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 ค ำแถลงค ำแถลง  
  

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   ได้เห็นชอบให้
วิทยาลัยนครราชสีมา  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นั้น 
 การด าเนินโครงการส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดี  จากผู้มีพระคุณ
หลายฝ่าย  คณะท างานขอกราบขอบพระคุณ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  หัวหน้าส่วนงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่พนักงานทุกส่วนงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครราชสีมาทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษาให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนิน
โครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ตลอดจนประชาชนในเขตพ้ืนที่ทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา และ
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 ท้ายนี้   คณะท างานขอขอบคุณผู้มีส่ วนร่วมในโครงการนี้ทุกท่าน ที่ ได้ ให้ข้อมูลและ               
ความคิดเห็นรวมถึงให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
            วิทยาลัยนครราชสีมา 
              กันยายน  2564 
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บทสรุปผู้บรหิำรบทสรุปผู้บรหิำร  
  

 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ       
ความพึงพอใจและจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ  พร้อมทั้งการส ารวจปัญหาและอุปสรรค  ตลอดจน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนางานที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
  จากจ านวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 7,841 คน  ใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา จ านวน 381 คน  
ซึ่งได้จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro  Yamane  การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Stratified Random Sapling)  โดยแบ่งประชาชนออกเป็นพ้ืนที่ต่างๆ  ในแต่ละ
หมู่บ้านสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional  Random Sampling)  ของประชาชน
ในแต่ละหมู่บ้าน  ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scales) 5  ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 381 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ  55.38 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.50 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา    
ในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.87 และร้อยละ 25 .72 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
มีรายได้ โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่  อยู่ระหว่าง 6,001–8,000 บาท/เดือน  คิดเป็นร้อยละ 30.97 ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 43.83  มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 1 - 2 ครั้งใน 1 รอบปี  
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 21.52 มาติดต่อขอรับบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รองลงมาติดต่อขอรับ
บริการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  คิดเป็นร้อยละ 18.11 มาติดต่อขอรับบริการกองคลัง   
คิดเป็นร้อยละ 17.06 มาติดต่อขอรับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 15.75  
มาติดต่อขอรับบริการกองส่งเสริมการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ 13.91 และร้อยละ 13.65 มาติดต่อขอรับ
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บริการกองช่าง ซ่ึงรับทราบข้อมูลข่าวสารจากการบอกเล่าจากผู้น าชุมชน  รองลงมารับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากการติดประกาศต่าง ๆ และ เสียงตามสาย      
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานที่ได้ด าเนินการและได้รับการ
พัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 29.40 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านสาธารณสุข/ 
การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 รองลงมาได้เข้ามาติดต่อขอรับบริการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ คิดเป็นร้อยละ 25.98 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านการศึกษา/
อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม คิดเป็นร้อยละ 23.62 และมาติดต่อขอรับบริการงานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเดก็แรกเกิด  คิดเป็นร้อยละ 21.00 
 การส ารวจความพึงพอใจ พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในคุณภาพ          
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.82)  
โดยระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.39  ได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.83) ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.52 รองลงมา คือ ด้านช่องทาง 
การให้บริการ  ( X = 4.82) ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
( X = 4.82) ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.39 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ    
( X = 4.82) ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.35 และด้านคุณภาพการให้บริการ ( X = 4.81) 
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.22 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10   
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจ าแนกตามหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า  
 1)  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประชาชน
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  ( X = 4.81)  
ระดบัความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.24  คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10   
 2)  กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความ              
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( X = 4.82) ระดับความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 96.32 คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10  
 3)  กองช่ำงขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความ            
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( X = 4.81) ระดับความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 96.19 คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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 4)  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประชาชน
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  ( X = 4.82) 
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.28 คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10  
 5)  กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประชาชน 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  ( X = 4.83) 
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.63 คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10  
 6)  กองส่งเสริมกำรเกษตรขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( X = 4.82) ระดับความ 
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.44 คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10  
 

 กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อคุณภำพกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบัวใหญ ่จ ำแนกตำมภำระงำนหลัก 
 1)  งำนด้ำนกำรศึกษำ/อำหำรกลำงวันและอำหำรเสริมนมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บัวใหญ่ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” ( X = 4.83)  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.51  คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่
ในระดับ 10    
 2)  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย/กำรรับร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บัวใหญ่ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ 
“มากท่ีสุด” ( X = 4.82)  ระดับความพึงพอใจ  คิดเป็นร้อยละ 96.39  คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่
ในระดับ 10   
 3)  งำนพัฒนำชุมชนและสวัสดิกำรสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” ( X = 4.82)  ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.30  คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่
ในระดับ 10   
 4)  งำนด้ำนสำธำรณสุข/กำรป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนำ 2019 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  ภาพรวมอยู่
ในระดับ“มากที่สุด”  ( X = 4.83)  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.62  คะแนนเทียบเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ในระดับ 10  
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการให้บริการโดยภาพรวมของระดับความพึงพอใจคิด
เป็นร้อยละ 96.39 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นว่า  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ประชาชนผู้รับบริการ  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.52  รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.39 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.35 และด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีระดับความ 
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.22 
 ผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  
จ าแนกตามกรอบภาระงานที่ประเมิน  ซึ่งประกอบด้วย  งานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหาร
เสริมนม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด และงานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้
เมื่อค านวณผลรวมตามสูตรผลการประเมินทั้ง 4 งาน  มีค่าเท่ากับ 385.82  คิดเป็นร้อยละ 96.45 โดย
เทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติท่ี 2 คะแนนทีไ่ด้มีค่าเท่ากับ 10 คะแนน 
 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  มีการให้บริการแก่ประชาชนแบบเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนสะดวกง่ายต่อการติดต่อ
ขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้จากการส ารวจประชาชนกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
96.39   
 นอกจากนี้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ยังได้เสนอแนะ
เพ่ิมเติมดังนี้ 
 1. ควรหาแนวทางการปรับปรุงระบบน้ าประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค เนื่องจากไม่เพียงพอ 
พร้อมทั้งควรมีมาตรการสรรหาแหล่งน้ าเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง  
 2. ควรตรวจสอบท่อระบายน้ าภายในชุมชน เนื่องจากบางจุดยังมีการอุดตันทางระบายน้ า  
 3. ควรจัดหาถังขยะส าหรับไว้บริการภายในชุมชน และควรมีรถเก็บขยะมาบริการส าหรับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
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บทน ำบทน ำ  
  

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีตอ่คุณภำพกำรให้บริกำร 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ ่ อ ำเภอบัวใหญ ่ จังหวัดนครรำชสีมำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2564 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
   การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local government) ถือเป็นการบริหารราชการรูปแบบหนึ่ง  
ที่เป็นพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนท้องถิ่นที่มีสภาพปัญหาสังคม วัฒนธรรม 
ความเป็นอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ ที่แตกต่างกัน หากมีการหวังพ่ึงรัฐบาลกลางในฐานะที่ต้องดูแล
ประชาชนโดยรวมทั่วประเทศ ย่อมไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึง 
และตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญ
อย่างมากต่อการพัฒนา และเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที โดยให้สิทธิแก่ชุมชนในการ
ตัดสินใจด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของท้องถิ่น การให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยท้องถิ่น (Puang-ngam, 2017, p. 11) ซึ่งการปกครองท้องถิ่น
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจและให้อิสระแก่
ท้องถิ่นในการปกครองตนเอง โดยรัฐจะมอบหมายให้ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งหรือหลายท้องถิ่น  
เป็นผู้ด าเนินการในการบริหารงานตามภารกิจต่างๆ เพ่ือแก้ไขและตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการในท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายจะจัดตั้งขึ้น
เป็นองค์กรโดยผลแห่งกฎหมายและนโยบายของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและรับผิดชอบในขอบเขตพ้ืนที่
ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณและการบริหารงานในระดับหนึ่ง  
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางให้แก่ท้องถิ่น
เพ่ือให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการในท้องถิ่นได้อย่างตรงเป้าหมายและเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้รับบริการในท้องถิ่นได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
ด้วยตนเอง การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) คือรัฐบาลกลางได้กระจายอ านาจทาง 

1 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสมีา หน้า 3 
 

การปกครองและการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ เพ่ือด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย (ธันยวัฒน์ รัตนสัค . 2555, หน้า 193)  
การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการปกครองท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จ า เป็นและมีความส าคัญ
ในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่าง ๆ เฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตย 
ซึ่งกล่าวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็นได้ว่ารัฐบาลซึ่งเป็นกลไกในการบริหาร 
การปกครองของรัฐนั้น (Jack C. Plano and Others, Political Science Dictionary (Illinois : The 
Dry Press, 1973), p.147 อ้างใน ประทาน คงฤทธิศึกษากร) ย่อมมีภาระหน้าที่อย่าง มากมายในการ
บริหารประเทศให้ประชาชนได้รับความสุข ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต (Well Being) อีกทั้ง
ความมั่นคงแห่งชาติทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต่ ย่อมเป็นไปไม่ได้
ที่รัฐบาลจะดูแลและจัดบริการให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปัญหา
เกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินงาน การที่อาจจะไม่สนองตอบต่อความต้องการของแต่ละชุมชนได้ 
และรวมทั้งข้อจ ากัดเกี่ยวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือ เจ้าหน้าที่ด าเนินงานให้ทั่วถึงได้ 
เมื่อเป็นดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
เพ่ือการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน จะได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุ่ง
ประสงค์ของชุมชนนั้น ๆ จึงเป็นผลให้การปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญเกิดข้ึน 
  “การให้บริการประชาชน” ของภาครัฐมิได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียว ทุกประเทศที่
พัฒนาแล้ว หรือก าลังพัฒนา มีความพยายามที่จะปฏิรูปการบริการประชาชนให้ดี และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและที่ส าคัญที่สุด คือ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป้าหมายของการ
บริการประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่วัดยาก เพราะเป็นความรู้สึกของประชาชนว่ามีความพึงพอใจมากน้อย
เพียงใด ซึ่งในสังคมมีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม หลายระดับ ท าให้มาตรการในการตรวจสอบและประเมิน
ด าเนินการได้ยาก ซึ่งแตกต่างกับภาคเอกชนที่สามารถด าเนินการประเมินได้ ด้วยการเปรียบเทียบผล
ขาดทุนและก าไรของแต่ละปีว่าเพ่ิมหรือลด ทั้งนี้มาตรการวัดผลก าไรขาดทุน เป็นเรื่องของตัวเลขที่
สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จากการด าเนินการตลอด ทั้งปีของบริษัท ซึ่งแตกต่างจาก
ภาครัฐ แต่ความพยายามของภาครัฐในช่วงระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมาทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศก็ต่างพยายามก าหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพในการบริการ
สาธารณะให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความพึงพอใจ” ต่อขั้นตอนการให้บริการด้วย ความสะดวก 
รวดเร็ว ทัศนคติและจิตบริการของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อประชาชนให้เปรียบเสมือนเป็น “ลูกค้า” ตาม
แนวคิดของภาคเอกชนและสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ที่รัฐควรจัดหาเพ่ือให้บริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงแต่ความพึงพอใจอย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐด้วย   ทั้งนี้การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
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การบริหารงานภาครัฐ เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการจัดบริการสาธารณะให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น  ตามภารกิจจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับโอน
ภารกิจจัดบริการสาธารณะแล้วถือว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้อง
ด าเนินการจัดบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ีให้มากท่ีสุด  
  จังหวัดนครราชสีมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ชุมชนหนึ่งที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก         
มีความเจริญเติบโตในทุกๆ ด้านการปกครองจากส่วนกลางจึงไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่  ดังนั้นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นจึงเข้ามา         
มีบทบาทส าคัญในการปกครองในระดับท้องถิ่น ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา
ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น  การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา  การสาธารณสุข ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษา ความสะอาดเรียบร้อย เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสาธารณภัย   
การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
ซึ่งประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในส่วนราชการ คือ การพัฒนาการบริหารงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการวัดผลการปฏิบัติงานที่ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชน อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีนั้น ต้องปฏิบัติตามภารกิจ
ดังกล่าวข้างต้นอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การบริหารจัดการส าเร็จ  สามารถแก้ไขปัญหา
และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้ง
ภาครัฐ  และเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงก าหนดให้ทุกส่วนราชการมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยอยู่ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548) 
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  มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ คือ ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาด า เนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและ 
ผู้รับบริการ เช่น ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ความส า เร็จใน 
การบรรลุเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ เป็นต้น 
  มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ ส่วนราชการแสดงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการใน
การให้บริการที่มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ เช่น ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เป็นต้น 
  มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ 
ปฏิบัติราชการ เช่น การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการการควบคุม 
ภายในและการตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
  มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ คือ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความ 
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การบริหารความรู้ในองค์การ การจัดการสารสนเทศและ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
  การด าเนินงานตามโครงการครั้งนี้จะด าเนินการเฉพาะมิติที่ 2 คือ คุณภาพการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
กับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 5  ประเด็น ได้แก่ 
  1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
  2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 
  3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  5) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ 
  นอกจากนี้เพ่ือให้การส ารวจสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนผู้รับบริการในพ้ืนที่
ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด จึงท าการส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.2 วัตถุประสงค์   
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของส่วนงานด้านต่างๆ           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่                  
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านคุณภาพการให้บริการ 
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 1.2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพการให้บริการตามอ านาจหน้าที่แก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้าน              
สิ่งอ านวยความสะดวกและด้านคุณภาพการให้บริการ 
 1.2.3 เพ่ือจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้าน              
สิ่งอ านวยความสะดวกและด้านคุณภาพการให้บริการ จ าแนกตามภาระงาน 
 1.2.4 เพ่ือส ารวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ที่มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอ    
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 
1.3 ขอบเขตของกำรด ำเนินงำน 
 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นครั้งนี้ ใช้ 
กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้รับบริการในองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 383 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนผู้รับบริการในท้องที่เขตรับผิดชอบ
ในประเด็นหลัก คือ 1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ความพึงพอใจด้าน
ช่องทางการให้บริการ 3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก 5) ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยจ าแนกตามหน่วยการให้บริการ 
 
1.4 ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ จะท า             
การส ารวจเฉพาะกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่เคยได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้จากการสุ่มตัวอย่าง  ซึ่งผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะ
ภารกิจหลักขององค์กรเท่านั้น  ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมภารกิจอ่ืนๆ ทั้งหมดขององค์การบริหาร               
ส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมาได้ท้ังหมด 
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1.5 นิยำมศัพท์ในกำรศึกษำ 
 1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  หมายถึง  ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากประชาชนในท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุข
ของชุมชนในท้องถิ่นนั้น  ซึ่งประกอบด้วย 
  (1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
  (2)  ส านักงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 
  (3)  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
  (4)  การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 2)  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลทั้งนี้ 
อบต. แต่ละแห่งจะมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตต าบลที่ไม่อยู่ในเขตของเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3)  ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย
ปรากฏออกมาในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อ สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ 
 4)  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.)  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท .)ใน
ระหว่างหรือหลังการให้บริการ  ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองหรือการบริการนั้นสามารถแก้ไขปัญหา
และท าให้ตนเองเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าเดิม  โดยจ าแนกเป็น  5 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ
ขัน้ตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวย ความสะดวก  
และความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาระงานหลักขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 

สถานสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริ การที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งพิจารณาจากส่วนของการให้บริการ  5  ด้านที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดังนี้  
 

 

        

         

 

 

 

 

 
แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5  ด้าน   
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 
3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ  
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ 



 

 

 

 

แนวคิดและงานวิจัยแนวคิดและงานวิจัย  

ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ  

บทท่ี บทท่ี 22  
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แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
  

 

 ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

บัวใหญ อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  คณะผูสํารวจไดศึกษาเอกสาร  งานวิจัย  แนวคิด  ทฤษฎี

ท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถ่ิน 

  2.2 ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ 

    จังหวัดนครราชสีมา 

  2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 

  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

  2.5 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ 

  2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถิ่น 

การปกครองทองถ่ินในรูปแบบของการปกครองตนเอง (Local Self Government) เปนเรื่องท่ี

มีความสัมพันธกันอยางมากกับแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอํานาจ (Decentralization) โดยมี

นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ไดใหความหมายของการปกครองทองถ่ินไว ดังนี้ 

 ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น 

  การปกครองทองถ่ิน คือ เครื่องจักรท่ีรัฐบาลจัดใหแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนใน

ทองถ่ินตางๆ มีอํานาจหนาท่ี มีทรัพยากร มีกฎหมายเพียงพอท่ีจะสรางบานสรางเมืองของตนเองดวย

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

ใหนิยามการปกครองสวนทองถ่ินไววา เปนการใหคนในทองถ่ินมีอิสระในการปกครองกันเองหรือกลาว

อีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีพ้ืนฐานของหลักการ

กระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ท่ีหมายถึง การท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองใหองคกร

อ่ืนๆ ท่ีไมใชองคกรสวนกลางจัดทําบริการสาธารณะบางอยางภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 

22 
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  1  การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ 

จํานวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนท่ี เชน หนวยการปกครองทองถ่ินของไทยจัดไดคือ กรุงเทพมหานคร 

เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยาตามเหตุผลดังกลาว 

  2  หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม

ความเหมาะสม กลาวคือ อํานาจของหนวยการปกครองทองถ่ินอยางแทจริง หากมีอํานาจมากเกินไปไม

มีขอบเขต หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสียตอความม่ันคง

ของรัฐบาล อํานาจของทองถ่ินนี้ มีขอบเขตท่ีแตกตางกันออกไปตามลักษณะความเจริญและ

ความสามารถของประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนสําคัญ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการ

กระจายอํานาจใหหนวยการปกครองทองถ่ินระดับใดจึงจะเหมาะสม 

  3  หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Segal Rights) ท่ีจะดําเนินการ

ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมาย แบงไดเปน 2 ประเภท คือ  

   3.1  หนวยการปกครองทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตางๆ 

ขององคกรปกครองทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการบริหารตามหนาท่ีและเพ่ือใชบังคับประชาชนในทองถ่ิน

นั้นๆ เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับ เปนตน  

   3.2  สิทธิท่ีเปนหลักในการดําเนินการบริหารทองถ่ิน คือ อํานาจในการกําหนด

งบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอํานาจหนาท่ีของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้นๆ 

  4  มีองคกรท่ีจําเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง องคกรท่ีจําเปนของทองถ่ิน 

จัดแบงเปนสองฝาย คือ องคการฝายบริหารและองคการฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครองทองถ่ินแบบ

เทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ หรือในแบบมหานคร 

คือ กรุงเทพมหานครจะมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหาร สภากรุงเทพมหานครจะเปนฝาย

นิติบัญญัติ เปนตน  

  5  ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน จากแนวคิดท่ีวาประชาชนใน

ทองถ่ินเทานั้นท่ีจะรูปญหาและวิธีแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการปกครองทองถ่ินจึงจําเปนตอง

มีคนในทองถ่ินมาบริหารงานเพ่ือใหสมเจตนารมณและความตองการของชุมชนและอยูภายใตการ

ควบคุมของประชาชนในทองถ่ิน นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถ่ินเขาใจในระบบและ

กลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริงอีกดวย 

 ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร (2554 : 7) ใหคํายามวา การปกครองทองถ่ินเปนระบบการ

ปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองคการท่ีทําหนาท่ีปกครองทองถ่ิน โดยคนในทองถ่ินนั้น องคการนี้

จัดตั้งและถูกรวบรวมโดยรัฐบาลแตมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมใหการปฏิบัติใหเปนไป

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

กลาววา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอํานาจ หรือกระจายอํานาจไปให

หนวยการปกครองทองถ่ิน เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดมีอํานาจในการปกครองรวมกันท้ังหมด 

หรือเปนบางสวนในการบริหารทองถ่ิน ตามหลักการท่ีวา ถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนใน

ทองถ่ินแลว รัฐบาลของทองถ่ินก็ยอมเปนรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังนั้น 

การบริหารการปกครองทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอํานาจของ

รัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงาน

ภายในทองถ่ินในเขตอํานาจของตน  

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

หมายถึง องคการท่ีมีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักท่ีกําหนดไว มีอํานาจการปกครองตนเองมี

การบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาทองถ่ินท่ีสมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชากร 

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

หมายถึง การปกครองซ่ึงหนวยการปกครองทองถ่ินไดมีการเลือกตั้งโดยอิสระเพ่ือเลือกผูท่ีมีหนาท่ี

บริหารการปกครองทองถ่ิน มีอํานาจอิสระพรอมความรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใชไดโดยปราศจาก

การควบคุมของหนวยการบริหารราชการสวนกลาง หรือสวนภูมิภาค แตท้ังนี้หนวยการปกครองทองถ่ิน

ยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวยอํานาจสูงสุดของประเทศ ไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหมแตอยางใด  

 การปกครองทองถ่ินจะสําเร็จผลไมได หากไมไดรับการรวมมือจากประชาชน การปลูกฝงให

ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง และสรางใหเกิดการเรียนรู สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินจัดการ

เรื่องของตนเอง จะทําใหองคกรปกครองทองถ่ินสามารถบริหารตนเองได จะเปนผลดีตอองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และประเทศชาติตอไป 
 

 ทฤษฏีเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น 

 สําหรับแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินในระบอบประชาธิปไตยจะเนนการจัด

โครงสรางและรูปแบบของหนวยงานการปกครองทองถ่ิน  เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ปกครองตนเองใหมากท่ีสุด  มีองคกรท่ีจําเปนในการปกครองตนเอง  คือ ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ  

องคกรปกครองทองถ่ินมีอํานาจตามกฎหมาย  นอกจากนั้นประชาชนอาจมีสวนรวมในรูปแบบอ่ืนๆ  

เชน การเขาฟงการประชุมสภาการติดตามดูแลการปฏิบัติของเทศบาล  การลงสมัครรับเลือกตั้งและ 

การแสดงความคิดเห็นตางๆ เปนตน ดังนี้ 
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 โกวิทย พวงงาม (2543 : 12  ไดสรุปความหมายของแนวคิดและหลักการสําคัญท่ี เก่ียวกับ

การปกครองสวนทองถ่ิน โดยท่ัวไปวา  การปกครองสวนทองถ่ินเปนการจัดระเบียบการปกครองตาม

หลักการกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization โดยรัฐหรือรัฐบาลกลางมอบอํานาจใหประชาชน

ในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองและจัดตั้งบริการสาธารณะบางอยางเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของประชาชนในทองถ่ิน  โดยอิสระตามสมควรภายในขอบเขตของกฎหมาย  การมอบอํานาจในทองถ่ิน

ทําใหเกิดสภาพการปกครองตนเองหรือการปกครองตนเองในทองถ่ิน  (Local  Self  Government)   

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

ทองถ่ินมีอิสระในการปกครองตนเอง กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถ่ิน 

ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีพ้ืนฐานจากหลักการกระจายอํานาจการปกครอง(Decentralization) ท่ีหมายถึง 

การท่ีรัฐมอบอํานาจการปกครองใหองคกรอ่ืน ๆ ท่ีไมใชองคกรสวนกลางจัดทําบริการสาธารณะ

บางอยางภายใตการกํากับดูแลของรัฐ 

 จากคํานิยามตางๆ ขางตนสามารถสรุปหลักการปกครองสวนทองถ่ินไดในสาระสําคัญ ดงันี้ 

  1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง อาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญขนาดพ้ืนท่ี หรือ

จํานวนประชากร ทําใหเกิดหนวยการปกครองทองถ่ินของไทยในหลายลักษณะ เชน กรุงเทพมหานคร  

เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

  2.  หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy อํานาจของหนวย

การปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีขอบเขตพอสมควร เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวย

การปกครองสวนทองถ่ิน อยางแทจริงอํานาจทองถ่ินนี้มีขอบเขตท่ีแตกตางกันออกไปตามลักษณะความ

เจริญและความสามารถของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ เปนสําคัญ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการ

กระจายอํานาจใหหนวยการปกครองสวนทองถ่ินระดับใดจึงจะเหมาะสม 

  3.  หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีสิทธิ์ตามกฎหมาย (Legal Rights โดยแบง

สิทธิ์ตรากฎหมายเปน 2 ประเภท คือ 

   3.1  หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีสิทธิ์ตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ขององคกรสวนปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการบริหารตามหนาท่ีและเพ่ือบังคับ

ประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ 

   3.2  สิทธิของหลักการดําเนินการบริหารสวนทองถ่ิน คือ อํานาจในการกําหนด

งบประมาณ เพ่ือบริหารกิจกรรมตามอํานาจหนาท่ีของหนวยการปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 

  4.  มีองคการท่ีจําเปนและปกครองตนเอง องคกรท่ีจําเปนของทองถ่ินแบบเทศบาล จะมี

คณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ หรือกรุงเทพมหานคร จะมีผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหารระบบและกลไกของประชาธิปไตย 
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  5.  ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากประชาชนใน

ทองถ่ินจะรูปญหาและวิธีการแกไขของตนเอง  ดังนั้นหนวยการปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีคน

ในทองถ่ินมาบริหารงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและความตองการของชุมชน และอยูภายใตการ

ควบคุมของประชาชนในทองถ่ิน นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถ่ินเขาใจระบบ และ

กลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริง 

  สรุปแนวคิดและหลักการท่ีสําคัญของการปกครองสวนทองถ่ินคือ เปนหนวยการปกครอง

ซ่ึงรัฐไดจัดตั้งข้ึน และมอบอํานาจใหประชาชนดําเนินการปกครองตนเอง (Autonomy โดยผูมีอํานาจ

