันไมได (Inseparability) การบริการมีลักษณะท่ีไมอาจแยก

จากตัวบุคคล หรืออุปกรณเครื่องมือท่ีทําหนาท่ีเปนผูใหบริการหรือขายบริการนั้นๆ ไดการผลิตและการ

บริโภคการบริการจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกับการขายบริการ ซ่ึงจะแตกตางกับตัวสินคาท่ีมี

การผลิตการขายสินคาแลว จึงเกิดการบริโภคภายหลังเนื่องจากการบริการมีลักษณะท่ีแบงแยกไมได ทํา

ใหมีขอจํากัดในเรื่องของปริมาณการขายและขอบเขตจากการดําเนินบริการซ่ึงในบางกรณีอาจจําเปนตอง

มีผูใหบริการอยูตลอดเวลา ในลักษณะของการขายตรงจากผูขายไปยังผูซ้ือ หรืออาจใชตัวแทนเปน

สื่อกลางติดตอระหวางผูขายหรือผูใหบริการกับผูซ้ือหรือผูรับบริการ 

  4. ลักษณะท่ีแตกตางไมคงท่ี (Heterogeneity) การบริการมีลักษณะท่ีไมคงท่ีและ               

ไมสามารถกําหนดมาตรฐานท่ีแนนอนได เนื่องจากการบริการแตละแบบข้ึนอยูกับผูใหบริการแตละคน                 

ซ่ึงมีวิธีการเปนลักษณะเฉพาะของตนเองถึงแมจะเปนการบริการอยางเดียวกันจากผูใหบริการคนเดียวกัน

แตตางวาระกัน คุณภาพของการบริการก็อาจแตกตางกันไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับผูใหบริการผูรับบริการชวงเวลา

ของการบริการและสภาพแวดลอมขณะบริการท่ีแตกตางกัน เนื่องจากการบริการท่ีมีความหลากหลายผัน

แปรไปตามปจจัยหลายอยาง จึงเปนการยากท่ีจะกําหนดเปนมาตรฐานในการบริการอยางเดียวกัน แมจะ

มีกําหนดเปนระบบการทํางาน เชน การบริการบนเครื่องบินการบริการในธนาคารการบริการ              

ในโรงพยาบาลเปนตน การใหบริการก็แตกตางกันได ดังนั้นการใหความสําคัญตอการเลือกบุคลากรท่ีมี
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คุณสมบัติเหมาะกับลักษณะงานและจัดใหมีการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง รวมท้ัง

การกําหนดมาตรการในการใหบริการมากเปนพิเศษ เชนรับฟงคําติชม ขอคิดเห็นจากผูรับการเสนอบริการ

ดานอุปกรณอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปนตน เพ่ือใหม่ันใจในคุณภาพและความ

สมํ่าเสมอของการบริการ 

  5. ลักษณะท่ีไมสามารถเก็บรักษาไวได (Perish Ability) การบริการท่ีไมสามารถเก็บรักษา

หรือสํารองไวไดเหมือนกับสินคาท่ัว ๆไป เม่ือไมมีความตองการใชบริการจะกอใหเกิดความสูญเปลาท่ีไม

อาจเรียกกลับคืนมาใชประโยชนใหมได การบริการจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาและการบริการ

จะตองมีการจัดเตรียมความพรอมไวสําหรับการบริการเม่ือใดก็ได เชน การจัดเตรียมอาหารไวบริการ

ลูกคาตามความตองการ เม่ือไมมีผูมาใชบริการการจัดเตรียมของไวก็อาจสูญเปลาแตทวาก็จําเปนท่ีตอง

เตรียมไว เนื่องจากอาจจะมีผูใชบริการมาใชบริการไดตลอดเวลา การรักษาสมดุลของลูกคาจําเปนตองมี

การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือหาวิธีจูงใจลูกคาใหหันมาใชบริการอยางสมํ่าเสมอ 

  6. ลักษณะท่ีไมสามารถแสดงความเปนเจาของได (Non - Ownership) การบริการมี

ลักษณะท่ีไมมีความเปนเจาของเม่ือมีการซ้ือบริการเกิดข้ึน ซ่ึงแตกตางจากการซ้ือสินคาท่ัวไปอยางเห็นได

ชัดเพราะเม่ือผูซ้ือจายเงินซ้ือสินคาใดก็จะเปนเจาของสินคานั้นอยางถาวรทันที ในขณะท่ีผูซ้ือจายเงินซ้ือ

บริการใด ก็จะเปนคาบริการนั้นท่ีผูซ้ือจะไดรับตามเง่ือนไขของการบริการแตละประเภทเพราะการบริการ

ไมใชสิ่งของ แตเปนกิจกรรมหรือกระบวนการของการกระทํานั้น เชน เม่ือผูโดยสารหรือลูกคาซ้ือตัวr 

เครื่องบินเดินทางกับบริษัทการบินไทย จากท่ีแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง การบริการจะเกิดข้ึนขณะท่ี

โดยสารบนเครื่องบินจากท่ีแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง เม่ือถึงจุดหมายปลายทางการบริการก็จบสิ้นลง

ผูโดยสารไมสามารถเปนเจาของการบริการนั้นไดอีกเพราะการบริการหมดลง 

ไมถาวรเหมือนสินคาอ่ืน 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546 : 18) กลาววาถึงลักษณะการบริการไวดังนี้ 

  1. กิจกรรมของกระบวนการสงมอบ (Delivery Activity) หมายถึง การดําเนินการ หรือการ

กระทํา (Performance) ใดๆ ของธุรกิจบริการอันเปนผลใหผูรับบริการ (ลูกคา) ไดรับการตอบสนองความ

ตองการ เชน การท( ีลูกคามารานซอมนาฬิกา สิ่งท่ีลูกคาตองการ คือ การท่ีนาฬิกาอยูในสภาพใชงานได 

ดังนั้น กิจกรรมของกระบวนการสงมอบก็คือจะตองแกไขนาฬิกาตามความตองการของลูกคา 

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

ดานของกระบวนการสงมอบ ซ่ึงไดแก คําปรึกษา การรับประกัน การใหบริการความบันเทิง การใหบริการ

ทางการเงิน เปนตน 

  3. ความตองการของผูรับบริการ (Customer Need and Want) หมายถึง มีความจําเปน

และความปรารถนาของลูกคาท่ีคาดหวังวาจะไดรับการบริการนั่นๆ 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 30 
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  4. ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การท่ีลูกคาไดรับการบริการท่ี

สามารถตอบสนองความตองการจากการศึกษาลักษณะการบริการ สรุปไดวา ลักษณะของการบริการเปน

สิ่งท่ีไมมีตัวตนไมสามารถสัมผัสได ไมสามารถผลิตและเก็บไวเพ่ือใหลูกคามาเลือกซ้ือได เม่ือมีผูใหบริการก็

ตองมีผูรับบริการในคราวเดียวกัน โดยมีมาตรฐานในการใหบริการกับลูกคาอยางเทาเทียมกัน ลูกคาเกิด

ความเชื่อม่ันและรับรูถึงคุณภาพการใหบริการและกลับมาใชบริการซํ้าอีกครั้ง 

 

 หลักการใหบริการท่ีดี 

  มีนักวิชาการไดกลาวถึงหลักการใหบริการท่ีดีไว ดังนี้ 

  ปรัชญา เวสารัชช (2540 : 20 - 21) กลาวถึงหลักการพ้ืนฐานของการบริการท่ีพึงกําหนด

เปนเปาหมายท่ีตองใหบรรลุได มีดังนี้ 

  1. ทําใหผูรับบริการเต็มใจ ไมเกิดความทุกขและความเครียดในการมารับบริการ กลาวคือ

สมัยกอนประชาชนเรียกสถานบริการบางอยางดวยความสยดสยอง สะทอนความไมพอใจ ความอึดอัด

ลําบากใจในการขอรับบริการ เชน เรียกวาสถานฆาสัตว โรงสูบเลือด หนวยกระสือ ดังนั้นใครก็ตามท่ี

รับผิดชอบในการจัดบริการตองเปลี่ยนภาพลักษณดังกลาวเสีย มีบางคนลางานไปท้ังวันเพ่ือจะไปรับ

บริการท่ีหนวยงานแหงหนึ่งปรากฏวาไดรับบริการเรียบรอยเพียงไมถึงเกาโมงเชาเทานั้น 

  2. อยาปลอยใหผูรับบริการอยูท่ีหนวยบริการนานเกินไปกลาวคือ เนื่องจากสถานบริการอาจ

คับแคบ การมีคนจํานวนมากเดินขวักไขวนั้นเปนสิ่งท่ีพึงหลีกเลี่ยงอยางยิ่ง ดังนั้นตองหาวิธีการตางๆ มาใช

เพ่ือลดจํานวนคนท่ีมารับบริการ เชน จัดบริการผานไปรษณีย ระบบโทรศัพท หรือระบบอีเมลและหากมี

ผูรับบริการมาติดตอก็ตองใหผูรับบริการออกจากหนวยบริการใหเร็วท่ีสุด ท้ังนี้รวมท้ังพยายามจัดบริการ

ใหเสร็จเสียในคราวเดียวกัน จะไดไมตองเปนภาระมาติดตออีกในเรื่องเดิม 

  3. อยาผิดพลาดจนผูรับบริการเดือดรอน กลาวคือ ตองระวังไมทําเอกสารหายทําบกพรอง

จนตองใหผูรับบริการมาเริ่มใหม ใหขอมูลผิดจนตองเสียเท่ียว หากเปนในความบกพรอง ผิดพลาดของ

เจาหนาท่ี ตองหาทางแกไข ขอโทษ หัวหนาหนวยลงมาดูแลและพบปะผูเสียหายดวยตนเองและสราง

ความพอใจดวยการอํานวยความสะดวกเปนพิเศษใหเทาท่ีสามารถทําได ประชาชนจะไมพอใจหาก

เจาหนาท่ีทําไมรูรอนรูหนาวกับความบกพรองของตนเอง 

  4. สรางบรรยากาศของหนวยบริการใหนารื่นรมย กลาวคือโดยการจัดสถานท่ีใหรมรื่นมีท่ีนั่ง

พัก มีรานอาหารท่ีมีคุณภาพดี ขาราชการแตงตัวเรียบรอย สุภาพ สถานท่ีดูสะอาด 

  5. ทําใหผูรับบริการ เกิดความคุนเคยกับการบริการกลาวคือ โดยการจัดทําปายจะเปนการ

ประชาสัมพันธแนะนําใหรูจักสถานท่ีรูวาควรไปติดตอท่ีไหนอยางไร มีข้ันตอนอยางไรเจาหนาท่ีซ่ึงพรอม

จะตอบคําถาม มีการตอบคําถามทางโทรศัพทหรือทําระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 31 
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  6. เตรียมความสะดวกใหพรอม กลาวคือ ผูรับบริการอาจขาดความพรอมบางอยาง เชน 

ไมไดเตรียมรูปถายมา ไมไดทําสําเนาบัตรประชาชนมา ลืมเอาภรรยามาลงนาม เหลานี้เปนปญหาท่ีหนวย

บริการตางก็รับรูรับทราบตลอดเวลา และหลายหนวยงานก็ไดเตรียมจัดระบบไวรองรับแลวเชน จัดสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการถายเอกสาร มีคําแนะนําวาจะไปถายรูปท่ีใด ท่ีใกลท่ีสุดรับเรื่องไวกอน แลวให

ภรรยามาลงนามโดยสามีไมตองมาอีก จัดทําท่ีแลกเงินหรือถอนเงิน รับเงินในรูปบัตรเครดิต 

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

สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการตองคํานึงถึงผูรับบริการเปนหลักจะตองนํา

ความตองการของผูรับบริการ มาเปนขอกําหนดในการใหบริการดังนี้ 

  1. สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการตองคํานึงถึงผูรับบริการ

เปนหลักจะตองนําความตองการของผูรับบริการ มาเปนขอกําหนดในการใหบริการ แมวาจะเปนการให

ความชวยเหลือท่ีเราเห็นวาดีและเหมาะสมแกผูรับบริการเพียงใด แตถาผูรับบริการไมสนใจไมให

ความสําคัญ การบริการนั้นก็ไรคา 

  2. ทําใหผูรับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพคือความพอใจของลูกคาเปนหลักเบื้องตน

เพราะฉะนั้นการบริการจะตองมุงม่ันใหผูรับบริการเกิดความพอใจ และถือเปนหลักสําคัญในดานการ

ประเมินผลการใหบริการ 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

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 32 
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พรอมในทุกๆ ดาน มีบรรยากาศท่ีรื่นรมย ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

จนทําใหผูรับบริการรับรูถึงคุณภาพการบริการนั้นๆ 

 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 

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

การศึกษาท่ีสําคัญคือการวิเคราะหท่ีเรียกวา SERVQUAL ท้ังนี้ นักวิชาการท้ังสองทานเสนอวา คุณภาพ

การใหบริการ เปนการตัดสินใจวินิจฉัยเก่ียวกับความเลิศของบริการ (superiority of the service) 

  คอตเลอร (Kotler. 2000 : 438) กลาวถึงคุณภาพบริการวา  ในการแขงขันดาน                     

ธุรกิจบริการ  ผูใหบริการตองสรางบริการใหเทาเทียมกับหรือมากกวาคุณภาพบริการท่ีผูรับคาดหวังตอ

คุณภาพบริการของผูรับบริการมาจากประสบการณเดิม  เม่ือผูรับบริการมารับบริการ  ก็จะเปรียบเทียบ

บริการท่ีตนไดรับจริงกับบริการท่ีคาดหวังไว  ถาผลพบวาบริการท่ีไดรับจริงในสถานการณนั้นนอยกวา

บริการท่ีคาดหวัง  ผูรับบริการจะไมพึงพอใจและจะไมกลับมาใชบริการอีก  ในทางตรงกันขาม  ถาบริการ

ท่ีไดรับจริงเทากับหรือมากกวาบริการท่ีคาดหวังไว  ผูรับบริการจะเกิดความพึงพอใจ  ประทับใจและ

กลับมาใชบริการอีก 

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

ความหมายของคุณภาพการบริการคือการบริการท่ีไดรับจริง  โดยผูใชบริการสามารถวิเคราะหแสดง

ความรูสึกการตัดสินใจมีในสวนท่ีสามารถสนองตอบตอความตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการ 

  สมวงศ พงศสถาพร (2550 : 66) เสนอความเห็นไววา คุณภาพการใหบริการ เปนทัศนคติ            

ท่ีผูรับบริการสะสมขอมูลความคาดหวังไววาจะไดรับจากบริการ ซ่ึงหากอยูในระดับท่ียอมรับได 

(tolerance zone) ผูรับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการใหบริการ ซ่ึงจะมีระดับแตกตางกันออกไปตาม

ความคาดหวังของแตละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เปนผลมาจากการประเมินผลท่ีไดรับจากบริการ

นั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง 

  พรรณี ชุติวัฒนธาดา (2554 : 45) มีแนวความคิดเก่ียวกับคุณลักษณะการใหบริการท่ีดีไว

ดังนี้การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติเพ่ือใหผูอ่ืนไดรับความสุข ความสะดวก หรือความ

สบายอันเปนการกระทําท่ีเกิดจากจิตใจท่ีเปยมไปดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือเก้ือกูล เอ้ืออาทร มี

น้ําใจไมตรี ใหความเปนธรรมและเสมอภาค การใหบริการจะมีท้ังผูใหและผูรับ ถาเปนการบริการท่ีดี ผูรับ

จะเกิดความประทับใจหรือเกิดทัศนคติท่ีดีตอการบริการดังกลาว ถานําคําวา "service" มาแยกตัวอักษร

แตละ ตัว และใชเปนอักษรข้ึนตนคํา เราจะพบหัวใจขององคประกอบของการบริการท่ีดี  

  S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยม เอาใจเขาใสใจเรา เห็นใจในความจําเปนของ

ผูรับบริการ  
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  E = Early Response ตอบสนองความประสงคของผูรับบริการอยางรวดเร็ว  

  R = Respecful แสดงออกถึง การใหเกียรติแกผูรับบริการ  

  V = Voluntariness Manner ลักษณะการใหบริการอยางเต็มใจ  

  I = Image Enhancing แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจนของผูใหบริการขององคกร  

  C = Courtesy ความ มีไมตรีจิตในการบริการ  

  E = Enthusiasm ความกระตือรือรนในการบริการ  

  ลักษณะของงานบริการเปนงานหนักท่ีจะตองพบกับคนจํานวนมากและตอบสนองความ

ตองการท่ี หลากหลายของผูรับบริการอยูตลอดเวลา อันสงผลใหบางครั้งการบริการอาจไมรวดเร็วทันกับ               

ความตองการของผูรับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได 

 จากความหมายดังกลาว  อาจสรุปไดวา  คุณภาพการบริการหมายถึง  คุณสมบัติหรือ

คุณลักษณะท้ังท่ีจับตองไดและจับตองไมไดของการบริการท่ีผูใชไดรับ  โดยผูรับบริการมีประเมินคา

ตัดสินใจในสวนท่ีสามารถสนองตอบความตองการของผูใชบริการซ่ึงกอใหเกิดความพึงพอใจทุกครั้งท่ีมาใช

บริการ 

 หลักการประเมินคุณภาพการใหบริการประชาชนขององคการของรัฐ  

 เปนท่ีกลาวกันอยูเสมอวา วิธีการทดสอบการบริหารท่ีดีก็คือ การดูความสามารถในการจัด

องคกรและการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและรักษาระดับการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผล

ไวได ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวาประสิทธิผล คือสิ่งท่ีเปนเครื่องตัดสินในข้ันสุดทายวาการ

บริหารองคกรประสบความสําเร็จเพียงใด และสําหรับนักสังคมศาสตรแลวประสิทธิผลมักหมายความถึง

คุณภาพของชีวิตการทํางาน  

 ในขณะท่ีดานภาคเอกชนจะมองประสิทธิผลขององคกรวาวัดจากผลกําไร แตในการบริหาร

ภาครัฐซ่ึงมิไดมีเปาหมายเพ่ือสรางกําไร แตเพ่ือการใหบริการกับประชาชนเปนสําคัญดังนั้น ประสิทธิผล

ขององคการของรัฐจึงมักตองคํานึงท้ังการบรรลุถึงเปาหมายท่ีองคการของรัฐนั้นๆ ไดตั้งไว รวมท้ัง

ความสามารถในการตอบสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวมไดดวย หรือเรียกวาคุณภาพ

องคกรของรัฐนั่นเอง ดังนั้นเม่ือพิจารณาถึงการประเมินคุณภาพขององคการของรัฐ หรืออีกนัยหนึ่ง             

การตัดสินวาหนวยงานของรัฐนั้นประสบความสําเร็จในการจัดการงานเพียงใดนั้น ตองพิจารณา 2 ดาน 

(สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2547 : 4-5) ดังนี้  

 1. การประเมินประสิทธิผลในแงของการบรรลุเปาหมาย คือ การวัดประสิทธิผลขององคการ

การบรรลุถึงเปาหมายท่ีไดตั้งเอาไวนั้น ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากตัวเลขหรือสถิติ  

 2. การประเมินประสิทธิผลในแงความพึงพอใจของผูรับบริการ คือการประเมินจากความรูสึก 

พึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับการบริการจากหนวยงานของรัฐ ไดแก การใหบริการสาธารณะสามารถ
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ตอบสนองตอความตองการหรือขอเรียกรองของประชาชนไดหรือไม มีความเสมอภาคในการใหบริการ

หรือไม  

 

 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

  สุพรรณี อินทรแกว ( 2550 : 28) ไดอธิบาย การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของภาครัฐมี

องคประกอบ 4 ประการ ไดแก 

  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ ไดแก 

   1.1 คิดพิจารณารูจริงรูลึกบุคลากรภาครัฐจะตองใสใจใฝรูเพ่ิมพูนทักษะอยางตอเนื่อง

เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายไดอยางทันโลก มีความคิดแบบพหุนิยมหรือ

แบบองครวม ท่ีสามารถผสมผสานความหลากหลายใหสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันไดท้ังนี้จะตอง

ทํางานอยางมืออาชีพท่ีรูจริง รูลึกในเรื่องท่ีรับผิดชอบ และรูกวางพอท่ีนําองคความรูภายนอกมาพัฒนา

องคความรูภายใน และพัฒนาตนใหมีทักษะหลายดานท่ีสามารถปรับตัวรับตอความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะ

สามารถชวยใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   1.2 ทํางานมุงผลสัมฤทธิ์บุคลากรภาครัฐทุกคนตองมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุ

เปาหมาย ไมเกียจคราน เฉ่ือยชา ตอปญหาและวิกฤติการณรอบตัว ตองมีการกลาตัดสินใจแกปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพคุมคาทรัพยากร การทํางานของเจาหนาท่ีจะตองเปลี่ยนให

เปนราชการท่ีไมคิดเพียงการปฏิบัติหนาท่ีในเวลาราชการเทานั้น แตจะตองพยายามคิดหาหนทางท่ีจะทํา

ใหงานสําเร็จไดอยางมีคุณภาพทันการณ และเปนท่ีพอใจของประชาชนและสังคมโดยรวม 

   1.3 ทํางานดวยความโปรงใส และประชาชนมีสวนรวมงานภาครัฐ ถือเปนงานสาธารณะ

จึงตองมีการประชาสัมพันธผลงานภาครัฐใหประชาชนไดรับทราบและรูความกาวหนาในการทํางานอยาง

ตอเนื่องและพรอมใหประชาชนตรวจสอบ เจาหนาท่ีรัฐจะตองเปดใจใหกวางพรอมท่ีจะรับความคิดเห็นคํา

วิพากษวิจารณจากประชาชนและเพ่ือนรวมงาน และนํามาพัฒนางานท่ีตนทําอยูใหดีข้ึน 
   1.4 ทํางานดวยความรับผิดชอบ เจาหนาท่ีภาครัฐตองทํางานอยางมีความรับผิดชอบการ

แบงงานตองมีความชัดเจนรูวาใครรับผิดชอบเรื่องใด แตละคนท่ีตองทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็ม

ความสามารถ หากประชาชนสงสัยในงานเรื่องใดก็สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลไดทันทีตองอธิบายให

ประชาชนทราบในกรณีท่ีการทํางานมีอุปสรรคหรือเกิดปญหาข้ึนสําหรับนักบริหารจะตองดูแล

ผูใตบังคับบัญชาใหอยูในระเบียบ วินัย และทําหนาท่ีอยางแข็งขัน1.5 ทํางานเปนทีม และเปนระบบ

เครือขายสังคมยุคใหมเปนสังคมเครือขายท่ีขอมูลวิ่งผานไปมาเปนเครือขาย จึงเปนโอกาสท่ีองคกรและ

บุคคลตางๆ จะสื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูความคิดกันไดโดยงาย การเปนสมาชิกเครือขายจึงเปน

ประโยชนการทํางานของทุกคนจึงจะเปนระบบเครือขาย หมดสมัยเก็บงําไวเพียงคนเดียว การแลกเปลี่ยน
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และรวมใชขอมูลดวยกันจะเปนพลังใหองคการและบุคคลเจริญกาวหนาไมหยุดยั้ง ขาราชการยุคใหม

จะตองใจกวางรูจักประสานประโยชนและสรางความสัมพันธ ซ่ึงมีลักษณะเปนแนวราบได การทํางาน

ลักษณะนี้มีประสิทธิภาพสูงและเปนการใชประโยชนสูงสุด จากพลังความคิด ทรัพยากรท้ังในและนอก

องคกร 

  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 และแสงสวางเหมาะสมอากาศมีการ

ถายเทไดสะดวก เปนตน 

 3. การบริการจะเปนการแสดงถึงคุณภาพของขาราชการ ภาพสะทอนท่ีประชาชนท่ัวไปจะมอง

ขาราชการข้ึนอยูกับบริการท่ีขาราชการเปนผูใหการบริการท่ีไมดีแมวาจะเกิดจากการให บริการของ

ขาราชการเพียงบางสวน แตมีผลสวนกระทบสําคัญมายังขาราชการในสวนรวม ลักษณะการบริหารท่ีมีผล

ตอภาพลักษณของขาราชการ มีตัวอยางใหเห็น เชน ทําแบบเฉ่ือยชาชักชาแบบเคยชินใชความรูวิธีการเดิม

โดยไมบริการประชาชนไมรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน มุงเนนแตกฎหมาย ระเบียบและระบบงานท่ีไม

ทันสมัย และขาดความรอบรูและทัศนคติท่ีถูกตอง เปนตน 

 4. งานบริการเปนหัวใจของขาราชการประชาชนก็คือลูกคา ภาคเอกชนพยายามทําทุกทางเพ่ือ

เอาใจลูกคา เปรียบเทียบลูกคาวามีความสําคัญระดับพระเจาหรือพระราชาเพราะลูกคาเทานั้นท่ีเปนผูทํา

ใหธุรกิจอยูไดเปนผูทําใหกิจการมีรายไดเติบโต และสงคืน ทํานองเดียวกันงานราชการอยูไดก็ดวยภาษีของ

ประชาชนหนวยงานราชการอยูไดก็เพราะประชาชนมารับริการ หนวยงานราชการจะขยายและเติบโตไดก็

เพราะประชาชนใชบริการเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ การใหบริการท่ีดีจึงเปนหัวใจของงานราชการโดยแท 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 36 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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 สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของ

หนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ มีองคประกอบ 4 ประการ ไดแก การเพ่ิม

ประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ งานบริการเปนหนาท่ีของขาราชการการบริการ

เปนการแสดงถึงคุณภาพของขาราชการ และงานบริการเปนหัวใจของขาราชการ เปนตน 
 

 ความหมายการบริการสาธารณะ 
  ความหมายการบริการสาธารณะนั้น 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 

  ความสําคัญของการบริการสาธารณะนั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงดังตอไปนี้ 

  ศิริพงศ ลดาวัลย ณ อยุธยา (2543 : 7) แบงความสําคัญของการบริการสาธารณะ ออกเปน 

5 ประการ ดังนี้ 

  1. บริการสาธารณะ เปนกิจการท่ีอยูในดานความอํานวยการ หรือในความหมายควบคุมของ

ฝายปกครองบริการสาธารณะนั้น ไมวาจะเปนประเภทใด จะตองอยูในความรับผิดชอบของฝายปกครอง

ในฐานะท่ีเปนผูอํานวยการจัดทําเองหรือในฐานท่ีเปนผูควบคุมดูแลใหผูอ่ืนจัดทําเสนอบริการสาธารณะ

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 37 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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สวนใหญ ฝายปกครองเขาอํานวยการจัดทําเอง เชน การรักษาความสงบภายในการปองกันประเทศ การ

คลัง แตมีกิจการบางอยางท่ีฝายปกครองอาจหมายใหองคการของรัฐบาลหรือมอบหมายใหเอกชนเปน

ผูรับไปดําเนินการแทนได เชน การใหสัมปทานกิจการสาธารณูปโภคใหเอกชนรับไปทําในกรณีเชนนี้ ฝาย

ปกครองเปนแตเพียงผูดูแล ไมไดเขาไปอํานวยการจัดทําเอง แตกิจการเชนนี้ก็ยังถือวาอยูในความควบคุม

ของฝายปกครองนั้นเอง 

  2. บริการสาธารณะตองมีวัตถุประสงคในการสนองความตองการสวนรวมของประชาชน 

  3. การจัดระเบียบและวิธีการจัดทําบริการสาธารณะยอมจะตองมีการดําเนินการแกไข

เปลี่ยนแปลง ไดเสมอโดยกฎหมาย 

  4. บริการสาธารณะจะตองจัดดําเนินการอยูเปนนิจและโดยสมํ่าเสมอไมมีการหยุดชะงัก 

  5. เอกชนยอมมีสิทธิไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะเทาเทียมกัน 

 ลักษณะสําคัญของการบริการสาธารณะ กลาวโดยสรุปไดวา คือ เปนการอํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชนโดยในการใหบริการนั้นมีขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย ควบคุมการดําเนิน

กิจกรรมนั้นและหากทํานอกเหนือจากกฎหมายกําหนดจะไดรับบทลงโทษ 
 

 การบริการประชาชน 

  การบริการประชาชนนั้นไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงดังตอไปนี้ 

  การบริการประชาชนโดยหนวยงานของรัฐเปนการอํานวยความสะดวกท่ีหนวยงานของรัฐจัด

ใหแกประชาชนท้ังนี้หนวยงานอาจกําหนดใหประชาชนไปรับบริการท่ีหนวยงานของรัฐหรืออาจสง

เจาหนาท่ีออกไปใหบริการในจุดท่ีสะดวกสําหรับประชาชนก็ได (ปรัชญา เวสารัชช. 2540 : 6 - 7) 

โดยท่ัวไปการบริการประชาชนโดยหนวยงานของรัฐเปนเรื่องท่ีมีลักษณะดังนี้ 

  1. มีผูใหบริการและผูรับบริการ ผูใหบริการในท่ีนี้คือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงสวนใหญจะเปน

ขาราชการและลูกจาง รับเงินเดือนประจําโดยปจจุบันมิไดมีคาตอบแทนเปนพิเศษจากการบริการในขณะ

ผูรับบริการในท่ีนี้หมายถึงประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ การบริการแตละเรื่องนั้นอาจมีกลุมประชาชนเฉพาะกลุม 

เชน กรณีการรับบริการดานผานพิธีทางศุลกากร ซ่ึงมีกลุมผูนําของออกหรือท่ีเรียกวา ชิปปงเปนกลุม

ลูกคาสําคัญในขณะที(การบริการดานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร หรือการเก็บภาษีเงินรายไดสวน

บุคคลนัน้ ผูรับบริการไดแก ประชาชนท่ัวไป 

  2. เปนเรื่องท่ีรัฐกําหนดและมีลักษณะผูกขาด บริการใดท่ีประชาชนจะไดรับนั้นเปนเรื่องท่ี

รัฐกําหนด การบริการประชาชนจึงมีลักษณะผูกขาด กลาวคือ เฉพาะหนวยงานของรัฐเปนผูกําหนด

รายละเอียดและเปนผูใหบริการโดยหนวยงานของรัฐ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ข้ันตอน เง่ือนไขหรือ

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสมีา หนา 38 
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รายละเอียดท่ีรัฐกําหนด ท้ังนี้ประชาชนจะตองไปรับบริการ ณ จุดซ่ึงหนวยงานของรัฐกําหนดเทานั้นเชน 

หากอยูในเขตขนสงทางบกใดก็ตองไปรับบริการ ณ จุดนั้นจะไปรับบริการท่ีหนวยอ่ืนไมได 

  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 (satisfaction) เปนทัศนคติท่ีเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได 

การท่ีเราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไมสามารถสังเกตโดยการแสดงออก 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 775) ไดใหความหมายของ

ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเรื่องของความรูสึกของบุคคล 

ท่ีมีตองานท่ีปฏิบัติอยู และความพึงพอใจจะสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานอยางไรก็ดีความพึงพอใจของ

แตละบุคคลไมมีวันสิ้นสุด เปลี่ยนแปลงไดเสมอ ตามกาลเวลา และสภาพแวดลอมบุคคลจึงมีโอกาสท่ี            

จะไมพึงพอใจในสิ่งท่ีเคยพึงพอใจมาแลว 

  อุทัยพรรณ   สุดใจ (2545 : 7) กลาวถึงความพึงพอใจวาหมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติ

ของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเปนไปในเชิงประเมินคา วาความรูสึกหรือทัศนคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น

เปนไปในทางบวกหรือลบ 

  มอรส (Morse อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2547 : 17)       

กลาววา ความพึงพอใจหรือความพอใจ ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Satisfaction” หมายถึง สิ่งท่ี

ตอบสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย เปนการลดความตึงเครียดทางดานรางกายและจิตใจ หรือ
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สภาพความรูสึกของบุคคลท่ีมีความสุข ความชื่นใจ ตลอดจนสามารถสรางทัศนคติในทางบวกตอบุคคล

ตอสิ่งหนึ่ง ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจตอสิ่งนั้น 

  เชลล (Shell อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2547 : 17)             

ไดกลาวถึงทฤษฎีของความพึงพอใจวาเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึกทางบวกและ

ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปน

ความรูสึกท่ีแตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ กลาวคือ เปนความรูสึกท่ีระบบยอนกลับ ความสุขท่ี

สามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกเพ่ิมข้ึนไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึก

ท่ีสลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ ตอบสนองตอความ

ตองการของตนเองอยางดีหรือสมบูรณท่ีสุด 

  อภินันท  จันตะนี (2547 : 34)  ไดใหแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจวา หมายถึง ความพึง

พอใจท่ีลูกคาหรือผูใชบริการไดสินคาหรือบริการท่ีมุงหมายหรือต้ังใจไว ถาเม่ือไดรับสินคาหรือบริการ

แลวจะเกิดความพึงพอใจ ยิ่งไดรับสินคาหรือบริการท่ีดีข้ึนก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน แตถา

ไดรับสินคาหรือบริการต่ํากวาท่ีตั้งใจไว ก็จะทําใหความพึงพอใจลดลงไปดวย เปนตน 

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

ผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสิ่งท่ีผูรับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบตอสิ่งท่ีไดรับ

จากการบริการ และการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีไดคาดหวังไวซ่ึงสามารถ

เปลี่ยนแปลงไปไดตามปจจัยแวดลอม และสถานการณท่ีเกิดข้ึนในระหวางการบริการ 

  จากความหมายของความพึงพอใจดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึกท่ีดี หรือมีทัศนคติในทางท่ีดีของบุคคล ซ่ึงเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการ

อยางเสมอภาค รวดเร็ว ทันตอความตองการ และใหบริการอยางตอเนื่อง มีวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอ

ตอการใชงาน ผูใชบริการก็จะเกิดความรูสึกท่ีดีตอการใหบริการ 

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  ไดมีผูใหแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ ไวดังนี้ 

   เฮิรซเบิรก (Herzberg.  1959 : 113-115) ไดทําการศึกษาพบวาทฤษฎีท่ีเปนมูลเหตุ

ทําใหเกิดความพึงพอใจ เรียกวา The Motivation – Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึง

องคประกอบท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 2 องคประกอบ คือ 

    1. องคประกอบจูงใจ (Motivation Factor) หมายถึง องคประกอบท่ีเก่ียวกับตัว

งานและความสําเร็จของงาน  
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    2. องคประกอบคํ้าจุน (Hygiene Factor) หมายถึง องคประกอบท่ีเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมในการทํางาน 

   สกอตต (Scott.  1970 : 124) เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจูงใจใหเกิดความพึงพอใจตอ

การทํางานท่ีจะใหผลเชิงปฏิบัติ 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 

     1.2 มนุษยมีความตองการอยูเสมอ  เม่ือมีความตองการอยางหนึ่งไดรับการ

ตอบสนองแลว ก็จะมีความตองการสิ่งใหมเขามาทดแทน 

     1.3 เม่ือความตองการระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว จะไมจูงใจใหเกิด

พฤติกรรมตอสิ่งนั้น แตจะมีความตองการในระดับสูงเขามาแทน เปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมนั้น 

     1.4 ความตองการท่ีเกิดข้ึนอาศัยซ่ึงกันและกัน มีลักษณะควบคูกันเม่ือความ

ตองการอยางหนึ่งยังไมหมดสิ้นไป  ก็จะมีความตองการอยางหนึ่งเกิดข้ึนมา  

    2. ลําดับความตองการของมนุษย (Hirrarchy  of  need) มี 5 ระดับ ดังนี้  

     2.1 ความตองการทางกาย (The Physiological Needs) เปนความตองการ

เบื้องตนเพ่ือความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ เครื่องนุงหมยารักษาโรคท่ีอยู

อาศัย ความตองการทางเพศ 

     2.2 ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความรูสึกท่ีตองการ             

ความม่ันคง ปลอดภัยในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความเจริญกาวหนาและความอบอุนใจ 

     2.3 ความตองการทางสังคม (Social or Belonging Needs) ไดแก ความ

ตองการจะเขารวม และไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตรและความรักจากเพ่ือน 
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     2.4 ความตองการท่ีจะไดรับการยกยอง หรือมีชื่อเสียง (The Esteem Needs) 

เปนความตองการระดับสูง ไดแก ความตองการอยากเดนในสังคม รวมถึงความสําเร็จ  ความรู

ความสามารถ ความเปนอิสระและเสรีภาพ และการเปนท่ียอมรับนับถือของคนท้ังหลาย 

     2.5 ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self Actualization)เปนความ

ตองการระดับสูงสุดของมนุษย สวนมากจะเปนเรื่องการอยากจะเปน อยากจะไดตามความคิดของตนเอง

แตไมสามารถเสาะแสวงหาได 

   จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ ท่ีกลาวมาขางตนวา  ความตองการหรือ

ความพึงพอใจของมนุษยเปนไปตามลําดับข้ันจากข้ันต่ําไปสูความตองการข้ันสูง 

 กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 

  จากแนวคิดของ กอทเลอร (Kotler. 2003 : 69)กลาวไววา กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 

เริ่มตนจากผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจมากจะมีความพยายามในการปฏิบัติงานทําใหปฏิบัติงานไดมาก โดยจะ

นํามาซ่ึงการไดรับรางวัลมากข้ึน และจะนําไปสูความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน แสดงดังภาพท่ี 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 

แรงจูงใจ 

แรงจูงใจ ไดรางวัลตอบแทน 

ความพยายาม ผลการปฏิบัต ิ
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 การวัดความพึงพอใจตอการบริการ 

  ความพึงพอใจเปนทัศนคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การจะวัดวาบุคคลมี

ความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ   จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางเครื่องมือท่ีชวย  ในการวัดทัศนคตินั้น 

ซ่ึงนักวิชาการหลายคนไดกลาวถึงการวัดความพึงพอใจไวสรุปไดดังนี้ 

   ศักดิ์ชัย  ศิริปรีชากูล (2545 : 23) กลาวถึงความพึงพอใจตอบริการ  จะเกิดข้ึนไดหรือไม