หนาท่ีบริหารการปกครองทองถ่ินจะตองมาจากการเลือกต้ัง ตามระบอบประชาธิปไตย มีความ

รับผิดชอบและอํานาจท่ีเปนอิสระ โดยสมควรมีอํานาจหนาท่ีการกําหนดนโยบาย  ตัดสินใจ และดําเนิน

กิจการภายใตการดูแลของรัฐบาลกลาง โดยมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights เพ่ือประโยชนในการ

บริหารงานดานตางๆ ตามอํานาจหนาท่ีของหนวยการปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ และจัดใหมีองคกร             

ท่ีจําเปนในการปกครอง (Necessary Organization  เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใหประสบความสําเร็จสมความ

มุงหมาย เพ่ือประโยชนสูงสุด อันพึงจะมีแกทองถ่ินนั้น   
 

 วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น 

 ชูวงศ ฉายะบุตร (2539 : 26) ไดจําแนกวัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถ่ินไว ดังนี้  

 1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เปนสิ่งท่ีเห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศจะตองอาศัยเงิน

งบประมาณเปนหลัก หากเงินงบประมาณจํากัดภารกิจท่ีจะตองบริการใหกับชุมชนตาง ๆ อาจไม

เพียงพอ ดังนั้น หากจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ ก็สามารถมีรายได         

มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะดําเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถ่ินได จึงเปนการ

แบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางมาก การแบงเบานี้ เปนการแบงเบาท้ังในดานการเงิน ตัวบุคคล 

ตลอดจนเวลาท่ีใชในการดําเนินการ  

 2. เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง เนื่องจากประเทศมี

ขนาดกวางใหญ ความตองการของประชาชนในแตละทองท่ียอมมีความแตกตางกัน การรอรับการ

บริการจากรัฐบาลแตอยางเดียว อาจไมตรงตามความตองการท่ีแทจริงและลาชา หนวยการปกครอง

ทองถ่ินท่ีประชาชนในทองถ่ินเปนผูบริหารเทานั้น จึงจะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได  

 3. เพ่ือความประหยัด โดยท่ีทองถ่ินแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ

ประชาชนก็ตางไปดวย การจัดตั้งหนวยการปกครองทองถ่ินข้ึน จึงจําเปนโดยใชอํานาจการปกครอง

ทองถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถ่ิน เพ่ือนําไปใชในการบริหารกิจการของ
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ทองถ่ิน ทําใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตองจายใหกับทองถ่ินท่ัวประเทศเปนอันมาก และ

แมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเง่ือนไขท่ีกําหนดไวอยางรอบคอบ  

 4. เพ่ือใหหนวยการปกครองทองถ่ินเปนสถาบัน ท่ี ใหการศึกษาการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยแกประชาชน จากการท่ีการปกครองทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ปกครองตนเอง ไมวาจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินเลือกเขามาทําหนาท่ี             

ฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติของหนวยการปกครองทองถ่ินก็ตาม การปฏิบัติหนาท่ีท่ีแตกตางกันนี้    

มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางด ี

 

 ความสําคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 

 แนวความคิดในการปกครองทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคทางการปกครองของรัฐในอันท่ี

จะรักษาความม่ันคงและความผาสุกของประชาชนโดยยึดหลักการกระจายอํานาจการปกครองและ

เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองความสําคัญ

ของการปกครองทองถ่ิน จึงสามารถสรุปไดดังนี้  

 1. การปกครองทองถ่ิน คือ รากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง

ทองถ่ินจะเปนสถาบันฝกสอนทางการเมืองการปกครองใหแกประชาชนใหประชาชนรูสึกวาตนเองมี

ความเก่ียวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถ่ินเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหน

ตอประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินท่ีตนอยูอาศัย อันจะนํามาซ่ึงความเลื่อมใสศรัทธาในระบบการปกครอง

ประชาธิปไตยในท่ีสุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร การเลือกตั้งจะเปน

การฝกใหประชาชนใชดุลยพินิจเลือกผูแทนท่ีเหมาะสม สําหรับผูท่ีไดรับเลือกตั้งเขาไปบริหารกิจการของ

ทองถ่ิน นับไดวาเปนผูนําในทองถ่ินจะไดใชความรูความสามารถบริหารงานทองถ่ินเกิดความคุนเคย มี

ความชํานาญในการใชสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ซ่ึงจะนําไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับชาติ

ตอไป  

 2. การปกครองสวนทองถ่ินทําใหประชาชนในทองถ่ินรูจักการปกครองตนเอง หัวใจของการ

ปกครองระบบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเอง มิใชเปนการปกครองอันเกิดจาก

คําสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง คือ การท่ีประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง ซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน

นอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารทองถ่ิน โดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากประชาชน

แลว ผูบริหารทองถ่ินจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตยตาง ๆ เชน เปดโอกาสให

ประชาชนออกเสียงประชามติใหประชาชนมีอํานาจถอดถอน ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดความสํานึกใน

ความสําคัญของตนตอทองถ่ิน ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรคและชวยแกไขปญหาทองถ่ินของตน  
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 นอกจากนี้ การปกครองตนเองในรูปของการปกครองทองถ่ินอยางแทจริงหรือการกระจาย

อํานาจไปในระดับต่ําสุด คือ รากหญา ซ่ึงเปนฐานเสริมสําคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการ

ปกครองในระบบประชาธิปไตยความลมเหลวของระบบประชาธิปไตยมีหลายองคประกอบ              

แตองคประกอบสําคัญยิ่งยวดอันหนึ่งคือการขาดรากฐานในทองถ่ิน  

 3. การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซ่ึงเปนหลักการสําคัญของการ

กระจายอํานาจ การปกครองทองถ่ินมีข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจาก

ความจําเปนบางประการ ดังนี้  

  3.1 ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวาจะขยายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจาก

งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละปตามความเจริญของบานเมือง  

  3.2 รัฐบาล มิอาจจะดําเนินการในการสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยาง

ท่ัวถึงเพราะแตละทองถ่ินยอมมีปญหาและความตองการท่ีแตกตางกัน การแกปญหาหรือจัดบริการ

โครงการในทองถ่ิน โดยรูปแบบท่ีเหมือนกันยอมไมบังเกิดผลสูงสุด ในทองถ่ินยอมรูปญหาและเขาใจ

ปญหาไดดีกวาผูซ่ึงไมอยูในทองถ่ินนั้น ประชาชนในทองถ่ินจึงเปนผูท่ีเหมาะสมท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในทองถ่ินนั้นมากท่ีสุด  

  3.3 กิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะถ่ินนั้น ไมเก่ียวพันกับทองถ่ินอ่ืนและไมมีสวนไดสวน

เสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรท่ีจะใหประชาชนในทองถ่ินดําเนินการดังกลาวเอง  

 ดังนั้น หากไมมีหนวยการปกครองทองถ่ินแลวรัฐบาลจะตองรับภาระดําเนินการทุกอยางและ

ไมแนวาจะสนองความตองการของทองถ่ินไดถูกจุดหรือไม รวมท้ังจะตองดําเนินเฉพาะทองถ่ินนั้นไม

เก่ียวพันกับทองถ่ินอ่ืน หากไดจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน เพ่ือดําเนินการเองแลวภาระของรัฐบาลก็จะ

ผอนคลายไป รัฐบาลจะมีหนาท่ีเพียงแตควบคุมดูแลเทาท่ีจําเปนเทานั้น เพ่ือใหทองถ่ินมีมาตรฐานในการ

ดําเนินการยิ่งข้ึน  การแบงเบาภาระทําใหรัฐบาล มีเวลาท่ีจะดําเนินการในเรื่องท่ีสําคัญหรือกิจการ              

ใหญ ๆ ระดับชาติ อันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม ความคับค่ังของภาระหนาท่ีตาง ๆ              

ท่ีรวมอยูสวนกลางจะลดนอยลง ความคลองตัวในการดําเนินงานของสวนกลางจะมีมากข้ึน 

 4 . การปกครองทองถ่ินสามารถสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมายและมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถ่ินมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากรประชากร ความ

ตองการ และปญหายอมแตกตางกันออกไป ผูท่ีใหบริหารหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนก็ตองเปนผู ท่ีรูถึงปญหาและความตองการของประชาชนเปนอยางดี   

การบริหารงานจึงจะเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไมตองเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติไปยัง

หนวยเหนือข้ึนไป ทองถ่ินจะบริหารงานใหเสร็จสิ้นลงภายในทองถ่ินนั่นเอง ไมตองสิ้นเปลืองเวลาและ

คาใชจายโดยไมจําเปน  
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 5. การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมืองการบริหารของประเทศในอนาคต 

ผูนําการปกครองสวนทองถ่ิน ยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การไดรับเลือกตั้งการสนับสนุนจาก

ประชาชนในทองถ่ิน ยอมเปนพ้ืนฐานท่ีดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะทางการ

บริหารงานในทองถ่ินอีกดวย  

 6. การปกครองทองถ่ินสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองการ

ปกครองทองถ่ิน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองท้ังทาง

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การดําเนินงานพัฒนาชนบทท่ีผานมายังมีอุปสรรคสําคัญประการหนึ่ง คือ 

การมีสวนรวมจากประชาชนในทองถ่ินอยางเต็มท่ี ซ่ึงการพัฒนาชนบทใหสัมฤทธิ์ผลนั้นตองมาจากการ

ริเริ่มชวยตนเองของทองถ่ินทําใหเกิดความรวมมือรวมแรงกัน โดยอาศัยโครงสรางความเปนอิสระในการ

ปกครองตนเอง ซ่ึงตองมาจากการกระจายอํานาจอยางแทจริง มิเชนนั้นแลว การพัฒนาชนบทจะเปน

ลักษณะ “หยิบยื่นยัดใสหรือก่ึงหยิบยื่นยัดใส” เกิดความคาดหวังวาทุกปจะมี “ลาภลอย” แทนท่ีจะเปน

ผลดีตอทองถ่ิน กลับสรางลักษณะการพัฒนาแบบพ่ึงพาไมยอมชวยตนเองอันเปนผลทางลบตอการ

พัฒนาพ้ืนฐานระบบประชาธิปไตย ดังนั้น การกระจายอํานาจจึงจะทําใหเกิดลักษณะการพ่ึงตนเอง ซ่ึง

เปนหลักสําคัญของการพัฒนาสังคมชนบทอยางยิ่ง 

 กลาวโดยสรุปความสําคัญของการปกครองทองถ่ินนั้น หากจะมองรวมเปนจุดใหญ ๆ แลว

สามารถแบงออกไดเปนสองดาน คือ ดานการเมืองการปกครองและการบริหารกลาวคือในดานการเมือง

การปกครองนั้นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลและประชาชนในทองถ่ินไดหาทางตอบสนองแกปญหา

ดวยตนเอง ดวยกลไกทางการบริหารตาง ๆ และในแงของการบริหารงานบุคคล งบประมาณและการ

จัดการ 

 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น 

 ระบบการปกครองทองถ่ินจะตองประกอบดวย องคประกอบ 8 ประการ คือ (โกวิทย         

พวงงาม. 2550 : 22) 

 1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวา ประเทศใดกําหนดเรื่อง การปกครอง

ทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถ่ินในประเทศนั้นจะมีความเขมแข็งกวาการ

ปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะขอความท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงให

เห็นวาประเทศนั้นมีนโยบายท่ีจะกระจายอํานาจอยางแทจริง 

 2. พ้ืนท่ีและระดับ (Area and Level) ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการกําหนดพ้ืนท่ีและระดับ

ของหนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการ เชน ปจจัยท่ีมีทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เชื้อชาติและ

ความสํานึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑท่ีจะกําหนดพ้ืนท่ีและระดับของหนวย

การปกครองทองถ่ินออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กและขนาดใหญสําหรับ
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ขนาดพ้ืนท่ีจากการศึกษาขององคการสหประชาชาติ โดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

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

กิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ไดใหความเห็นไววาหนวยการปกครองทองถ่ินท่ีสามารถ

ใหบริการและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพได ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน แตก็ยังมีปจจัย

อ่ืนๆ ท่ียังจะตองพิจารณาดวย เชน ประสิทธิภาพในการบริหารรายไดและบุคลากร เปนตน 

 3. การกระจายอํานาจและหนาท่ีการท่ีจะกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีมากนอยเพียงใด

ข้ึนอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 

 4. องคการนิติบุคคล จัดตั้งข้ึนโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติ 

มีขอบเขตการปกครองท่ีแนนอน มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับควบคุมใหมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 

 5. การเลือกตั้งสมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในทองถ่ิน

นั้นๆ ท้ังหมดหรือบางสวน เพ่ีอแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมือง การปกครองของประชาชน โดย

เลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 

 6. อิสระในการปกครองทองถ่ิน สามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายใน

ขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของ

หนวยงานทางราชการ 

 7. งบประมาณของตนเอง มีอํานาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตท่ี

กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บ เพ่ือใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอท่ีจะทํานุบํารุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนา

ตอไป 

 8. การควบคุมดูแลของรัฐ เม่ือไดรับการจัดตั้งข้ึนแลวยังคงอยูในการกํากับดูแลจากรัฐเพ่ือ

ประโยชนและความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมีอิสระในการดําเนินงานของหนวย

การปกครองทองถ่ินนั้น ท้ังนี้มิไดหมายความวามีอิสระเต็มท่ีทีเดียว คงหมายถึงเฉพาะอิสระในการ

ดําเนินการเทานั้น เพราะมิฉะนั้นแลวทองถ่ินจะกลายเปนรัฐอธิปไตยไป (ชูวงศ ฉายะบุตร. 2539 : 31) 

รัฐจึงตองสงวนอํานาจในการควบคุมดูแลอยู 

 องคประกอบของการปกครองทองถ่ินดังกลาวขางตนนี้ไดสอดคลองกับคํากลาวของมอเรียว 

(Moreau) (ชาญชัย แสวงศักดิ์. 2542 : 10) กลาววา องคกรปกครองทองถ่ินมีองคประกอบสําคัญ          

5 ประการไดแก 

 1. มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 2. มีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชน 

 3. มีองคกรเปนของตนเอง 
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 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. มีสภาและผูบริหารระดับทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งตามหลักการท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 

 3. มีอิสระในการปกครองตนเอง 

 4. มีเขตการปกครองท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

 5. มีงบประมาณรายไดเปนของตนเองอยางเพียงพอ 

 6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 

 7. มีอํานาจหนาท่ีท่ีเหมาะสมตอการใหบริหาร 

 8. มีอํานาจออกขอบังคับเปนกฎหมายของทองถ่ินภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท 

 9. มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ 

 สรุปไดวา “การปกครองทองถ่ิน” กลาวคือเพ่ือสนองตอความตองการสวนรวมของประชาชน

โดยใหงานนั้นไดดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของประชาชน โดยเหตุท่ีวา

ประชาชนยอมงานความตองการของทองถ่ินนั้นๆไดดีกวาคนอ่ืนอิสระในการปกครอง สามารถใชดุลย

พินิจของตนเองในการปฏิบัติงานภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง 
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2.2   ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  

สภาพท่ัวไป 

 ประวัติความเปนมา 

 สภาตําบลบัวใหญ ไดยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ซ่ึงจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 19 

มกราคม 2539 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ัวไป เลม 113 ตอนท่ี 90 ลงวันท่ี  30  

มกราคม 2539  ในเขตตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันมีพ้ืนท่ีการปกครอง

ท้ังหมด 14  หมูบาน 

ประวัติความเปนมาของ ตราสัญลักษณ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

 คําวา “บัวใหญ” เปนชื่อของตําบลของตําบลหนึ่งในเขตการปกครองของอําเภอบัวใหญ  จังหวัด

นครราชสีมา โดยเม่ือป พ.ศ.2492 กอนท่ีจะไดรับการยกฐานะข้ึนเปนอําเภอบัวใหญ  อําเภอบัวใหญนั้น 

มีฐานะเปน “ดาน” ชื่อวา “ดานนอก”และบานบัวใหญเปนหมูบานหนึ่งของตําบลบัวใหญ ซ่ึงเดิมนั้น มีผู

เลาวาหมูบานนี้มีหนองน้ําขนาดใหญ และมีบัวพันธุใหญเกิดข้ึนเต็มไปหมด จนมีผูตั้งชื่อวา “บึงบัวใหญ” 

 ตอมาเม่ือ ดานนอก ไดรับยกฐานะเปนอําเภอ “บัวใหญ” จึงเปนนามเรียกขานชื่อของอําเภอ    

บัวใหญ ตั้งแตนั้นมาจนถึงปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงมีมติใหใช “ดอกบัวบาน” เปน

ตราสัญลักษณขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญสืบไป 

 

                                                          

 

 

ตราสัญลักษณ ของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

การปกครอง 

 ตําบลบัวใหญ มีการปกครอง แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การปกครองสวนภูมิภาค แบงการ

ปกครองเปน 14 หมูบาน แตละหมูบานมีผูใหญบานเปนหัวหนาปกครอง และมีกํานันเปนผูดูแลในระดับ

ตําบล ตามพระราชบัญญัติการปกครองทองท่ี พ.ศ.2457  สวนการปกครองรูปแบบท่ีสอง คือ  

การปกครองสวนทองถ่ิน มีองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ทําหนาท่ีบริหารงานราชการในเรื่องของ

การบริหารการพัฒนาตําบลบัวใหญ 
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ท่ีตั้งองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

 องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี 114  หมูท่ี 1  ถ.ปาตอง-หลุบกุง  

ตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท 0-4429-2389  หมายเลข

โทรสาร 0-4429-2389 ตอ 17  อยูทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  หางจากจังหวัด

นครราชสีมา  111 กิโลเมตรและอยูหางจากท่ีวาการอําเภอบัวใหญ 3 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอ

กับตําบลใกลเคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดตอกับเขตตําบลดานชาง อําเภอบัวใหญ  

     และเขตตําบลบัวลาย  อําเภอบัวลาย 

  ทิศใต   ติดตอกับตําบลหนองแจงใหญ และตําบลเสมาใหญ 

  ทิศตะวันออก  ติดตอกับเขตตําบลกุดจอก 

  ทิศตะวันตก  ติดตอกับตําบลดานชาง 

เนื้อท่ี  

 พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ โดยประมาณ 45.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

28,343.75 ไร เนื้อท่ีสวนใหญอยูติดกับเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ ท้ัง 4 ดาน 

สภาพภูมิศาสตร  

ลักษณะภูมิประเทศ 

 โดยท่ัวไปของตําบลบัวใหญ สวนใหญเปนท่ีราบสูง ไมมีภูเขา โดยท่ัวไป เปนท่ีราบเอียงไมสมํ่าเสมอ 

มีลําหวยโจด ลําหวยลิงข้ี  ไหลผานตอนกลางของตําบล และลําหวยกสิกรรมอยูทางตอนลางของตําบล 

มีหนองน้ําและสระน้ํากระจายอยูท่ัวไปในตําบล พ้ืนท่ีสูงกวาน้ําทะเลปานกลาง 140- 150 เมตร 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 มีลักษณะอากาศแบบรอนชื้น โดยแบงเปน 3 ฤดู คือ 

  - ฤดูรอน  ชวงระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 

  - ฤดูฝน  ชวงระหวางเดือนกรกฎาคม- ตุลาคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

     ตะวันตกเฉียงใต 

  - ฤดูหนาว  ชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

     ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ประชากร 

จําแนกตามหมูบาน  แบงเปนจํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มท้ังหมูบาน 14 หมูบาน คือ หมู 1 

บานปาตอง  หมู 2 บานโนนพลวง หมู 3 บานหนองพะเนียด  หมู 4 บานทาเนิน หมู 5 บานหนองปรือ 

หมู 6 บานหวยโจด หมู 7 บานหนองตะไก หมู 8 บานหวยแคน  หมู 9 บานดอนฆาเสือ  หมู 10 บาน

สระครก  หมู 11 บานน้ําออม  หมู 12 บานหันเกา หมู 13 บานคึมมวง หมู 14 บานหนองแวงเนิน

สวัสดิ์ โดยมีประชากรรวมท้ังสิ้น 9,038 คน เปนชาย 4,477 คน หญิง 4,561 คน จํานวนครัวเรือน 

2,164 ครัวเรือน 
 

ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 การคมนาคม  

 องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีการคมนาคมทางบก โดยใชรถยนตเปนพาหนะและมีการ

โทรคมนาคมโดยรถไฟ ซ่ึงมีสถานีชุมทางอยูในบริเวณเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ เปนสถานีหลักในการ

ติดตอไปยังจังหวัดตาง ๆ สําหรับการคมนาคมทางบกโดยใชรถยนต มีเสนทางท่ีสําคัญ คือ 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 202 (ชัยภูมิ – ประทาย  

- เสนทาง รพช. สายบัวใหญ - โนนจาน 

- เสนทางชนบท สายบัวใหญ – บัวลาย  

 

การไฟฟา 

ประชากรชุมชนตําบลบัวใหญ มีไฟฟาใชครบทุกหมูบาน แตยังไมครบทุกหลังคาเรือนและ

บางสวนยังตอพวงกับบานใกลเคียง ซ่ึงจําเปนตองขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึง เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช

และไดรับขอมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ ได เชน วิทยุ โทรทัศน และหอกระจายขาวประจําหมูบาน ระบบ

ไฟฟาสาธารณะในแหลงชุมชนและถนนสายหลักในทุกหมูบานยังไมท่ัวถึง 

การสาธารณสุข 

- สถานีอนามัยประจําตําบล   จํานวน    -    แหง 

- สถานพยาบาลเอกชน   จํานวน    -    แหง 

- ศูนยสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนตําบลบัวใหญ ตั้งอยูใน รพ.บัวใหญ 

- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน   จํานวน  138  คน 

- ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน จํานวน    14  แหง 

- อัตราการใชสวมราดน้ํา รอยละ 100 
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ระบบประปาหมูบานภายในพ้ืนท่ีตําบลบัวใหญ 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ชนิดของประปา หนวยงานดําเนินการ สภาพปจจุบัน 

1 บานปาตอง บาดาล กรมทรัพยากรธรณี ใชการไดดี 

2 บานโนนพลวง บาดาล อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 

3 บานหนองพะเนียด ผิวดิน อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 

4 บานทาเนิน บาดาล กรมทรัพยากรธรณี ใชการไดดี 

5 บานหนองปรือ บาดาล กรมทรัพยากรธรณี ใชการไดดี 

6 บานหวยโจด บาดาล กรมอนามัย ใชการไดดี 

7 บานหนองตะไก ผิวดิน อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 

8 บานหวยแคน บาดาล อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 

9 บานดอนฆาเสือ ผิวดิน อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 

10 บานสระครก ผิวดิน อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 

11 บานน้ําออม ผิวดิน อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 

12 บานหนัเกา ผิวดิน อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 

13 บานคึมมวง ผิวดิน กรมทรัพยากรธรณี ใชการไดดี 

14 บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ บาดาล อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 
 

 

ระบบเศรษฐกิจ 

อาชีพของประชากรในเขตชุมชนตําบลบัวใหญ 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก  (ทํานา ทําไร ทําสวน  โดย

พ้ืนท่ีทํานาและทําการเกษตรเปนพ้ืนท่ีตองอาศัยน้ําฝน  จึงทํานาไดปละ  1  ครั้ง  พันธุขาวท่ีเกษตรกร

เพาะปลูกสวนใหญ ไดแก ขาวดอกมะลิ  105  และพันธุพ้ืนเมือง ลองลงมาเปนการเพาะปลูกพืชไร 

ไดแก  ออย  มันสําปะหลัง นอกนั้น เปนการเพาะปลุกผลไมและพืชสวนบาง  สําหรับสัตวท่ีเลี้ยงเพ่ือการ

จําหนาย  ไดแก ไกพ้ืนบาน ไกเนื้อ เปดเนื้อ  โคเนื้อ เปนตน ครัวเรือน สวนใหญมีรถไถเดินตามเปนของ

ตนเอง  มีบางรายท่ีมีพ้ืนท่ีทําหารเกษตรนอย หรือเชานาทําจะตองจางเพ่ือนบานหรือญาติพ่ีนองไถให 

ในอัตรา  ไรละ 250 บาท สวนคาแรงในการประกอบอาชีพการเกษตร  คาแรงวันละ 250-300 บาท/

คน/วัน และเม่ือเกษตรกรวาง จากการทําการเกษตรในชวงฤดูแลงหรือหลังจากการฤดูการเพาะปลูก

และเก็บเก่ียวผลผลิตแลว เกษตรกรสวนใหญจะหันไปประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป 
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แหลงสินเช่ือเพ่ือการเกษตร 

1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.   รอยละ 40 

2. สหกรณการเกษตรบัวใหญ      รอยละ 20 

3. กองทุนหมูบาน        รอยละ  15 

4. ธนาคารพาณิชย        รอยละ 10 

5. นายทุน         รอยละ 10 

6. ญาติพ่ีนอง เพ่ือนบาน       รอยละ 5 

ขอมูลทางการตลาด ในการประกอบอาชีพการเกษตร 

1. ขาว  เกษตรกรจะนําผลผลิตไปจําหนายในตลาดทองถ่ิน  โรงสีขาวเอกชน  อีกสวนหนึ่ง

จํานําขาวกับธนาคารเพ่ือ การเกษตรและสหกรณการเกษตรเพ่ือรอราคาสูงข้ึน 

2. พืชผัก  จะมีพอคามารับซ้ือในหมูบาน บางสวนจะนําไปจําหนายเอง ในเขตตลาด  

รานคาในหมูบานและตําบล 

3. ไมผล  เกษตรกรจะนําไปจําหนายท่ีรานคาในหมูบานและตําบล  และท่ีตลาด 
-  

ขอมูลทางการตลาดเกี่ยวกับปศุสัตว 

1. โคเนื้อ  มีพอคามารับซ้ือและจํานําไปขายท่ีตลาดโค กระบือ 
-  

หนวยธุรกิจในเขตตําบลบัวใหญ 

1. ปมน้ํามันละกาซ จํานวน  -  แหง  6. โรงฆาสัตว จํานวน  -  แหง  

2. โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน  -  แหง 7. ตลาดสด จํานวน  -  แหง  

3. โรงสี (หมูบาน  จํานวน  7  แหง  8. กิจการพาณิชยของ อบต. จํานวน-แหง  

4. ธนาคาร  จํานวน  -  แหง  

5. โรงแรม  จํานวน  -  แหง  
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

- มีปอมยามตํารวจ  จํานวน    -    แหง 

- มีรถดับเพลิงหรือรถบรรทุกน้ํา ขนาด 10,000 ลิตร จํานวน 1 คัน หมายเลข

ทะเบียน ผข 6757 นครราชสีมา 

- มีรถดับเพลิงหรือรถบรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน 

ภ 5135 นครราชสีมา 

- มีรถเก็บขยะหรือดูดสิ่งปฏิกูล  จํานวน    -    คัน 
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ดานเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (การเกษตรและแหลงน้ํา  

 แหลงน้ําตามธรรมชาติ 

 ในเขตตําบลบัวใหญ  มีแหลงน้ําท่ีเปนลําน้ําขนาดเล็กไหลผาน จํานวน 8 สาย  เชน ลํา

หวยโจด  ลําหวยลิงข้ี  ไหลผานตอนกลางของตําบล และลําหวยกสิกรรมอยูทางตอนลางของตําบล มี

หนองน้ําและสระน้ํากระจายอยูท่ัวไปในตําบล 
 

ตารางแสดงแหลงน้ําธรรมชาติในเขตชุมชนตําบลบัวใหญ 
 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือลําหวย 

ขนาดกวาง 

(เมตร  

ขนาดยาว 

(เมตร  

ขนาดลึก 

(เมตร  

ไหลผาน 

หมูบาน 
หมายเหตุ 

1 ลําหวยแคน 18 8,000 1.5 หมูท่ี 2,3,7,8  

2 ลําหวยโสกข้ีหน ู 20 3,720 3 หมูท่ี 11,12  

3 ลําหวยโจด 22 5,000 1.5 หมูท่ี 

1,4,5,6,14 

 

4 ลําหวยรากไม 20 3,000 3 หมูท่ี 13  

5 ลําหวยลิงข้ี 15 5,000 3 หมูท่ี 2,3,7,8  

6 ลําหวยกสิกรรม 15 3,000 3 หมูท่ี 9,10  

7 ลําหวยหวาย 15 970 3 หมูท่ี 12  

8 ลํารางสาธารณะ 5 1,000 3 หมูท่ี 9  

 

  แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

- ฝายน้ําลน  จํานวน    14    แหง 

- สระน้ํา , หนองน้ํา จํานวน    28    แหง 

- ระบบประปาหมูบาน จํานวน    14    แหง 
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จํานวนฝายน้ําลนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบัวใหญ 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือหมูบาน 

ชนิด     

ของฝาย 

จํานวน 

(แหง  

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

สภาพ 

ปจจุบัน 
หมายเหตุ 

1 บานปาตอง คสล. 2 อบต.บวัใหญ ใชการไดดี  

2 บานโนนพลวง คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  

3 บานหนองพะเนียด คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  

4 บานทาเนิน คสล. 2 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  

5 บานหนองปรือ คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  

6 บานหวยโจด คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  

7 บานหนองตะไก คสล. 3 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  

8 บานหวยแคน คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  

9 บานดอนฆาเสือ คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี ชํารุด 1 แหง 

10 บานสระครก คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  

11 บานน้ําออม คสล. 3 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  

12 บานหันเกา คสล. 2 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  

13 บานคึมมวง คสล. 3 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี ชํารุด 2 แหง 

14 บานหนองแวง

เนินสวัสดิ ์

คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  

 

จํานวนสระน้ํา , หนองน้ํา ภายในชุมชนตําบลบัวใหญ 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวน (แหง  สภาพปริมาณน้ํา 

1 บานปาตอง 3 ขาดแคลนน้ํา 

2 บานโนนพลวง 2 ขาดแคลนน้ํา 

3 บานหนองพะเนียด 2 ขาดแคลนน้ํา 

4 บานทาเนิน 1 ขาดแคลนน้ํา 

5 บานหนองปรือ 2 ขาดแคลนน้ํา 

6 บานหวยโจด 2 ขาดแคลนน้ํา 

7 บานหนองตะไก 7 ขาดแคลนน้ํา 

8 บานหวยแคน 2 ขาดแคลนน้ํา 
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หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวน (แหง  สภาพปริมาณน้ํา 

9 บานดอนฆาเสือ 2 ขาดแคลนน้ํา 

10 บานสระครก 1 ขาดแคลนน้ํา 

11 บานน้ําออม 3 ขาดแคลนน้ํา 

12 บานหันเกา 1 ขาดแคลนน้ํา 

13 บานคึมมวง 1 ขาดแคลนน้ํา 

14 บานหนองแวงเนิน

สวัสดิ ์

1 ขาดแคลนน้ํา 

 

การใชท่ีดิน 

ตามพ้ืนท่ีภูมิศาสตรของตําบลบัวใหญ  สวนใหญเปนท่ีนาซ่ึงสามารถทํานาไดปละครั้ง  

นอกนั้นเปนพ้ืนท่ีทําการเกษตรอ่ืน ๆ เชน ปลูกออย ปลูกผลไม ไมยืนตน และการปลุกพืชผักตางๆ 

สภาพดินสวนใหญเปนดินรวนปนทรายและดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงตํ่า จัดเปนพวก

ดินเค็มเหมาะสําหรับปลูกขาวในฤดูฝน แตมักเสี่ยงตอความลมเหลว ถาปริมาณน้ําไมเพียงพอ  จึงจําเปน

อาศัยการชลประทานเพ่ือใหมีน้ําในการปลูกขาวและการใชปุยบํารุงดิน 
 

สภาพทางภูมิศาสตร 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

 โดยท่ัวไปของตําบลบัวใหญ สวนใหญเปนท่ีราบสูง ไมมีภูเขา โดยท่ัวไป เปนท่ีราบเอียงไม

สมํ่าเสมอ มีลําหวยโจด ลําหวยลิงข้ี  ไหลผานตอนกลางของตําบล แลพลําหวยกสิกรรมอยูทางตอนลาง

ของตําบลมีหนองน้ําและสระน้ํากระจายอยูท่ัวไปในตําบล พ้ืนท่ีสูงกวาน้ําทะเลปานกลาง 140-150 

เมตร 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

 มีลักษณะอากาศแบบรอนชื้น  โดยแบงเปน  3  ฤดู คือ 

 - ฤดูรอน ชวงระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 

 - ฤดูฝน ชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม  ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

 - ฤดูหนาว ชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สภาพการศึกษา 

 สภาพการศึกษาของประชาชนในชุมชนตําบลบัวใหญ  สวนใหญประชาชนยังมีการศึกษาในระดับ

พ้ืนท่ีต่ํา คือจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา เนื่องจากยังมีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไมมาก  

และอยูหางไกล การคมนาคม เดินทางไปศึกษาไมสะดวก  ไมมีรถโดยสารประจําทาง  และประชาชนยัง

มีคานิยมท่ีไมสงเสริมใหบุตรหลานเรียนตอในระดับท่ีสูง เพราะตองการใชแรงงานในครัวเรือนประกอบ

อาชีพทางดานการเกษตร 
 

 สถานศึกษา 

 - โรงเรียนท่ีเปดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3   จํานวน  2  แหง คือ 

  1.โรงเรียนบานปาตองทาเนินสามัคคี  (หมูท่ี 1  

  2.โรงเรียนวัดบานหนองตะไก    (หมูท่ี7  

 -โรงเรียนท่ีเปดสอนถึงระดับประถมศึกษาปท่ี 6   จํานวน  4  แหง  คือ 

  1.โรงเรียนบานหนองปรอืคึมมวง    (หมูท่ี5  

  2.โรงเรียนบานหวยโจด    (หมูท่ี6  

  3.โรงเรียนบานดอนฆาเสือ    (หมูท่ี 9  

  4.โรงเรียนนพบุตรศึกษา (เอกชน    (ตั้งอยูท่ี หมูท่ี1  

 - โรงเรียนอาชีวศึกษา      จํานวน - แหง 

 - ศูนยการเรียนรูชุมชน อบต.     จํานวน  1     แหง 

- ทีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จํานวน  3  แหง  คือ บานปาตอง หมูท่ี1 บานหวยแคน 

หมูท่ี8 และบานคึมมวง หมูท่ี 13    

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  2  แหง   - ศพด. อบต.บัวใหญ  

       - ศพด. บานดอนฆาเสือ หมูท่ี 9 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

 การดําเนินชีวิตของคนเราในชีวิตประจําวัน ลวนแตมีสวนเก่ียวของกับการบริการอยางใดอยางหนึ่ง

ท้ังสิ้น เนื่องจากคนเราอยูคนเดียวไมได จําเปนตองพ่ึงอาศัยคนในสังคมดวย การท่ีคนเรากระทําสิ่งหนึ่ง

หรือปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความเต็มใจท่ีจะชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกเพียงเพ่ือจะทําใหบุคคลนั้น 

รูสึกพึงพอใจเรียกไดวาเปน “การบริการ” ในปจจุบันแนวคิดการบริการมีการนํามาใชอยางกวางขวางใน

วงการธุรกิจการคาหรือแมกระท้ัง หนวยงานราชการตางๆ ก็เห็นความสําคัญของการบริการ ซ่ึงมีผูให

ความหมายของการบริการ ไวดังนี ้

 ความหมายของการบริการ 

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

บริการ หมายถึง การรับใช อํานวยความสะดวกใหชวยเหลือเก้ือกูล ดังนั้น การบริการประชาชนจึง

หมายถึงการรับใชประชาชน อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนและชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน 

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

สะดวกในการดําเนินงานดานการผลิตมีเปาหมายที(ลูกคาทางอุตสาหกรรม แบงออกเปน 3 กลุม คือ

บริการบํารุงรักษา (Maintenance Service) เชน บริการทําความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย  

การประกันอัคคีภัยตางๆ บริการซอมแซม (Repair Service) เชน การบริการซอมแซมเครื่องใชเครื่องจักร

ตางๆ และบริการใหคําแนะนําแกธุรกิจ (Business Advisory Service) เชน สํานักงานกฎหมาย บริษัท

โฆษณา บริษัทรับทําบัญชี 

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

หนวยงานหนึ่งๆ สามารถเสนอใหกับอีกหนวยงานหนึ่งอันเปนสิ่งท่ีไมมีรูปลักษณอยางเปนแกนสารและไม

มีผลลัพธในสภาพความเปนเจาของในสิ่งใดๆ โดยท่ีการผลิตของมันอาจจะหรือไมอาจจะผูกมัดกับ

ผลิตภัณฑกายภาพก็ได การบริการเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพการณหรือในสถานภาพของผูบริโภคไป

ในทางใดทางหนึ่งการบริการตองตอบสนองตอเง่ือนไขอยางไมจํากัดของผูบริโภค 

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

เศรษฐกิจท่ีฝายหนึ่งเสนอใหฝายอ่ืน กลาวคือ เปนการจางคนมาทํางานตามกาลเวลาท่ีกําหนดชัดเจนเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาซ่ึงอาจเปนความตองการของลูกคาเองหรือความตองการของสิ่งของ

หรือทรัพยสินอ่ืนๆ ของลูกคาท่ีผูซ้ือเปนคนรับผิดชอบกับสิ่งดังกลาวท่ีเกิดข้ึนลูกคาบริการคาดหวังวาจะ

ไดรับคุณคาจากการไดใชแรงงานทักษะท่ีชํานาญ สิ่งอํานวยความสะดวกเครือขายระบบและเครื่องมือ

ตางๆ โดยปกติพวกเขาไมสามารถเปนเจาของกับสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีมองเห็นซ่ึงใชเพ่ือ

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

เปาหมายสําคัญของการบริการ คือ การสรางความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมี

หลักและแนวทาง คือ การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมี

ฐานคติท่ีวา คนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุม

ของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชน จะไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปนปจเจก

บุคคลท่ีใชมาตรฐานในการใหบริการเดียวกันการใหบริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะตองมอง

วา การใหบริการสาธารณะจะตองตรงตอเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ จะถือวาไมมี

ประสิทธิผลเลย ถาไมมีการตรงตอเวลา ซ่ึงจะตองสรางความไมพอใจใหแกประชาชนการใหบริการ        

อยางเพียงพอ หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะ มีจํานวนการใหบริการและสถานท่ี

ใหบริการอยางเหมาะสม มิลเล็ท เห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายเลย ถามี

จํานวนการใหบริการไมเพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ 

การใหบริการอยางตอเนื่อง หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีเปนไปอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชน

ของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของหนวยงานท่ีใหบริการวา จะใหบริการ หรือ หยุดบริการ

เม่ือใดก็ได และการใหบริการอยางกาวหนา (progressive service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีมี

การปรับปรงุคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถ

ท่ีจะทําหนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2547 : 3) ไดกลาวถึง คุณภาพการใหบริการ           

ท่ีภาครัฐพึงใหแกประชาชน  โดยการใหบริการของภาครัฐท่ีรูจักกันในคําวา “บริการสาธารณะ” นั้น        

จะแตกตางกันกับการใหบริการของภาคเอกชน เหตุผลสําคัญท่ีสุดคือ ภาครัฐมีเปาหมายการใหบริการ

ประชาชนอยูท่ีประชาชนไดรับบริการอยางดีท่ีสุด สมํ่าเสมอ และเสมอภาค โดยไมหวังสิ่งตอบแทนเพราะ

ถือเปนหนาท่ีของรัฐ แตเปาหมายการใหบริการของภาคเอกชนกลับมีเปาหมายอยูท่ีผลประโยชนท่ีองคกร

ของตนตองไดรับตอบแทนกลับมา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการมุงหากําไรจากการใหบริการนั่นเอง  

 ดังนั้นจากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การบริการ หมายถึงกิจกรรมท่ีบุคคลหนึ่งทําใหอีกบุคคล

หนึ่งซ่ึงสิ่งท่ีทําใหนั้นเปนสิ่งท่ีไมสามารถจับตองไดและสามารถตอบสนองความตองการของผูรับ โดยท่ี 

ผูบริการสามารถรับรูถึงการบริการท่ีไดรับดังนั้น การใหบริการของภาครัฐจะตองพิจารณาวัดท่ีความรูสึก

พึงพอใจของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ เม่ือประชาชนไดรับการใหบริการท่ีดี มีมาตรฐาน และเสมอภาค

แลว ประชาชนยอมตองมีความรูสึกตอบสนองตอการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงอาจแสดง

ออกมาในรูปของการใหการสนับสนุนกิจการของรัฐ การใหความชวยเหลือการปฏิบัติตามคําแนะนํา  
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 ลักษณะของการบริการ 

 มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของการบริการไวดังนี้ 

 จิตตินันท เดชะคุปต (2543 : 23) ไดอธิบายถึงลักษณะการบริการ มีดังนี้ 

 1. สาระสําคัญของความไววางใจ (Trust) การบริการเปนกิจกรรมหรือการกระทําท่ีผูบริการ

ปฏิบัติตอผูรับบริการ ขณะท่ีกระบวนการบริการท่ีเกิดข้ึน ผูซ้ือหรือรับบริการไมสามารถทราบลวงหนาได

วาจะไดรับการปฏิบัติอยางไรจนกวากิจกรรมการบริการจะเกิดข้ึน การตัดสินใจซ้ือบริการจึงจําเปนตอง

ข้ึนอยูกับความไววางใจ ซ่ึงแตกตางจากการซ้ือสินคาท่ัวไปท่ีผูบริโภคสามารถหยิบจับตรวจดูสินคากอนท่ี

จะตัดสินใจซ้ือ การบริการทําไดเพียงการใหคําอธิบายสิ่งท่ีลูกคาจะไดรับประกันคุณภาพหรือการอางอิง

ประสบการณท่ีผูอ่ืนเคยใชบริการมากอน 

 2. สิ่งท่ีจับตองไมได (Intangibility) การบริการเปนสิ่งท่ีจับตองไมไดและไมอาจสัมผัสกอนท่ีจะ

มีการซ้ือเกิดข้ึน กลาวคือ ผู ซ้ือหรือลูกคาไมอาจรับรูการบริการลวงหนาหรือกอนท่ีจะตกลงใจซ้ือ

เหมือนกับการซ้ือสินคาท่ัวไป นอกจากนั้นการซ้ือบริการก็เปนการซ้ือท่ีจับตองไมไดเพียงแตอาศัยความ

คิดเห็นเจตคติ และประสบการณเดิมท่ีไดรับประกอบการตัดสินใจซ้ือบริการนั้นๆโดยผูซ้ืออาจกําหนด

เกณฑเก่ียวกับคุณภาพ หรือประโยชนของการบริการท่ีตนเองไดรับแลวจึงตัดสินใจซ้ือบริการท่ีตรงกับ

ความตองการดังกลาว 

 3. ลักษณะท่ีแบงแยกออกจากกันไมได (Inseparability) การบริการมีลักษณะท่ีไมอาจแยกจาก

ตัวบุคคล หรืออุปกรณเครื่องมือท่ีทําหนาท่ีเปนผูใหบริการหรือขายบริการนั้นๆ ไดการผลิตและการบริโภค

การบริการจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกับการขายบริการ ซ่ึงจะแตกตางกับตัวสินคาท่ีมีการ

ผลิตการขายสินคาแลว จึงเกิดการบริโภคภายหลังเนื่องจากการบริการมีลักษณะท่ีแบงแยกไมได ทําใหมี

ขอจํากัดในเรื่องของปริมาณการขายและขอบเขตจากการดําเนินบริการซ่ึงในบางกรณีอาจจําเปนตองมี

ผูใหบริการอยูตลอดเวลา ในลักษณะของการขายตรงจากผูขายไปยังผูซ้ือ หรืออาจใชตัวแทนเปนสื่อกลาง

ติดตอระหวางผูขายหรือผูใหบริการกับผูซ้ือหรือผูรับบริการ 

 4. ลักษณะท่ีแตกตางไมคงท่ี (Heterogeneity) การบริการมีลักษณะท่ีไมคงท่ีและไมสามารถ

กําหนดมาตรฐานท่ีแนนอนได เนื่องจากการบริการแตละแบบข้ึนอยูกับผูใหบริการแตละคน ซ่ึงมีวิธีการ

เปนลักษณะเฉพาะของตนเองถึงแมจะเปนการบริการอยางเดียวกันจากผูใหบริการคนเดียวกันแตตาง

วาระกัน คุณภาพของการบริการก็อาจแตกตางกันไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับผูใหบริการผูรับบริการชวงเวลาของการ

บริการและสภาพแวดลอมขณะบริการท่ีแตกตางกัน เนื่องจากการบริการท่ีมีความหลากหลายผันแปรไป

ตามปจจัยหลายอยาง จึงเปนการยากท่ีจะกําหนดเปนมาตรฐานในการบริการอยางเดียวกัน แมจะมี

กําหนดเปนระบบการทํางาน เชน การบริการบนเครื่องบินการบริการในธนาคารการบริการในโรงพยาบาล

เปนตน การใหบริการก็แตกตางกันได ดังนั้นการใหความสําคัญตอการเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะ



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสมีา หนา 32 

 

กับลักษณะงานและจัดใหมีการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง รวมท้ังการกําหนด

มาตรการในการใหบริการมากเปนพิเศษ เชนรับฟงคําติชม ขอคิดเห็นจากผูรับการเสนอบริการดาน

อุปกรณอํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปนตน เพ่ือใหม่ันใจในคุณภาพและความสมํ่าเสมอ

ของการบริการ 

 5. ลักษณะท่ีไมสามารถเก็บรักษาไวได (Perish Ability) การบริการท่ีไมสามารถเก็บรักษาหรือ

สํารองไวไดเหมือนกับสินคาท่ัว ๆไป เม่ือไมมีความตองการใชบริการจะกอใหเกิดความสูญเปลาท่ีไมอาจ

เรียกกลับคืนมาใชประโยชนใหมได การบริการจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาและการบริการ

จะตองมีการจัดเตรียมความพรอมไวสําหรับการบริการเม่ือใดก็ได เชน การจัดเตรียมอาหารไวบริการ

ลูกคาตามความตองการ เม่ือไมมีผูมาใชบริการการจัดเตรียมของไวก็อาจสูญเปลาแตทวาก็จําเปนท่ีตอง

เตรียมไว เนื่องจากอาจจะมีผูใชบริการมาใชบริการไดตลอดเวลา การรักษาสมดุลของลูกคาจําเปนตองมี

การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือหาวิธีจูงใจลูกคาใหหันมาใชบริการอยางสมํ่าเสมอ 

 6. ลักษณะท่ีไมสามารถแสดงความเปนเจาของได (Non - Ownership) การบริการมีลักษณะท่ี

ไมมีความเปนเจาของเม่ือมีการซ้ือบริการเกิดข้ึน ซ่ึงแตกตางจากการซ้ือสินคาท่ัวไปอยางเห็นไดชัดเพราะ

เม่ือผูซ้ือจายเงินซ้ือสินคาใดก็จะเปนเจาของสินคานั้นอยางถาวรทันที ในขณะท่ีผูซ้ือจายเงินซ้ือบริการใด ก็

จะเปนคาบริการนั้นท่ีผูซ้ือจะไดรับตามเง่ือนไขของการบริการแตละประเภทเพราะการบริการไมใชสิ่งของ 

แตเปนกิจกรรมหรือกระบวนการของการกระทํานั้น เชน เม่ือผูโดยสารหรือลูกคาซ้ือตัวr เครื่องบิน

เดินทางกับบริษัทการบินไทย จากท่ีแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง การบริการจะเกิดข้ึนขณะท่ีโดยสารบน

เครื่องบินจากท่ีแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง เม่ือถึงจุดหมายปลายทางการบริการก็จบสิ้นลงผูโดยสารไม

สามารถเปนเจาของการบริการนั้นไดอีกเพราะการบริการหมดลงไมถาวรเหมือนสินคาอ่ืน 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546 : 18) กลาววาถึงลักษณะการบริการไวดังนี้ 

 1. กิจกรรมของกระบวนการสงมอบ (Delivery Activity) หมายถึง การดําเนินการ หรือการ

กระทํา (Performance) ใดๆ ของธุรกิจบริการอันเปนผลใหผูรับบริการ (ลูกคา) ไดรับการตอบสนองความ

ตองการ เชน การท( ีลูกคามารานซอมนาฬิกา สิ่งท่ีลูกคาตองการ คือ การท่ีนาฬิกาอยูในสภาพใชงานได 

ดังนั้น กิจกรรมของกระบวนการสงมอบก็คือจะตองแกไขนาฬิกาตามความตองการของลูกคา 

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

ของกระบวนการสงมอบ ซ่ึงไดแก คําปรึกษา การรับประกัน การใหบริการความบันเทิง การใหบริการทาง

การเงิน เปนตน 

 3. ความตองการของผูรับบริการ (Customer Need and Want) หมายถึง มีความจําเปนและ

ความปรารถนาของลูกคาท่ีคาดหวังวาจะไดรับการบริการนั่นๆ 
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 4. ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การท่ีลูกคาไดรับการบริการท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการจากการศึกษาลักษณะการบริการ สรุปไดวา ลักษณะของการบริการเปนสิ่งท่ีไมมี

ตัวตนไมสามารถสัมผัสได ไมสามารถผลิตและเก็บไวเพ่ือใหลูกคามาเลือกซ้ือได เม่ือมีผูใหบริการก็ตองมี

ผูรับบริการในคราวเดียวกัน โดยมีมาตรฐานในการใหบริการกับลูกคาอยางเทาเทียมกัน ลูกคาเกิดความ

เชื่อม่ันและรับรูถึงคุณภาพการใหบริการและกลับมาใชบริการซํ้าอีกครั้ง 
 

 หลักการใหบริการท่ีดี 

 มีนักวิชาการไดกลาวถึงหลักการใหบริการท่ีดีไว ดังนี้ 

 ปรัชญา เวสารัชช (2540 : 20 - 21) กลาวถึงหลักการพ้ืนฐานของการบริการท่ีพึงกําหนดเปน

เปาหมายท่ีตองใหบรรลุได มีดังนี้ 

  1. ทําใหผูรับบริการเต็มใจ ไมเกิดความทุกขและความเครียดในการมารับบริการ กลาวคือ

สมัยกอนประชาชนเรียกสถานบริการบางอยางดวยความสยดสยอง สะทอนความไมพอใจ ความอึดอัด

ลําบากใจในการขอรับบริการ เชน เรียกวาสถานฆาสัตว โรงสูบเลือด หนวยกระสือ ดังนั้นใครก็ตามท่ี

รับผิดชอบในการจัดบริการตองเปลี่ยนภาพลักษณดังกลาวเสีย มีบางคนลางานไปท้ังวันเพ่ือจะไปรับ