นั้น  จะตองพิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการขององคกร  ประกอบกับระดับความรูสึกของ

ผูรับบริการในมิติตางๆ  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 สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ. 2554 : 17) ไดกลาวเก่ียวกับความพึงพอใจในบริการหรือความสามารถท่ีจะ

พิจารณาวา บริการนั้นเปนท่ีพึงพอใจหรือไมโดยวัดจากการใหบริการอยางเทาเทียม คือ การบริการท่ีมี

ความยุติธรรมเสมอภาค และเสมอหนา ไมวาผูนั้นจะเปนใคร การใหบริการรวดเร็วทันตอเวลา คือ              

การใหบริการตามลักษณะความจําเปนรีบดวน และตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการ             

อยางเพียงพอ คือ ความเพียงพอในดานสถานท่ีบุคลากรวัสดุอุปกรณตางๆ การใหบริการอยางตอเนื่อง 

และการใหบริการท่ีมีความกาวหนา คือ การพัฒนางานบริการทางดานปริมาณ และคุณภาพใหมี              

ความเจริญกาวหนาไปเรื่อยๆ 
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2.5 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ 

  ศักดิ์ชัย  ศิริปรีชากุล (2545 : 18) ไดเสนอแนวคิดวา  ปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของและเปน

สาเหตุท่ีทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  หรือไมพอใจในการรับบริการ  ประกอบดวยปจจัย  3  

ประการดังนี้ 

   1.  ปจจัยดานระบบการใหบริการ  หมายถึง  องคประกอบและโครงขายท่ีสัมพันธกัน

ของกิจกรรมบริการตางๆ 

   2.  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  หมายถึง  ข้ันตอนตางๆ  ของบริการท่ีตอเนื่องกัน  

ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันสุดทายของงาน 

   3.  ปจจัยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  หมายถึง  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ  

โดยความพึงพอใจท่ีเกิดจากตัวแปรท้ัง  3  ตัวนี้  มีปฏิสัมพันธในเชิงภาพรวมและกอเปนรูปความรูสึก

สะทอนออกมา 

  ชนานุช วิชิตะกุล (2546 : 20 – 21)ไดเสนอแนวคิดวา  ปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของทําให

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 การใหบริการสาธารณะตอง

มีลักษณะมีจํานวนการใหบริการ และสถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at the 

geographical) ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมความหมายเลย ถามีจํานวนการใหบริการท่ีไม

เพียงพอและสถานท่ีใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ 

   4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous service) หมายถึง การใหบริการ

สาธารณะท่ีเปนไปอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของ

หนวยงานท่ีใหบริการวา จะใหหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได 

   5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive service) หมายถึง การใหบริการ

สาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน  
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   

 กิตติธัช อ่ิมวัฒนกุล (2553) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการดาน

โครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ทําการสํารวจ

กลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 440 คน ผลจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัด

นครราชสีมาโดยภาพรวม อยูในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมี

ความพึงพอใจตอการใหบริการดานถนนอยูในระดับมาก  สวนดานไฟฟาแสงสวางอยูในระดับมากและ

ดานประปาอยูในระดับ ปานกลาง เชนกัน ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริการดานโครงสราง

พ้ืนฐานจําแนกเปนรายตําบลในเขตอําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบวา ความพึงพอใจตอการ

บริการดานโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล ภาพรวมอยูในระดับมาก มีจํานวน 4 ตําบล 

คือ ตําบลคางพลู ตําบลบานวังตําบลโนนไทย ตําบลสําโรง และความพึงพอใจตอการบริการดาน

โครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  มีจํานวน 5 ตําบล 

คือ ตําบลกําปง  ตําบลดานจาก  ตําบลถนนโพธิ์  ตําบลมะคา  ตําบลสายออ  ความพึงพอใจของ

ประชาชนของทุกตําบลตอโครงสรางพ้ืนฐานรายดานพบวาดานถนนสวนใหญอยูในระดับมากมีจํานวน 4 

ตําบล คือ ตําบลคางพลู ตําบลบานวัง ตําบลโนนไทย ตําบลสําโรง ระดับปานกลางมีจํานวน 5 ตําบล คือ 

ตําบลกําปงตําบลดานจาก ตําบลถนนโพธิ์ ตําบลมะคา ตําบลสายออ สําหรับดานไฟฟาแสงสวางสวนใหญ

อยูในระดับมากมีจํานวน 4 ตําบล คือ ตําบลคางพลู ตําบลบานวัง ตําบลโนนไทย ตําบลสําโรง ระดับปาน

กลางมีจํานวน 5 ตําบล คือ ตําบลกําปง ตําบลดานจาก ตําบลถนนโพธิ์ ตําบลมะคา ตําบลสายออ และ

ดานประปาสวนใหญอยูในระดับมากมีจํานวน 5 ตําบล คือ ตําบลคางพลู ตําบลบานวังตําบลโนนไทย 

ตําบลสายออ ตําบลสําโรง ระดับปานกลางมีจํานวน 4 ตําบล คือ ตําบลกําปง ตําบลดานจาก ตําบลถนน

โพธิ ์ตําบลมะคา 

 สุกัญญา มีแกว (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลเขตอําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลเขตอําเภอทาชนะจังหวัดสุราษฎรธาน ี

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบล เขตอําเภอ

ทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 

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

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน ใชบริการดานสํานักงานสาธารณสุข และตําบลท่ีใชบริการคือ ตําบล

ประสงค ความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวนตําบลเขตอําเภอทาชนะ 
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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 องคการ

บริหารสวนตําบลสําโรง อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลพบวา  

1) กลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายไดในภาพรวมและรายดานไม

แตกตางกัน 2) กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายได ในภาพรวม 

ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความม่ันใจ แกผูรับบริการ ดาน

ความเปนมืออาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในดานการติดตอสื่อสารแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และดานความเชื่อถือไววางใจไดไมแตกตางกัน 3) กลุมตัวอยางท่ีมี

อาชีพตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายไดในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน                 

4) กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายไดในภาพรวมและ

รายดานไมแตกตางกัน 5) กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บ

รายได ดานการติดตอสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนภาพรวมและดานอ่ืนๆ 

ไมแตกตางกัน 
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วิวิธีดําเนินการธีดําเนินการ  

บทท่ี บทท่ี 33  
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วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
  

 การสํารวจในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  รวมท้ังสํารวจสภาพปญหา  

อุปสรรคและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผูรับบริการใน 5 ดาน  คือ ดานกระบวนการข้ันตอน

การใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ

ดานคุณภาพการใหบริการ  ซ่ึงมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 

3.1 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางของประชาชนผูมารับ

บริการท่ีไดรับแบบสอบถามท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง เพ่ือศึกษาระดับความพึง

พอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา 
 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรเปาหมายสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)  คือ ประชาชนท่ี

อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 2,607 คน 

จาก 8 หมูบาน ซ่ึงประกอบดวย  หมู 1 บานตะคลองแลง  หมู 2 บานขอนสะตือ หมู 3 บานโคงยาง หมู 

4 บานคลองพุดซา  หมู 5 บานเกาะ  หมู 6 บานขอนไทร  หมู 7 บานเหมืองลี่  หมู 8 บานกุดโคลน   
 

3.3 ขนาดของกลุมตัวอยางประชาชน 

 เนื่องจากประชากรท่ีศึกษามีจํานวนมาก  ดังนั้น  คณะผูสํารวจจึงใชวิธีการคํานวณขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane.1973 : 125)โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนรอยละ 

0.05  ตามสูตร 

สูตร     n      =    N 

                 1+N (e)2 

  n    = จํานวนกลุมตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N   = จํานวนประชากรหรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด 

  e    = คาความคลาดเคลื่อน (sampling error)   
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แทนคาในสูตร             2,607 

         1+  2,607 (0.05)2 
 

                      2,607 

                     7.52     
     

=       346.79  ≅   347 
 

 อยางไรก็ตาม  เพ่ือใหผลการศึกษาท่ีไดรับจากกลุมตัวอยางท่ีสุมมาสามารถใชอธิบาย        

กลุมประชากรเปาหมายไดอยางถูกตอง และเพ่ือเปนการเพ่ิมความเท่ียงตรงของขอสรุปท่ีจะไดรับ              

จากตัวอยาง  จึงจําเปนท่ีจะตองมีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปนเพ่ือจะไดเปนการกระจาย

กลุมตัวอยางใหครอบคลุมท่ัวท้ังเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง และไมใหมีการกระจุกตัว

อยูในเขตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งมากเกินไป 
 

3.4  วิธีการสุมตัวอยาง 

 การสุมตัวอยางในการศึกษานี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Stratified Random Sapling) 

โดยแบงประชากรออกเปนพ้ืนท่ีตางๆ โดยในแตละหมูบานจะสุมตัวอยางประชาชนอยางเปนสัดสวน 

(Proportional  Random  Sampling)  เพ่ือใหไดจํานวนกลุมตัวอยางครอบคลุมทุกหมูบาน รวมเปน 

347 คน  ดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามหมูบาน 
 

ลําดับ หมูบาน ประชากร (คน) สัดสวน กลุมตัวอยาง (คน) 

1 หมู 1 บานตะคลองแลง 638 24.47 85 

2 หมู 2 บานขอนสะตือ 266 10.20 35 

3 หมู 3 บานโคงยาง 279 10.70 37 

4 หมู 4 บานคลองพุดซา 394 15.11 52 

5 หมู 5 บานเกาะ 139 5.33 19 

6 หมู 6 บานขอนไทร 273 10.47 36 

7 หมู 7 บานเหมืองลี ่ 199 7.63 27 

8 หมู 8 บานกุดโคลน 419 16.07 56 

รวม 2,607 100.00 347 

= 
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 หลังจากทําการกําหนดขนาดตัวอยางของแตละเขตพ้ืนท่ีไดแลว  ในการเก็บรวบรวมขอมูล  

จะสุมประชากรในแตละเขตพ้ืนท่ีโดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ท้ังนี้เพราะ

ประชากรมีจํานวนมากและมีเขตพ้ืนท่ีกวาง 
 

3.5  เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5.1 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

   (1)   การสรางเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช ในการรวบรวมครั้ งนี้  คณะผูสํารวจใช

แบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นํามาสรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมกับวัตถุประสงค โดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน คือ 

    ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปดและปลายปด 

    ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการจําแนกตาม  

สวนงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert  Scale)  และขอเสนอแนะเก่ียวกับ

จุดเดนท่ีประทับใจและสิ่งท่ีควรปรับปรุง เปนคําถามปลายเปด จําแนกตามหนวยงานตางๆ ขององคการ

บริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  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) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการตอบ

แบบสอบถามโดยการใชวิธีการสัมภาษณตามแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึน จํานวนท้ังสิ้น 347 คน          

เพ่ือใหผลการศึกษามีความเท่ียงตรงในการสรุปผล ทีมผูสํารวจจะเดินแจกแบบสอบถามและรอเก็บคืน 

ถาผูตอบไมเขาใจหรืออานหนังสือไมออก หรืออานลําบาก ผูสํารวจก็จะอานใหฟง และกากบาท

เครื่องหมายในแบบสอบถาม ผูสํารวจจะเก็บขอมูลโดยการเขาพบตามบาน หรือท่ีสาธารณะ จนได

ตัวอยางครบตามกลุมตัวอยาง 
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  (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากเอกสาร ขอมูล

ทางสถิติท่ีรวบรวมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา และองคการบริหารสวนตําบล

โคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการดําเนินการดังนี้ 

  1. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงวิเคราะห

หาคาสถิติพ้ืนฐาน โดยการคํานวณหาอัตราสวนรอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) 

คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัด

คาเฉลี่ยและการกระจายของขอมูล และนําเสนอในรูปตาราง พรอมกับการพรรณนาประกอบ               

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล     

โคงยาง แลวแปลความหมายโดยใชเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100-103) 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  แปลความหมายวา มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  แปลความหมายวา มาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  แปลความหมายวา ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  แปลความหมายวา นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  แปลความหมายวา นอยท่ีสุด 

  2. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลโคงยางนั้น คณะผูสํารวจไดกําหนดเกณฑในการคํานวณคาคะแนนรอยละ โดยคิดจาก

คาคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการใหบริการท่ีไดจากกลุมตัวอยางประชาชนในแตละดาน                

และนําคาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมาเทียบหาคารอยละจากคะแนนเต็มของแตละดานเพ่ือจัดระดับของ               

ความพึงพอใจได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  3.2   แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คะแนน 

มากกวา 4.75 มากกวารอยละ  95 ข้ึนไป 10 

ไมเกิน 4.75 ไมเกินรอยละ  95 9 

ไมเกิน 4.50 ไมเกินรอยละ  90 8 

ไมเกิน 4.25 ไมเกินรอยละ  85 7 

ไมเกิน 4.00 ไมเกินรอยละ  80 6 
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คะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คะแนน 

ไมเกิน 3.75 ไมเกินรอยละ  75 5 

ไมเกิน 3.50 ไมเกินรอยละ  70 4 

ไมเกิน 3.25 ไมเกินรอยละ  65 3 

ไมเกิน 3.00 ไมเกินรอยละ  60 2 

ไมเกิน 2.75 ไมเกินรอยละ  55 1 

ต่ํากวา 2.50 นอยกวารอยละ  50 0 

 

  สําหรับขอมูลท่ีไดจากคําถามปลายเปดไดทําการรวบรวมขอมูลท้ังหมด และดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลดวยการจัดจําแนกประเภทขอความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันใหอยูใน

รูปแบบเดียวกัน จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลและนําเสนอในรูปของความเรียง 
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ผลการศึกษาผลการศึกษา  
  

 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ

เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 

  X   แทน  คะแนนเฉล่ีย  (Mean) 
  S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ซึ่งผลการศึกษาคร้ังน้ี  คณะผู้สํารวจได้ดําเนินการวิเคราะห์ตามข้ันตอนต่างๆ โดยรายงานผล
การศึกษาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับดังน้ี 
  4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 
  4.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมาของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
  4.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร             
ส่วนตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
  4.4 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
  4.5  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 
 4.1.1 เพศ 
 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 347  คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.96  
เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ  38.04  รายละเอียดแสดงดังแผนภาพ 

 
แผนภาพที่ 4.1   แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

 4.1.2 ระดับอายุ 
  ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 347 คน  พบว่า ส่วนใหญ่ในการให้ข้อมูล 
ร้อยละ  41.79  มีอายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี  รองลงมามีอายุ 50 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 28.82               
มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.87  มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 11.53          
รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

 
 อายุระหวา่ง 20 - 30 ป ี อายุระหวา่ง 31 - 40 ป ี อายุระหวา่ง 41 - 50 ป ี อายุ 50 ปีข้ึนไป 

 จํานวน 40 62 145 100 

 ร้อยละ 11.53 17.87 41.79 28.82 

แผนภูมิที ่ 4.1  แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับอายุ 

หญิง 215 คน 
61.96 % 

ชาย 132 คน 
38.04 % 

40 

11.53% 

62 

41.79% 

100 

145 

28.82% 
17.87 % 
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4.1.3 ระดับการศึกษา 

  ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 347 คน  พบว่า  ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.82         
สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  รองลงมาสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา  คิดเป็นร้อยละ 
27.09 สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 12.39  สําเร็จการศึกษาในระดับ       
ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 23.92 และสําเร็จการศึกษาในระดับตํ่ากว่าประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
7.78  ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังแผนภาพ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

อนุปริญญา 94 คน 
27.09 % 

ประถมศึกษา 43 คน 
12.39 % 

มัธยมศึกษา 100 คน 
28.82 % 

ตํ่ากว่าประถมศึกษา 27 คน 
7.78 % 

ปริญญาตร ี83 คน 
23.92 % 
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 4.1.4 อาชีพ 
  ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน  347 คน  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.95 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย  คิดเป็นร้อยละ 19.60  ประกอบอาชีพ

รับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  18.73  เป็นนักเรียน  คิดเป็นร้อยละ  12.10  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 11.53  และร้อยละ 10.09  ประกอบอาชีพรับราชการพนักงานของรัฐ  รายละเอียด
แสดงดังแผนภูมิ 
 

 

 เกษตรกรรม รับจ้าง พนักงานบริษัท ค้าขาย นักเรียน 
รับราชการ 

พนักงานของรัฐ 

 จํานวน 97 65 40 68 42 35 

 ร้อยละ 27.95 18.73 11.53 19.60 12.10 10.09 

แผนภูมิที่  4.2  แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

 

 

 

 

68 

42 

12.10 % 10.09 % 

35 

19.60 % 

11.53 % 

27.95 % 

18.73 % 

40 

65 

97 
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4.1.5 ระดับรายได้ 
 

 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน  347 คน  พบว่า  ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.58 มีรายได้
อยู่ระหว่าง 6,001–8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001- 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.38  
มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001- 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.19  และร้อยละ 15.85 มีรายได้อยู่ระหว่าง 
2,001 – 4,000  บาท ตามลําดับ  รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 
 

 
 

 

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

 จํานวน 55 95 120 77 

 ร้อยละ 15.85 27.38 34.58 22.19 

แผนภูมิที ่ 4.3  แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   จําแนกตามระดับรายได้ 

 
 

 
 
 
 
 

55 

95 

120 

77 

22.19 % 

34.58 % 
27.38 % 

15.85 % 
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4.2 การติดต่อขอรบับริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
 4.2.1 จํานวนคร้ังทีม่าติดต่อขอรบับริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน  347  คน  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.23 
มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 1 -  2 ครั้งใน  1 รอบปี รองลงมาเคยมา
ติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  3 - 4 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ 29.39  
มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  5 -  6 ครั้งใน  1 รอบปี  คิดเป็นร้อยละ  
15.56  และร้อยละ 11.82 เคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  7 - 8  คร้ัง
ใน  1  รอบปี   รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ  

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

 จํานวน 150 102 54 41 

     ร้อยละ 43.23 29.39 15.56 11.82 

แผนภูมิที ่ 4.4  แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนคร้ัง            
  ที่มาติดต่อขอรับบริการ  

 

 

102 

29.39% 

150 

43.23% 
54 

15.56% 

41 

11.82 % 
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4.2.2   ส่วนงานท่ีกลุม่ตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 

  ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน  347  คน  พบว่า  ส่วนใหญ่ร้อยละ 23.05   
มาติดต่อขอรับบริการกองคลัง   รองลงมาติดต่อขอรับบริการกองส่งเสริมการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 22.48 
มาติดต่อขอรับบริการสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  คิดเป็นร้อยละ 20.17 มาติดต่อขอรับบริการ

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ 18.73  และมาติดต่อขอรับบริการกองช่าง  คิดเป็น

ร้อยละ  15.56 ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 
 

 

 
สํานักปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
กองคลัง กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
กองส่งเสริม

การเกษตร 

 จํานวน 70 80 54 65 78 

     ร้อยละ 20.17 23.05 15.56 18.73 22.48 

แผนภูมิที ่ 4.5 แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามส่วนงานที่มา

ติดต่อขอรับบริการ 
 

 
 
 
 
 
 

80 

65 
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70 

18.73 % 
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54 
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4.2.3 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน  347  คน  พบว่า  ส่วนใหญ่รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารจากการบอกเล่าจากผู้นําชุมชน  รองลงมารับทราบข้อมูลข่าวสารจากการติดประกาศ

ต่างๆ และเสียงตามสาย ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 
 

ตารางที่ 4.1  แสดงจํานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามช่องทาง     
    การรับข้อมลูข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
 

ช่องทางการรบัทราบข้อมูลข่าวสาร จํานวน ร้อยละ 

ติดประกาศต่างๆ 178 29.76 
การบอกเล่าจากผู้นําชุมชน 268 44.82 
เสียงตามสาย 152 25.42 
รวม 598 100.00 

หมายเหตุ : ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา หน้า 62 
 

 4.2.4  งานท่ีได้ดําเนนิการและได้รับการพฒันาครอบคลมุภารกิจหลักในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลโคง้ยางที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 
  ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานที่ได้ดําเนินการและได้รับ

การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 21.61 มาติดต่อขอรับบริการงานบริการด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ  รองลงมาติดต่อขอรับบริการงานบริการด้านการจัดเก็บภาษี  คิดเป็น

ร้อยละ 21.04 มาติดต่อขอรับบริการงานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 19.60 มาติดต่อ
ขอรับบริการงานบริการด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า  คิดเป็นร้อยละ 19.31 และมาติดต่อขอรับ
บริการงานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ 18.44  รายละเอียดแสดงดัง
แผนภูมิ   
 

 

 
งานบริการด้าน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

งานบริการด้าน

การจัดเก็บภาษี 
งานบริการด้าน 
การบํารุงรักษา

ทางระบายน้ํา 

งานบริการด้าน

ส่งเสริมศาสนา

และวัฒนธรรม 

งานบริการด้าน

ส่งเสริมการเกษตร 

 จํานวน 75 73 67 64 68 

     ร้อยละ 21.61 21.04 19.31 18.44 19.60 

แผนภูมิที ่ 4.6  แสดงกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามจํานวนที่มาติดต่อขอรับบริการ  งานที่ได้ดําเนินการ

และได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

19.60 % 
18.44 % 

64 

19.31 % 

67 

21.04 % 

73 

21.61 % 

75 

68 
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4.3 ความพึงพอใจของผู้รบับรกิารท่ีมีต่อคุณภาพการให้บรกิารองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
 

 4.3.1 ความพึงพอใจของผู้รบับรกิารท่ีมีต่อคุณภาพการให้บรกิารขององค์การบริหาร 
   ส่วนตําบลโค้งยาง  จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

ตารางที่ 4.2   แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ 
 การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.79 0.64 95.84 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.79 0.66 95.81 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 0.66 96.01 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.79 0.63 95.86 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.80 0.64 95.91 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  

คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.81  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  
96.12  รองลงมา คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  ระดับความพึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ  96.01  ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
95.86  ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.79  ระดับความพึงพอใจคิดเป็น 
ร้อยละ  95.84 และด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  ระดับความพึงพอใจคิดเป็น 
ร้อยละ  95.81  ตามลําดับ 
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 4.3.2   ความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารท่ีมีต่อคุณภาพการให้บรกิารจําแนกตามส่วนงาน 
4.3.2.1 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  

ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 

จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
  

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.81 0.75 96.13 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.78 0.84 95.60 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.80 0.79 96.00 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.79 0.86 95.82 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.78 0.83 95.51 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.79 0.82 95.83 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ภาพรวมของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ในระดับ               
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด  3  
อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.81  รองลงมาคือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79  คือ ด้านสิ่งอํานวย        
ความสะดวก ตามลําดับ 
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4.3.2.2 กองคลัง  

ตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองคลัง  จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

 คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.79 0.70 95.89 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.67 96.15 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 0.67 96.11 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.75 0.75 95.08 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.78 0.68 95.52 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.79 0.70 95.72 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางภาพรวมของกองคลัง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  

3  อันดับแรก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.81 คือ 1) ด้านช่องทางการให้บริการและ 2)  ด้านเจ้าหน้าที่

ผู้ให้บริการ  รองลงมา คือ  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และด้าน
คุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.78 ตามลําดับ 
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4.3.2.3 กองช่าง  

ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองช่าง  จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.80 0.59 96.00 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.78 0.63 95.64 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 0.66 96.21 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.79 0.41 95.85 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.76 0.52 95.18 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.79 0.54 95.83 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางภาพรวมของกองช่าง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด 3  

อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.81 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.79 
ตามลําดับ 
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4.3.2.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จําแนกเป็นรายด้าน 

และภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.81 0.48 96.16 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.79 0.61 95.89 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.78 0.56 95.62 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 0.70 96.06 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 0.55 96.27 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.80 0.59 95.97 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตําบลโค้งยาง ภาพรวมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ“มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด  3  

อันดับแรก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.81 คือ 1) ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ และ 2)  ด้าน
คุณภาพการให้บริการ  รองลงมา คือ  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และด้าน
ช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.79 ตามลําดับ 
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4.3.2.5 กองส่งเสริมการเกษตร  

ตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองส่งเสริมการเกษตร  จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.78 0.44 95.69 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.48 96.15 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.80 0.40 95.97 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.82 0.57 96.36 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 0.47 96.27 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.80 0.47 96.09 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตําบลโค้งยาง ภาพรวมกองส่งเสริมการเกษตร อยู่ในระดับ“มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด    

3  อันดับแรก  คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมามีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.81 คือ 1) ด้านคุณภาพการให้บริการ และ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.80 คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามลําดับ 
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 4.3.3   ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร                
ส่วนตําบลโค้งยาง ที่ได้ดําเนินการและได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล จําแนกตามงาน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ได้ดําเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักด้านในการ

บริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางที่สําคัญได้แก่ 
  1)  งานบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
  2)  งานบริการด้านการจัดเก็บภาษี  
  3)  งานบริการด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
  4)  งานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
  5)  งานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร    
  โดยผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ดังน้ี 
  1)  งานบริการด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ตารางที่ 4.8  แสดงค่าเฉล่ีย  ระดับความพึงพอใจและระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ 
         งานบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลโค้งยาง จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
   

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.78 0.77 95.53 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.76 0.71 95.26 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.66 96.63 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.77 0.81 95.39 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.75 0.76 95.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.78 0.74 95.56 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ                 
งานบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางภาพ

รวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด  

3  อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือด้าน

กระบวนการข้ันตอนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.78 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.77 ตามลําดับ 
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  2)  งานบริการด้านการจัดเก็บภาษี 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉล่ีย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ 
  งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  

จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.78 0.69 95.59 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.77 0.75 95.47 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.80 0.74 96.09 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.78 0.85 95.51 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 0.80 95.96 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.79 0.76 95.76 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ          

งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด  

3  อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.80 รองลงมามีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.78 คือ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวก  และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.77 คือ ด้านช่องทางการให้บริการ  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา หน้า 71 
 

3)  งานบริการด้านการบํารงุรักษาทางระบายน้าํ 
ตารางที่ 4.10  แสดงค่าเฉล่ีย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ 
   งานบริการด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้าขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  

 จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.78 0.63 95.59 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 0.60 96.00 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.79 0.56 95.90 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.82 0.61 96.49 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 0.58 96.15 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.80 0.59 95.95 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ            

งานบริการด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้าขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางภาพรวมอยู่ในระดับ

“มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด  

3  อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมา คือ                     
ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80  ตามลําดับ 
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4)  งานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉล่ีย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ 
   งานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  

 จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.83 0.59 96.58 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.68 96.28 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.64 96.41 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.86 0.46 97.12 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.83 0.50 96.67 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.57 96.49 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานบริการ

ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ภาพรวมอยู่ในระดับ   
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด   
3 อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมามีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ  4.83 คือ  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและด้านคุณภาพการให้บริการและ           
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82  ตามลําดับ 
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5)  งานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร 

ตารางที่ 4.12  แสดงค่าเฉล่ีย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ

    งานบริการด้านส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
  จําแนกภาพรวมและรายด้าน 

 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.76 0.74 95.25 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.78 0.63 95.69 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 0.61 96.21 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.82 0.55 96.37 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 0.60 96.03 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.80 0.63 95.91 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานบริการ

ด้านส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด  

3  อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมา คือ               
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81  และด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.80  ตามลําดับ 
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 4.3.4   ความพึงพอใจของผูร้ับบรกิารท่ีมีต่อคุณภาพการให้บรกิารขององค์การบริหาร                
ส่วนตําบลโค้งยาง จําแนกเป็นรายข้อในแต่ละส่วนงาน 

4.3.4.1 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  

ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  

จําแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 
  

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลําดับก่อน - หลัง 4.78 0.93 95.51 มากที่สุด 
2. มีการแนะนําขั้นตอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสม

ไม่ยุ่งยาก ซับซอ้น 
4.96 0.42 99.10 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.66 1.02 93.26 มากที่สุด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม 4.93 0.47 98.65 มากที่สุด 
5. แบบฟอร์มและคําร้องต่างๆมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.66 1.02 93.26 มากที่สุด 
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/คําร้องต่างๆ ชัดเจน 4.75 0.73 95.06 มากที่สุด 
7. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.93 0.47 98.65 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมของสํานักปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบล 

4.78 0.93 95.51 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 4.66 1.02 93.26 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.92 0.53 98.43 มากที่สุด 
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น  
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับ
ความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

4.73 1.01 94.61 มากที่สุด 

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ในการให้บริการ 
 

4.78 0.93 95.51 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและ 
รับแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 

4.66 1.02 93.26 มากที่สุด 

6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.93 0.47 98.65 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของสํานักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

4.78 0.93 95.51 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที ่/ บุคลากรผูใ้ห้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา การตอบข้อซักถามปัญหา

ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 
4.88 0.56 97.53 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.66 1.02 93.26 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.84 0.74 96.85 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.78 0.93 95.51 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ

ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4.73 1.01 94.61 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ

บริการ 
4.75 0.73 95.06 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความสําคัญกับประชาชน

ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
4.66 1.02 93.26 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบนไมห่าประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.92 0.53 98.43 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย

โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
4.87 0.73 97.30 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/ 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของสํานักปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบล 
 

4.91 0.60 98.20 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการต้ังอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.89 0.55 97.75 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที ่ 
การให้บริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ 

4.80 0.84 95.96 มากที่สุด 

3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
4.83 0.79 96.63 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ 
อย่างเหมาะสมเก่ียวกับ     

4.1 ที่น่ังพักรอรับบริการที่เพียงพอและสะดวกสบาย 4.78 0.93 95.51 มากที่สุด 
4.2 มีนํ้าด่ืม หรือ เครื่องด่ืมบริการประชาชน 

ที่มารับบริการ  
4.73 1.01 94.61 มากที่สุด 

4.3 มีสื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ 
เช่น หนังสืออ่านเล่น หรือ หนังสือพิมพ์ หรือ โทรทัศน์ 

4.80 0.84 95.96 มากที่สุด 

4.4 ห้องนํ้า 4.66 1.02 93.26 มากที่สุด 
5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง 
ได้สะดวก 

4.76 0.89 95.28 มากที่สุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ ข้อมูล
สารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ 
มีความเพียงพอ 

4.83 0.79 96.63 มากที่สุด 

7. สถานทีจ่อดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบาย 
และเพียงพอ 

4.78 0.93 95.51 มากที่สุด 

8. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.73 1.01 94.61 มากที่สุด 

9. มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4.87 0.73 97.30 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวกโดยรวมของสํานักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 
 

4.83 0.79 96.63 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านคณุภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.78 0.78 95.51 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องของงานท่ีให้บริการ 4.73 0.86 94.61 มากที่สุด 
3. ความรวดเร็วของการให้บริการ 4.89 0.55 97.75 มากที่สุด 
4. ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ 4.78 0.93 95.51 มากที่สุด 
5. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.83 0.79 96.63 มากที่สุด 
6. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.76 0.89 95.28 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการโดยรวมของสํานักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล 

4.66 1.02 93.26 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของสาํนักปลัดองคก์ารบริหาร
ส่วนตําบล 

4.79 0.82 95.83 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ภาพรวมของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล อยู่ในระดับ             
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ  โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด        
3 อันดับแรก คือ มีการแนะนําขั้นตอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน  โดยมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากับ 4.96  รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93  คือ 1) มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม          
2) มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ  3) การออกหน่วยเคลื่อนที่ และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.92  
คือ 1) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ และ           
2) การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ ตามลําดับ 
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4.3.4.2 กองคลัง  

ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
   คุณภาพการให้บริการของกองคลัง  จําแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 
  

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ/ขัน้ตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลําดับก่อน - หลัง 4.84 0.66 96.78 มากที่สุด 
2. มีการแนะนําขั้นตอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสม

ไม่ยุ่งยาก ซับซอ้น 
4.91 0.50 98.16 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.76 0.73 95.17 มากที่สุด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.90 0.48 97.93 มากที่สุด 

5. แบบฟอร์มและคําร้องต่างๆ มคีวามชัดเจนเข้าใจง่าย 4.75 0.82 94.94 มากที่สุด 
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/คําร้องต่างๆชัดเจน 4.75 0.80 94.94 มากที่สุด 
7. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.72 0.83 94.48 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการบริการโดยรวมของกองคลัง   

4.74 0.81 94.71 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 4.83 0.61 96.55 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.85 0.66 97.01 มากที่สุด 
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น  
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับ 
ความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

4.83 0.65 96.55 มากที่สุด 

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ในการให้บริการ 

4.70 0.84 94.02 มากที่สุด 

5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและ 
รับแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 

4.83 0.53 96.55 มากที่สุด 

6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.85 0.58 97.01 มากที่สุด 
7. ระบบโทรศัพท ์ 4.82 0.71 96.32 มากที่สุด 
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8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของกองคลัง 

4.76 0.78 95.17 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที ่/ บุคลากรผูใ้ห้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา การตอบข้อซักถามปัญหา

ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 
4.68 0.88 93.56 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.79 0.65 95.86 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.82 0.60 96.32 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ  กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.92 0.53 98.39 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะ

ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4.77 0.71 95.40 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มคีวามเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ

บริการ 
4.87 0.68 97.47 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความสําคัญกับประชาชน

ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
4.89 0.54 97.70 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบนไมห่าประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ 

4.77 0.82 95.40 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.83 0.55 96.55 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของกองคลัง 

4.72 0.71 94.48 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการต้ังอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ 
การเดินทางไปรับบริการ 

4.69 0.81 93.79 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที ่
การให้บริการเห็นง่าย 

4.78 0.67 95.63 มากที่สุด 

3. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.85 0.62 97.01 มากที่สุด 
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4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ 
   4.1  ที่น่ังพักรอรับบริการ 4.86 0.57 97.24 มากที่สุด 
   4.2  บริการน้ําด่ืม 4.97 0.32 99.31 มากที่สุด 
   4.3  หนังสือพิมพ์ 4.62 0.98 92.41 มากที่สุด 
   4.4  ห้องนํ้า 4.72 0.84 94.48 มากที่สุด 
5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ ข้อมูล
สารสนเทศ 

4.71 0.83 94.25 มากที่สุด 

6. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.64 0.94 92.87 มากที่สุด 
7. มีการจัดเคร่ืองถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานท่ี

ให้บริการ 
4.68 0.91 93.56 มากที่สุด 

8. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.71 0.86 94.25 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวกโดยรวมของกองคลัง 
4.80 0.61 96.09 มากที่สุด 

ด้านคณุภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.84 0.43 96.78 มากที่สุด 
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.76 0.70 95.17 มากที่สุด 
3. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.79 0.67 95.86 มากที่สุด 
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.78 0.65 95.63 มากที่สุด 
5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 4.75 0.80 94.94 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการโดยรวมของกองคลัง 

4.74 0.81 94.71 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของกองคลัง   4.79 0.70 95.72 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ภาพรวมของกองคลัง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด        
3 อันดับแรก คือ มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการน้ําด่ืม โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.97 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย                
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และ มีการแนะนําขั้นตอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน                
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.91  ตามลําดับ 

 
4.3.4.3 กองช่าง  

ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองช่าง  จาํแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
  

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบ้ริการ     
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ ้อน  
มีความคล ่องตัว 

4.85 0.36 97.09 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.80 0.65 96.00 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนําขั้นตอน 
การให้บริการ 

4.80 0.65 96.00 มากที่สุด 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ 
เท่าเทียมกัน 

4.87 0.34 97.45 มากที่สุด 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.82 0.58 96.36 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาการให้บริการมคีวามเหมาะสมตรงต่อ

ความต้องการของผู้รับบริการ 
4.78 0.74 95.64 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมของกองช่าง 

4.67 0.84 93.45 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 4.78 0.69 95.64 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.85 0.62 97.09 มากที่สุด 
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับ
ความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

4.78 0.66 95.64 มากที่สุด 
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4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ในการให้บริการ 

4.75 0.82 94.91 มากที่สุด 

5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและ 
รับแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 

4.91 0.48 98.18 มากที่สุด 

6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.75 0.75 94.91 มากที่สุด 
7. ระบบโทรศัพท ์ 4.73 0.45 94.55 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของกองช่าง 

4.71 0.53 94.18 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที ่/ บุคลากรผูใ้ห้บริการ     
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทเจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการ 4.80 0.70 96.00 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะ

ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4.82 0.64 96.36 มากที่สุด 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.80 0.73 96.00 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มคีวามรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบคําถามช้ีแจงข้อสงสัย ให้คําแนะนํา  
ช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.93 0.38 98.55 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 

4.80 0.65 96.00 มากที่สุด 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ 

4.76 0.72 95.27 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของกองช่าง 

4.76 0.77 95.27 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการต้ังอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.84 0.37 96.73 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที ่ 
การให้บริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ 

4.85 0.36 97.09 มากที่สุด 
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3. อาคารและสถานที่ให้บริการมีความสะอาด 
สะดวกสบายและสวยงาม  

4.80 0.40 96.00 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ 
   4.1  ที่น่ังพักรอรับบริการที่เพียงพอและสะดวก 
สบาย 

4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 

   4.2  มีนํ้าด่ืม หรือ เครื่องด่ืมบริการประชาชน 
ที่มารับบริการ  

4.78 0.42 95.64 มากที่สุด 

   4.3  มีสื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ 
เช่น หนังสืออ่านเล่น หรือ หนังสือพิมพ์ หรือ 
โทรทัศน์ 

4.82 0.39 96.36 มากที่สุด 

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง

ได้สะดวก 
4.80 0.40 96.00 มากที่สุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ 
มีความเพียงพอ 

4.82 0.39 96.36 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและ

เพียงพอ 
4.73 0.45 94.55 มากที่สุด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.82 0.39 96.36 มากที่สุด 
9. มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 
10. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวกโดยรวมของกองช่าง 
4.76 0.43 95.27 มากที่สุด 