บริการท่ีหนวยงานแหงหนึ่งปรากฏวาไดรับบริการเรียบรอยเพียงไมถึงเกาโมงเชาเทานั้น 

  2. อยาปลอยใหผูรับบริการอยูท่ีหนวยบริการนานเกินไปกลาวคือ 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 
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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 ไมวาเราจะต้ังใจใหบริการมากมายเพียงใด แตก็เปนเพียงดานปริมาณแต

คุณภาพของบริการวัดไดดวยความพอใจของลูกคา 

  3. ปฏิบัติโดยความถูกตองสมบูรณครบถวน การใหบริการซ่ึงจะตอบสนองความตองการ

และความพอใจของผูรับบริการท่ีเห็นไดชัดคือการปฏิบัติท่ีตองมีการตรวจสอบความถูกตองและมีความ

สมบูรณครบถวน เพราะหากมีขอผิดพลาดขาดตกบกพรองแลวก็ยากท่ีจะทําใหลูกคาพอใจแมจะมีคําขอ

โทษขออภัย ก็ไดรับเพียงความเมตตา 

  4. เหมาะสมแกสถานการณ การใหบริการท่ีรวดเร็ว สงสินคาหรือใหบริการตรงตาม

กําหนดเวลาเปนสิ่งสําคัญ ความลาชาไมทันกําหนด ทําใหเปนการบริการท่ีไมสอดคลองกับสถานการณ

นอกจากการสงสินคาทันกําหนดเวลาแลวยังจะตองพิจารณาถึงความเรงรีบของลูกคาและตอบสนองให

รวดเร็วกอนกําหนดดวย 

  5. ไมกอผลเสียหายแกบุคคลอ่ืนๆ การใหบริการในลักษณะใดก็ตามจะตองมาพิจารณา

โดยรอบ จะมุงประโยชนท่ีจะเกิดแกลูกคาฝายเราเทานั้นไมเปนการเพียงพอจะตองคํานึงถึงผูเก่ียวของ

หลายฝาย รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอมจึงควรยึดหลักในการใหบริการจะระมัดระวังไมทําใหเกิดผล

กระทบ ทําความเสียหายใหแกบุคคลอ่ืนดวย 
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 จากการศึกษาหลักการใหบริการท่ีดี กลาวโดยสรุปไดวา คือ การบริการท่ีดีนั้นตองคํานึงถึง

ผูรับบริการเปนสําคัญ โดยจะตองทําใหผูรับบริการมีความสุข ไมรูสึกวารอนาน มีความสะดวกมีความ

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  ในการแขงขันดานธุรกิจบริการ   

ผูใหบริการตองสรางบริการใหเทาเทียมกับหรือมากกวาคุณภาพบริการท่ีผูรับคาดหวังตอคุณภาพบริการ

ของผูรับบริการมาจากประสบการณเดิม  เม่ือผูรับบริการมารับบริการ  ก็จะเปรียบเทียบบริการท่ีตนไดรับ

จริงกับบริการท่ีคาดหวังไว  ถาผลพบวาบริการท่ีไดรับจริงในสถานการณนั้นนอยกวาบริการท่ีคาดหวัง  

ผูรับบริการจะไมพึงพอใจและจะไมกลับมาใชบริการอีก  ในทางตรงกันขาม  ถาบริการท่ีไดรับจริงเทากับ

หรือมากกวาบริการท่ีคาดหวังไว  ผูรับบริการจะเกิดความพึงพอใจ  ประทับใจและกลับมาใชบริการอีก 

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

ของคุณภาพการบริการคือการบริการท่ีไดรับจริง  โดยผูใชบริการสามารถวิเคราะหแสดงความรูสึกการ

ตัดสินใจมีในสวนท่ีสามารถสนองตอบตอความตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 สมวงศ พงศสถาพร (2550 : 66 เสนอความเห็นไววา คุณภาพการใหบริการ เปนทัศนคติท่ี

ผูรับบริการสะสมขอมูลความคาดหวังไววาจะไดรับจากบริการ ซ่ึงหากอยูในระดับท่ียอมรับได (tolerance 

zone) ผูรับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการใหบริการ ซ่ึงจะมีระดับแตกตางกันออกไปตามความ

คาดหวังของแตละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เปนผลมาจากการประเมินผลท่ีไดรับจากบริการนั้น ณ 

ขณะเวลาหนึ่ง 

 พรรณี ชุติวัฒนธาดา (2554 : 45) มีแนวความคิดเก่ียวกับคุณลักษณะการใหบริการท่ีดีไวดังนี้

การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติเพ่ือใหผูอ่ืนไดรับความสุข ความสะดวก หรือความสบาย

อันเปนการกระทําท่ีเกิดจากจิตใจท่ีเปยมไปดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือเก้ือกูล เอ้ืออาทร มีน้ําใจไมตร ี

ใหความเปนธรรมและเสมอภาค การใหบริการจะมีท้ังผูใหและผูรับ ถาเปนการบริการท่ีดี ผูรับจะเกิด

ความประทับใจหรือเกิดทัศนคติท่ีดีตอการบริการดังกลาว ถานําคําวา "service" มาแยกตัวอักษรแตละ 

ตัว และใชเปนอักษรข้ึนตนคํา เราจะพบหัวใจขององคประกอบของการบรกิารท่ีดี  
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 S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยม เอาใจเขาใสใจเรา เห็นใจในความจําเปนของผูรับบริการ  

 E = Early Response ตอบสนองความประสงคของผูรับบริการอยางรวดเร็ว  

 R = Respecful แสดงออกถึง การใหเกียรติแกผูรับบริการ  

 V = Voluntariness Manner ลักษณะการใหบริการอยางเต็มใจ  

 I = Image Enhancing แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจนของผูใหบริการขององคกร  

 C = Courtesy ความ มีไมตรีจิตในการบริการ  

 E = Enthusiasm ความกระตือรือรนในการบริการ  

 ลักษณะของงานบริการเปนงานหนักท่ีจะตองพบกับคนจํานวนมากและตอบสนองความตองการ

ท่ีหลากหลายของผูรับบริการอยูตลอดเวลา อันสงผลใหบางครั้งการบริการอาจไมรวดเร็วทันกับความ

ตองการของผูรับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได 

 จากความหมายดังกลาว  อาจสรุปไดวา  คุณภาพการบริการหมายถึง  คุณสมบัติหรือ

คุณลักษณะท้ังท่ีจับตองไดและจับตองไมไดของการบริการท่ีผูใชไดรับ  โดยผูรับบริการมีประเมินคา

ตัดสินใจในสวนท่ีสามารถสนองตอบความตองการของผูใชบริการซ่ึงกอใหเกิดความพึงพอใจทุกครั้งท่ีมาใช

บริการ 

 หลักการประเมินคุณภาพการใหบริการประชาชนขององคการของรัฐ  

 เปนท่ีกลาวกันอยูเสมอวา วิธีการทดสอบการบริหารท่ีดีก็คือ การดูความสามารถในการจัดองคกร

และการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและรักษาระดับการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผลไวได 

ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวาประสิทธิผล คือสิ่งท่ีเปนเครื่องตัดสินในข้ันสุดทายวาการบริหาร

องคกรประสบความสําเร็จเพียงใด และสําหรับนักสังคมศาสตรแลวประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพ

ของชีวิตการทํางาน  

 ในขณะท่ีดานภาคเอกชนจะมองประสิทธิผลขององคกรวาวัดจากผลกําไร แตในการบริหารภาครัฐ

ซ่ึงมิไดมีเปาหมายเพ่ือสรางกําไร แตเพ่ือการใหบริการกับประชาชนเปนสําคัญดังนั้น ประสิทธิผลของ

องคการของรัฐจึงมักตองคํานึงท้ังการบรรลุ ถึงเปาหมายท่ีองคการของรัฐนั้นๆ ไดตั้ งไว รวมท้ัง

ความสามารถในการตอบสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวมไดดวย หรือเรียกวาคุณภาพ

องคกรของรัฐนั่นเอง ดังนั้นเม่ือพิจารณาถึงการประเมินคุณภาพขององคการของรัฐ หรืออีกนัยหนึ่งการ

ตัดสินวาหนวยงานของรัฐนั้นประสบความสําเร็จในการจัดการงานเพียงใดนั้น ตองพิจารณา 2 ดาน 

(สํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2547 : 4-5) ดังนี้  

 1. การประเมินประสิทธิผลในแงของการบรรลุเปาหมาย คือ การวัดประสิทธิผลขององคการ

การบรรลุถึงเปาหมายท่ีไดตั้งเอาไวนั้น ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากตัวเลขหรือสถิติ  
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 2. การประเมินประสิทธิผลในแงความพึงพอใจของผูรับบริการ คือการประเมินจากความรูสึก 

พึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับการบริการจากหนวยงานของรัฐ ไดแก การใหบริการสาธารณะสามารถ

ตอบสนองตอความตองการหรือขอเรียกรองของประชาชนไดหรือไม มีความเสมอภาคในการใหบริการ

หรือไม  
 

 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

 สุพรรณี อินทรแกว ( 2550 : 28) ไดอธิบาย การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของภาครัฐมี

องคประกอบ 4 ประการ ไดแก 

  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ ไดแก 

   1.1 คิดพิจารณารูจริงรูลึกบุคลากรภาครัฐจะตองใสใจใฝรูเพ่ิมพูนทักษะอยางตอเนื่อง

เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายไดอยางทันโลก มีความคิดแบบพหุนิยมหรือ

แบบองครวม ท่ีสามารถผสมผสานความหลากหลายใหสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันไดท้ังนี้จะตอง

ทํางานอยางมืออาชีพท่ีรูจริง รูลึกในเรื่องท่ีรับผิดชอบ และรูกวางพอท่ีนําองคความรูภายนอกมาพัฒนา

องคความรูภายใน และพัฒนาตนใหมีทักษะหลายดานท่ีสามารถปรับตัวรับตอความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะ

สามารถชวยใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   1.2 ทํางานมุงผลสัมฤทธิ์บุคลากรภาครัฐทุกคนตองมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุ

เปาหมาย ไมเกียจคราน เฉ่ือยชา ตอปญหาและวิกฤติการณรอบตัว ตองมีการกลาตัดสินใจแกปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพคุมคาทรัพยากร การทํางานของเจาหนาท่ีจะตองเปลี่ยนให

เปนราชการท่ีไมคิดเพียงการปฏิบัติหนาท่ีในเวลาราชการเทานั้น แตจะตองพยายามคิดหาหนทางท่ีจะทํา

ใหงานสําเร็จไดอยางมีคุณภาพทันการณ และเปนท่ีพอใจของประชาชนและสังคมโดยรวม 

   1.3 ทํางานดวยความโปรงใส และประชาชนมีสวนรวมงานภาครัฐ ถือเปนงานสาธารณะ

จึงตองมีการประชาสัมพันธผลงานภาครัฐใหประชาชนไดรับทราบและรูความกาวหนาในการทํางานอยาง

ตอเนื่องและพรอมใหประชาชนตรวจสอบ เจาหนาท่ีรัฐจะตองเปดใจใหกวางพรอมท่ีจะรับความคิดเห็นคํา

วิพากษวิจารณจากประชาชนและเพ่ือนรวมงาน และนํามาพัฒนางานท่ีตนทําอยูใหดีข้ึน 
   1.4 ทํางานดวยความรับผิดชอบ เจาหนาท่ีภาครัฐตองทํางานอยางมีความรับผิดชอบการ

แบงงานตองมีความชัดเจนรูวาใครรับผิดชอบเรื่องใด แตละคนท่ีตองทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็ม

ความสามารถ หากประชาชนสงสัยในงานเรื่องใดก็สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลไดทันทีตองอธิบายให

ประชาชนทราบในกรณี ท่ีการทํางานมีอุปสรรคหรือเกิดปญหาข้ึนสําหรับนักบริหารจะตองดูแล

ผูใตบังคับบัญชาใหอยูในระเบียบ วินัย และทําหนาท่ีอยางแข็งขัน 
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   1.5 ทํางานเปนทีม และเปนระบบเครือขายสังคมยุคใหมเปนสังคมเครือขายท่ีขอมูล        

วิ่งผานไปมาเปนเครือขาย จึงเปนโอกาสท่ีองคกรและบุคคลตางๆ จะสื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและความรู

ความคิดกันไดโดยงาย การเปนสมาชิกเครือขายจึงเปนประโยชนการทํางานของทุกคนจึงจะเปนระบบ

เครือขาย หมดสมัยเก็บงําไวเพียงคนเดียว การแลกเปลี่ยนและรวมใชขอมูลดวยกันจะเปนพลังใหองคการ

และบุคคลเจริญกาวหนาไมหยุดยั้ง ขาราชการยุคใหมจะตองใจกวางรูจักประสานประโยชนและสราง

ความสัมพันธ ซ่ึงมีลักษณะเปนแนวราบได การทํางานลักษณะนี้มีประสิทธิภาพสูงและเปนการใช

ประโยชนสูงสุด จากพลังความคิด ทรัพยากรท้ังในและนอกองคกร 

  2. งานบริการเปนหนาท่ีของขาราชการ ปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหการปรับปรุงการบริการ

ภาครัฐประสบความสําเร็จได คือ การมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีจิตสํานึกในการใหบริการและปรารถนาท่ีจะ

ปรับปรุงบริการภาครัฐ ท้ังนี้เนื่องจากงานบริการเปนกระบวนการของกิจกรรมการสงมอบบริการจากผู

ใหบริการไปยังผูรับบริการ ไมใชสิ่งท่ีจับตองไดชัดเจน แตออกมาในรูปเวลา สถานท่ี รูปแบบและท่ีสําคัญ

เปนสิ่งท่ีเอ้ืออํานวยทางจิตวิทยาใหเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น จิตสํานึกในการใหบริการจึงเปนกุญแจสําคัญ

ในการปรับปรุงบริการภาครัฐ แบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 

   2.1 ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ หมายถึง ข้ันตอนในการใหบริการมี

ความชัดเจนเหมาะสมการบริการสะดวกรวดเร็วตรงกับความตองการและการบริการเปนไปตามลําดับ 

กอน-หลัง เปนตน 

   2.2 ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรผูใหบริการ หมายถึง เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพ เรียบรอย

บุคลิก ลักษณะทาทาง เหมาะสมเจาหนาท่ีมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอยพูดจาไพเราะยิ้มแยมแจมใส

และมีมนุษยสัมพันธดี และเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนสนใจเอาใจใส และบริการดวยความเต็มใจ   

   2.3 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกหรืออาคารสถานท่ีใหบริการ หมายถึง อาคารสถานท่ี

ใหบริการสะดวก เหมาะสม สถานท่ีท่ีใหบริการสะอาด เรียบรอย และแสงสวางเหมาะสมอากาศ มีการ

ถายเทไดสะดวก เปนตน 

  3. การบริการจะเปนการแสดงถึงคุณภาพของขาราชการ ภาพสะทอนท่ีประชาชนท่ัวไปจะ

มองขาราชการข้ึนอยูกับบริการท่ีขาราชการเปนผูใหการบริการท่ีไมดีแมวาจะเกิดจากการให บริการของ

ขาราชการเพียงบางสวน แตมีผลสวนกระทบสําคัญมายังขาราชการในสวนรวม ลักษณะการบริหารท่ีมีผล

ตอภาพลักษณของขาราชการ มีตัวอยางใหเห็น เชน ทําแบบเฉ่ือยชาชักชาแบบเคยชินใชความรูวิธีการเดิม

โดยไมบริการประชาชนไมรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน มุงเนนแตกฎหมาย ระเบียบและระบบงานท่ีไม

ทันสมัยและขาดความรอบรูและทัศนคติท่ีถูกตอง เปนตน 
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  4. งานบริการเปนหัวใจของขาราชการประชาชนก็คือลูกคา ภาคเอกชนพยายามทําทุกทาง

เพ่ือเอาใจลูกคา เปรียบเทียบลูกคาวามีความสําคัญระดับพระเจาหรือพระราชาเพราะลูกคาเทานั้นท่ีเปน

ผูทําใหธุรกิจอยูไดเปนผูทําใหกิจการมีรายไดเติบโต และสงคืน ทํานองเดียวกันงานราชการอยูไดก็ดวย

ภาษีของประชาชนหนวยงานราชการอยูไดก็เพราะประชาชนมารับริการ หนวยงานราชการจะขยายและ

เติบโตไดก็เพราะประชาชนใชบริการเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ การใหบริการท่ีดีจึงเปนหัวใจของงานราชการโดยแท 

 สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของ

หนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ มีองคประกอบ 4 ประการ ไดแก การเพ่ิม

ประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ งานบริการเปนหนาท่ีของขาราชการการบริการ

เปนการแสดงถึงคุณภาพของขาราชการ และงานบริการเปนหัวใจของขาราชการ เปนตน 
 

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

การท่ีบุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการใหบริการสาธารณะซ่ึงอาจจะ

เปนของรัฐหรือเอกชนมีหนาท่ีในการสงตอการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ

สนองตอความตองการของประชาชนโดยสวนรวม มีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 สวนไดแก สถานท่ีและบุคคล

ท่ีใหบริการ ปจจัยท่ีนําหรือทรัพยากร กระบวนการและกิจกรรม ผลผลิตหรือตัวบริการชองทางการ

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

อํานวยการ หรือในความควบคุมของฝายปกครองท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการสวนรวมของ

ประชาชน ท้ังนี้โดยลักษณะเปนการใหบริการ หรือการดําเนินการอ่ืนเพ่ือสนองความตองการของ

ประชาชน ซ่ึงไมมีลักษณะในการจํากัดอํานาจของประชาชนแตอยางใด แตเปนการอํานวยความสะดวกแก

ประชาชนทําใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและเปนกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึน

โดยไมไดมุงหวังผลกําไร แตมุงหวังใหประชาชนในทองถ่ินไดรับประโยชนสูงสุดจากบริการสาธารณะ 

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีรัฐหรือเอกชนจัดให

บุคคล หรือกลุมบุคคล มีหนาท่ีเขาไปดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยคํานึงถึง

ประโยชนของประชาชนท่ีจะไดรับเปนสําคัญ 
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 ความสําคัญของการบริการสาธารณะ 

 เก่ียวกับความสําคัญของการบริการสาธารณะนั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงดังตอไปนี้ 

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

ประการ ดังนี้ 

  1. บริการสาธารณะ เปนกิจการท่ีอยูในดานความอํานวยการ หรือในความหมายควบคุมของ

ฝายปกครองบริการสาธารณะนั้น ไมวาจะเปนประเภทใด จะตองอยูในความรับผิดชอบของฝายปกครอง

ในฐานะท่ีเปนผูอํานวยการจัดทําเองหรือในฐานท่ีเปนผูควบคุมดูแลใหผูอ่ืนจัดทําเสนอบริการสาธารณะ

สวนใหญ ฝายปกครองเขาอํานวยการจัดทําเอง เชน การรักษาความสงบภายในการปองกันประเทศ การ

คลัง แตมีกิจการบางอยางท่ีฝายปกครองอาจหมายใหองคการของรัฐบาลหรือมอบหมายใหเอกชนเปน

ผูรับไปดําเนินการแทนได เชน การใหสัมปทานกิจการสาธารณูปโภคใหเอกชนรับไปทําในกรณีเชนนี้ ฝาย

ปกครองเปนแตเพียงผูดูแล ไมไดเขาไปอํานวยการจัดทําเอง แตกิจการเชนนี้ก็ยังถือวาอยูในความควบคุม

ของฝายปกครองนั้นเอง 

  2. บริการสาธารณะตองมีวัตถุประสงคในการสนองความตองการสวนรวมของประชาชน 

  3. การจัดระเบียบและวิธีการจัดทําบริการสาธารณะยอมจะตองมีการดําเนินการแกไข

เปลี่ยนแปลง ไดเสมอโดยกฎหมาย 

  4. บริการสาธารณะจะตองจัดดําเนินการอยูเปนนิจและโดยสมํ่าเสมอไมมีการหยุดชะงัก 

  5. เอกชนยอมมีสิทธิไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะเทาเทียมกัน 

 ลักษณะสําคัญของการบริการสาธารณะ กลาวโดยสรุปไดวา คือ เปนการอํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชนโดยในการใหบริการนั้นมีขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย ควบคุมการดําเนิน

กิจกรรมนั้นและหากทํานอกเหนือจากกฎหมายกําหนดจะไดรับบทลงโทษ 
 

 การบริการประชาชน 

 เก่ียวกับการบริการประชาชนนั้นไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงดังตอไปนี้ 

 การบริการประชาชนโดยหนวยงานของรัฐเปนการอํานวยความสะดวกท่ีหนวยงานของรัฐจัด

ใหแกประชาชนท้ังนี้หนวยงานอาจกําหนดใหประชาชนไปรับบริการท่ีหนวยงานของรัฐหรืออาจสง

เจาหนาท่ีออกไปใหบริการในจุดท่ีสะดวกสําหรับประชาชนก็ได (ปรัชญา เวสารัชช. 2540 : 6 - 7) 

โดยท่ัวไปการบริการประชาชนโดยหนวยงานของรัฐเปนเรื่องท่ีมีลักษณะดังนี้ 

  1. มีผูใหบริการและผูรับบริการ ผูใหบริการในท่ีนี้คือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงสวนใหญจะเปน

ขาราชการและลูกจาง รับเงินเดือนประจําโดยปจจุบันมิไดมีคาตอบแทนเปนพิเศษจากการบริการในขณะ

ผูรับบริการในท่ีนี้หมายถึงประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ การบริการแตละเรื่องนั้นอาจมีกลุมประชาชนเฉพาะกลุม 
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เชน กรณีการรับบริการดานผานพิธีทางศุลกากร ซ่ึงมีกลุมผูนําของออกหรือท่ีเรียกวา ชิปปงเปนกลุม

ลูกคาสําคัญในขณะที(การบริการดานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร หรือการเก็บภาษีเงินรายไดสวน

บุคคลนั้น ผูรับบริการไดแก ประชาชนท่ัวไป 

  2. เปนเรื่องท่ีรัฐกําหนดและมีลักษณะผูกขาด บริการใดท่ีประชาชนจะไดรับนั้นเปนเรื่องท่ี

รัฐกําหนด การบริการประชาชนจึงมีลักษณะผูกขาด กลาวคือ เฉพาะหนวยงานของรัฐเปนผูกําหนด

รายละเอียดและเปนผูใหบริการโดยหนวยงานของรัฐ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ข้ันตอน เง่ือนไขหรือ

รายละเอียดท่ีรัฐกําหนด ท้ังนี้ประชาชนจะตองไปรับบริการ ณ จุดซ่ึงหนวยงานของรัฐกําหนดเทานั้นเชน 

หากอยูในเขตขนสงทางบกใดก็ตองไปรับบริการ ณ จุดนั้นจะไปรับบริการท่ีหนวยอ่ืนไมได 

  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 
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2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ (satisfaction เปนทัศนคติท่ีเปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรู ปรางได 

การท่ีเราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไมสามารถสังเกตโดยการแสดงออก 

 อภินันท  จันตะนี (2547 : 34)  ไดใหแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจวา หมายถึง ความพึง

พอใจท่ีลูกคาหรือผูใชบริการไดสินคาหรือบริการท่ีมุงหมายหรือตั้งใจไว ถาเม่ือไดรับสินคาหรือบริการ

แลวจะเกิดความพึงพอใจ ยิ่งไดรับสินคาหรือบริการท่ีดีข้ึนก็จะทําใหเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน แตถา

ไดรับสินคาหรือบริการต่ํากวาท่ีตั้งใจไว ก็จะทําใหความพึงพอใจลดลงไปดวย เปนตน 

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

ตอความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสิ่งท่ีผูรับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบตอสิ่งท่ีไดรับจาก

การบริการ และการนําเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีไดคาดหวังไวซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไป

ไดตามปจจัยแวดลอม และสถานการณท่ีเกิดข้ึนในระหวางการบริการ 

 จากความหมายของความพึงพอใจดังกลาวขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูสึกท่ีดี หรือมีทัศนคติในทางท่ีดีของบุคคล ซ่ึงเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการ

อยางเสมอภาค รวดเร็ว ทันตอความตองการ และใหบริการอยางตอเนื่อง มีวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอ

ตอการใชงาน ผูใชบริการก็จะเกิดความรูสึกท่ีดีตอการใหบริการ 

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ไดมีผูใหแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ ไวดังนี้ 

 เฮิรซเบิรก (Herzberg.  1959 : 113-115 ไดทําการศึกษาพบวาทฤษฎีท่ีเปนมูลเหตุทําให

เกิดความพึงพอใจ เรียกวา The Motivation – Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึงองคประกอบท่ี

กอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 2 องคประกอบ คือ 

  1. องคประกอบจูงใจ (Motivation Factor หมายถึง องคประกอบท่ีเก่ียวกับตัวงานและ

ความสําเร็จของงาน  

  2. องคประกอบคํ้าจุน (Hygiene Factor หมายถึง องคประกอบท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมใน

การทํางาน 

 สกอตต (Scott.  1970 : 124 เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจูงใจใหเกิดความพึงพอใจตอการ

ทํางานท่ีจะใหผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้ 

  1. งานและความปรารถนาสวนตัวควรมีความสัมพันธกัน 

  2. งานตองมีการวางแผนและวัดความสําเร็จได 
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  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  เม่ือมีความตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนอง

แลว ก็จะมีความตองการสิ่งใหมเขามาทดแทน 

   1.3 เม่ือความตองการระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว จะไมจูงใจใหเกิดพฤติกรรม

ตอสิ่งนั้น แตจะมีความตองการในระดับสูงเขามาแทน เปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมนั้น 

   1.4 ความตองการท่ีเกิดข้ึนอาศัยซ่ึงกันและกัน มีลักษณะควบคูกันเม่ือความตองการ

อยางหนึ่งยังไมหมดสิ้นไป  ก็จะมีความตองการอยางหนึ่งเกิดข้ึนมา  

  2. ลําดับความตองการของมนุษย (Hirrarchy  of  need มี 5 ระดับ ดังนี้   

   2.1 ความตองการทางกาย (The Physiological Needs เปนความตองการเบื้องตน

เพ่ือความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ เครื่องนุงหมยารักษาโรคท่ีอยูอาศัย 

ความตองการทางเพศ 

   2.2 ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs เปนความรูสึกท่ีตอง การความ

ม่ันคง ปลอดภัยในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความเจริญกาวหนาและความอบอุนใจ 

   2.3 ความตองการทางสังคม (Social or Belonging Needs ไดแก ความตองการจะ

เขารวม และไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตรและความรักจากเพ่ือน 

   2.4 ความตองการท่ีจะไดรับการยกยอง หรือมีชื่อเสียง (The Esteem Needs เปน

ความตองการระดับสูง ไดแก ความตองการอยากเดนในสังคม รวมถึงความสําเร็จ  ความรูความสามารถ 

ความเปนอิสระและเสรีภาพ และการเปนท่ียอมรับนับถือของคนท้ังหลาย 

   2.5 ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self Actualizationเปนความ

ตองการระดับสูงสุดของมนุษย สวนมากจะเปนเรื่องการอยากจะเปน อยากจะไดตามความคิดของตนเอง

แตไมสามารถเสาะแสวงหาได 
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  จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ ท่ีกลาวมาขางตนวา  ความตองการหรือความ

พึงพอใจของมนุษยเปนไปตามลําดับข้ันจากข้ันต่ําไปสูความตองการข้ันสูง 

 กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 

  จากแนวคิดของ กอทเลอร (Kotler. 2003 : 69)กลาวไววา กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 

เริ่มตนจากผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจมากจะมีความพยายามในการปฏิบัติงานทําใหปฏิบัติงานไดมาก โดยจะ

นํามาซ่ึงการไดรับรางวัลมากข้ึนและจะนําไปสูความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึนดังแสดงในภาพท่ี 2.1 

ภาพท่ี 2.1  กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 
 

 

 
 

 

 

 

ท่ีมา:  กอทเลอร (Kotler.2003 : 69  

 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกําหนดจากความรูสึกของแตละ

บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและผลตอบแทนท่ีเขามี

ความรูสึกวาเขาควรจะไดรับแลว ถาหากผลตอบแทนท่ีไดรับจริงมากกวาผลตอบแทนท่ีเขาคาดวาจะ

ไดรับยอมจะกอใหเกิดความพึงพอใจข้ึน ซ่ึงความพอใจจะมากหรือนอยหรือไมพึงพอใจนั้น ข้ึนอยูกับ

ความยุติธรรมของผลตอบแทน นั่นคือ ผลการปฏิบัติงาน  จะนําไปสูผลตอบแทนหรือรางวัลท่ีไดรับ โดย

ผลตอบแทนจะไมมีความสัมพันธโดยตรงกับความพึงพอใจ แตจะผานการรับรูเก่ียวกับความยุติธรรมของ

ผลตอบแทน 
 

 การวัดความพึงพอใจตอการบริการ 

  เนื่องจากความพึงพอใจ เปนทัศนคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การจะวัดวา

บุคคลมีความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ   จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางเครื่องมือท่ีชวย  ในการวัด

ทัศนคตินั้น ซ่ึงนักวิชาการหลายคนไดกลาวถึงการวัดความพึงพอใจไวสรุปไดดังนี้ 

  ถวิล  ธาราโรจน (2536 : 77-86 ไดกลาวถึงการวัดความ พึงพอใจไววาในการวัดความรูสึก 

หรือการวัดทัศนคตินั้นจะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง (Direction ซ่ึงมีอยู 2 ทิศทาง คือ ทางบวก 

หรือทางลบ ทางบวกหมายถึง การประเมินคาความรูสึกไปในทางท่ีดี ชอบหรือพอใจ สวนทางลบจะเปน

การประเมินคาความรูสึกไปในทางท่ีไมดี  ไมชอบหรือไมพอใจและการวัด ในลักษณะปริมาณ 

แรงจูงใจ 

แรงจูงใจ ไดรางวัลตอบแทน 

ความพยายาม ผลการปฏิบัต ิ
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(Magnitude ซ่ึงเปนความเขมขน ความรุนแรง หรือระดับทัศนคติไปในทิศทางท่ีพึงประสงคหรือไมพึง

ประสงคนั่นเอง ซ่ึงวิธีการนั้นมีอยูหลายวิธี เชน วิธีการสังเกตวิธีการสัมภาษณ วิธีการใชแบบสอบถาม ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

   1. วิธีการสังเกตเปนวิธีการใชตรวจสอบบุคคลอ่ืน  โดยการเฝามองและจดบันทึกอยางมี

แบบแผน วิธีนี้เปนวิธีการศึกษาท่ีเกาแก และยังเปนท่ีนิยมใชอยางแพรหลายจนถึงปจจุบันแตก็เหมาะสม

กับการศึกษาเปนรายกรณีเทานั้น 

   2. วิธีการสัมภาษณ เปนวิธีการท่ีผูวิจัยจะตองออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกับบุคคล

นั้นๆ โดยมีการเตรียมแผนงานไวลวงหนา เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริงมากท่ีสุด 

   3. วิธีการใชแบบสอบถาม (Questionnaire วิธีการนี้จะเปนการใชแบบสอบถามท่ีมีขอ

คําอธิบายไวอยางเรียบรอย เพ่ือใหผูตอบทุกคนตอบมาเปนแบบแผนเดียวกัน มักใชในกรณีท่ีตองการ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวนมากๆ วิธีนี้นับเปนวิธีท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของ

แบบสอบถามจะใชมาตราวัดทัศนคติ ซ่ึงท่ีนิยมใชในปจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตรสวนแบบ ลิเคิรท (Likert 

Scales ประกอบดวยขอความท่ีแสดงถึงทัศน คติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง แลวมีคําตอบท่ี

แสดงถึงระดับความรูสึก 5 คําตอบ เชน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

  ศักดิ์ชัย  ศิริปรีชากูล (2545 : 23 กล าวถึงความพึงพอใจตอบริการ  จะเกิดข้ึนไดหรือไมนั้น  

จะตองพิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการขององคกร  ประกอบกับระดับความรูสึกของผูรับบริการใน

มิติตางๆ  ของแตละบุคคล 

    1.  การใชแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนวิธีท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง  โดยการ

ขอรองหรือขอความรวมมือจากกลุมบุคคลท่ีตองการวัด 

    2.  การสัมภาษณ  เปนวิธีท่ีตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณ

ท่ีจะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง 

    3.  การสังเกต  โดยการสังเกตจากพฤติกรรมท้ังกอนมารับบริการ  ขณะมารับบริการ

และหลังรับบริการ  เชน  กิริยาทาทาง  สีหนา  เปนตน  โดยวิธีนี้  ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจังและมี

แบบแผนแนนอน  จึงจะสามารถประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไดอยางถูกตอง 

  การวัดความพึงพอใจในบริการ มิลเล็ท (Millet อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ. 2554 : 17) ไดกลาวเก่ียวกับความพึงพอใจในบริการหรือความสามารถท่ีจะพิจารณาวา 

บริการนั้นเปนท่ีพึงพอใจหรือไมโดยวัดจากการใหบริการอยางเทาเทียม คือ การบริการท่ีมีความยุติธรรม

เสมอภาค และเสมอหนา ไมวาผูนั้นจะเปนใคร การใหบริการรวดเร็วทันตอเวลา คือ  การใหบริการตาม

ลักษณะความจําเปนรีบดวน และตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการอยางเพียงพอ คือ ความ
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เพียงพอในดานสถานท่ีบุคลากรวัสดุอุปกรณตางๆ การใหบริการอยางตอเนื่อง และการใหบริการท่ีมี

ความกาวหนา คือ การพัฒนางานบริการทางดานปริมาณ และคุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเรื่อยๆ 
 

2.5 ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ 

 ศักดิ์ชัย  ศิริปรีชากุล (2545 : 18 ไดเสนอแนวคิดวา  ปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของและเปนสาเหตุท่ี

ทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  หรือไมพอใจในการรับบริการ  ประกอบดวยปจจัย  3  ประการดังนี้ 

  1.  ปจจัยดานระบบการใหบริการ  หมายถึง  องคประกอบและโครงขายท่ีสัมพันธกันของ

กิจกรรมบริการตางๆ 

  2.  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  หมายถึง  ข้ันตอนตางๆ  ของบริการท่ีตอเนื่องกัน  

ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันสุดทายของงาน 

  3.  ปจจัยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  หมายถึง  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ  โดย

ความพึงพอใจท่ีเกิดจากตัวแปรท้ัง  3  ตัวนี้  มีปฏิสัมพันธในเชิงภาพรวมและกอเปนรูปความรูสึกสะทอน

ออกมา 

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

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  ดังนี้ 

  1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ

บริหารงานของรัฐท่ีมีฐานคติท่ีวาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยาง

เทาเทียมกัน ในแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกัน ในการบริการประชาชนจะไดรับการปฏิบัติใน

ฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคลท่ีใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

  2. การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริหารจะตองมองวา 

การใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวา ไมมีประสิทธิผล

เลยถาไมมีการตรงเวลา ซ่ึงจะสรางความไมพอใจใหแกประชาชน 

  3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมี

ลักษณะมีจํานวนการใหบริการ และสถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at the 

geographical) ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมความหมายเลย ถามีจํานวนการใหบริการท่ีไม

เพียงพอและสถานท่ีใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ 

  4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ี

เปนไปอยางสมํ่าเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของหนวยงานท่ี

ใหบริการวา จะใหหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได 
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  5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ี

มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน  
 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 เวชพล ออนละมัย และคณะ (2553) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการองคการบริหาร

สวนตําบลบากเรือ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ป 2553 ผลการวิจัยพบวา ระดับคาเฉลี่ย

ความสําคัญ อันดับหนึ่ง พบวาการบริการของรถกูภัย โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญ รวมท้ังหมด 3.96 

ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับสอง พบวา แตงกายสุภาพเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญ

รวมท้ังหมด 3.79 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับสาม พบวา สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี

คาเฉลี่ยระดับความสําคัญรวมท้ังหมด 3.61 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับสี่ พบวาสงเสริมการพัฒนา

เด็กและเยาวชนโดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญรวมท้ังหมด 3.49 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับหา 

พบวาการรักษาความสงบในชุมชน โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญรวมท้ังหมด 3.49 ระดับคาเฉลี่ย

ความสําคัญ อันดับหก พบวา การบํารุงรักษาไฟฟาแสงสวาง โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญรวมท้ังหมด 

3.49 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับเจ็ด พบวา พูดจาไพเราะ โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญรวม

ท้ังหมด 3.45 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับแปด พบวาสงเสริมกิจกรรมทางดานกีฬา โดยมีคาเฉลี่ย

ระดับความสําคัญรวมท้ังหมด 3.22 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับเกา พบวาใหบริการโดยไมเลือก

ปฏิบัติ โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญ รวมท้ังหมด 3.17 ระดับคาเฉลี่ยความสําคัญ อันดับสิบ 

ประชาสัมพันธโดยมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญรวมท้ังหมด 2.81 จากการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะ ดังนี้ การบริหารนี้ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบากเรือ ในการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบากเรือ

ตองใชการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน 

การมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้นประเด็นท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบาก

เรือ ใหดียิ่งข้ึนจึงควรมุงไปในประเด็นท่ีมีคาคะแนนผลการประเมินนอยกวาดานอ่ืน 

 พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ กลุมตัวอยางในการวิจัย คือประชากรท่ีอาศัยอยูใน            

เขตเทศบาลนครหาดใหญ จํานวน 390 คน โดยมีตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุอาชีพ ระดับการศึกษา ระดับ

รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน และตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของประชาชน

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

ผลการศึกษาพบวา 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง อายุต่ํากวา 30 ป ประกอบ

อาชีพรับจางท่ัวไป การศึกษาระดับปริญญาตรี/หรือเทียบเทา มากท่ีสุด โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 
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– 10,000 บาท และอาศัยอยูในชุมชน 1-5 ป 2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนกลุมตัวอยางตอ            

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

โดยภาพรวมและพิจารณาในแตละโครงการอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 3. ผลการเปรียบเทียบระดับ 

ความพึงพอใจของประชาชนกลุมตัวอยางตอการดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ของเทศบาลนคร

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

ศาสนา อาชีพ และรายไดตอเดือนโดยเฉลี่ย ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ไมมีความสัมพันธกับระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลนครหาดใหญ 4. ปญหา

และขอเสนอแนะท่ัวไป ไดแก ควรปรับปรุงกอสรางทางเทาใหท่ัวถึงและเพียงพอตอการใชบริการของ

ประชาชนควรจัดระเบียบทางเทาเพ่ือใหเปนทางสัญจรไปมาไดสะดวกแกผูสัญจร ควรปรับปรุงซอมแซม

ถนนและทางเทาท่ีชํารุดใหใชงานไดดีท่ัวถึงและใชเวลาใหเหมาะสมกับการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือไมให

เกิดปญหาในการจราจร ควรเอาใจใสในการเก็บขยะใน คูระบายน้ําอยางสมํ่าเสมอเพ่ือปองกันขยะอุดตัน 

ขยายคูระบายน้ําเพ่ือใหทันในสภาวะฉุกเฉินในการระบายน้ํา และจัดอบรมประชาชนในชุมชนใหมีความรู 

ควรดําเนินการแกไขเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรท่ีไมชัดเจนและเพ่ิมตามจุดตาง ๆ ท่ี

เหมาะสม ควรดําเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพ่ิมเติมในจุดท่ีลอแหลมตอการเกิดอุบัติเหตุและ

อาชญากรรม และจัดการตรวจตราแกไขอยางรวดเร็วเม่ือเกิดชํารุด 

 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 

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 
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 ปริมปภา วงคคําตา (2555) คุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายได องคการบริหารสวนตําบล

สําโรง อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธาน ีจําแนกตามขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลพบวา 1) กลุมตัวอยางท่ีมี

เพศตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายไดในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 2) กลุม

ตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายได ในภาพรวม ดานการตอบสนองตอ

ผูรับบริการ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความม่ันใจ แกผูรับบริการ ดานความเปนมืออาชีพ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในดานการติดตอสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 และดานความเชื่อถือไววางใจไดไมแตกตางกัน 3) กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพตางกัน เห็นวา

คุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายไดในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 4) กลุมตัวอยางท่ีมีระดับ

การศึกษาตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายไดในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 5) 

กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายได ดานการ

ติดตอสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนภาพรวมและดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 

 ผุสดี แสนเสนาะ. (2556). ไดศึกษาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บภาษีในองคการบริหารสวน

ตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชน

เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ งานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัด

จันทบุรี 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บภาษีของ

องคการบริหารสวนตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ีซ่ึงจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือประชาชนผูเสียภาษีขององคการ

บริหารสวนตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 282 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ

แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ งานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลตะปอน 

อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .91 สถิติ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คารอยละ คาเฉลี4ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที และการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดี ยว  (One – Way ANOVA) โดยผลการวิจัยพบว า 1) ประชาชน ท่ีตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวน

ตําบลตะปอน โดยรวมอยูในระดับสูง เรียงลําดับคาสูงสุดไปหาคาตํ่าสุด ดังนี้ดานกระบวนการใหบริการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน

เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลตะปอน อําเภอขลุง จังหวัด

จันทบุรี พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการ

ใหบริการงานจัดเก็บภาษีในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลตะปอนในดานข้ันตอนการใหบริการดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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วิธีด ำเนินกำรวิธีด ำเนินกำร  
  

 การส ารวจในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  รวมทั้งส ารวจสภาพปัญหา  
อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผู้รับบริการใน  5 ด้าน  คือ ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ
ด้านคุณภาพการให้บริการ  ซึ่งมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 
3.1  ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้มารับ
บริการที่ได้รับแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ เพ่ือศึกษาระดับความ             
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอ      
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 
3.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  คือ ประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา จ านวน  
7,841 คน จาก 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  หมู่ 0 บ้านบัวใหญ่ หมู ่1 บ้านป่าตอง  หมู ่2 บ้านโนนพลวง 
หมู่ 3 บ้านหนองพะเนียด  หมู่ 4 บ้านท่าเนิน หมู่ 5 บ้านหนองปรือ หมู่ 6 บ้านห้วยโจด หมู่ 7 บ้าน
หนองตะไก้ หมู่ 8 บ้านห้วยแคน  หมู่ 9 บ้านดอนฆ่าเสือ  หมู่ 10 บ้านสระครก  หมู่ 11 บ้านน้ าอ้อม  
หมู ่12 บ้านหันเก่า หมู่ 13 บ้านคึมม่วง หมู่ 14 บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์   
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3.3  ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงประชำชน 
 เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก  ดังนั้น  คณะผู้ส ารวจจึงใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane.1973 : 125)โดยก าหนดความคลาดเคลื่อน              
ร้อยละ 0.05  ตามสูตร 
 
สูตร     n      =    N 

                 1+N (e)2 
  n    = จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N   = จ านวนประชากรหรือ ขนาดของประชากรทั้งหมด 
  e    = ค่าความคลาดเคลื่อน (sampling error)   

แทนค่าในสูตร             7,841 
         1+ 79,841 (0.05)2 
 

                      7,841 
                     20.60     

     

=       380.58     381 
 

 อย่างไรก็ตาม  เพ่ือให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบาย               
กลุ่มประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับ              
จากตัวอย่าง  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นเพ่ือจะได้เป็นการกระจาย
กลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ และไม่ให้มีการกระจุก
ตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งมากเกินไป 
 

3.4  วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Stratified Random Sapling) 
โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่างๆ โดยในแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน 
(Proportional  Random  Sampling)  เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทุกหมู่บ้าน รวมเป็น 
381 คน  ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 

= 
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ตารางที ่3.1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหมู่บ้าน 
 

ล ำดับ หมู่บ้ำน ประชำกร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 
1 หมู่ที ่0 บ้านบัวใหญ่ 74 0.94 4 
2 หมู่ที ่1 บ้านป่าตอง   909 11.59 44 
3 หมู่ 2 บ้านโนนพลวง 296 3.78 14 
4 หมู่ 3 บ้านหนองพะเนียด   400 5.10 19 
5 หมู่ 4 บ้านท่าเนิน 937 11.95 46 
6 หมู่ 5 บ้านหนองปรือ 650 8.29 32 
7 หมู่ 6 บ้านห้วยโจด 764 9.74 37 
8 หมู่ 7 บ้านหนองตะไก้ 336 4.29 16 
9 หมู่ 8 บ้านหว้ยแคน   414 5.28 20 
10 หมู่ 9 บ้านดอนฆ่าเสือ   556 7.09 27 
11 หมู่ 10 บ้านสระครก   246 3.14 12 
12 หมู่ 11 บ้านน้ าอ้อม   634 8.09 31 
13 หมู่ 12 บ้านหันเก่า 399 5.09 19 
14 หมู่ 13 บ้านคึมม่วง 567 7.23 28 
15 หมู่ 14 บ้านหนองแวงเนินสวัสดิ์   659 8.40 32 

รวม 7,841 100.00 381 

 หมายเหตุ ข้อมูลประชากรต าบลบวัใหญ่ ณ วันท่ี ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564  โดยส านักงานทะเบียน
ราษฎร์อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสมีา 

 
 หลังจากท าการก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่ได้แล้ว  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
จะสุ่มประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทั้งนี้เพราะ
ประชากรมีจ านวนมากและมีเขตพ้ืนที่กว้าง 
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3.5  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
   (1)   การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ ใช้ ในการรวบรวมครั้งนี้  คณะผู้ ส ารวจใช้
แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
น ามาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิดและปลายปิด 
    ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการจ าแนกตามส่วน
งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert  Scale)  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่น
ที่ประทับใจและสิ่งที่ควรปรับปรุง เป็นค าถามปลายเปิด จ าแนกตามหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
    ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด  
   (2)   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
   ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใช้วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วย
การน าแบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดยเสนอต่อที่ปรึกษา
โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 

 3.5.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (1) ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการตอบ
แบบสอบถามโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น จ านวนทั้งสิ้น 381 คน เพ่ือ
ให้ผลการศึกษามีความเที่ยงตรงในการสรุปผล ทีมผู้ส ารวจจะเดินแจกแบบสอบถามและรอเก็บคืน  
ถ้าผู้ตอบไม่เข้าใจหรืออ่านหนังสือไม่ออก หรืออ่านล าบาก ผู้ส ารวจก็จะอ่านให้ฟัง และกากบาท
เครื่องหมายในแบบสอบถาม ผู้ส ารวจจะเก็บข้อมูลโดยการเข้าพบตามบ้าน หรือที่สาธารณะ จนได้
ตัวอย่างครบตามกลุ่มตัวอย่าง 
  (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ข้อมูล
ทางสถิติที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนต าบล
บัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
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3.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการด าเนินการดังนี้ 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์
หาค่าสถิติ พ้ืนฐาน  โดยการค านวณหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่  (Frequency) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัด
ค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และน าเสนอในรูปตาราง พร้อมกับการพรรณนาประกอบ               
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล     
บัวใหญ่ แล้วแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100-103) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  แปลความหมายว่า มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  แปลความหมายว่า มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  แปลความหมายว่า ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  แปลความหมายว่า น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  แปลความหมายว่า น้อยที่สุด 

  2. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่นั้น คณะผู้ส ารวจได้ก าหนดเกณฑ์ในการค านวณค่าคะแนนร้อยละ โดยคิดจาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่ละด้าน                
และน าค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพ่ือจัดระดับของ               
ความพึงพอใจได้ ดังนี้ 
ตารางที่  3.2   แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) คะแนน 
มากกว่า 4.75 มากกว่าร้อยละ  95 ขึ้นไป 10 
ไม่เกิน 4.75 ไม่เกินร้อยละ  95 9 
ไม่เกิน 4.50 ไม่เกินร้อยละ  90 8 
ไม่เกิน 4.25 ไมเ่กินร้อยละ  85 7 
ไม่เกิน 4.00 ไม่เกินร้อยละ  80 6 
ไม่เกิน 3.75 ไม่เกินร้อยละ  75 5 
ไม่เกิน 3.50 ไม่เกินร้อยละ  70 4 
ไม่เกิน 3.25 ไม่เกินร้อยละ  65 3 
ไม่เกิน 3.00 ไม่เกินร้อยละ  60 2 
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คะแนนเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) คะแนน 
ไม่เกิน 2.75 ไม่เกินร้อยละ  55 1 
ต่ ากว่า 2.50 น้อยกว่าร้อยละ  50 0 

  ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
รูปแบบเดยีวกัน จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 
 

 



 

 

 

 

ผลการศึกษาผลการศึกษา  

บทที่ บทที่ 44  
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ผลการศึกษาผลการศึกษา  
  

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

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

 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้  คณะผู้ส ารวจได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามข้ันตอนต่างๆ โดยรายงานผล
การศึกษาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  ดังนี้ 
  4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
  4.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมาของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
  4.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
  4.4 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
  4.5  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา หน้า 59 
 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 4.1.1 เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 381  คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.38 
เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.62 รายละเอียดแสดงดังแผนภาพ 

 

 
แผนภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

 4.1.2 ระดับอายุ 
  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 381 คน พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนผู้ให้
ข้อมูลร้อยละ 31.50 มีอายุอยู่ระหว่าง  41-50 ปี  รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
25.98 มีอายุ  50 ปีขึ้น ไป คิดเป็นร้อยละ 23 .10 และร้อยละ 19.42  มีอายุ ระหว่าง 20-30 ปี  
รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

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

จ านวน 74 99 120 88 

 ร้อยละ 19.42 25.98 31.50 23.10 

แผนภูมิที่  4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับอายุ 

ชาย 170 คน 
44.62% หญิง 211 คน 

55.38% 
 

74 

25.98 % 
31.50 % 

23.10 % 

99 

120 

88 

19.42% 
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4.1.3 ระดับการศึกษา 

  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 381 คน  ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.87 ส าเร็จ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  รองลงมาส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 21.78 
ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา  คิดเป็นร้อยละ 17.85 ส าเร็จการศึกษาในระดับต่ ากว่า
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.06 และส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.44 
ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังแผนภาพ 

 

 
 

 

 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

อนุปรญิญา 68 คน 
17.85 % 

 

ประถมศึกษา 83 คน 
21.78 % 

 

ปริญญาตร ี55 คน 
14.44 % 

ต่ ากวา่ประถมศึกษา 65 คน 
17.06 % 

 

มัธยมศึกษา 110 คน 
28.87 % 
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 4.1.4 อาชีพ 

  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 381 คน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 25.72 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง  คิดเป็นร้อยละ 18.64 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  
คิดเป็นร้อยละ 18.11 ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 16.54 ประกอบอาชีพรับราชการพนักงานของรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 14.44 และร้อยละ 6.56 เป็นนักเรยีน ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

 

 

 เกษตรกรรม รับจ้าง พนักงานบริษัท ค้าขาย 
รับราชการ 

พนักงานของรัฐ 
นักเรียน 

จ านวน 98 71 69 63 55 25 

   ร้อยละ 25.72 18.64 18.11 16.54 14.44 6.56 

แผนภูมิที่  4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

 

 

 

 