ด้านคณุภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.78 0.53 95.64 มากที่สุด 
2. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.69 0.60 93.82 มากที่สุด 
3. ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 4.76 0.54 95.27 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการโดยรวมของกองช่าง 

4.80 0.40 96.00 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของกองช่าง 4.79 0.54 95.83 มากที่สุด 
 



รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา หน้า 84 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางภาพรวมของกองช่าง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด               

3 อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบคําถามช้ีแจงข้อสงสัย 
ให้คําแนะนํา ช่วยแก้ปัญหาได้  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.93 รองลงมามีสื่อออนไลน์ให้บริการ          
ด้านข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คือ 
ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการเท่าเทียมกัน ตามลําดับ 

 
4.3.4.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องาน 
   คุณภาพการให้บริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบ้ริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลําดับก่อน -หลัง 4.81 0.49 96.16 มากที่สุด 
2. มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ 
มีความคล่องตัว 

4.85 0.46 96.99 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.88 0.44 97.53 มากที่สุด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม 4.79 0.41 95.89 มากที่สุด 
5. แบบฟอร์มคําร้องต่างๆมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.75 0.60 95.07 มากที่สุด 
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/คําร้องต่างๆชัดเจน 4.79 0.41 95.89 มากที่สุด 
7. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการเท่า

เทียมกัน 
4.78 0.51 95.62 มากที่สุด 

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการบริการโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

4.81 0.57 96.16 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 4.68 0.78 93.70 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.71 0.82 94.25 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับ
ความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

4.84 0.50 96.71 มากที่สุด 

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ในการให้บริการ 

4.79 0.58 95.89 มากที่สุด 

5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรับ

แจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 
4.90 0.41 98.08 มากที่สุด 

6. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.84 0.55 96.71 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที ่/ บุคลากรผูใ้ห้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา การตอบข้อซักถามปัญหา

ข้อสงสัยอธิบายได้ชัดเจน 
4.93 0.25 98.63 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.84 0.55 96.71 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.59 0.83 91.78 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย 4.68 0.66 93.70 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะ

ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4.89 0.36 97.81 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มคีวามเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ

บริการ 
4.78 0.56 95.62 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความสําคัญกับประชาชน

ที่มารับบริการเท่าเทียมกัน 
4.81 0.59 96.16 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ  

4.74 0.60 94.79 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 
 

4.82 0.54 96.44 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.73 0.63 94.52 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการต้ังอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.86 0.58 97.26 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที ่
การให้บริการเห็นง่าย 

4.84 0.62 96.71 มากที่สุด 

3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
4.85 0.64 96.99 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ  
อย่างเหมาะสมเก่ียวกับ 
     4.1  ที่น่ังพักรอรับบริการ 4.86 0.58 97.26 มากที่สุด 

4.2  บริการนํ้าด่ืม 4.79 0.76 95.89 มากที่สุด 
4.3  หนังสือพิมพ์ 4.75 0.94 95.07 มากที่สุด 

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

4.70 0.95 93.97 มากที่สุด 

6. สถานทีจ่อดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.79 0.76 95.89 มากที่สุด 
7. มีการจัดเคร่ืองถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่

ให้บริการ 
4.73 0.73 94.52 มากที่สุด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ์ /คู่มือเอกสารให้ความรู้ 4.81 0.72 96.16 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านอํานวย 
ความสะดวกโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.85 0.36 96.99 มากที่สุด 

ด้านคณุภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.77 0.72 95.34 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องของงานท่ีให้บริการ 4.95 0.47 98.90 มากที่สุด 
3. ความรวดเร็วของการให้บริการ 4.92 0.49 98.36 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

4. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.58 0.71 91.51 มากที่สุด 
5. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การบริการโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.86 0.35 97.26 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

4.80 0.59 95.97 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางภาพรวมของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อยู่ในระดับ  
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด     
3 อันดับแรก  คือ ความถูกต้องของงานท่ีให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.95 รองลงมาคือ
เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา การตอบข้อซักถามปัญหาข้อสงสัยอธิบายได้ชัดเจน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.93 และ
ความรวดเร็วของการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.92  ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา หน้า 88 
 

4.3.4.5 กองส่งเสริมการเกษตร  

ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องาน 
   คุณภาพการให้บริการกองส่งเสริมการเกษตร จําแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบ้ริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลําดับก่อน -หลัง 4.82 0.50 96.31 มากที่สุด 
2. มีการแนะนําขั้นตอนที่หลากหลายมีความเหมาะสม

ไม่ยุ่งยาก ซับซอ้น 
4.78 0.41 95.69 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนํา
ขั้นตอนในการบริการ 

4.75 0.43 95.08 มากที่สุด 

4. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.75 0.43 95.08 มากที่สุด 
5. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรง 
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

4.75 0.43 95.08 มากที่สุด 

6. แบบฟอร์มคําร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 
7. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/คําร้องต่างๆชัดเจน 4.71 0.58 94.15 มากที่สุด 
8. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ 
เท่าเทียมกัน 

4.83 0.38 96.62 มากที่สุด 

9. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบ้ริการโดยรวมกองส่งเสริมการเกษตร 

4.82 0.43 96.31 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 4.89 0.31 97.85 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.78 0.52 95.69 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรอืการติด

ประกาศต่างๆ 
4.82 0.43 96.31 มากที่สุด 

4. เว็บไซต์ หรือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 
5. ระบบเสียงตามสาย 4.74 0.59 94.77 มากที่สุด 
6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.92 0.32 98.46 มากที่สุด 
7. ระบบโทรศัพท ์ 4.71 0.68 94.15 มากที่สุด 



รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา หน้า 89 
 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของกองส่งเสริมการเกษตร   

4.74 0.67 94.77 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที ่/ บุคลากรผูใ้ห้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา การตอบข้อซักถามปัญหา

ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 
4.72 0.45 94.46 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.91 0.29 98.15 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.77 0.42 95.38 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.80 0.40 96.00 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ

ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4.71 0.46 94.15 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ

บริการ 
4.82 0.39 96.31 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความสําคัญกับประชาชน

ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
4.88 0.33 97.54 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.75 0.43 95.08 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.82 0.39 96.31 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/  
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของกองส่งเสริมการเกษตร  

4.82 0.39 96.31 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการต้ังอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.72 0.76 94.46 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที ่ 
การให้บริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ 
 

4.88 0.48 97.54 มากที่สุด 
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3. อาคารและสถานที่ให้บริการมีความสะอาด 
สะดวกสบายและสวยงาม  

4.83 0.55 96.62 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ 
   4.1  ที่น่ังพักรอรับบริการที่เพียงพอและ

สะดวกสบาย 

4.83 0.55 96.62 มากที่สุด 

   4.2  มีนํ้าด่ืม หรือ เครื่องด่ืมบริการประชาชนที่มา

รับบริการ  
4.80 0.59 96.00 มากที่สุด 

   4.3  มสีื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ 
เช่น หนังสืออ่านเล่น หรือ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 

4.83 0.55 96.62 มากที่สุด 

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้

สะดวก 
4.83 0.55 96.62 มากที่สุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการ 
มีความเพียงพอ 

4.83 0.55 96.62 มากที่สุด 

7. สถานทีจ่อดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและ

เพียงพอ 
4.86 0.50 97.23 มากที่สุด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ์ / คูม่อืและเอกสารให้ความรู้ 4.86 0.50 97.23 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวกโดยรวมของกองส่งเสริมการเกษตร   
4.72 0.67 94.46 มากที่สุด 

ด้านคณุภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.77 0.63 95.38 มากที่สุด 
2. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.74 0.62 94.77 มากที่สุด 
3. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน ์ 4.72 0.45 94.46 มากที่สุด 
4. การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตร

อินทรีย์ 
4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 

5. การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการด้านการเกษตร 
ให้กับประชาชนในพ้ืนที ่
 

4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 
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6. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง

การเกษตร 
4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 

7. สนับสนุนศนูย์การเรียนรู้ชุมชนในการสง่เสริม

การเกษตรและแหล่งเรียนรูด้้านเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

4.88 0.33 97.54 มากที่สุด 

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการโดยรวมของกองส่งเสริมการเกษตร   

4.83 0.65 96.62 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของกองส่งเสริมการเกษตร   4.80 0.47 96.09 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางภาพรวมของกองส่งเสริมการเกษตร  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด        

3 อันดับแรก คือ การออกหน่วยเคลื่อนที่  โดยมีค่าเฉล่ียสงูสุดเท่ากับ 4.92 รองลงมาคือเจ้าหน้าที่

ให้บริการด้วยความเรียบร้อย  มีค่าเฉล่ียเทา่กับ 4.91 และมีค่าเฉล่ียเทา่กับ 4.89 คือ มีช่องทาง 
การให้บริการที่หลากหลาย  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา หน้า 92 
 

 4.3.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
โค้งยาง ที่ได้ดําเนินการและได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จําแนกตามงาน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางได้ดําเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบรหิารงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางที่สําคัญได้แก่ 
1)  งานบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
2)  งานบริการด้านการจัดเก็บภาษี 
3)  งานบริการด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
4)  งานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
5)  งานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร 

 โดยผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ดังน้ี 
  1)  งานบริการด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉล่ีย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   

  งานบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  โค้งยาง  จําแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ     
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
มีความคล่องตัว 

4.79 0.75 95.72 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.75 0.83 94.93 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนําขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

4.75 0.83 94.91 มากที่สุด 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ  
(เรียงตาม ลําดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

4.74 0.85 94.71 มากที่สุด 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.76 0.79 95.29 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาการให้บริการมคีวามเหมาะสมตรงต่อ

ความต้องการของผู้รับบริการ 
4.81 0.72 96.29 มากที่สุด 

7. แบบฟอร์มคําร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
 

4.78 0.79 95.59 มากที่สุด 
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8. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/คําร้องต่างๆชัดเจน  
ที่ครอบคลุมถึงคําขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ/ 
การมอบอํานาจ 

4.81 0.68 96.18 มากที่สุด 

9. ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/การดําเนินการ 
ด้านการข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

4.79 0.71 95.70 มากที่สุด 

10. มีกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุ 
4.79 0.76 95.81 มากที่สุด 

11. กระบวนการแนวทางในการดําเนินการช่วยเหลือ

สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
4.80 0.77 95.97 มากที่สุด 

12. มีกระบวนการพัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้พิการให้สามารถดําเนินชีวิตกับบุคคลปกติได้ 

4.75 0.80 95.07 มากที่สุด 

13. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการด้าน

กระบวนการข้ันตอนการให้บริการของงานบริการด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

4.79 0.78 95.75 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 4.71 0.83 94.12 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.75 0.74 94.96 มากที่สุด 
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น  
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับ
ความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

4.76 0.75 95.17 มากที่สุด 

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ในการให้บริการ 

4.76 0.70 95.20 มากที่สุด 

5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรับ

แจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 
4.80 0.60 96.03 มากที่สุด 

6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.77 0.74 95.37 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทาง

การให้บริการของงานบริการด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

4.80 0.57 95.97 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา การตอบข้อซักถามปัญหา 
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.92 0.50 98.49 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.85 0.70 97.10 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.81 0.74 96.10 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ  กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.87 0.61 97.48 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะ

ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4.80 0.64 95.99 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มคีวามเป็นกันเองกับประชาชน 4.82 0.67 96.45 มากที่สุด 
7. การให้เกียรติและการให้ความสําคัญกับประชาชน

ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
4.75 0.80 95.07 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.82 0.68 96.32 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.88 0.56 97.63 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ใหบ้ริการของงานบริการ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

4.79 0.71 95.72 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.81 0.75 96.14 มากที่สุด 
2. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ ข้อมูล
สารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์สําหรับผู้รับบริการมีความ

เพียงพอ 

4.71 0.90 94.10 มากที่สุด 

3. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือเอกสารให้ความรู้เก่ียวกับ

อุปกรณ์การใช้ง่าย    
 

4.76 0.80 95.17 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

4. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที ่ 
การให้บริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ 

4.77 0.86 95.31 มากที่สุด 

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้

สะดวก 
4.77 0.85 95.40 มากที่สุด 

6. มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 
7. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
ในการติดต่อราชการ 

4.77 0.78 95.33 มากที่สุด 

8. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวกของงานบริการด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

4.83 0.67 96.65 มากที่สุด 

ด้านคณุภาพการให้บริการ 
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.71 0.84 94.30 มากที่สุด 
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.78 0.68 95.53 มากที่สุด 
3. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.73 0.83 94.52 มากที่สุด 
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.78 0.66 95.62 มากที่สุด 
5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 4.75 0.76 95.02 มากที่สุด 
6. มีการสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มี
บทบาทและมสี่วนร่วมในการพัฒนา 

4.74 0.81 94.89 มากที่สุด 

7. มีการสนับสนุนกิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สงูอายุ 4.73 0.82 94.45 มากที่สุด 
8. มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสงเคราะห์ผูพิ้การ เช่น 
อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อบรมอาชีพ 

4.75 0.79 94.91 มากที่สุด 

9. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของงานบริการด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

4.79 0.70 95.77 มากที่สุด 

ภาพรวมงานบริการด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ของผูสู้งอายุ ผู้พิการ 

4.78 0.74 95.56 มากที่สุด 
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานบริการ

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ภาพรวมอยู่ใน

ระดับ  “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด  3  

อันดับแรก คือ  เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา การตอบข้อซักถามปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน  โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.92  รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย           
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย

ความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย  ตามลําดับ 
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2)  งานบริการด้านการจัดเก็บภาษี 
 

ตารางที่ 4.19  แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
   งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  

  จําแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ     
1.ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนมคีวามคล่องตัว 4.78 0.69 95.51 มากที่สุด 
2.ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.70 0.80 93.93 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนําขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

4.89 0.61 97.75 มากที่สุด 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ(เรียง
ตามลําดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

4.92 0.53 98.43 มากที่สุด 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.90 0.56 97.98 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาการให้บริการมคีวามเหมาะสมตรงต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.71 0.71 94.16 มากที่สุด 

7. ขั้นตอนตรวจสอบเอกสารงานบริการด้านการจัดเก็บ

ภาษี 
4.66 0.80 93.26 มากที่สุด 

8. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการของงานบริการ

ด้านการจัดเก็บภาษี 

4.69 0.83 93.71 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 4.91 0.47 98.20 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.88 0.62 97.53 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ การติดประกาศ 4.71 0.83 94.16 มากที่สุด 
4. ระบบเสียงตามสายแจ้งรายละเอียดให้ประชาชนได้รับ

ทราบอย่างต่อเน่ือง 
4.70 0.88 93.93 มากที่สุด 

5. ระบบโทรศัพท์สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลา 4.75 0.86 95.06 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อคณุภาพการให้บริการด้าน

ช่องทางการให้บริการของงานบริการด้านการจัดเก็บภาษี 
4.70 0.87 93.93 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา การตอบข้อซักถามปัญหา 
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.83 0.74 96.63 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.73 1.01 94.61 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.75 0.73 95.06 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ กิริยามารยาทของ

เจ้าหน้าที่ผู้ใหบ้ริการเรียบร้อย 
4.92 0.31 98.43 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทาง

ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4.89 0.49 97.75 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่เป็นกันเองกับประชาชนที่มารับบริการ 4.78 0.81 95.51 มากที่สุด 
7. การให้เกียรติและการให้ความสําคัญกับประชาชนที่มา

รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
4.82 0.61 96.40 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับ 
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.82 0.83 96.40 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.87 0.73 97.30 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ใหบ้ริการของงานบริการ 
ด้านการจัดเก็บภาษี 

4.64 1.15 92.81 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.72 0.98 94.38 มากที่สุด 
2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ครอบคลุมการใช้งานทันสมัย 4.83 0.79 96.63 มากที่สุด 
3. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือเอกสารให้ความรู้เก่ียวกับ 
อุปกรณ์การใช้ง่ายด้านงานบริการด้านการจัดเก็บภาษี 

4.89 0.61 97.75 มากที่สุด 

4. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
ในการติดต่อราชการ 
 

4.75 0.86 95.06 มากที่สุด 
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5. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกของงานบริการด้านการจัดเก็บ

ภาษี 

4.69 1.02 93.71 มากที่สุด 

ด้านคณุภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บรกิารของงานบริการ 
ด้านการจัดเก็บภาษี 

4.89 0.55 97.75 มากที่สุด 

2. ความเสมอภาคในการให้บริการของงานบริการ 
ด้านการจัดเก็บภาษี 

4.83 0.79 96.63 มากที่สุด 

3. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ของงานบริการ 
ด้านการจัดเก็บภาษี 

4.69 1.08 93.71 มากที่สุด 

4. การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นรวดเร็ว ชัดเจน 
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

4.85 0.63 97.08 มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อคณุภาพการให้บริการด้าน

คุณภาพการให้บริการของงานบริการด้านการจัดเก็บภาษี 
4.73 0.96 94.61 มากที่สุด 

ภาพรวมงานบริการด้านการจัดเก็บภาษี 4.79 0.76 95.76 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ภาพรวมของงานบริการด้านการจัดเก็บภาษี อยู่ในระดับ“มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด             

3  อันดับแรก โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.92  คือ 1) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ 
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 2) ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ(เรียง
ตามลําดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) รองลงมาคือ มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย     
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คือ ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละ

ขั้นตอน ตามลําดับ 
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  3) งานบริการด้านการบํารงุรักษาทางระบายน้ํา 
ตารางที่ 4.20  แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
    งานบริการด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้าขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  
    จําแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ     
1. มีการรวบรวม ศึกษาสภาพปัญหาและ 
ความเสียหาย ที่เกิดจากการระบายนํ้าไม่เพียงพอ และ
พ้ืนที่ที่มีลักษณะนํ้าท่วมขัง 

4.69 0.86 93.85 มากที่สุด 

2. มีการแนะนําขั้นตอนที่หลากหลายมีความเหมาะสม  
ไม่ยุ่งยาก ซับซอ้น 

4.71 0.76 94.15 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.77 0.55 95.38 มากที่สุด 
4. มีการรวบรวมข้อมูลทางระบายนํ้า จุดที่ระบายนํ้าใน

เขตพ้ืนที่บริการ 
4.82 0.73 96.31 มากที่สุด 

5. มีการก่อสร้าง  และการซอ่มแซม บํารุงรักษาทาง

ระบายนํ้าแต่ละสายทาง 
4.83 0.38 96.62 มากที่สุด 

6. มีการลอกทอ่ระบายนํ้าในพ้ืนที่อย่างน้อยปีละคร้ัง 4.75 0.69 95.08 มากที่สุด 
7. มีการตรวจสอบและซ่อมบํารุงบ่อพัก ท่อระบายนํ้า  
ฝาท่ออย่างสมํ่าเสมอ 