98 

25.72 % 

71 

18.64 % 

69 

18.11% 

63 

16.54 % 

55 

14.44% 

25 

6.56% 
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4.1.5 ระดับรายได้ 
 

 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 381 คน  พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 30.97 มีรายได้อยู่
ระหว่าง 6,001– 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001-6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.41  
มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.10 และร้อยละ 21.52 มีรายได้อยู่ระหว่าง 
2,001-4,000 บาท รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

 

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

จ านวน 82 93 118 88 

   ร้อยละ 21.52 24.41 30.97 23.10 

แผนภูมิที่  4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับรายได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

82 

93 

24.41 % 
30.97 % 

88 

23.10% 

118 

21.52 % 
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4.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
 4.2.1 จ านวนครั้งที่มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 381 คน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 43.83 มา
ติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 1-2 ครั้งใน 1 รอบปี รองลงมาเคยมาติดต่อ
ขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  3-4 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ 25.98 เคยมา
ติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 7-8 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ 15.22 
และร้อยละ 14.96 เคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 5-6 ครั้งใน 1 รอบปี 
รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

 

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

จ านวน 167 99 57 58 

   ร้อยละ 43.83 25.98 14.96 15.22 

แผนภูมิที่  4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนครั้ง            
   ที่มาติดต่อขอรับบริการ  
 

 

 

 

 

167 

43.83 % 

99 

25.98 % 

57 

14.96 % 

58 

15.22% 
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 4.2.2   ส่วนงานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน  381  คน  พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 21.52 มา
ติดต่อขอรับบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รองลงมาติดต่อขอรับบริการส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  คิดเป็นร้อยละ 18.11 มาติดต่อขอรับบริการกองคลัง  คิดเป็นร้อยละ 17.06 มาติดต่อขอรับ
บริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 15.75  มาติดต่อขอรับบริการกองส่งเสริม
การเกษตร   คิดเป็นร้อยละ 13.91 และร้อยละ 13.65 มาติดต่อขอรับบริการกองช่าง รายละเอียดแสดงดัง
แผนภูม ิ  
 

 

 
ส านักปลดั

องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

จ านวน 69 65 52 60 82 53 

   ร้อยละ 18.11 17.06 13.65 15.75 21.52 13.91 

แผนภูมิที่  4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามส่วนงานที่มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 
 
 

69 

18.11% 

65 
60 

52 

17.06% 
13.65% 13.91% 

21.52 % 

15.75 % 

82 

53 
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 4.2.3 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 381 คน พบว่าส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากการบอกเล่าจากผู้น าชุมชน  รองลงมารับทราบข้อมูลข่าวสารจากการติดประกาศต่างๆ และ
เสียงตามสาย ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 
 

ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนทีต่อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทาง     
    การรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 

ติดประกาศต่างๆ 156 32.77 
การบอกเล่าจากผู้น าชุมชน 200 42.02 
เสียงตามสาย 120 25.21 
รวม 476 100 

หมายเหตุ : ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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 4.2.4 งานที่ได้ด าเนินการและได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 

  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานที่ได้ด าเนินการและได้รับ
การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.40 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านสาธารณสุข/ 
การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 รองลงมาได้เข้ามาติดต่อขอรับบริการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ คิดเป็นร้อยละ 25.98 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านการศึกษา/
อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม คิดเป็นร้อยละ 23.62 และมาติดต่อขอรับบริการงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  คิดเป็นร้อยละ 21.00 รายละเอียดดังแผนภูมิ   

 

 
งานด้านการศึกษา/ 
อาหารกลางวันและ 

อาหารเสริมนม 

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย/

การรับร้องทุกข์     

งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/ 

ลงทะเบียนเดก็แรกเกิด 

งานด้านสาธารณสุข/ 
การป้องกันและควบคุม
โรคไวรัสโคโรนา 2019 

จ านวน 90 99 80 112 

   ร้อยละ 23.62 25.98 21.00 29.40 

แผนภูมิที ่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนที่มาติดต่อขอรับบริการงานที่ได้ด าเนินการและได้รับ
การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 

21.00 % 
25.98% 23.62 % 

99 

80 
90 

112 

29.40% 
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4.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการองค์การบรหิารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
 

 4.3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลบัวใหญ่  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

ตารางที่ 4.2   แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ 
 การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.63 96.35 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.63 96.40 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.62 96.52 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 0.60 96.39 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 0.62 96.22 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.62 96.39 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
96.52 รองลงมาคือ  ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ 96.40  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ  96.39  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความ 
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.35  และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความ 
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.22 ตามล าดับ 
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 4.3.2   ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการจ าแนกตามส่วนงาน 
4.3.2.1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ าแนกเป็นรายด้าน 

และภาพรวม 

 คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.81 0.63 96.19 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.58 96.39 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.57 96.63 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.64 96.24 มากทีสุ่ด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.79 0.64 95.77 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 0.61 96.24 มากที่สุด 
 

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

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3  
อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.83 รองลงมาคือ ด้านช่องทาง
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ  1) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับ 

4.3.2.2 กองคลัง  
ตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองคลัง  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.62 96.32 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 0.61 95.95 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.69 96.41 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.54 96.56 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 0.58 96.22 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.61 96.32 มากที่สุด 
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมของกองคลัง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.82  คือ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2)  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามล าดับ 

 
4.3.2.3 กองช่าง  

ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองช่าง  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.81 0.62 96.20 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.61 96.31 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.60 96.52 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.62 96.07 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.79 0.79 95.66 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 0.63 96.19 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมของกองช่าง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ ด้านช่องทาง 
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ ด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ ตามล าดับ 
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4.3.2.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของงานกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จ าแนกเป็นรายด้าน 
  และภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.58 96.38 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.64 96.66 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 0.69 96.17 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.68 96.01 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 0.67 96.10 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.66 96.28 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ภาพรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด    
3  อันดับแรก  คือ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ 1) ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ และ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
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4.3.2.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 

ตารางที ่4.7  แสดงคา่เฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.69 96.45 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.59 96.69 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.85 0.59 96.86 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.59 96.50 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.83 0.45 96.56 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.83 0.58 96.63 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ“มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด    

3  อันดับแรก  คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คือ 1) ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
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4.3.2.6 กองส่งเสรมิการเกษตร 
ตารางที่ 4.8  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองส่งเสริมการเกษตร  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.68 96.40 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.54 96.60 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 0.61 96.22 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 0.54 96.28 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.84 0.65 96.73 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.82 0.60 96.44 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมของกองส่งเสริมการเกษตร    อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก  คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ 2)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา หน้า 73 
 

 4.3.3   ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญท่ี่ได้ด าเนินการครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ด าเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักด้านในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ที่ส าคัญได้แก่ 
   1)  งานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
   2)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทกุข์     
   3)  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเดก็แรกเกิด 
   4)  งานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 
   โดยผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ แสดงไดด้ังนี้ 
  1)  งานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
ตารางที่ 4.9  แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจและระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ 
         งานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บัวใหญ่ จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

  คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.53 96.63 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.63 96.57 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.84 0.59 96.75 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 0.55 96.45 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.78 0.84 95.67 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.83 0.61 96.51 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
การศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84  รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.83 คือ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.82 คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 

 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
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  2)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์     
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ  
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทกุขข์ององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  

 จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม  
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.81 0.68 96.17 มากทีสุ่ด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.66 96.54 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.59 96.43 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.60 96.10 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.84 0.49 96.83 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.62 96.39 มากที่สุด 
 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมอยู่ในระดับ 
“มากทีสุ่ด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84  รองลงมาคือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
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3)  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 
ตารางที ่4.11 แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ 
   งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 บัวใหญ่ จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.81 0.57 96.13 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 0.76 95.88 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.60 96.48 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 0.63 96.69 มากทีสุ่ด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 0.57 96.14 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.82 0.62 96.30 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ            

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  
ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา คือด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ 1) ด้านคุณภาพ 
การใหบ้รกิาร 2)  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับ 
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4)  งานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ 
   งานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหาร 

 ส่วนต าบลบัวใหญ่  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.70 96.66 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.69 96.43 มากทีสุ่ด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.62 96.58 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.85 0.61 97.01 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.83 0.55 96.50 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.83 0.64 96.62 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน

สาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85  รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.83  คือ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ตามล าดับ 
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 4.3.4  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บัวใหญ่ จ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละส่วนงาน 

4.3.4.1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  

จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

  

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 
2. มีการแนะน าขั้นตอนที่หลากหลาย มคีวามเหมาะสม
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.93 0.26 98.57 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม 4.72 0.87 94.47 มากที่สุด 
5. แบบฟอร์มและค าร้องต่างๆมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/ค าร้องต่างๆ ชัดเจน 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
7. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.75 0.87 95.00 มากทีสุ่ด 
8. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านกระบวนการ
ขัน้ตอนการให้บริการโดยรวมของส านักปลัดองค์การ
บรหิารส่วนต าบล   

4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.83 0.55 96.55 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.84 0.69 96.84 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรือการติด
ประกาศต่างๆ 

4.72 0.87 94.47 มากทีสุ่ด 

4. เว็บไซต์ หรือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.80 0.78 96.09 มากที่สุด 
5. ระบบเสียงตามสาย 4.82 0.55 96.42 มากที่สุด 
6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 
7. ระบบโทรศัพท์ 
 

4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

8. ความพึงพอใจทีมี่ต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจา้หน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหา  
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.71 0.86 94.29 มากที่สุด 

2. เจา้หน้าที่ให้บริการด้วยสุภาพความเรียบร้อย 4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.80 0.65 95.95 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.90 0.58 98.08 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าทีมี่ความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.80 0.43 96.00 มากที่สุด 

6. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.92 0.48 98.42 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล   

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.72 0.87 94.47 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย 

4.75 0.44 94.91 มากท่ีสุด 

3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4.85 0.62 97.09 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 
     4.1  ที่นั่งพักรอรับบริการ 4.71 0.86 94.29 มากที่สุด 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา หน้า 79 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

4.2  บริการน้ าดื่ม 4.82 0.74 96.32 มากทีสุ่ด 
4.3  หนังสือพิมพ์ 4.80 0.70 96.00 มากที่สุด 

     4.4  ห้องน้ า 4.87 0.52 97.33 มากที่สุด 
5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

6. สถานทีจ่อดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.86 0.63 97.24 มากทีสุ่ด 
7. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่
ให้บริการ 

4.82 0.64 96.43 มากที่สุด 

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกโดยรวมของส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

4.91 0.34 98.13 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปรง่ใสในการให้บริการ 4.80 0.57 96.00 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องของงานที่ให้บริการ 4.79 0.78 95.73 มากที่สุด 
3. ความรวดเร็วของการให้บริการ 4.81 0.43 96.27 มากทีสุ่ด 
4. ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ 4.79 0.76 95.86 มากที่สุด 
5. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.76 0.82 95.17 มากทีสุ่ด 
6. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การบริการโดยรวมของส านักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล   

4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 

ภาพรวมการใหบ้ริการของส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

4.81 0.61 96.24 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ ในระดับ  
“มากที่สุด”  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ มีการแนะน าขั้นตอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน  โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.93 รองลงมา คือ การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่าง
เท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 คือ 1) มีการจัดระบบการให้บริการ
ตามล าดับก่อน - หลัง และ 2) ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวม
ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามล าดับ 

 
4.3.4.2 กองคลัง  

ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการที่มีต่อ 
   คุณภาพการให้บริการของกองคลัง  จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
  

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

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

4.77 0.42 95.40 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.93 0.26 98.57 มากทีสุ่ด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

4.78 0.69 95.64 มากที่สุด 

5. แบบฟอร์มและค ารอ้งต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.76 0.89 95.28 มากที่สุด 
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/ค าร้องต่างๆชัดเจน 4.80 0.57 96.00 มากที่สุด 
7. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บรกิารด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการบริการโดยรวมของกองคลัง   

4.76 0.82 95.17 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.92 0.39 98.33 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย
โฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับ 
ความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

4.72 0.45 94.46 มากท่ีสุด 
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4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ในการให้บริการ 

4.84 0.67 96.73 มากที่สุด 

5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและ 
รบัแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 

4.74 0.78 94.71 มากที่สุด 

6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.82 0.69 96.32 มากที่สุด 
7. ระบบโทรศัพท์ 4.72 0.74 94.48 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของกองคลัง 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหา
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการใหบ้ริการ 

4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ  กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.75 0.73 95.06 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.84 0.67 96.84 มากที่สุด 

6. เจ้าหนา้ที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.82 0.80 96.32 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ 

4.68 0.85 93.68 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.87 0.73 97.30 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มีตอ่การให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของกองคลัง 

4.91 0.60 98.20 มากที่สุด 
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ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ 
การเดินทางไปรับบริการ 

4.91 0.42 98.21 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย 

4.74 0.60 94.79 มากที่สุด 

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

4.90 0.61 98.10 มากที่สุด 

6. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.77 0.71 95.29 มากที่สุด 
7. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่
ให้บริการ 

4.83 0.60 96.54 มากที่สุด 

8. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.86 0.58 97.26 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกโดยรวมของกองคลัง 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

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

4.79 0.58 95.89 มากที่สุด 

ภาพรวมการใหบ้ริการของกองคลัง   4.82 0.61 96.32 มากที่สุด 
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ภาพรวมของกองคลัง  อยู่ในระดบั  “มากทีสุ่ด”  

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

 

4.3.4.3 กองช่าง  
ตารางที ่4.15 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
   คุณภาพการให้บริการของกองช่าง  จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 
  

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ     
1. ขัน้ตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ ้อน  
มีความคล ่องตัว 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.80 0.78 96.09 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงแนะน าขั้นตอน 
การให้บริการ 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บรกิาร 
เทา่เทยีมกัน 

4.83 0.55 96.55 มากที่สุด 

5. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.80 0.85 96.05 มากทีสุ่ด 

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขัน้ตอนการให้บริการโดยรวมของกองช่าง 

4.86 0.57 97.22 มากที่สุด 

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

4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
ในการให้บริการ 

4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 

5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและ 
รบัแจง้เรื่องราวต่าง ๆ 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.90 0.58 98.08 มากที่สุด 
7. ระบบโทรศัพท์ 4.84 0.67 96.84 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของกองช่าง 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

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

4.82 0.71 96.32 มากที่สุด 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม 
ในการใหบ้ริการของเจ้าหน้าที่ 

4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า  
ช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.85 0.45 96.90 มากท่ีสุด 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ 

4.79 0.73 95.89 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของกองช่าง 
 
 

4.86 0.63 97.24 มากทีสุ่ด 
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ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.80 0.77 96.05 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่  
การใหบ้ริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ 

4.73 0.45 94.55 มากท่ีสุด 

3. อาคารและสถานที่ให้บริการมีความสะอาด 
สะดวกสบายและสวยงาม  

4.78 0.77 95.62 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
   4.1  ที่นั่งพักรอรับบริการที่เพียงพอและสะดวก 4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 
   4.2  มีน้ าดื่ม บริการประชาชนที่มารับบริการ  4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 
   4.3  มีสื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ 
เช่น  หนังสือ อ่าน เล่น  หรือ  หนั งสือพิมพ์  หรือ 
โทรทัศน์ 

4.83 0.53 96.67 มากที่สุด 

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง
ไดส้ะดวก 

4.90 0.58 98.08 มากที่สุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ 
มีความเพียงพอ 

4.92 0.48 98.42 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและ
เพียงพอ 

4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
9. มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4.72 0.87 94.47 มากที่สุด 
10. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกโดยรวมของกองช่าง 

4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 
2. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 4.79 0.78 95.73 มากที่สุด 
3. ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 4.80 0.85 96.05 มากที่สุด 
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4. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการโดยรวมของกองช่าง 

4.74 0.91 94.74 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของกองช่าง 4.81 0.63 96.19 มากที่สดุ 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมของกองช่าง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

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

 
4.3.4.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องาน 
   คุณภาพการให้บริการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ าแนกเป็นรายข้อ 
   และภาพรวม 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน -หลัง 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
2. มีขัน้ตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ 
มีความคล่องตัว 

4.82 0.39 96.36 มากที่สุด 

3. การให้บรกิารสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม 4.82 0.56 96.32 มากที่สุด 
5. แบบฟอร์มค าร้องต่างๆมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/ค าร้องต่างๆชัดเจน 4.82 0.66 96.43 มากทีสุ่ด 
7. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการเท่า
เทียมกัน 
 

4.83 0.55 96.55 มากที่สุด 
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8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการบริการโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.93 0.46 98.57 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.76 0.72 95.22 มากที่สุด 
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับ
ความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

4.84 0.60 96.73 มากที่สุด 

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
ในการให้บริการ 

4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 

5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรับ
แจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 

4.83 0.55 96.55 มากที่สุด 

6. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บรกิารด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.74 0.91 94.74 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหา
ข้อสงสัยอธิบายได้ชัดเจน 

4.83 0.67 96.67 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.86 0.66 97.14 มากทีสุ่ด 
3. เจ้าหน้าที่เตม็ใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.83 0.55 96.55 มากที่สุด 

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

4.92 0.48 98.42 มากทีสุ่ด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 
 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 
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7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการเท่าเทียมกัน 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไมร่ับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ  

4.72 0.87 94.47 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มต่ีอการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย 

4.74 0.91 94.74 มากที่สุด 

3. สถานทีใ่ห้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4.84 0.69 96.84 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ  
อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 
     4.1  ที่นัง่พักรอรับบริการ 4.76 0.54 95.26 มากที่สุด 

4.2  บริการน้ าดื่ม 4.76 0.54 95.26 มากที่สุด 
4.3  หนังสือพิมพ์ 4.90 0.58 98.08 มากที่สุด 

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

6. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 
7. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่
ให้บริการ 

4.80 0.80 96.05 มากทีสุ่ด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ ์/คู่มือเอกสารให้ความรู้ 
 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 
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9. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านอ านวย 
ความสะดวกโดยรวมของกองการศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

4.75 0.80 94.91 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการใหบ้ริการ 4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องของงานที่ให้บริการ 4.74 0.60 94.79 มากที่สุด 
3. ความรวดเร็วของการให้บริการ 4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 
4. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.84 0.67 96.84 มากที่สุด 
5. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การบริการโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.82 0.80 96.32 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

4.82 0.66 96.28 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อยู่ในระดับ  
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.93 รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 คือ มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการให้บริการ ตามล าดับ 
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  4.3.4.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตารางที่ 4.17  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
    คุณภาพการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ าแนกเป็นรายข้อ 

  และภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ     

1. มีการจัดระบบการให้บร ิการตามล าด ับก ่อน - หลัง 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
2. แนะนำขั้นตอนที่หลากหลาย เหมาะสมไม่ยุ่งยาก 
ซับซอ้น 

4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะน าขั้นตอน 
ในการบริการ 

4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 

4. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.75 0.73 95.06 มากที่สุด 

5. ระยะเวลาการให้บร ิการเหมาะสมตรงต่อความ
ต ้องการ 

4.84 0.67 96.84 มากที่สุด 

6. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ(เรียง
ตามลำดับ ก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

4.82 0.80 96.32 มากที่สุด 

7. แบบฟอร ์ม คำร้องต่างๆ ม ีความชัดเจนเข้าใจง ่าย 4.84 0.67 96.84 มากที่สุด 

8. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/คำร ้องต่างๆชัดเจน 4.82 0.80 96.32 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านกระบวนการ/ 
ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     

1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 

2. การให้บริการช ่วงวันหยุดราชการ 4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

3. เอกสารสิ่งพ ิมพ ์ สื่อสิ่งพ ิมพ ์ แผ่นพับ การติด
ประกาศ 

4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 

4. เว็บไซต์ หรือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.87 0.73 97.30 มากที่สุด 

5. ระบบเสียงตามสาย 4.72 0.87 94.47 มากที่สุด 

6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 

7. ระบบโทรศัพท์ 4.85 0.57 96.92 มากที่สุด 
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8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าทีใ่ห้ค าแนะน า การตอบข ้อซักถามป ัญหา 
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.89 0.36 97.81 มากทีสุ่ด 

2. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 
3. เจ้าหนา้ที่เตม็ใจดูแลเอาใจใส่และกระตือร ือร้น 
ในการให้บริการ 

4.75 0.73 95.06 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ กิริยามารยาท
ของ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.96 0.42 99.10 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทาง ของเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 

4.87 0.73 97.30 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าทีม่ีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.89 0.53 97.75 มากที่สุด 

7. การให้เก ียรติและการให้ความสำคัญก ับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเท ียมก ัน 

4.82 0.71 96.32 มากที่สุด 

8. ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหนา้ที ่เช่น 
ไม่รบัสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.78 0.77 95.62 มากที่สุด 

9.  เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการต ่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ท ุกราย โดยไม ่เลือกปฏิบัติ 

4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

4.87 0.52 97.33 มากทีสุ่ด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ 
การเดินทางไปรับบริการ 

4.82 0.54 96.44 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่  
การให้บริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ 

4.78 0.77 95.62 มากที่สุด 
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3. อาคารและสถานที่ให้บริการมีความสะอาด 
สะดวกสบายและสวยงาม  

4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
   4.1  ที่นัง่พักรอรับบริการที่เพียงพอและสะดวกสบาย 4.85 0.57 96.92 มากที่สุด 
   4.2  มีน้ าด่ืม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนที่มารับ
บริการ  

4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 

   4.3  มีสื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ 
เช่น หนังสืออ่านเล่น หรือ หนังสือพิมพ์ หรือ โทรทัศน์ 

4.91 0.60 98.20 มากที่สุด 

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.83 0.64 96.53 มากท่ีสุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ ข้อมลู
สารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ 
มีความเพียงพอ 

4.82 0.39 96.31 มากทีสุ่ด 

7. สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและ
เพียงพอ 

4.85 0.68 96.91 มากที่สุด 

8. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.85 0.62 97.09 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกโดยรวมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.82 0.54 96.44 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุข 4.85 0.57 96.92 มากที่สุด 
2. การส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ให้ท างานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญก าลังใจที่ดี 

4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 

3. การจดัระบบส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อ 
การพ่ึงพาตนเอง ของประชาชนสู่การมีสุขภาพท่ีดี 

4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 

4. การควบคุมป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

4.71 0.46 94.15 มากทีสุ่ด 

5. จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน 
 

4.85 0.57 96.92 มากที่สุด 
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6. การด าเนินงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 
7. การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชนในเขตพ้ืนที่ 4.77 0.42 95.40 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพการ
ให้บริการโดยรวมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.93 0.26 98.57 มากทีสุ่ด 

ภาพรวมการใหบ้รกิารของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

4.83 0.58 96.63 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  
อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ กิริยามารยาทของ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.96 รองลงมาคือ  ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการโดยรวมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 และมีสื่อ สันทนาการ
ต่าง ๆ ระหว่างรอรับบริการ เช่น หนังสืออ่านเล่น หรือ หนังสือพิมพ์ หรือ โทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.91  ตามล าดับ 
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4.3.4.6 กองส่งเสริมการเกษตร 
ตารางที่ 4.18  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ  
    คุณภาพการให้บริการของกองส่งเสริมการเกษตร จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน -หลัง 4.71 0.86 94.29 มากที่สุด 
2. มีการแนะน าขั้นตอนที่หลากหลายมีความเหมาะสม
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน า
ขัน้ตอนในการบริการ 

4.80 0.70 96.00 มากที่สุด 

4. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.83 0.74 96.58 มากที่สุด 
5. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรง 
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

6. แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.91 0.50 98.29 มากที่สุด 
7. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/ค าร้องต่างๆชัดเจน 4.75 0.76 94.98 มากที่สุด 
8. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ 
เท่าเทียมกัน 

4.86 0.57 97.22 มากทีสุ่ด 

9. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมของกองส่งเสริมการเกษตร 

4.88 0.60 97.50 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.76 0.82 95.13 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.87 0.59 97.50 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพบัหรือการติด
ประกาศต่างๆ 

4.86 0.56 97.13 มากที่สุด 

4. เว็บไซต์ หรือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.89 0.35 97.86 มากที่สุด 
5. ระบบเสียงตามสาย 4.82 0.69 96.43 มากที่สุด 
6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 
7. ระบบโทรศัพท์ 
 

4.88 0.44 97.53 มากที่สุด 
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8. ความพึงพอใจทีมี่ต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของกองส่งเสริมการเกษตร   

4.80 0.67 96.00 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหา
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.86 0.63 97.23 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าทีเ่ต็มใจดแูลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.76 0.82 95.13 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บรกิารด้วยความสุภาพ กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.74 0.83 94.87 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.79 0.78 95.73 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.82 0.64 96.43 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที ่เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.83 0.53 96.67 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บรกิารต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.89 0.35 97.86 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที/่  
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของกองส่งเสริมการเกษตร   

4.82 0.56 96.32 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.84 0.50 96.71 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่  
การให้บริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ 
 

4.79 0.58 95.89 มากที่สุด 
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3. อาคารและสถานที่ให้บริการมีความสะอาด 
สะดวกสบายและสวยงาม  

4.88 0.44 97.53 มากทีสุ่ด 

4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
   4.1  ที่นัง่พักรอรับบริการที่เพียงพอและ
สะดวกสบาย 4.84 0.50 96.71 มากที่สุด 
   4.2  มีน้ าดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนที่มา
รับบริการ  

4.81 0.57 96.16 มากที่สุด 

   4.3  มีสื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ 
เช่น หนังสืออ่านเล่น หรือ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 

4.76 0.82 95.13 มากที่สุด 

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.79 0.41 95.89 มากที่สุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ 
มีความเพียงพอ 