4.78 0.52 95.69 มากที่สุด 

8. มีการวางแผนการก่อสร้างทางระบายนํ้า ควบคู่กับ

การก่อสร้างถนน จะได้ไม่ต้องรื้อถนนเพ่ือวางท่อระบาย

นํ้าขึ้นใหม่ ก่อให้เกิดการสูญเสียงบประมาณซ้ําซ้อน 

4.91 0.46 98.15 มากที่สุด 

9. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการของงานบริการ

ด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

4.75 0.69 95.08 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 4.77 0.68 95.38 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 
 

4.75 0.69 95.08 มากที่สุด 
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3. มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างความเข้าใจให้

ประชาชนไม่ทิ้งของหรือเทสิ่งปฏิกูลลงในทางระบายนํ้า 
4.95 0.37 99.08 มากที่สุด 

4. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.71 0.76 94.15 มากที่สุด 
5. มีการติดต่อประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ

ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง 
4.71 0.76 94.15 มากที่สุด 

6. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการของงานบริการด้านการ

บํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

4.85 0.40 96.92 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา การตอบข้อซักถามปัญหา 
ข้อสงสัย และอธิบายได้ชัดเจน 

4.80 0.56 96.00 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.90 0.58 98.08 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.66 0.62 93.23 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพกิริยามารยาท

ของ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 
4.72 0.45 94.46 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะ

ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4.80 0.44 96.00 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ

บริการ 
4.82 0.73 96.31 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความสําคัญกับประชาชน

ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
4.89 0.31 97.85 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.77 0.68 95.38 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 
โดยไม่ เลือกปฏิบัติ 
 
 

4.75 0.69 95.08 มากที่สุด 
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10. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการของงานบริการ 
ด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

4.83 0.49 96.62 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก     
1. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการอย่าง

เหมาะสม   
4.71 0.76 94.15 มากที่สุด 

2. มีสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มอืและเอกสารให้ความรู้

เก่ียวกับการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
4.86 0.63 97.23 มากที่สุด 

3. มีการดําเนินการจัดร่องระบายนํ้าข้างทาง  4.86 0.63 97.23 มากที่สุด 
4. มีการทําความสะอาด ขุดลอก ตกแต่ง ต่อเติม 
ซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4.94 0.35 98.77 มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกของงานบริการ 
ด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

4.75 0.69 95.08 มากที่สุด 

ด้านคณุภาพการให้บริการ     
1. ได้รับบริการตรงตามความต้องการที่ครอบคลุมกําจัด

ขยะ และวัชพืช ซึ่งอาจจะขัดขวางทางนํ้า 
4.80 0.44 96.00 มากที่สุด 

2. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ตามการบํารุงรักษา

ระบบระบายนํ้า 
4.71 0.76 94.15 มากที่สุด 

3. ระบบท่อระบายนํ้า การป้องกันและปฏิบัติการแก้ไข

ปัญหาน้ําท่วมขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.92 0.44 98.46 มากที่สุด 

4. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อคณุภาพการให้บริการด้าน

คุณภาพการให้บริการของงานบริการด้านการ

บํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

4.80 0.67 96.00 มากที่สุด 

ภาพรวมงานบริการด้านการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 4.80 0.59 95.95 มากที่สุด 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานบริการ

ด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้าขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ภาพรวม อยู่ในระดับ  “มาก
ที่สุด”  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด   
3  อันดับแรก คือ มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนไม่ทิ้งของหรือเทสิ่งปฏิกูล

ลงในทางระบายนํ้า  โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.95  รองลงมาคือ . มีการทําความสะอาด ขุดลอก 
ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94  และมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.92 คือ ระบบท่อระบายนํ้า การป้องกันและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ตามลําดับ 
 

  4) งานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
ตารางที่ 4.21  แสดงค่าเฉล่ีย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
    งานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  

  จําแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ     
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนมคีวามคล่องตัว 4.82 0.78 96.36 มากที่สุด 
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.83 0.38 96.67 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนําขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

4.85 0.47 96.97 มากที่สุด 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ  
(เรียงตาม ลําดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

4.82 0.65 96.36 มากที่สุด 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.82 0.72 96.36 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาการให้บริการมคีวามเหมาะสมตรงต่อ

ความต้องการของผู้รับบริการ 
4.85 0.47 96.97 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการด้านกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการของงานบริการด้านส่งเสริมศาสนา

และวัฒนธรรม 

4.82 0.65 96.36 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 4.97 0.17 99.39 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.86 0.70 97.27 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับการติดประกาศ 4.82 0.84 96.36 มากที่สุด 
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4. ประชาสัมพันธ์งานด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 

4.85 0.71 96.97 มากที่สุด 

5. ระบบเสียงตามสาย 4.70 0.63 93.94 มากที่สุด 
6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.82 0.76 96.36 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการของงานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรม 

4.68 0.95 93.64 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.85 0.61 96.97 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ 
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.70 0.91 93.94 มากที่สุด 

3. ความเอาใจใส ่กระตือรือร้นและความพรอ้ม 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.82 0.63 96.36 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบคําถาม ช้ีแจงขอ้สงสัยให้คําแนะนํา 
ช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.76 0.72 95.15 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.95 0.37 99.09 มากที่สุด 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับ 
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.80 0.77 96.06 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที/่
บุคลากรผู้ให้บริการของงานบริการด้านส่งเสริมศาสนา

และวัฒนธรรม 

4.86 0.49 97.27 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  
1. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.98 0.12 99.70 มากที่สุด 
2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ครอบคลุมการใช้งานทันสมัย 4.74 0.62 94.85 มากที่สุด 
3. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
ในการติดต่อราชการ 

4.98 0.12 99.70 มากที่สุด 
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4. สื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือเอกสารให้ความรู้เก่ียวกับ 
อุปกรณ์การใช้ง่ายงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4.71 0.97 94.24 มากที่สุด 

ด้านคณุภาพการให้บริการ     
1. มีการบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

4.82 0.43 96.36 มากที่สุด 

2. มีการปลูกฝงัวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ 
ให้กับคนในชุมชน 

4.73 0.81 94.55 มากที่สุด 

3. มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณข์องท้องถิ่น 4.91 0.42 98.18 มากที่สุด 
4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสบืสานประเพณีไทยอย่าง 
สม่ําเสมอ 

4.92 0.40 98.48 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของงานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรม 

4.79 0.41 95.76 มากที่สุด 

ภาพรวมงานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 4.82 0.57 96.49 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ภาพรวมงานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า  ความพึงพอใจประชาชนโดยเรียงลาดับค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ                
1) สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และ 2) ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและ
ถูกต้องในการติดต่อราชการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.98 รองลงมาคือมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.97  และเจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ          
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.95 ตามลาดับ 
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  5) งานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร 
ตารางที่ 4.22  แสดงค่าเฉล่ีย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   

งานบริการด้านส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  
จําแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลาดับก่อน -หลัง 4.77 0.81 95.38 มากที่สุด 
2. มีการแนะนําขั้นตอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสม

ไม่ยุ่งยาก ซับซอ้น 
4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําขั้นตอน
ในการบริการ 

4.57 0.90 91.38 มากที่สุด 

4. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.82 0.73 96.31 มากที่สุด 
5. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อความ 
ต้องการของผู้รับบริการ 

4.77 0.81 95.38 มากที่สุด 

6. แบบฟอร์มคําร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.75 0.69 95.08 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการด้านกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการงานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร 
4.75 0.69 95.08 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 4.83 0.38 96.62 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.75 0.69 95.08 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ การติดประกาศ

ต่างๆ 
4.78 0.52 95.69 มากที่สุด 

4. เว็บไซต์ หรือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.80 0.44 96.00 มากที่สุด 
5. ระบบเสียงตามสาย 4.82 0.73 96.31 มากที่สุด 
6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.77 0.81 95.38 มากที่สุด 
7. การนําข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

ประกอบอาชีพทางการเกษตรไปสู่เกษตรกร 
4.75 0.69 95.08 มากที่สุด 

8. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการงานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร 

4.77 0.81 95.38 มากที่สุด 
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ด้านเจ้าหน้าที/่บุคลากรผู้ใหบ้ริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนํา การตอบข้อซักถามปัญหา 
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.80 0.44 96.00 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.92 0.44 98.46 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.86 0.63 97.23 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.78 0.60 95.69 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ

ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4.77 0.63 95.38 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ 
บริการ 

4.85 0.48 96.92 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความสําคัญกับประชาชน

ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
4.78 0.60 95.69 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.82 0.73 96.31 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.77 0.81 95.38 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการงานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร 

4.75 0.69 95.08 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
1. ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการ 
เห็นง่าย 

4.80 0.44 96.00 มากที่สุด 

2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.92 0.44 98.46 มากที่สุด 
3. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 4.80 0.44 96.00 มากที่สุด 
4. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.82 0.73 96.31 มากที่สุด 
5. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอํานวย 
ความสะดวกงานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร 

4.75 0.69 95.08 มากที่สุด 
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ด้านคณุภาพการให้บริการ     
1. มีความโปร่งใสในการให้บริการ 4.80 0.44 96.00 มากที่สุด 
2. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.71 0.76 94.15 มากที่สุด 
3. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน ์ 4.86 0.63 97.23 มากที่สุด 
4. การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตร 
อินทรีย์ 

4.80 0.67 96.00 มากที่สุด 

5. การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการด้านการเกษตรให้กับ 
ประชาชนในพ้ืนที่ 

4.94 0.35 98.77 มากที่สุด 

6. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง

การเกษตร 
4.88 0.48 97.54 มากที่สุด 

7. สนับสนุนศนูย์การเรียนรู้ชุมชนในการสง่เสริม 
การเกษตรและแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 

4.77 0.63 95.38 มากที่สุด 

8. พัฒนาให้ประชาชนได้เรียนรู้การทาการเกษตรทฤษฎี

ใหม ่
4.75 0.69 95.08 มากที่สุด 

9. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของงานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร 

4.71 0.76 94.15 มากที่สุด 

ภาพรวมงานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร 4.80 0.63 95.91 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานบริการ

ด้านส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด  3  

อันดับแรก คือ  การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพ้ืนที่  โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.94 รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.92 คือ 1) สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ

เรียบร้อย และ 2) เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย  และมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.91  คือ มีการแนะนํา
ขั้นตอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน  ตามลําดับ 
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4.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนนิ จังหวัดนครราชสีมา 
 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลโค้งยางในคร้ังน้ี  จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวมและ

ครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางที่สําคัญได้แก่ 
1)  งานบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
2)  งานบริการด้านการจัดเก็บภาษี  
3)  งานบริการด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
4)  งานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
5)  งานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร 

 ซึ่งผลการประเมินสามารถนําเสนอได้ดังน้ี 

 4.4.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม  จําแนกเป็นรายด้าน 
 

ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉล่ีย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ X  
ระดับความพงึพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.79 95.84 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.79 95.81 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 96.12 10 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 96.01 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.79 95.86 10 

ภาพรวม 4.80 95.91 10 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตําบลโค้งยาง ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.91     
ได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.81  
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.12  รองลงมา คือด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
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4.80  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.01  ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.79  
ระดับความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 95.86  ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.79  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.84 และ ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.81 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 

 
 4.4.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  จําแนกตามงาน 
  1)  งานบริการด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ผู้พิการ 
ตารางที่ 4.24  แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ

    งานบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ จําแนกเป็นรายด้าน 
  และภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  
ระดับความพงึพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.78 95.53 10 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.76 95.26 10 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 96.63 10 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.77 95.39 10 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.75 95.00 9 

ภาพรวม 4.78 95.56 10 
 

 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานบริการ

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ภาพรวมอยู่ใน

ระดับร้อยละ 95.56 โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.63 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.78  ระดับความพึงพอใจร้อยละ  95.53 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.77  ระดับความพึงพอใจร้อยละ  95.39  ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.76 
ระดับความพึงพอใจร้อยละ  95.26 ซึ่งคะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 

ส่วนด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.75 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  95.00 เมื่อ
คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานแล้วจัดอยู่ในระดับ 9 
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  2)  งานบริการด้านการจัดเก็บภาษี 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ีย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ

   งานบริการด้านการจัดเก็บภาษี จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  
ระดับความพงึพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.78 95.59 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.77 95.47 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.80 96.09 10 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.78 95.51 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 95.96 10 

ภาพรวม 4.79 95.76 10 
 

  จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ                 
งานบริการด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
95.76  โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ               
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยางโดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 
ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.09 รองลงมาคือ  ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  
ระดับความพึงพอใจร้อยละ  95.96  ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  4.78 
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.59  ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ระดับความ            
พึงพอใจร้อยละ  95.51   และด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77  ระดับความพึงพอใจ

ร้อยละ  95.47  ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
 
 
 

 

 



รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา หน้า 112 
 

3) งานบริการด้านการบํารงุรักษาทางระบายน้ํา 

ตารางที่ 4.26  แสดงค่าเฉล่ีย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
  งานบริการด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า  จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  
ระดับความพงึพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.78 95.59 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 96.00 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.79 95.90 10 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.82 96.49 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 96.15 10 

ภาพรวม 4.80 95.95 10 

 
จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานบริการ

ด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้าขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
95.95  โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  โดยด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82 ระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ  96.49  รองลงมาคือ ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 96.15  ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 ระดับความพึงพอใจ

ร้อยละ  96.00  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.90 
และด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.59  
และ ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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4) งานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
 งานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  
ระดับความพงึพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.83 96.58 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 96.28 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 96.41 10 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.86 97.12 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.83 96.67 10 

ภาพรวม 4.82 96.49 10 

 
 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานบริการด้าน

ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.49 
โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  โดยด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.86 ระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ  97.12  รองลงมาคือ ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83 ระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ  96.67 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความ

พึงพอใจร้อยละ 96.58  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 
96.41 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.28  ซึ่งทุก

ด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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5) งานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร 

ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
 งานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร  จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  
ระดับความพงึพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 4.76 95.25 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.78 95.69 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 96.21 10 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.82 96.37 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 96.03 10 

ภาพรวม 4.80 95.91 10 

  
 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานบริการ

ด้านส่งเสริมการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 95.91  โดย
ได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  โดยด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82 ระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 96.37 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 ระดับความ

พึงพอใจร้อยละ 96.21 ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 
96.03 ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.78 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.69 และด้าน 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.76 ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ  95.25  ซึ่ง
ทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการให้บริการโดยภาพรวมของระดับความ

พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.91 
เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีระดับ
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.12  รองลงมาคือด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  ประชาชนผู้รับบริการ          
มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.01 ด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

คิดเป็นร้อยละ  95.86  ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 95.84  และด้านช่องทางการให้บริการ  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็น

ร้อยละ 95.81 ผลแสดงดังแผนภูมิ 
 

 

 
ด้านกระบวนการ 

ข้ันตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทาง
การให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ให้บริการ 

ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ด้านคุณภาพ
การให้บริการ 

ภาพรวม 

 ปี 2560 95.84 95.81 96.12 96.01 95.86 95.91 
แผนภูมิที่ 4.7  แสดงร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

95.81 % 
95.84 % 

96.12 % 

95.91% 

95.86 % 

96.01 % 
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 เมื่อผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 2 มิติ จําแนกตามกรอบภาระ

งานที่ประเมินทั้ง 5 งาน มีค่าเท่ากับ 479.67 คิดเป็นร้อยละ 95.93  โดยเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 
2 คะแนนที่ได้  จะมีค่าเท่ากับ 10 คะแนน รายละเอียดดังน้ี   
 1) งานบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความ

พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 95.56 
 2) งานบริการด้านการจัดเก็บภาษี  ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ          
การให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 95.76  
 3) งานบริการด้านการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า  ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 95.95 
 4) งานบริการด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ

คุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.49  
 5) งานบริการด้านส่งเสริมการเกษตร  ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ            
การให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 95.91   
 

 

 
งานบริการด้าน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

งานบริการด้าน 
การจัดเก็บภาษี 

งานบริการด้าน 
การบํารุงรักษา 
ทางระบายน้ํา 

งานบริการด้าน

ส่งเสริมศาสนา

และวัฒนธรรม 

งานบริการ 

ด้านส่งเสริม

การเกษตร 

เทียบเกณฑ์

มาตรฐาน 
ตามมิติท่ี 2 

 ปี 2560 95.56 95.76 95.95 96.49 95.91 95.93 

แผนภูมิที่ 4.8  แสดงร้อยละผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 2 มิติ  
 

95.95 % 

95.56 % 

95.76 % 

96.49 % 

95.91 % 95.93 % 



รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง   อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา หน้า 117 
 

4.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการด้านการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลโค้งยางอําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน  

จังหวัดนครราชสีมา  มีการให้บริการแก่ประชาชนที่เน้นความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก เพ่ือให้

ประชาชนสะดวก  ง่ายต่อการติดต่อขอรับบริการงานด้านต่าง ๆ ทั้งน้ีจากการสํารวจประชาชน          
กลุ่มตัวอย่างพบว่ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน    
จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 95.91   

 นอกจากน้ีประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ได้เสนอแนะ

เพ่ิมเติมดังน้ี 
  1. สํารวจจุดบริการไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านและถนนจุดต่างๆ โดยรอบให้สว่างทั่วถึง 
พร้อมทั้งเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบและการซ่อมบํารุงไฟส่องสว่างของชุมชนให้เพียงพอ   
  2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเพ่ิมกําลังวัตต์ในการส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า 
  3. ควรหาแนวทางการแก้ไขระบบนํ้าประปาที่ให้บริการภายในหมู่บ้าน ทัง้ด้านคุณภาพ

ของน้ํายังมีตะกอนและสิ่งเจอืปนในการให้บริการ 
  4. การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยยกระดับคุณภาพผลผลิต         
เพ่ือกระตุ้นราคาพืชผลทางการเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น 
 5. ควรจัดสรรงบประมาณจัดหาถังขยะ และควรมีหน่วยรถบริการจัดเก็บขยะให้กับ

ประชาชนภายในชุมชน 
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สรุปสรุปผลการศึกษาผลการศึกษา  
  

 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบล              

โคงยาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา โดยการสํารวจจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลโคงยาง ในกลุมตัวอยาง 347 คน จากประชากรท้ังหมด ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 2,607  คน 

เครื่องมือท่ีใชสํารวจ คือ แบบสอบถาม 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

  5.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

  5.2 การติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา ของกลุมตัวอยางประชาชน 

  5.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร              

สวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา 

  5.4 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

  5.5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูรับบริการ 

5.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 347 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา รอยละ 

61.96 เปนเพศหญิง ในขณะท่ีเพศชาย คิดเปนรอยละ 38.04  ผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ  รอยละ  

41.79  มีอายุอยูระหวาง 41 - 50 ป  รองลงมามีอายุ 50 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 28.82  มีอายุอยู

ระหวาง 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 17.87  มีอายุอยูระหวาง 20-30 ป  คิดเปนรอยละ 11.53  และ 

รอยละ 28.82  สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  รองลงมาสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา  

คิดเปนรอยละ 27.09 สําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 12.39  สําเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 23.92 และสําเร็จการศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษา คิดเปน

รอยละ 7.78 ตามลําดับ 
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 สวนใหญรอยละ  27.95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาประกอบอาชีพคาขาย            

คิดเปนรอยละ 19.60  ประกอบอาชีพรับจาง  คิดเปนรอยละ  18.73  เปนนักเรียน  คิดเปนรอยละ  

12.10  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 11.53  และรอยละ 10.09  ประกอบอาชีพ         

รับราชการพนักงานของรัฐ  ซ่ึงรอยละ 34.58 มีรายไดอยูระหวาง 6,001–8,000 บาท รองลงมามีรายได

อยูระหวาง 4,001- 6,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.38  มีรายไดอยูระหวาง 8,001- 10,000 บาท          

คิดเปนรอยละ 22.19  และรอยละ 15.85 มีรายไดอยูระหวาง 2,001 – 4,000  บาท  ตามลําดับ 

 

5.2 การติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน  347 คน  พบวา สวนใหญรอยละ 43.23 มา

ติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 1 -  2 ครั้งใน  1 รอบป รองลงมาเคยมาติดตอ

ขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  3 - 4 ครั้งใน 1 รอบป คิดเปนรอยละ 29.39  มา

ติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  5 -  6 ครั้งใน  1 รอบป  คิดเปนรอยละ  

15.56  และรอยละ 11.82 เคยมาติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  7 - 8  ครั้ง

ใน  1  รอบป     

 สวนใหญรอยละ  23.05 มาติดตอขอรับบริการกองคลัง  รองลงมาติดตอขอรับบริการ           

กองสงเสริมการเกษตร  คิดเปนรอยละ 22.48  มาติดตอขอรับบริการสํานักปลัดองคการบริหาร           

สวนตําบล  คิดเปนรอยละ 20.17 มาติดตอขอรับบริการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเปน

รอยละ  18.73  และมาติดตอขอรับบริการกองชาง  คิดเปนรอยละ  15.56  โดยชองทางการรับขอมูล

ขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  สวนใหญรับทราบขอมูลขาวสารจากการบอกเลาจากผูนํา

ชุมชน รองลงมารับทราบขอมูลขาวสารจากการติดประกาศตางๆ และเสียงตามสาย ตามลําดับ 

 ซ่ึงผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการงานท่ีไดดําเนินการและไดรับ

การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง   อําเภอสูงเนิน 

จังหวัดนครราชสีมา  พบวา สวนใหญรอยละ 21.61 มาติดตอขอรับบริการงานบริการดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการ  รองลงมาติดตอขอรับบริการงานบริการดานการจัดเก็บภาษี  คิดเปน

รอยละ 21.04 มาติดตอขอรับบริการงานบริการดานสงเสริมการเกษตร  คิดเปนรอยละ 19.60 มาติดตอ

ขอรับบริการงานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  คิดเปนรอยละ 19.31 และมาติดตอขอรับ

บริการงานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  คิดเปนรอยละ 18.44  ตามลําดับ 
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5.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง   

 5.3.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามรายดานและ

ภาพรวม 

  ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”” 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.81  ระดับความพึงพอใจคิดเปน         

รอยละ  96.12  รองลงมา คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80  ระดับความพึงพอใจ

คิดเปนรอยละ  96.01  ดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 ระดับความพึงพอใจ คิดเปน

รอยละ 95.86  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79  ระดับความพึงพอใจ 

คิดเปนรอยละ  95.84 และดานชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79  ระดับความพึงพอใจ  

คิดเปนรอยละ  95.81  ตามลําดับ 
 

5.3.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ ตามโครงสรางการบริหาร 

 1) ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการจําแนกหนวยงาน 

  1.1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ภาพรวมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับ 

“มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด  

3  อันดับแรก คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.81  รองลงมา

คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79  คือ ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก ตามลําดับ 

  1.2) กองคลัง 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ภาพรวมของกองคลัง  อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  3  อันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.81 คือ 1) ดานชองทางการใหบริการและ 2)  ดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการ  รองลงมา คือ  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 

และดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 ตามลําดับ 
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  1.3) กองชาง 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ภาพรวมของกองชาง  อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด 3  อันดับแรก คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.81 รองลงมา คือ ดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.79  ตามลําดับ 
 

 

  1.4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ภาพรวมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับ               

“มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  3  อันดับแรก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.81 คือ 1) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

และ 2)  ดานคุณภาพการใหบริการ  รองลงมา คือ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 

และดานชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 ตามลําดับ 

 

  1.5) กองสงเสริมการเกษตร 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ภาพรวมกองสงเสริมการเกษตร อยูในระดับ“มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด 3  อันดับแรก  คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.82 รองลงมา        

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 คือ 1) ดานคุณภาพการใหบริการ และ 2) ดานชองทางการใหบริการ และ        

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ตามลําดับ 
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 2) ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลโคงยางท่ีไดดําเนินการและไดรับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองคการ

บริหารสวนตําบลโคงยางจําแนกตามงาน 

  องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ไดดําเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจในการบริหารงาน

องคการบริหารสวนตําบลโคงยางท่ีสําคัญไดแก 

   2.1) งานบริการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการ 

   2.2) งานบริการดานการจัดเก็บภาษี 

   2.3) งานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

   2.4) งานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

   2.5) งานบริการดานสงเสริมการเกษตร  

  โดยผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ ดังนี้ 

  2.1) งานบริการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการ 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

งานบริการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยางภาพ

รวมอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.83 รองลงมาคือดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.77 ตามลําดับ 
 

  2.2) งานบริการดานการจัดเก็บภาษี 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ          

งานบริการดานการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลโคงยางภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการและ ดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยสูงสุด

เทากับ 4.80 รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 คือ 1) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 2) ดาน           

สิ่งอํานวยความสะดวก  และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 คือ ดานชองทางการใหบริการ  ตามลําดับ 
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  2.3) งานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ            

งานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายน้ําขององคการบริหารสวนตําบลโคงยางภาพรวมอยูในระดับ

“มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.82 รองลงมา คือดาน

คุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 และดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80  

ตามลําดับ 

 

  2.4) งานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

งานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ภาพรวมอยูในระดับ   

“มากท่ีสุด”  

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด   3 อันดับแรก คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.86 รองลงมามี

คาเฉลี่ยเทากับ  4.83 คือ  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการและดานคุณภาพการใหบริการและ           

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82  ตามลําดับ 

 

  2.5) งานบริการดานสงเสริมการเกษตร 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

งานบริการดานสงเสริมการเกษตรขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ภาพรวมอยูในระดับ            

“มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.82 รองลงมา คือ               

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81  และดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.80  ตามลําดับ 
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5.4 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 จากผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยระดับความพึงพอใจรอยละ 

95.91 ไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  10 

 เ ม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ           

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด

เทากับ 4.81  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.12  รองลงมา คือดานสิ่งอํานวยความสะดวก           

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.01  ดานคุณภาพการใหบริการ            

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79  ระดับความพึงพอใจ  คิดเปนรอยละ 95.86  ดานกระบวนการข้ันตอน            

การใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.84 และ ดานชองทางการ

ใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.81 ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบ

เกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
 

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

โคงยาง จําแนกตามภาระงานหลัก 

 1) การประเมินความพึงพอใจงานบริการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการ 

  จากผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

งานบริการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 95.56 โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ            

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ในระดับ“มากท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ี ผูใหบริการ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.83 ระดับความพึงพอใจรอยละ 96.63 รองลงมาคือ ดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78  ระดับความพึงพอใจรอยละ  95.53 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก            

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77  ระดับความพึงพอใจรอยละ  95.39  ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.76 ระดับความพึงพอใจรอยละ  95.26 ซ่ึงคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

  สวนดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 ระดับความพึงพอใจรอยละ  

95.00 เม่ือคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานแลวจัดอยูในระดับ 9 
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 2) การประเมินความพึงพอใจงานบริการดานการจัดเก็บภาษี 

  จากผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

งานบริการดานการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลโคงยางภาพรวมอยูในระดับรอยละ 95.76  

โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยางโดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 

ระดับความพึงพอใจรอยละ  96.09 รองลงมาคือ  ดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80  

ระดับความพึงพอใจรอยละ  95.96  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.78 

ระดับความพึงพอใจรอยละ 95.59 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 ระดับความ        

พึงพอใจรอยละ  95.51   และดานชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77  ระดับความพึงพอใจ

รอยละ  95.47  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
 

 3) การประเมินความพึงพอใจงานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

  จากผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

งานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายน้ําขององคการบริหารสวนตําบลโคงยางภาพรวมอยูในระดับ

รอยละ 95.95  โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  10   

  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ               

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  โดยดานสิ่งอํานวยความสะดวก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  

4.82 ระดับความพึงพอใจรอยละ  96.49  รองลงมาคือ ดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.81 ระดับความพึงพอใจรอยละ 96.15  ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ระดับความ

พึงพอใจรอยละ  96.00  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 ระดับความพึงพอใจ             

รอยละ 95.90 และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 ระดับความพึงพอใจ

รอยละ 95.59  และ ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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 4) การประเมินความพึงพอใจงานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

  จากผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

งานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง ภาพรวมอยูในระดับ

รอยละ 96.49 โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  10   

  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ               

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  โดยดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ  

4.86 ระดับความพึงพอใจรอยละ  97.12  รองลงมาคือ ดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.83 ระดับความพึงพอใจรอยละ  96.67 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.83 

ระดับความพึงพอใจรอยละ 96.58  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับความ         

พึงพอใจรอยละ 96.41 และดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจ          

รอยละ 96.28  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

5) การประเมินความพึงพอใจงานบริการดานสงเสริมการเกษตร 

  จากผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

งานบริการดานสงเสริมการเกษตรขององคการบริหารสวนตําบลโคงยางภาพรวมอยูในระดับรอยละ 

95.91  โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  10   

    เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ             

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  โดยดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ  

4.82 ระดับความพึงพอใจรอยละ 96.37 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 

ระดับความพึงพอใจรอยละ 96.21 ดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ระดับความ        

พึงพอใจรอยละ 96.03 ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 ระดับความพึงพอใจรอยละ 

95.69 และดาน ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 ระดับความพึงพอใจ 

รอยละ  95.25  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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เม่ือพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลโคงยาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการใหบริการโดยภาพรวมของระดับความ

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.91 

เม่ือพิจารณารายดานจะเห็นวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  โดยคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  โดยมีระดับ

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.12  รองลงมาคือดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ประชาชนผูรับบริการ          

มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.01 ดานคุณภาพการใหบริการ ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ

คิดเปนรอยละ  95.86  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

คิดเปนรอยละ 95.84  และดานชองทางการใหบริการ  ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปน

รอยละ 95.81 

 

 เม่ือผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 มิติ จําแนกตามกรอบภาระ

งานท่ีประเมินท้ัง 5 งาน มีคาเทากับ 479.67 คิดเปนรอยละ 95.93  โดยเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 

2 คะแนนท่ีได  จะมีคาเทากับ 10 คะแนน ซ่ึงประกอบดวย   

 1) งานบริการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการ ประชากรกลุมตัวอยางมีความ

พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 95.56 

 2)  งานบริการดานการจัดเก็บภาษี  ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 95.76 

 3)  งานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา  ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 95.95 

 4)  งานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.49 

 5)  งานบริการดานสงเสริมการเกษตรประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 95.91   
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5.5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูรับบริการดานการใหบริการขององคการบริหาร            

สวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน พบวาองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน  

จังหวัดนครราชสีมา  มีการใหบริการแกประชาชนท่ีเนนความพึงพอใจของประชาชนเปนหลัก เพ่ือให

ประชาชนสะดวกตอการติดตอขอรับบริการงานดานตาง ๆ ท้ังนี้จากการสํารวจประชาชนกลุมตัวอยาง

พบวา  มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา อยูในระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 95.91   

 นอกจากนี้ประชาชนกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ไดเสนอแนะ

ดังนี้ 

  1. สํารวจจุดบริการไฟสองสวางภายในหมูบานและถนนจุดตางๆ โดยรอบใหสวางท่ัวถึง 

พรอมท้ังเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบและการซอมบํารุงไฟสองสวางของชุมชนใหเพียงพอ   

  2. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเพ่ิมกําลังวัตตในการสงถายพลังงานไฟฟาของหมอแปลงไฟฟา 

  3. ควรหาแนวทางการแกไขระบบน้ําประปาท่ีใหบริการภายในหมูบาน ท้ังดานคุณภาพ

ของน้ํายังมีตะกอนและสิ่งเจือปนในการใหบริการ 

  4. การพัฒนาแนวทางการสงเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยยกระดับคุณภาพผลผลิต         

เพ่ือกระตุนราคาพืชผลทางการเกษตรใหมีราคาสูงข้ึน 

 5. ควรจัดสรรงบประมาณจัดหาถังขยะ และควรมีหนวยรถบริการจัดเก็บขยะใหกับ

ประชาชนภายในชมุชน 
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ภาคผนวก  ค 
 แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง   

อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา 

………………………………………………………………………………….. 

แบบสอบถามนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอ              

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุง              

การใหบริการ  และกําหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชน  คณะผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากทาน

ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้  โดยแบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  ชองทางการใหบริการ 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก จําแนกตามสายงาน

และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   

     โดยจําแนกตามสวนงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

  ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ 

 การตอบแบบถาม  ขอความกรุณาใหทานตอบใหครบทุกขอ  ซ่ึงขอมูลทุกขอ               

มีความสําคัญตอความถูกตองและเปนประโยชนตอการพัฒนาการใหบริการขององคการบริหาร                

สวนตําบลโคงยางเปนอยางยิ่ง  คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ  จะไมมีผลกระทบตอทาน

ทางดานการรับบริการแตอยางใด 

 

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)ุ………   

 (   ) 11. อ่ืนๆ (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 ปที่ผานมาทานเคยมาติดตอที่องคการบริหารสวนตาํบลโคงยางจํานวน….คร้ัง (โดยประมาณ) 
 

7. สวนใหญ ทานมาติดตอที่องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง เพ่ือขอรับบริการในสวนงานใด    

     (   )  1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  (   ) 2. กองคลัง    (   )  3. กองชาง    

 (   )  4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (   ) 5. กองสงเสริมการเกษตร 

8. ทานมาใชบริการในสวนงานตาม ขอ 7. เกี่ยวกับเร่ืองใด 

      (   ) 1. งานบริการดานการพัฒนาคุณภาพชีวติของผูสูงอายุ ผูพิการ 

      (   ) 2. งานบริการดานการจัดเก็บภาษี   (   ) 3. งานบริการดานการบาํรุงรักษาทางระบายน้าํ 

      (   ) 4. งานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม (   ) 5. งานบริการดานสงเสริมการเกษตร 

9. ทานรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโคงยางจากขอใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

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

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

  สวนตําบลโคงยาง 

คําชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในระดบัความพึงพอใจที่ตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด 

1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล    เคยใชบริการ       ไมเคยใชบริการ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง      

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสม      

5. แบบฟอรมและคํารองตางๆมคีวามชัดเจนเขาใจงาย      

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆ ชัดเจน      

7. มีอุปกรณและเครือ่งมือท่ีทันสมยัในการใหบริการ      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการโดยรวมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา แผน

พับ เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท  

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราว

ตาง ๆ 

     

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของสํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบล 

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบนไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/ 

บุคลากรผูใหบริการโดยรวมของสาํนักปลัดองคการบริหารสวนตาํบล 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการเห็นงาย 

บอกจุดบริการ 

     

3. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสม

เก่ียวกับ 

4.1 ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย 

     

4.2 มีนํ้าดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับบริการ  

 

     

4.3 มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน หนังสือ

อานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

     

4.4 หองนํ้า      

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ 

วัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสมีา หนา 147 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพียงพอ      

8. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. มีการรับฟงความคดิเห็นตอการใหบริการ      

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของสํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบล 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ      

3. ความรวดเร็วของการใหบริการ      

4. ความตรงตอเวลาในการใหบริการ      

5. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

6. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการบริการ 

โดยรวมของสํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบล 

     

ขอเสนอแนะ 

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

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

 

2.  กองคลงั   เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง      

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

5. แบบฟอรมและคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

6. มตีัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน      

7. มีอุปกรณและเครือ่งมือท่ีทันสมยัในการใหบริการ      

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสมีา หนา 148 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ

บริการโดยรวมของกองคลัง   

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา แผน

พับ เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท 

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราว 

ตาง ๆ 

     

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของกองคลัง 

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบนไมหา

ประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี / บุคลากร      

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสมีา หนา 149 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ผูใหบริการโดยรวมของกองคลัง 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

3. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการ 

     

   4.2  บริการนํ้าดื่ม      

   4.3  หนังสือพิมพ      

   4.4  หองนํ้า      

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ      

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      

7. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ      

8. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของกองคลัง 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ      

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการ

โดยรวมของกองคลัง 

     

ขอเสนอแนะ 

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

- ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง................................................................................................... 
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รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

3.  กองชาง    เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซ อน มคีวามคล องตัว      

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนําข้ันตอนการใหบริการ      

4. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอนการ

ใหบริการโดยรวมของกองชาง 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา แผน

พับ เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท  

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและ 

รับแจงเรื่องราวตาง ๆ 

     

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ 

โดยรวมของกองชาง 

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. ความสุภาพ กิรยิามารยาทเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

     

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ

คําถามช้ีแจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได 

     

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสมีา หนา 151 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของกองชาง 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการเห็นงาย 

บอกจุดบริการ 

     

3. อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สะดวกสบายและ

สวยงาม  

     

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย 

     

   4.2  มีนํ้าดื่ม หรือ เครื่องดื่มบรกิารประชาชนท่ีมารับบริการ       

   4.3  มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน หนังสือ

อานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

     

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ 

วัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพียงพอ      

8.  สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ      

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของกองชาง 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

3. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน 

 

     

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสมีา หนา 152 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการ

โดยรวมของกองชาง 

     

ขอเสนอแนะ 

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

-  ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง…….............................................................................................. 
 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เคยใชบริการ  ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน -หลัง      

2. มข้ัีนตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว      

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสม      

5. แบบฟอรมคํารองตางๆมีความชัดเจนเขาใจงาย      

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน      

7. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอน 

การบริการโดยรวมของกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา แผน

พับ เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท  

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราว 

ตาง ๆ 

     

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยอธิบาย      

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสมีา หนา 153 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ไดชัดเจน 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพเรียบรอย      

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

เทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ  

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

3. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ อยางเหมาะสม

เก่ียวกับ 

     4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการ 

     

4.2  บริการนํ้าดื่ม      

4.3  หนังสือพิมพ      

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ      

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      

7. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ      

8.  สื่อประชาสมัพันธ /คูมือเอกสารใหความรู      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานอํานวย 

ความสะดวกโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสมีา หนา 154 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ      

3. ความรวดเร็วของการใหบริการ      

4. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการบริการโดยรวมของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

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

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

5.  กองสงเสริมการเกษตร   เคยใชบริการ  ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน -หลัง      

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสมไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอนในการบริการ      

4. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

5. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

6. แบบฟอรมคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

7. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน      

8. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

9. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานกระบวนการ/ข้ันตอน 

การใหบริการโดยรวมของกองสงเสรมิการเกษตร   

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศตางๆ      

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสมีา หนา 155 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. เว็บไซต หรือแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน      

5. ระบบเสยีงตามสาย      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      

8. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของกองสงเสริมการเกษตร   

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ บุคลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของกองสงเสรมิการเกษตร   

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการเห็นงาย 

บอกจุดบริการ 

     

3. อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สะดวกสบายและ

สวยงาม  

     

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสมีา หนา 156 

 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย 

     

   4.2  มีนํ้าดื่ม หรือ เครื่องดื่มบรกิารประชาชนท่ีมารับบริการ       

   4.3  มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน หนังสือ

อานเลน หรือ หนังสือพิมพ โทรทัศน 

     

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมลูสารสนเทศ 

วัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพียงพอ      

8.  สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของกองสงเสริมการเกษตร   

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

3. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน      

4. การเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย      

5. การพัฒนาความรูดานวิชาการดานการเกษตรใหกับประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

     

6. การสงเสริมและพัฒนาคณุภาพผลผลติทางการเกษตร      

7. สนับสนุนศูนยการเรยีนรูชุมชนในการสงเสริมการเกษตรและ

แหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 

     

8. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานคณุภาพการใหบริการ

โดยรวมของกองสงเสริมการเกษตร   

     

ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

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

   2.  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง............................................................................................................  
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งานท่ีขอรับการประเมินครอบคลุมภารกิจในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  

อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. งานบริการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการ  เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนมีความคลองตัว      

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ      

4. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตาม ลําดับ

กอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

     

7. แบบฟอรมคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

8. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน ท่ีครอบคลุมถึงคํ

ขอข้ึนทะเบียนผูสูงอายุ ผูพิการ/การมอบอํานาจ 

     

9. ข้ันตอนตรวจสอบเอกสาร/การดําเนินการดานการข้ึนทะเบียน

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

     

10. มีกิจกรรมโครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุ      

11. กระบวนการแนวทางในการดาํเนินการชวยเหลือสงเคราะห

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

     

12. มีกระบวนการพัฒนาระบบการติดตามดแูลผูสูงอายุ ผูพิการให

สามารถดําเนินชีวิตกับบุคคลปกตไิด 

     

13. ความพึงพอใจตอท่ีมตีอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอน

การใหบริการของงานบริการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ ผูพิการ 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา แผน

พับ เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราว 

ตาง ๆ 

     

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

ของงานบริการดานการพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการ 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชน      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชนไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/บุคลากร 

ผูใหบริการของงานบริการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

ผูพิการ 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

2. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ 

วัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

3. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือเอกสารใหความรูเก่ียวกับอุปกรณการใชงาย 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการเห็นงาย 

บอกจุดบริการ 

     

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

6. มีการรับฟงความคดิเห็นตอการใหบริการ      

7. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วและถูกตองในการตดิตอ

ราชการ 

     

8. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ของงานบริการดานการพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการ 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ      

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน      

6. มีการสนับสนุนการจดัตั้งกลุมเด็กและเยาวชนใหมีบทบาทและมี

สวนรวมในการพัฒนา 

     

7. มีการสนับสนุนกิจกรรมการสงเคราะหผูสูงอาย ุ      

8. มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเคราะหผูพิการ เชน อุปกรณ

ชวยเหลือผูพิการ อบรมอาชีพ 

     

9. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอการใหบริการดานคุณภาพการใหบริการ

ของงานบริการดานการพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูสูงอายุ ผูพิการ 

     

 

ปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

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

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

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง.................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  
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2. งานบริการดานการจัดเกบ็ภาษี   เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1.ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซบัซอนมีความคลองตัว      

2.ความรวดเร็วในการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ      

4. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ(เรียงตามลาํดับ

กอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

     

7. ข้ันตอนตรวจสอบเอกสารงานบริการดานการจดัเก็บภาษี      

8. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการของงานบริการดานการจัดเก็บภาษี 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ การติดประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสายแจงรายละเอียดใหประชาชนไดรับทราบอยาง

ตอเน่ือง 

     

5. ระบบโทรศัพทสามารถติดตอประสานงานไดตลอดเวลา      

6. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการดานชองทางการ

ใหบริการของงานบริการดานการจัดเก็บภาษี 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการดานเจาหนาท่ี/

บุคลากรผูใหบริการของงานบริการดานการจัดเก็บภาษี 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณครอบคลุมการใชงานทันสมัย      

3. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือเอกสารใหความรูเก่ียวกับอุปกรณการใช

งายดานงานบริการดานการจัดเก็บภาษี 

     

4. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วและถูกตองในการตดิตอ

ราชการ 

     

5. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกของงานบริการดานการจัดเก็บภาษี 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการของงานบริการดานการจัดเก็บภาษี      

2. ความเสมอภาคในการใหบริการของงานบริการดานการจัดเก็บ

ภาษี 

     

3. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชนของงานบริการดานการจดัเก็บ

ภาษี 

     

4. การตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตนรวดเร็ว ชัดเจนประชาชนไดรับ

ประโยชนสูงสุด 

     

5. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการดานคณุภาพการ

ใหบริการของงานบริการดานการจัดเก็บภาษี 
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ขอเสนอแนะ 

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

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

 

3.  งานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า  เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มีการรวบรวม ศึกษาสภาพปญหาและความเสียหาย ท่ีเกิดจาก

การระบายนํ้าไมเพียงพอ และพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะนํ้าทวมขัง 

     

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสม ไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มกีารรวบรวมขอมูลทางระบายนํ้า จุดท่ีระบายนํ้าในเขตพ้ืนท่ี

บริการ 

     

5. มีการกอสราง  และการซอมแซม บํารุงรักษาทางระบายนํ้าแตละ

สายทาง 

     

6. มีการลอกทอระบายนํ้าในพ้ืนท่ีอยางนอยปละครั้ง      

7. มีการตรวจสอบและซอมบํารุงบอพัก ทอระบายนํ้า ฝาทออยาง

สม่ําเสมอ 

     

8. มีการวางแผนการกอสรางทางระบายนํ้า ควบคูกับการกอสราง

ถนน จะไดไมตองรื้อถนนเพ่ือวางทอระบายนํ้าข้ึนใหม กอใหเกิดการ

สูญเสียงบประมาณซ้ําซอน 

     

9. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการของงานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบาย

นํ้า 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มกีารประชาสัมพันธ รณรงค สรางความเขาใจใหประชาชนไมท้ิง

ของหรือเทสิ่งปฏิกูลลงในทางระบายนํ้า 

     

4. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

5. มีการติดตอประสานงานกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

อยางตอเน่ือง 

     

6. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการดานชองทางการ

ใหบริการของงานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

     

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัย และ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพกิริยามารยาทของ เจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม เลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการของงานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสม        

2. มีสื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรูเก่ียวกับการ

บํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

     

3. มีการดําเนินการจัดรองระบายนํ้าขางทาง       

4. มีการทําความสะอาด ขุดลอก ตกแตง ตอเติม ซอมแซมเพ่ือให

สามารถใชงานไดอยางเตม็ประสิทธิภาพ 

     

5. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกของงานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ไดรับบริการตรงตามความตองการท่ีครอบคลุมกําจดัขยะ และ

วัชพืช ซึ่งอาจจะขัดขวางทางนํ้า 

     

2. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชนตามการบํารุงรักษาระบบ

ระบายนํ้า 

     

3. ระบบทอระบายนํ้า การปองกันและปฏิบัติการแกไขปญหานํ้า

ทวมขังไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

4. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการดานคณุภาพ 

การใหบริการของงานบริการดานการบํารุงรักษาทางระบายนํ้า 

     

ขอเสนอแนะ 

-  ปญหาในการใหบริการ คือ........................................................................................................ 

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

 

4.  งานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนมีความคลองตัว      

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนําข้ันตอนในการใหบริการ      

4. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตาม ลําดับ

กอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

     

7. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการของงานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับการติดประกาศ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. ประชาสัมพันธงานดานประเพณ ีศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน      

5. ระบบเสยีงตามสาย      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของ

งานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

3. ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

     

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการเชน การตอบ

คําถาม ช้ีแจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหาได 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

7. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผู

ใหบริการของงานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

1. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

2. เครื่องมือ/วัสด/ุอุปกรณครอบคลุมการใชงานทันสมยั      

3. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วและถูกตองในการตดิตอ

ราชการ 

     

4. สื่อประชาสมัพันธ/คูมือเอกสารใหความรูเก่ียวกับอุปกรณการใช

งายงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. มีการบํารุงศลิปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ินและ

วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

     

2. มีการปลูกฝงวินัย และถายทอดวัฒนธรรมของชาติใหกับคนใน

ชุมชน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

3. มีการดําเนินกิจกรรมสงเสรมิเอกลักษณของทองถ่ิน      

4. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสืบสานประเพณีไทยอยางสม่ําเสมอ      

7. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอการใหบริการดานคุณภาพ 

การใหบริการของงานบริการดานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ขอเสนอแนะ  

     - ปญหาในการใหบริการ คือ.................................................................................................. 

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

 

5.  งานบริการดานสงเสริมการเกษตร    เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลาดับกอน -หลัง      

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอน 

ในการบริการ 

     

4. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

5. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

6. แบบฟอรมคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

7. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการงานบริการดานสงเสริมการเกษตร 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ การติดประกาศตางๆ      

4. เว็บไซต หรือแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน      

5. ระบบเสยีงตามสาย      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

7. การนําขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรไปสูเกษตรกร 

     

8. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

งานบริการดานสงเสริมการเกษตร 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/บุคลากร 

ผูใหบริการงานบริการดานสงเสรมิการเกษตร 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. ปายประชาสมัพันธปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

2. สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

3. มีเครื่องมือ/วัสด/ุอุปกรณ/ระบบในการบริการ      

4. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

5. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

งานบริการดานสงเสริมการเกษตร 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. มีความโปรงใสในการใหบริการ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

2. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

3. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน      

4. การเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย      

5. การพัฒนาความรูดานวิชาการดานการเกษตรใหกับประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

     

6. การสงเสริมและพัฒนาคณุภาพผลผลติทางการเกษตร      

7. สนับสนุนศูนยการเรยีนรูชุมชนในการสงเสริมการเกษตรและ

แหลงเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม 

     

8. พัฒนาใหประชาชนไดเรยีนรูการทาการเกษตรทฤษฎีใหม      

9. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอการใหบริการดานคุณภาพการใหบริการ

ของงานบริการดานสงเสรมิการเกษตร 

     

 

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ 

1. ทานตองการใหองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ดําเนินการพัฒนาในดานใดเพ่ิมเติม

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

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

2. ปญหาและอุปสรรคเรงดวนท่ีทานตองการแจงใหองคการบริหารสวนตําบลโคงยางรับทราบ 

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

3. ขอเสนอแนะในการบรหิารงานขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  

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

 ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสมีา หนา 169 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก   ภาคผนวก   งง  
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ภาคผนวก  ภาคผนวก  งง  

   
 

 

 

 

ลําดับท่ี 1 หัวหนาโครงการ 

ผูชวยศาสตราจารยอรณิชชา   ทศตา  โทรศัพท  : 085-860-2687 

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

 การศึกษา 

  คบ.(การวัดผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  กําลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  (สาขาวิชาสถิติและวิจัยทางวิทยาการทาง

ปญญา)  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุร ี

 ตําแหนงงาน 

  รองอธิการบดฝีายแผนและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 

 ความเช่ียวชาญ 

- ประเมินโครงการ 

- สถิติ วิจัยสาขาตางๆ  

- ประเมินคุณภาพการศึกษา 

- ยุทธศาสตรและการวางแผนนโยบายของหนวยงาน 

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

  - ประเมินผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  เปนประจําทุกๆ ป 

- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  รวมสมัยสรางสรรคไทย สูสากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันท่ี  17 – 22  สิงหาคม  2553 

คณะทํางาน 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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- การประเมินการจัดงานสัปดาหศิลปนแหงชาติ  ประจําปพุทธศักราช 2554 ระหวางวัน

ศุกรท่ี 25  กุมภาพันธ –วันเสารท่ี 5  มีนาคม 2554 

- รายงานผลการประเมินนิทรรศการ ศิลปะสมัยราชกาลท่ี ๙“ไทยเท  จากทองถ่ินสูอินเตอร”

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

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

  - วิทยากรดานการสรางแบบทดสอบ  การวัดผลประเมินผล  แผนงานโครงการ  การ

ประเมินโครงการ  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดการความรู  การจัดทําแผนกลยุทธและ

แผนพัฒนา 

  - ผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

ลําดับท่ี  2 คณะทํางาน 

อาจารย ดร.คงศักดิ์  บุญยะประณัย   โทรศัพท  : 093-134-9269 

 E-Mail :  kongsak_b1980@hotmail.com 

    

 การศึกษา 

  วศ.ด.(สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

 ตําแหนงงาน 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาลัยนครราชสีมา 

 ความเช่ียวชาญ 

- สมุนไพรและความงาม 

- การใชจุลินทรีย ในการลดภาวะความเปนพิษของน้ําเสีย 

- อุตสาหกรรมทางแพทย เภสชักรรม 

 

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

- ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสานักคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

- ผลงานตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
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ลําดับท่ี 3 คณะทํางาน  

 อาจารยปรีญาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี     โทรศัพท  : 081-723-1949    

 E-Mail: Preeyanat@gmail.com   

 การศึกษา   

  - บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)    

  - บธ.ม (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)     

  - ปร.ด. (โลจิสติกส)    มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 ตําแหนงงาน   

   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนครราชสีมา   

 ความเช่ียวชาญ  

  - การเขียนแผนธุรกิจ  

  - การออกแบบสื่อ  

  - สอนรายวิชาหลักการตลาด 

  ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ    

  - การบริการวิชาการและการเพ่ิมมูลคาผลติภัณฑผาไทยยวน อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับท่ี 4 คณะทํางาน 

อาจารยพิชชานารถ  เงินดี  โทรศัพท  : 088-582-9212     

 E-Mail : pitchanat23@hotmail.com   

 การศึกษา 

  คบ.(เคมี)     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

  กศ.ม (วิทยาศาสตรท่ัวไป) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  กําลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัด

นครราชสีมา   

 ตําแหนงงาน 

  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ  วิทยาลัยนครราชสีมา 

 ความเช่ียวชาญ 

  - การดูแลสุขภาพ  การสงเสริมสุขภาพ  

  - อาชีวอนามัยสิ่งแวดลอม  

  - สาธารณสุขมูลฐาน   
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รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 
ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

  - การบริการวิชาการสาธารณสุขมูลฐาน  การสงเสริมสุขภาพชุมชนอําเภอโนนแดง  

จังหวัดนครราชสีมา     

 

ลําดับท่ี 5 คณะทํางาน 

อาจารยสุกัญญา  ใจอดทน   โทรศัพท  : 081-069-5269   

 E-Mail : Sukanya@nmc.ac.th 

 การศึกษา 

  บธ.บ.(การตลาด)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  บธ.ม.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาการเปนผูประกอบการ)  วิทยาลัยนครราชสีมา 

 ตําแหนงงาน   อาจารยคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนครราชสีมา 

 ความเช่ียวชาญ 

- การเขียนแผนธุรกิจ 

- การออกแบบสื่อ 

- สอนรายวิชาหลักการตลาด 

- แนวทางการจัดนิทรรศการ   Evan 

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

  - ประเมินผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  เปนประจําทุกๆ ป 

- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  รวมสมัยสรางสรรคไทย สูสากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันท่ี  17 – 22  สิงหาคม  2553 

- การประเมินการจัดงานสัปดาหศิลปนแหงชาติ  ประจําปพุทธศักราช 2554 ระหวาง               

วันศุกรท่ี  25 กุมภาพันธ –วันเสารท่ี 5  มีนาคม 2554 

- รายงานผลการประเมินนิทรรศการ ศิลปะสมัยราชกาลท่ี ๙“ไทยเท  จากทองถ่ินสูอินเตอร”

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

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
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รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 
ลําดับท่ี 6 คณะทํางาน 

อาจารยจันทรจิรา  ใจอดทน   โทรศัพท  : 080 - 7314778 

 E-Mail :  jaojunmonster@gmail.com   
  

 การศึกษา  ทล.บ (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ตําแหนงงาน  อาจารยคณะสารสนเทศศาสตร  วิทยาลัยนครราชสีมา   

 ความเช่ียวชาญ    ความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  รวมสมัยสรางสรรคไทย สูสากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันท่ี  17 – 22  สิงหาคม  2553 

- การประเมินการจัดงานสัปดาหศิลปนแหงชาติ  ประจําปพุทธศักราช 2554 ระหวางวัน

ศุกรท่ี  25 กุมภาพันธ –วันเสารท่ี 5  มีนาคม 2554 

  - ประเมินผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  ปงบประมาณ  2556 – ปจจุบัน 

- รายงานผลการประเมินนิทรรศการ ศิลปะสมัยราชกาลท่ี ๙“ไทยเท  จากทองถ่ินสูอินเตอร”

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

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

ลําดับท่ี 7 คณะทํางาน 

อาจารยศลิษา  เจริญสุข   โทรศัพท  : 044-466-052 

 E-Mail :  poohnar@hotmail.com 
    

 การศึกษา 

  บธ.ม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 
 

 ตําแหนงงาน 

  อาจารยคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยนครราชสีมา   
  

ความเช่ียวชาญ 

- การเขียนแผนธุรกิจ 

- การออกแบบสื่อ 

- สอนรายวิชาหลักการตลาด 
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รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 

 
ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

- การดูแลสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ 

- การบริการวิชาการและการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 

 

ลําดับท่ี 8 คณะทํางาน 

อาจารยอนุชา   พิมายนอก   โทรศัพท  : 091-351-2841   

 E-Mail : Anucha_loveyou@hotmail.com 

 การศึกษา 

  วท.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

  รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร) 

 ตําแหนงงาน  อาจารยคณะนิติศาสตร 

 ความเช่ียวชาญ ประเมินโครงการ  เขียนโครงการ 

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  รวมสมัยสรางสรรคไทย สูสากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันท่ี  17 – 22  สิงหาคม  2553 

- การประเมินการจัดงานสัปดาหศิลปนแหงชาติ  ประจําปพุทธศักราช 2554 ระหวางวัน

ศุกรท่ี  25 กุมภาพันธ –วันเสารท่ี 5  มีนาคม 2554 

  - ประเมินผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  ปงบประมาณ  2555 

- รายงานผลการประเมินนิทรรศการ ศิลปะสมัยราชกาลท่ี ๙“ไทยเท  จากทองถ่ินสูอินเตอร”

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

แหงกรุงเทพมหานคร 
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องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  

อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๗๐  

โทรศัพท ๐-๔๔๒๔-๙๗๖๕ , ๐๘๗-๒๔๖-๘๗๕๖ 
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