4.85 0.46 96.99 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและ
เพียงพอ 

4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.83 0.55 96.55 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกโดยรวมของกองส่งเสริมการเกษตร   

4.82 0.56 96.32 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.80 0.85 96.05 มากที่สุด 
2. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 
3. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 4.83 0.53 96.67 มากทีสุ่ด 
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตร
อินทรีย์ 

4.90 0.58 98.08 มากที่สุด 

5. การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการด้านการเกษตร 
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
 

4.92 0.48 98.42 มากที่สุด 
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6. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร 

4.85 0.45 96.90 มากทีสุ่ด 

7. สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในการส่งเสริม
การเกษตรและแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ 

4.79 0.73 95.89 มากทีสุ่ด 

8. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการโดยรวมของกองส่งเสริมการเกษตร   

4.82 0.72 96.32 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของกองส่งเสริมการเกษตร   4.82 0.61 96.43 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมของกองส่งเสริมการเกษตร  อยู่ในระดับ  มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับแรก คือ การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพ้ืนที่  โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.92 รองลงมาคือ แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90  ตามล าดับ 
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 4.3.4.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ ่ที่ได้ด าเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ไดด้ าเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ที่ส าคัญได้แก่ 

1) งานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ 
3) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเดก็แรกเกิด 
4) งานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 

 โดยผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ แสดงไดด้ังนี้ 
1)  งานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 

 

ตารางที่ 4.19  แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
   งานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  บัวใหญ่ จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีความ 
คล่องตัว 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.94 0.24 98.81 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงแนะน าขั้นตอน 
ในการให้บริการ 

4.73 0.45 94.55 มากทีสุ่ด 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ  
(เรียงตาม ล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 

5. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.80 0.73 96.09 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.82 0.64 96.43 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านกระบวนการ
ขัน้ตอนการให้บริการโดยรวมของงานด้านการศกึษา/
อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 

4.83 0.53 96.67 มากที่สุด 
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ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.86 0.63 97.24 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ การติดประกาศ 4.82 0.72 96.36 มากที่สุด 
4. ระบบเสียงตามสาย 4.79 0.72 95.85 มากท่ีสุด 
5. ระบบโทรศัพท์ 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของงานด้านการศึกษา/อาหาร
กลางวันและอาหารเสริมนม 

4.81 0.61 96.12 มากทีสุ่ด 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ 4.86 0.52 97.14 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิก ลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.81 0.76 96.19 มากที่สุด 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ  
เช่น การตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า 
ช่วยแก้ปัญหา 

4.79 0.76 95.86 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.90 0.50 97.91 มากที่สุด 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ 

4.92 0.48 98.42 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของงานด้านการศึกษา/
อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 

4.77 0.65 95.48 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.83 0.79 96.63 มากที่สุด 
2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ครอบคลุมการใช้งานทันสมัย 4.93 0.44 98.51 มากทีสุ่ด 
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3. วัสดุครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ชั้นวางของเครื่องนอน 
ฯลฯ เพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ เหมาะกับเด็ก 

4.86 0.67 97.11 มากที่สุด 

4. การจัดอาคารสถานที่และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่อง
เล่นที่สนับสนุนต่อพัฒนาการของเด็กให้อยู่ในสภาพที่ดี
และปลอดภัยส าหรับเด็ก 

4.74 0.44 94.77 มากที่สุด 

5. อาคารเรียนหรือห้องเรียน มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
มีความเหมาะสมเพียงพอกับจ านวนเด็ก 

4.77 0.42 95.38 มากที่สุด 

6. การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนมีบริเวณ
เพียงพอสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย 

4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจทีมี่ต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวกโดยรวมของงานด้านการศึกษา/อาหาร
กลางวันและอาหารเสริมนม 

4.77 0.42 95.38 มากที่สุด 

ดา้นคุณภาพการให้บริการ     
1. มีการจัดอาหารได้มาตรฐานครบ 5 หมู่ถูกหลัก
โภชนาการ 

4.85 0.62 97.01 มากที่สุด 

2. อาหารกลางวันสะอาดถูกสุขลักษณะและสถานที่ปรุง
อาหารสะอาด 

4.83 0.79 96.63 มากที่สุด 

3  น้ าดื่ม  น้ าใช้  สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการ 4.71 0.95 94.21 มากที่สุด 
4. ภาชนะและอุปกรณ์ใส่อาหารปลอดภัยและสะอาด 4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 
5. อาหารและนมถูกสุขลักษณะ 4.80 0.73 96.09 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการโดยรวมของงานด้านการศึกษา/อาหาร
กลางวันและอาหารเสริมนม 

4.85 0.62 97.01 มากที่สุด 

ภาพรวมการใหบ้ริการงานด้านการศึกษา/ 
อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 

4.83 0.61 96.51 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ภาพรวมของงานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม
อยู่ในระดับ“มากที่สุด”  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3  อันดับแรก คือ  ความรวดเร็วในการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.94 รองลงมาคือ 
เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ครอบคลุมการใช้งานทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 และความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ตามล าดับ 

 
  2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข ์    
 

ตารางที่ 4.20  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทกุขข์ององค์การบริหารส่วนต าบล 

  บัวใหญ่ จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. รอ้ยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน -หลัง 4.88 0.38 97.54 มากท่ีสุด 
2. มีการแนะน าขั้นตอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสม
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.83 0.74 96.58 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน า
ขั้นตอนในการบริการ 

4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 

4. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.84 0.67 96.70 มากที่สุด 
5. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.76 0.89 95.28 มากที่สุด 
6. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.80 0.57 96.00 มากที่สุด 

7. ความเป็นธรรมของขั้นตอนการให้บริการเท่าเทียม
กัน 

4.79 0.78 95.73 มากที่สุด 

8. แบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 
9. มีการให้ความช่วยเหลือป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย/การรับร้องทุกข์ 

4.73 0.78 94.61 มากทีสุ่ด 

10. การควบคุมก ากับดูแลป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/
การรับร้องทกุข์ 
 

4.92 0.48 98.42 มากทีสุ่ด 
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คุณภาพการให้บริการ X  S.D. รอ้ยละ การแปลผล 

11. การส ารวจความเสียหายและความต้องการ 
ด้านต่าง ๆ จัดท าบัญชีผู้ประสบภัย/การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ 

4.78 0.83 95.53 มากทีสุ่ด 

12. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการโดยรวมของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ 

4.79 0.75 95.79 มากทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.82 0.74 96.32 มากทีสุ่ด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.83 0.67 96.67 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ การติดประกาศ 4.86 0.72 97.11 มากทีสุ่ด 
4. ระบบเสียงตามสาย 4.78 0.69 95.64 มากที่สุด 
5. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.93 0.26 98.57 มากทีสุ่ด 
6. ระบบโทรศัพท์ 4.76 0.82 95.17 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ 
การรับร้องทกุข์ 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหา 
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.80 0.78 96.09 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.79 0.76 95.86 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นใน
การให้บริการ 

4.82 0.56 96.32 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ  กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าทีม่ีความเป็นกันเองกับประชาชนผู้รับบริการ 
 

4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ X  S.D. รอ้ยละ การแปลผล 

7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รบัสินบน ไมห่าประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.80 0.57 96.00 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย/การรับร้องทุกข์ 

4.79 0.78 95.73 มากทีสุ่ด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       
1. ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการ
เห็นง่าย 

4.82 0.72 96.32 มากที่สุด 

2. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.87 0.44 97.37 มากที่สุด 
3. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ  4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 
4. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.80 0.63 96.05 มากที่สุด 
5. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกงานด้านเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

4.79 0.76 95.86 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 
3. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 4.80 0.43 96.00 มากที่สุด 
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.91 0.34 98.13 มากที่สุด 
5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 4.80 0.53 95.95 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของงานด้านเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 

4.86 0.63 97.23 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของงานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย/การรับรอ้งทุกข์     

4.82 0.62 96.39 มากที่สุด 
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ภาพรวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์  อยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรก คือ การออกหน่วยเคลื่อนที่  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.93 รองลงมาคือ การควบคุมก ากับดูแล
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 คือ 
1) การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 2) ได้รับบริการตรงตาม
ความต้องการ ตามล าดับ 

 
  3) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 
ตารางที่ 4.21  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเดก็แรกเกิดขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบัวใหญ่  จ าแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 4.80 0.70 96.00 มากที่สุด 
2. มีการแนะน าที่หลากหลายเหมาะสมไม่ยุ่งยาก  4.78 0.51 95.53 มากที่สุด 
3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.87 0.73 97.30 มากท่ีสุด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.83 0.38 96.62 มากที่สุด 

5. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการเท่า
เทียมกัน 

4.82 0.50 96.31 มากที่สุด 

6. แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.71 0.92 94.21 มากทีสุ่ด 
7. ระบบการตรวจสอบสถานะสิทธิ์แรกเกิดมีความ
เหมาะสม 

4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 

8. ขั้นตอนการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
มีความเหมาะสม 

4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 

9. การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคมต่อการเช้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน 

4.71 0.86 94.29 มากที่สุด 
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10. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการโดยรวม 
ของงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียน
เดก็แรกเกิด 

4.82 0.39 96.31 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย 4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.79 0.84 95.79 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรือการติด
ประกาศ 

4.80 0.70 96.00 มากที่สุด 

4. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.83 0.55 96.55 มากที่สุด 
5. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการโดยรวมของงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 

4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถาม ปัญหา
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.86 0.35 97.23 มากท่ีสุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น  
ในการให้บริการ 

4.80 0.85 96.05 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ กริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.75 0.44 94.91 มากทีสุ่ด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.79 0.75 95.79 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าทีม่ีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.84 0.69 96.84 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 
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8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.83 0.64 96.58 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของงานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 

4.87 0.52 97.33 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ 
การเดินทางไปรับบริการ 

4.82 0.72 96.32 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย 

4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 

3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4.95 0.46 98.95 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่าง
เหมาะสมเกี่ยวกับ ที่นั่งพักรอรับบริการ บริการน้ าดื่ม 

4.75 0.87 95.00 
มากทีสุ่ด 

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

6. มีการตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและ
อ านวยความสะดวกในงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 

4.87 0.60 97.38 มากที่สุด 

7. มีการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานส าหรับการลงทะเบียนเดก็แรกเกิด 

4.89 0.35 97.86 มากที่สุด 

8. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกโดยรวมของงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 

4.82 0.56 96.32 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.81 0.43 96.27 มากทีสุ่ด 
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2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.92 0.39 98.33 มากที่สุด 
3. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 4.72 0.45 94.46 มากที่สุด 
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.84 0.67 96.73 มากที่สุด 
5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 4.74 0.78 94.71 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการโดยรวมของงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 

4.82 0.69 96.32 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 

4.82 0.62 96.30 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเดก็แรกเกิดขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด   
3  อันดับแรก คือ สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.95 รองลงมาคือ ความยืดหยุ่นในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย
ความเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย 4.91 ตามล าดับ 
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  4) งานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 
 

ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
   งานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหาร 

 ส่วนต าบลบัวใหญ่  จ าแนกเป็นรายข้อ และภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มกีารจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
2. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 
3. มีการแนะน าขั้นตอนที่หลากหลาย 
มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 

4. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.75 0.73 95.06 มากที่สุด 
5. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.87 0.73 97.30 มากที่สุด 

6. มีการด าเนินการแจกหน้ากากอนามัย  
เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ให้ประชาชน 

4.82 0.80 96.32 มากที่สุด 

7. มีการป้องกันโรคล่วงหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่
รบัผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

8. การให้ความรู้ด้านสุขศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป 
ในการป้องกันโรค การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ 
การปฏิบัติตนให้ถูกหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลและชุมชน 

4.87 0.73 97.30 มากที่สุด 

10. การจัดโภชนาการให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
เหมาะสมกับกลุ่มอายุและภาวะความต้องการของ
บุคคล เช่น ทารก เด็กเล็ก วัยรุ่น วัยชรา หญิงมีครรภ์ 
แม่ระยะให้นมลูก หรือผู้ป่วย ด้วยโรคบางชนิดที่มี
ความต้องการอาหารพิเศษเฉพาะโรค 
 
 

4.84 0.67 96.84 มากที่สุด 
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11. การให้ภูมิคุ้มกันโรคเพ่ือป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ  
ที่สามารถป้องกันได้ โดยการใช้วัคซีน เช่น การให้
ภูมิคุ้มกันโรคขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็กเล็กท่ีจ าเป็นต้อง
ได้รับส าหรับการป้องกันโรคคอตีบไอกรน บาดทะยัก 
ไข้ไขสันหลังอักเสบ หรือโรคโปลิโอ และวัณโรค และ
การให้ภูมิคุ้มกันโรคเสริม ตามความจ าเป็นและโอกาส
ที่ต้องเสี่ยงต่อ  

4.91 0.60 98.20 มากที่สุด 

12. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการบริการในงานด้านสาธารณสุข/การป้องกัน
และควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 

4.82 0.83 96.40 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.90 0.50 97.91 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.85 0.57 96.92 มากทีสุ่ด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรือการติด
ประกาศ 

4.84 0.69 96.84 มากที่สุด 

4. ระบบเสียงตามสาย 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
5. มีการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ เช่น  
การตรวจโรคทั่วไป  การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  
การตรวจทางด้านทันตกรรม เป็นต้น 

4.71 0.86 94.29 มากที่สุด 

6. ความพึงพอใจต่อการบริการโดยรวมด้านช่องทาง 
การให้บริการในงานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและ
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 

4.82 0.80 96.32 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหา
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.79 0.41 95.89 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่กระตือรือร้นในการให้บริการ 
 

4.84 0.69 96.84 มากทีสุ่ด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ  กิริยามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.87 0.59 97.50 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.83 0.53 96.58 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บรกิาร 

4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.87 0.52 97.33 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.80 0.70 96.00 มากทีสุ่ด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการในงานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและ
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 

4.79 0.58 95.89 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก     
1. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย 

4.83 0.49 96.67 มากที่สุด 

2. สถานที่ให้บริการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 
3. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ  4.85 0.63 96.90 มากที่สุด 
4. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.89 0.53 97.75 มากที่สุด 
5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวกในงานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและ
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 

4.87 0.73 97.30 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. มีความโปร่งใสในการให้บริการ 4.82 0.50 96.31 มากที่สุด 
2. มีความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 
3. มีความเสมอภาคในการให้บรกิาร 4.82 0.39 96.31 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

4. ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 4.83 0.64 96.58 มากที่สุด 
5.  ประชาชนได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 
6. ประชาชนได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 
7. มีการอบรมให้ความรู้แก่  อสม. ในการตรวจโรคต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการป้องกนัและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 
2019 

4.79 0.75 95.79 มากที่สุด 

8. มีการรณรงค์/ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและ 
การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

4.84 0.69 96.84 มากที่สุด 

9. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการงานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและ
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการงานด้านสาธารณสุข/ 
การป้องกนัและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 

4.83 0.64 96.62 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
สาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ การให้ภูมิคุ้มกันโรคเพ่ือป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ โดยการใช้วัคซีน 
เช่น การให้ภูมิคุ้มกันโรคขั้นพ้ืนฐานส าหรับเด็กเล็กที่จ าเป็นต้องได้รับส าหรับการป้องกันโรคคอตีบไอ
กรน บาดทะยัก ไข้ไขสันหลังอักเสบ หรือโรคโปลิโอ และวัณโรค  และการให้ภูมิคุ้มกันโรคเสริม 
ตามความจ าเป็นและโอกาสที่ต้องเสี่ยงต่อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.91  รองลงมาคือ มีช่องทาง 
การให้บริการที่หลากหลาย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ตามล าดับ 
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4.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ ่อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ่  ในครั้งนี้ด าเนินการประเมินครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ่ที่ส าคัญได้แก่ 

1)  งานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
2)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทกุข์ 
3)  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 
4)  งานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 

 ซ่ึงผลการประเมินสามารถน าเสนอได้ดังนี้ 
 4.4.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม  จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 96.35 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.40 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 96.52 10 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 96.39 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 96.22 10 

ภาพรวม 4.82 96.39 10 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.39 ได้
คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 ระดับ
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.52 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับ
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.39  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 
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ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.35  และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.22  ซ่ึงทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ใน  ระดับ 10 

 

 4.4.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  จ าแนกตามงาน 
  1)  การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการศึกษา/อาหาร
กลางวันและอาหารเสริมนม 
 

ตารางที ่4.24 แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ
   งานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 96.63 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 96.57 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.84 96.75 10 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 96.45 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.78 95.67 10 

ภาพรวม 4.83 96.51 10 

 
  จากตารางพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
การศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.51 โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 

เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่ มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.75 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.63 ด้านช่องทาง
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.57  ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ  4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.45 และด้านคุณภาพ 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.78 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  95.67 ซึ่งทุกด้านได้คะแนน
เทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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2) การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทกุข ์จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.81 96.17 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 96.54 10 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 96.43 10 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 96.10 10 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.84 96.83 10 

ภาพรวม 4.82 96.39 10 

 
 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ภาพรวมอยู่ในระดับ 
ร้อยละ 96.39 โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.84 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.83 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.54  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.43 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 96.17 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความ 
พึงพอใจร้อยละ 96.10  ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานแล้วจัดอยู่ในระดับ 10 
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3) การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  

ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จ าแนกเปน็รายด้านและ 
 ภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.81 96.13 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 95.88 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 96.48 10 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 96.69 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 96.14 10 

ภาพรวม 4.82 96.30 10 

  
 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.30  โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.69 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.48 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.14 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.13 และด้านช่องทางการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.88 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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4) การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสาธารณสุข/ 

การป้องกนัและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 

ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
 งานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 จ าแนกเป็นรายด้าน 
 และภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(รอ้ยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 96.66 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.43 10 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 96.58 10 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.85 97.01 10 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.83 96.50 10 

ภาพรวม 4.83 96.62 10 

  
 จากตาราง  พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
สาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.62 โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 97.01 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.66  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.58  ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความ
พึงพอใจร้อยละ  96.50  และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจ
รอ้ยละ  96.43 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการให้บริการโดยภาพรวมของระดับความ
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.39 

เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการ  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.52  รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชนผู้รับบริการ 
มีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.39  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.35 และด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.22 แสดงผลดังแผนภูมิ  

 
ด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทาง
การให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ 

ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

ภาพรวม 

96.35 96.40 96.52 96.39 96.22 96.39 
แผนภูมิที่ 4.7 แสดงร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

96.40 % 

96.35 % 

96.52 % 

96.39% 

96.22 % 

96.39 % 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  
จ าแนกตามกรอบภาระงานที่ประเมนิ  ซึ่งประกอบด้วย   
 1) งานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.51 
 2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความ 
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.39 
 3) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.30   
 4) งานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชน 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.62 
 ทั้งนี้เมื่อค านวณผลรวมตามสูตร ผลการประเมินทั้ง 4 งาน  มีค่าเท่ากับ 385.82 คิดเป็นร้อยละ 
96.45  โดยเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติท่ี 2 คะแนนที่ได้มีค่าเท่ากับ 10 คะแนน แสดงผลดังแผนภูมิ 

 
งานด้านการศึกษา/
อาหารกลางวันและ

อาหารเสริมนม 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ

ภัย/การรับร้องทุกข์     

งานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม/

ลงทะเบียนเดก็แรกเกิด 

งานด้านสาธารณสุข/
การป้องกันและควบคุม
โรคไวรัสโคโรนา 2019 

เทียบเกณฑ์
มาตรฐานมิติ 

ท่ี 2 

96.51 96.39 96.30 96.62 96.45 

แผนภูมิที่ 4.8  แสดงร้อยละผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 2  

96.51 % 

96.39% 

96.30 % 

96.62 % 

96.45 % 
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4.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการด้านการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  มีการให้บริการแก่ประชาชนแบบเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนสะดวกง่ายต่อการติดต่อ
ขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้จากการส ารวจประชาชนกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
96.39   
 นอกจากนี้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ยังได้เสนอแนะ
เพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ควรหาแนวทางการปรับปรุงระบบน้ าประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค เนื่องจากไม่เพียงพอ พร้อมทั้ง
ควรมีมาตรการสรรหาแหล่งน้ าเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง  

2. ควรตรวจสอบท่อระบายน้ าภายในชุมชน เนื่องจากบางจุดยังมีการอุดตันทางระบายน้ า  
3. ควรจัดหาถังขยะส าหรับไว้บริการภายในชุมชน และควรมีรถเก็บขยะมาบริการส าหรับ

ประชาชนในพื้นท่ี 
 



 

 

 

 

สรุปผลการศึสรุปผลการศึกกษาษา  

บทที่ บทที่ 55  
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สรุปสรุปผลการศึกษาผลการศึกษา  
  

 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา โดยการส ารวจจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่ ในกลุ่มตัวอย่าง  381  คน จากประชาชนทั้งหมด ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 7,841 คน เครื่องมือ
ทีใ่ช้ส ารวจ คือ แบบสอบถาม 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
  5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
  5.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่              
จังหวัดนครราชสีมา ของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
  5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร              
ส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่ จงัหวัดนครราชสีมา 
  5.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  5.5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 381 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ
55.38 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.62 ส่วนใหญ่ในการให้ข้อมูล 31.50 มีอายุอยู่
ระหว่าง  41-50 ปี  รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.98 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป  
คิดเป็นร้อยละ 23.10 และร้อยละ 19.42  มีอายุระหว่าง 20-30 ปี และร้อยละ 28.87 ส าเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา  รองลงมาส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 21.78 ส าเร็จ
การศึกษาในระดับอนุปริญญา  คิดเป็นร้อยละ 17.85 ส าเร็จการศึกษาในระดับต่ ากว่าประถมศึกษา  
คิดเปน็รอ้ยละ 17.06 และส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 14.44  ตามล าดับ 
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 ส่วนใหญ่ร้อยละ 25.72 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง  คิดเป็น
ร้อยละ 18.64  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  คิดเป็นร้อยละ 18.11 ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็น
ร้อยละ 16.54 ประกอบอาชีพรับราชการพนักงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 14.44 และร้อยละ 6.56 เป็น
นักเรียน และร้อยละ 30.97 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001– 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 
4,001-6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.41 มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
23.10 และร้อยละ 21.52 มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,001-4,000 บาท 
 
5.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ ่
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 381 คน  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.83 มา
ติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 1-2 ครั้งใน 1 รอบปี รองลงมาเคยมาติดต่อ
ขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  3-4 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ 25.98 เคยมา
ติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 7-8 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ 15.22 
และร้อยละ 14.96 เคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 5-6 ครั้งใน 1 รอบปี 
 ส่วนใหญ่ร้อยละ 21.52 มาติดต่อขอรับบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รองลงมา
ติดต่อขอรับบริการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  คิดเป็นร้อยละ 18.11 มาติดต่อขอรับบริการ
กองคลัง  คิดเป็นร้อยละ 17.06 มาติดต่อขอรับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 15.75  มาติดต่อขอรับบริการกองส่งเสริมการเกษตร   คิดเป็นร้อยละ 13.91 และร้อยละ 13.65 
มาติดต่อขอรับบริการกองช่าง โดยช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  
ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการบอกเล่าจากผู้น าชุมชน  รองลงมารับทราบข้อมูลข่าวสารจาก
การติดประกาศต่าง ๆ และเสียงตามสาย ตามล าดับ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานที่ได้ด าเนินการและได้รับการ
พัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  อ าเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.40 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านสาธารณสุข/ 
การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 รองลงมาได้เข้ามาติดต่อขอรับบริการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ คิดเป็นร้อยละ 25.98 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านการศึกษา/
อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม คิดเป็นร้อยละ 23.62 และมาติดต่อขอรับบริการงานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเดก็แรกเกิด  คิดเป็นร้อยละ 21.00 ตามล าดับ 
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5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่   
 5.3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ จ าแนกเป็นรายด้านและ
ภาพรวม 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.52 
รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บรกิาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40  
ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.39  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.35  
และด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.22 
ตามล าดับ 
 

5.3.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ตามโครงสร้างการบริหาร 
 1) ความพึงพอใจของผูร้ับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการจ าแนกหน่วยงาน 
  1.1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ภาพรวมของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับ
“มากทีสุ่ด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ  
ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ 1) ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับ 
  1.2) กองคลัง 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมของกองคลัง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82  คือ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2)  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามล าดับ 
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  1.3) กองช่าง 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมของกองช่าง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3  อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ ตามล าดับ 
  1.4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ภาพรวมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ“มากที่สุด”
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3  อันดับแรก  คือ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ 1) ด้านคุณภาพ
การให้บริการ และ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามล าดับ 
  1.5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ“มากท่ีสุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3 อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมาคือ  
ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คือ 1) ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 
  1.6) กองส่งเสริมการเกษตร 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมของกองส่งเสริมการเกษตร    อยู่ในระดับ  “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3  อันดับแรก  คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ  
ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ 2)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 
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 2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญท่ี่ได้ด าเนินการและได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลัก จ าแนกตามงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ได้ด าเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ที่ส าคัญได้แก่ 
   2.1) การให้บริการงานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
   2.2) การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทกุข์     
   2.3) การให้บริการงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเดก็แรกเกิด 
   2.4) การให้บริการงานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 
  โดยผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
  2.1) การให้บริการงานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
งานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวม
มอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84  รองลงมามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83 คือ 1) ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 
  2.2)  การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข ์
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวมอยู่
ในระดับ “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84  รองลงมาคือ 
ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 
ตามล าดับ 
  2.3) การให้บริการงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ 
ภาพรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” 
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   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา คือ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ 1) ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 2)  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับ 
  2.4) การให้บริการงานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บัวใหญ่ ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากท่ีสุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85  รองลงมามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83  คือ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้าน
คุณภาพการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ตามล าดับ 
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5.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ผลการประเมิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
96.39 ได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.52 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.39  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.35  และด้านคุณภาพการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.22  ซ่ึงทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ใน  ระดับ 10 
 

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บัวใหญ่ จ าแนกตามภาระงานหลัก 
 1) การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการศึกษา/อาหาร
กลางวันและอาหารเสริมนม 
  ผลการประเมิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ภาพรวม
อยู่ในระดับร้อยละ 96.51 โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ               
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.75 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.63 ด้านช่องทาง
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.57  ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ  4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.45 และด้านคุณภาพ 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.78 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  95.67 ซึ่งทุกด้านได้คะแนน
เทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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 2) การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ มีต่องานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย/การรับร้องทุกข ์
  ผลการประเมิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ ภาพรวมอยู่
ในระดับร้อยละ 96.39 โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ           
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่   ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านคุณภาพ 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.84 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.83 รองลงมาคือ ด้านช่องทาง 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.54  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.43 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.17 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.10  ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานแล้วจัดอยู่
ในระดับ 10 

 3) การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 
  ผลการประเมิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  
ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.30  โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ          
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.69 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.48 ด้านคุณภาพการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ  4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.14 ด้ านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.13 และด้านช่องทาง 
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.88 ซึ่งทุกด้านได้คะแนน
เทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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 4) การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ มีต่องานด้านสาธารณสุข/ 
การป้องกนัและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 
  ผลการประเมิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บัวใหญ่ ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.62 โดยไดค้ะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านสิ่งอ านวย 
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 97.01 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.66  ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.58  ด้านคุณภาพการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.50  และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.43 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 
10 
 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวใหญ่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการให้บริการโดยภาพรวมของระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 96.39 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ประชาชนผู้รับบริการ  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.52  รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ประชาชน
ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.39  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.35 และด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นรอ้ยละ 96.22 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  
จ าแนกตามกรอบภาระงานที่ประเมิน  ซึ่งประกอบด้วย   
 1) งานด้านการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.51 
 2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับร้องทุกข์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีความ 
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.39 
 3) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.30   
 4) งานด้านสาธารณสุข/การป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประชาชน 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.62 
 ทั้งนี้ เมื่อค านวณผลการประเมินทั้ง 4 งาน มีค่าเท่ากับ 385.82 คิดเป็นร้อยละ 96.45   
โดยเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติท่ี 2 คะแนนที่ได้มีค่าเท่ากับ 10 คะแนน 
 
5.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการด้านการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บัวใหญ ่ อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  มีการให้บริการแก่ประชาชนแบบเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนสะดวกง่ายต่อการติดต่อ
ขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้จากการส ารวจประชาชนกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
96.39   
 นอกจากนี้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่ยังได้เสนอแนะ
เพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ควรหาแนวทางการปรับปรุงระบบน้ าประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค เนื่องจากไม่เพียงพอ พร้อมทั้ง
ควรมีมาตรการสรรหาแหล่งน้ าเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง  

2. ควรตรวจสอบท่อระบายน้ าภายในชุมชน เนื่องจากบางจุดยังมีการอุดตันทางระบายน้ า  
3. ควรจัดหาถังขยะส าหรับไว้บริการภายในชุมชน และควรมีรถเก็บขยะมาบริการส าหรับ

ประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
 



 

 

 

 

บรรณานุกรมบรรณานุกรม  
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 หนังสือมอบอ านาจหนังสือมอบอ านาจ  
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ภาคผนวก  ภาคผนวก  ขข  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
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ภาคผนวก  ค 
 แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

เรื่อง    ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนตําบลบัวใหญ   อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา 

………………………………………………………………………………….. 

แบบสอบถามนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงการ

ใหบริการ  และกําหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชน  คณะผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากทานใน

การตอบแบบสอบถามฉบบันี้  โดยแบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  ชองทางการใหบริการ 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ 

ดานคุณภาพการใหบริการจําแนกตามสายงานและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   

     โดยจําแนกตามสวนงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

  ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ 

 การตอบแบบถามขอความกรุณ าใหท านตอบใหครบทุกขอ ซ่ึงขอมูลทุกขอ 

มีความสําคัญตอความถูกตองและเปนประโยชนตอการพัฒนาการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนตําบลบัวใหญเปนอยางยิ่ง  คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ  จะไมมีผลกระทบตอทาน

ทางดานการรับบริการแตอยางใด 

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

คณะผูวิจัย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน (  ) หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

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. รับจางท่ัวไป     (    8 .  แมบาน/พอบาน/เกษียณ 

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

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 ปท่ีผานมาทานเคยมาติดตอท่ีองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จํานวน….ครั้ง (โดยประมาณ) 
 

7. สวนใหญ ทานมาติดตอท่ีองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เพ่ือขอรับบริการในสวนงานใด    

     (   )  1. สํานักปลัด อบต.    (   ) 2.  กองคลัง    

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

8. ทานมาใชบริการในสวนงานตาม ขอ 7. เกี่ยวกับเรื่องใด 

      (   ) 1. งานดานการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 

      (   ) 2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับรองทุกข 

      (   ) 3. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเดก็แรกเกิด 

      (   ) 4. งานดานสาธารณสุข/การปองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 
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9. ทานรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จากขอใด  

 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

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

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

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการจําแนกตามสวนงานตางๆ ขององคการบริหาร 

  สวนตําบลบัวใหญ 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด 

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. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศตางๆ      

4. เว็บไซต หรือแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน      

5. ระบบเสยีงตามสาย      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของสํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบล   
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหา ขอสงสยัและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยสภุาพความเรียบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ      

4. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

5. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

6. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

3. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสม

เก่ียวกับ 

     4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการ 

     

4.2  บริการนํ้าดื่ม      

4.3  หนังสือพิมพ      

     4.4  หองนํ้า      

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ      

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      

7. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของสํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบล   

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

3. ความรวดเร็วของการใหบริการ      

4. ความตรงตอเวลาในการใหบริการ      

5. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

6. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการบริการโดยรวม 

ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   

     

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

2.  กองคลัง   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. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน      

7. มีอุปกรณและเครือ่งมือท่ีทันสมยัในการใหบริการ      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอน 

การบริการโดยรวมของกองคลัง   

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา  

แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับความคดิเห็นและทางโทรศัพท  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการขอมลูขาวสารและรบัแจงเรื่องราวตาง 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 

ผูใหบริการโดยรวมของกองคลัง 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

3. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

   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 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ      

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพ 

การใหบริการโดยรวมของกองคลัง 

     

ขอเสนอแนะ 

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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3.  กองชาง    เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซ อนมีความคล องตัว      

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนําข้ันตอนการใหบริการ      

4. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอน 

การใหบริการโดยรวมของกองชาง 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา 

แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับความคดิเห็นและทางโทรศัพท  

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการขอมลูขาวสารและรบัแจงเรื่องราวตาง ๆ      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการโดยรวม

ของกองชาง 

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. ความสุภาพ กิรยิามารยาทเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

     

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ

คําถามช้ีแจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได 
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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 สะดวกและสวยงาม       

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวก 

     

   4.2  มีนํ้าดื่ม บริการประชาชนท่ีมารับบริการ       

   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      

4. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการ

โดยรวมของกองชาง 
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ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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  

แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับความคดิเห็นและทางโทรศัพท  

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการขอมลูขาวสารและรบัแจงเรื่องราวตาง ๆ      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยอธิบาย 

ไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพเรียบรอย      



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา หนา 152 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

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.  สือ่ประชาสมัพันธ /คูมือเอกสารใหความรู      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานอํานวยความสะดวกโดยรวม

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ      

3. ความรวดเร็วของการใหบริการ      



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการบริการโดยรวมของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   เคยใชบริการ  ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มกีารจัดระบบการใหบร ิการตามลําด ับก อน - หลัง      

2. แนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมไมยุงยาก ซับซอน      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง แนะนําข้ันตอนในการบรกิาร      

4. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

5. ระยะเวลาการใหบร ิการเหมาะสมตรงตอความต องการ      

6. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ(เรียงตามลำดับ 

กอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     

7. แบบฟอร ม คำรองตางๆ ม ีความชัดเจนเขาใจง าย      

8. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คำร องตางๆชัดเจน      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ ข้ันตอน 

การใหบริการโดยรวมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบรกิารท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการช วงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพ ิมพ  สื่อสิง่พ ิมพ  แผนพับ การติดประกาศ      

4. เว็บไซต หรือแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน      

5. ระบบเสียงตามสาย      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา หนา 154 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

8. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานชองทางการใหบริการ
โดยรวมของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบข อซักถามป ัญหา ขอสงสัยและ
อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเตม็ใจดูแลเอาใจใสและกระตือร ือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ กิริยามารยาทของ 

เจาหนาท่ีผูใหบริการเรียบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลกัษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมคีวามเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเก ียรติและการใหความสำคัญก ับประชาชนท่ีมารับ

บริการอยางเทาเท ียมก ัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบัติหนาท่ี เชนไมรับสินบน ไมหา
ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9.  เจาหนาท่ีใหบริการต อผูรับบริการเหมอืนกันท ุกราย โดยไม เลือก
ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 

ผูใหบริการโดยรวมกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

     

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 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมลูสารสนเทศ 

วัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพียงพอ      

8. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. มีการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดานสาธารณสุข      

2. การสงเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให

ทํางานอยางมีคุณภาพและมีขวัญกําลังใจท่ีดี 

     

3. การจดัระบบสงเสรมิสุขภาพประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ของ

ประชาชนสูการมีสุขภาพท่ีด ี

     

4. การควบคุมปองกันมิใหเกิดการแพรระบาดของโรคตดิตอ      

5. จัดอบรมใหความรูดานสุขภาพอนามัยแกประชาชน      

6. การดําเนินงานในการปองกันการแพรระบาดของโรค      

7. การฟนฟูสุขภาพประชาชนในเขตพ้ืนท่ี      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการ

โดยรวมของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

     

ขอเสนอแนะ 

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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6.  กองสงเสริมการเกษตร    เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ / ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน -หลัง      

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสมไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะนําข้ันตอนในการบริการ      

4. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

5. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

6. แบบฟอรมคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

7. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน      

8. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

9. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานกระบวนการ/ข้ันตอน 

การใหบริการโดยรวมของกองสงเสรมิการเกษตร 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มชีองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศตางๆ      

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 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

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  

     

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. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบรกิารดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของกองสงเสริมการเกษตร   
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

3. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน      

4. การเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย      

5. การพัฒนาความรูดานวิชาการดานการเกษตรใหกับประชาชน 

ในพ้ืนท่ี 

     

6. การสงเสริมและพัฒนาคณุภาพผลผลติทางการเกษตร      

7. สนับสนุนศนูยการเรยีนรูชุมชนในการสงเสริมการเกษตรและ

แหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 

     

8. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานคณุภาพการใหบริการ

โดยรวมของกองสงเสริมการเกษตร   

     

ขอเสนอแนะ 

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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งานท่ีขอรับการประเมินครอบคลุมภารกิจในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  

อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. งานดานการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม  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. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการโดยรวมของงานดานการศึกษา/อาหารกลางวันและ

อาหารเสริมนม 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ การติดประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. ระบบโทรศัพท      

6. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของงานดานการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. ความสุภาพ กิรยิามารยาทของเจาหนาท่ี ผูใหบริการ      

2. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของ

เจาหนาท่ี 

     



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา หนา 160 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบ

คําถามช้ีแจงขอสงสัย ใหคําแนะนําชวยแกปญหา 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/บุคลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของงานดานการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหาร

เสรมินม 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณครอบคลุมการใชงานทันสมัย      

3. วัสดุครุภณัฑ เชน โตะ เกาอ้ี ช้ันวางของเครื่องนอน ฯลฯ เพียงพอ

และอยูในสภาพท่ีพรอมใช เหมาะกับเด็ก 

     

4. การจัดอาคารสถานท่ีและดูแลรกัษาอุปกรณเครื่องเลนท่ี

สนับสนุนตอพัฒนาการของเด็กใหอยูในสภาพท่ีดีและปลอดภัย

สําหรับเด็ก 

     

5. อาคารเรียนหรือหองเรยีน มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีความ

เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนเด็ก 

     

6. การจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนมีบริเวณเพียงพอสะอาด 

รมรื่นและปลอดภยั 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของงานดานการศึกษา/อาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. มีการจัดอาหารไดมาตรฐานครบ 5 หมูถูกหลักโภชนาการ      

2. อาหารกลางวันสะอาดถูกสุขลักษณะและสถานท่ีปรุงอาหาร

สะอาด 

     

3  นํ้าดื่ม  นํ้าใช  สะอาดและเพียงพอตอความตองการ      

4. ภาชนะและอุปกรณใสอาหารปลอดภัยและสะอาด      

5. อาหารและนมถูกสุขลักษณะ 

 

     



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา หนา 161 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

6. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบริการดานคณุภาพ 

การใหบริการโดยรวมของงานดานการศึกษา/อาหารกลางวันและ

อาหารเสริมนม 

     

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

2. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับรองทุกข   เคยใชบริการ  ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน -หลัง      

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนําข้ันตอน 

ในการบริการ 

     

4. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

7. ความเปนธรรมของข้ันตอนการใหบริการเทาเทียมกัน      

8. แบบฟอรมคํารองตาง ๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

9. มกีารใหความชวยเหลือปองกันและบรรเทาสาธารณภยั/ 

การรับรองทุกข 

     

10. การควบคุมกํากับดูแลปองกันบรรเทาสาธารณภยั/ 

การรับรองทุกข 

     

11. การสํารวจความเสียหายและความตองการดานตาง ๆ จัดทํา

บัญชีผูประสบภัย/การปองกันบรรเทาสาธารณภยั/การรับรองทุกข 

     

12. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบรกิารดานกระบวนการข้ันตอนการ

ใหบริการโดยรวมของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั/การรับรอง

ทุกข 

     



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา หนา 162 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ การติดประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

6. ระบบโทรศัพท      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/การรับรองทุกข 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสยัและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิกลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนผูรับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรบัสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมชิอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/บุคลากร 

ผูใหบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั/การรับรองทุกข 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   

1. ปายประชาสมัพันธปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

2. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

3. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ       



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกงาน

ดานเรื่องราวรองเรียนรองทุกข 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ      

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของ

งานดานเรื่องราวรองเรียนรองทุกข 

     

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

3. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  

  เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มกีารจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง      

2. มีการแนะนําท่ีหลากหลายเหมาะสมไมยุงยาก       

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

5. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

6. แบบฟอรมคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

7. ระบบการตรวจสอบสถานะสิทธ์ิแรกเกิดมีความเหมาะสม      

8. ข้ันตอนการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมีความเหมาะสม      

9. การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดลดความเหลื่อมล้ําทาง      



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   อําเภอบัวใหญ   จังหวัดนครราชสีมา หนา 164 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

สังคมตอการเชาถึงบริการข้ันพ้ืนฐาน 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบรกิารดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการโดยรวมของงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศ      

4. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียน 

เด็กแรกเกิด 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถาม ปญหาขอสงสยัและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ กริยามารยาทของเจาหนาท่ีผู

ใหบริการเรียบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/

บุคลากรผูใหบริการโดยรวมของงานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 

     



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

     

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

3. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสม

เก่ียวกับ ท่ีน่ังพักรอรับบริการ บรกิารนํ้าดื่ม 

     

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ      

6. มีการตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความ

สะดวกในงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียนเด็กแรก

เกิด 

     

7. มีการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานสําหรบัการ

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 

     

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียน 

เด็กแรกเกิด 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ไดรบับริการตรงตามความตองการ      

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการ

โดยรวมของงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/ลงทะเบียน 

เด็กแรกเกิด 

     

ขอเสนอแนะ 

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

....................................................................................................................................................................  
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4. งานดานสาธารณสุข/การปองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 

  เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มกีารจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง      

2. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

3. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสมไมยุงยาก 

ซับซอน 

     

4. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

5. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของ

ผูรับบริการ 

     

6. มีการดําเนินการแจกหนากากอนามัย เจลลางมือและแอลกอฮอล

ใหประชาชน 

     

7. มีการปองกันโรคลวงหนาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ และ

ขอมูลเก่ียวกับโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

     

8. การใหความรูดานสุขศึกษาเก่ียวกับความรูท่ัวไปในการปองกัน

โรค การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัตตินใหถูกหลักสุขวิทยา

สวนบุคคลและชุมชน 

     

10. การจัดโภชนาการใหถูกตองตามมาตรฐานเหมาะสมกับกลุมอายุ

และภาวะความตองการของบุคคล เชน ทารก เด็กเล็ก วัยรุน วัยชรา 

หญิงมีครรภ แมระยะใหนมลูก หรอืผูปวย ดวยโรคบางชนิดท่ีม ี

ความตองการอาหารพิเศษเฉพาะโรค 

     

11. การใหภูมิคุมกันโรคเพ่ือปองกันโรคตดิตอตาง ๆ ท่ีสามารถ

ปองกันได โดยการใชวัคซีน เชน การใหภูมิคุมกันโรคข้ันพ้ืนฐาน

สําหรับเด็กเล็กท่ีจําเปนตองไดรับสําหรับการปองกันโรคคอตีบไอ

กรน บาดทะยัก ไขไขสันหลงัอักเสบ หรือโรคโปลโิอ และวัณโรค 

และการใหภูมิคุมกันโรคเสริม ตามความจําเปนและโอกาสท่ีตอง

เสี่ยงตอ  

     

12. ความพึงพอใจตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอน 

การบริการในงานดานสาธารณสุข/การปองกันและควบคุมโรคไวรัส 

โคโรนา 2019 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. มีการออกหนวยสาธารณสุขเคลื่อนท่ี เชน การตรวจโรคท่ัวไป  

การตรวจสุขภาพผูสูงอายุ การตรวจทางดานทันตกรรม เปนตน 

     

6. ความพึงพอใจตอการบรกิารโดยรวมดานชองทางการใหบริการ 

ในงานดานสาธารณสุข/การปองกันและควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 

2019 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสยัและ

อธิบายไดชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีดูแลเอาใจใสกระตือรอืรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบรกิาร      

7. การใหเกียรติและการใหความสาํคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการ

อยางเทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหา

ประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือก

ปฏิบัต ิ

     

10. ความพึงพอใจตอการใหบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการในงาน

ดานสาธารณสุข/การปองกันและควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 

     

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

2. สถานท่ีใหบริการสะอาดเปนระเบียบเรยีบรอย      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

3. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ       

4. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

5. ความพึงพอใจตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกใน 

งานดานสาธารณสุข/การปองกันและควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. มคีวามโปรงใสในการใหบริการ      

2. มคีวามยืดหยุนในการใหบริการ      

3. มีความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ประชาชนไดรับประโยชนสูงสดุ      

5.  ประชาชนไดรับบริการตรงตามความตองการ      

6. ประชาชนไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน      

7. มีการอบรมใหความรูแก  อสม. ในการตรวจโรคตาง ๆ  โดยเฉพาะ 

การปองกันและควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019 

     

8. มีการรณรงค/ปองกัน ควบคุมโรคติดตอและการปองกันเช้ือไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19)  

     

9. ความพึงพอใจตอการใหบริการดานคุณภาพการใหบริการงาน

ดานสาธารณสุข/การปองกันและควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 

     

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ 

1. ทานตองการใหองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ดําเนินการพัฒนาในดานใดเพ่ิมเติม

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

2. ปญหาและอุปสรรคเรงดวนท่ีทานตองการแจงใหองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญรับทราบ 

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

3. ขอเสนอแนะในการบรหิารงานขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  

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

 ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 

 

 

 

ภาคผนวก   ภาคผนวก   งง  



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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ภาคผนวก  ภาคผนวก  งง  
   

 
 
 
 

ล าดับที ่1 หัวหน้าโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรณิชชา   ทศตา  โทรศัพท์ : 085-860-2687 

 E-Mail : onnitcha2@gmail.com , onnitcha@nmc.ac.th  
 การศึกษา 
  คบ.(การวัดผลการศึกษา) 
  กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) 
  ปร.ด. (สาขาวิชาสถิติและวิจัยทางวิทยาการทางปัญญา)  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ความเชี่ยวชาญ 

- ประเมินโครงการ 
- สถิติ วิจัยสาขาต่างๆ  
- ประเมินคุณภาพการศึกษา 
- ยุทธศาสตร์และการวางแผนนโยบายของหน่วยงาน 

ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ 
  - ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประจ าทุกๆ ปี 

- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  ร่วมสมัยสร้างสรรค์ไทย สู่สากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่  17 – 22  สิงหาคม  2553 

- การประเมินการจัดงานสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ  ประจ าปีพุทธศักราช 2554 ระหว่างวัน
ศุกร์ที่ 25  กุมภาพันธ์ –วันเสาร์ที่ 5  มีนาคม 2554 

- รายงานผลการประเมินนิทรรศการ ศิลปะสมัยราชกาลที่ 9“ไทยเท่  จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์”
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 4  พฤศจิกายน 2555 ณ พื้นที่ชั้น 3, 4, 5, 6, 7, 8 และชั้น 9 หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

คณะท างาน 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ ่ อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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  - วิทยากรด้านการสร้างแบบทดสอบ  การวัดผลประเมินผล  แผนงานโครงการ   
การประเมินโครงการ  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดการความรู้  การจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนพัฒนา 
  - ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ล าดับที่ 2 คณะท างาน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร      
 การศึกษา   
  - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   
  ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ    
  - ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
ล าดับที่ 3 คณะท างาน  
 อาจารย์ ดร. ปรีญาณัฐ  เอี๊ยบศิริเมธี     โทรศัพท์  : 081-723-1949    
 E-Mail: Preeyanat@gmail.com   
 การศึกษา   
  - บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)    
  - บธ.ม (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)    
  - ปร.ด. (โลจิสติกส์)   
 ความเชี่ยวชาญ  
  - การเขียนแผนธุรกิจ   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
  ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ    
  - การบริการวิชาการและการเพ่ิมมูลค่าผลติภัณฑ์ผ้าไทยยวน  อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
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ล าดับที่ 4 คณะท างาน 
อาจารย์พิชชานารถ  เงินดี  โทรศัพท์  : 088-582-9212     

 E-Mail : pitcha23@hotmail.com   
 การศึกษา 
  คบ.(เคมี)   
  กศ.ม (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
  ก าลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 ความเชี่ยวชาญ 
  - การดูแลสุขภาพ  การส่งเสริมสุขภาพ  อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม  สาธารณสุขมูลฐาน   

ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ 
  - การบริการวิชาการสาธารณสุขมูลฐาน  การส่งเสริมสุขภาพชุมชนอ าเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา     

ล าดับที ่5 คณะท างาน 
อาจารย์สุกัญญา  ใจอดทน   โทรศัพท์  : 081-069-5269   

 E-Mail : Sukanya@nmc.ac.th 
 การศึกษา 
  บธ.บ.(การตลาด) 
  บธ.ม.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาการเป็นผู้ประกอบการ)  วิทยาลัยนครราชสีมา 
 ความเชี่ยวชาญ 

- การเขียนแผนธุรกิจ  การออกแบบสื่อ  สอนรายวิชาหลักการตลาด  
ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ 

  - ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประจ าทุกๆ ปี 
- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  ร่วมสมัยสร้างสรรค์ไทย สู่สากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่  17 – 22  สิงหาคม  2553 
- การประเมินการจัดงานสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ  ประจ าปีพุทธศักราช 2554 ระหว่างวัน

ศุกร์ที่  25กุมภาพันธ์ –วันเสาร์ที่ 5  มีนาคม 2554 
- รายงานผลการประเมินนิทรรศการ ศิลปะสมัยราชกาลที่ 9“ไทยเท่  จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์”

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 4  พฤศจิกายน 2555 ณ พื้นที่ชั้น 3, 4, 5, 6, 7, 8 และชั้น 9 หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
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ล าดับที ่6 คณะท างาน 
อาจารย์ศลิษา  บุญเจริญ   โทรศัพท์  : 044-466-052 

 E-Mail :  poohnar@hotmail.com 
    

 การศึกษา 
  บธ.ม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 
  

ความเชี่ยวชาญ 
- การเขียนแผนธุรกิจ  สอนรายวิชาหลักการตลาด 
 

ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ 
- การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ 
- การบริการวิชาการและการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

ล าดับที ่7 คณะท างาน 
อาจารย์อนุชา   พิมายนอก   โทรศัพท์  : 091-351-2841   

 E-Mail : Anucha_loveyou@hotmail.com 
 การศึกษา 
  วท.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
  รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ความเชี่ยวชาญ ประเมินโครงการ  เขียนโครงการ 

ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ 
- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  ร่วมสมัยสร้างสรรค์ไทย สู่สากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่  17 – 22  สิงหาคม  2553 
- การประเมินการจัดงานสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ  ประจ าปีพุทธศักราช  2554  ระหว่าง 

วันศุกร์ที่  25  กุมภาพันธ์ –วันเสาร์ที่  5  มีนาคม 2554 
  - ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2555 

- รายงานผลการประเมินนิทรรศการ ศิลปะสมัยราชกาลที่ 9“ไทยเท่  จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์”
ระหว่างวันที่ 30  สงิหาคม –  4 พฤศจิกายน  2554  ณ พ้ืนที่ชั้น 3, 4, 5, 6,7, 8 และชั้น 9 หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
 



 


