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ค าแถลง 
 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้
วิทยาลัยนครราชสีมา ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น 
 
 การด าเนินโครงการส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้มีพระคุณหลาย
ฝ่าย คณะท างานขอกราบขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
 
 ท้ายนี้ คณะท างานขอขอบคุณนายกอบต. ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่
พนักงานส่วนอบต. ตลอดจนประชาชนในเขตพ้ืนที่ทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิทยาลัยนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

กันยายน 2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความ  
พึงพอใจและจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
 
 จากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล      
หนองตะไก้ 7,160 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา จ านวน 400 คน ซึ่งได้จากการค านวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่าง ๆ รวม 12 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้าน 
สุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของประชากร                    
ในแต่ละหมู่บ้าน ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scales) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 ผลการส ารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 65.50) 
ส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 31.50) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 
65.25) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 43.50) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง       
6,001-8,000 บาท (ร้อยละ 44.25) ส่วนมากเคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้ เกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี (ร้อยละ 30.00) ส่วนใหญ่ประชาชนมาติดต่อ
ขอรับบริการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไกส้่วนใหญ่จากเพ่ือนบ้าน/การประชุม 
 
 การส ารวจความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจในคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.85) มีความพึงพอใจ            

มากที่สุดด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( ̅ = 4.87) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.86)

และด้านช่องทางการให้บริการ( ̅ = 4.84) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า 
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 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวก 

มากที่สุด ( ̅ = 4.86) รองลงมา คือ เรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ ( ̅ = 4.85) และ เรื่องการให้บริการถูกต้อง สะดวก

รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน ( ̅ = 4.83) ตามล าดับ 
 
 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้

บริการได้ง่ายมากที่สุด ( ̅ = 4.86) รองลงมา คือ เรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น 

อินเทอร์เน็ต การให้บริการทางโทรศัพท์ ( ̅ = 4.85) และมีการบริการนอกเวลาท าการ ( ̅ = 4.84) 
ตามล าดับ 
 
 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจ เรื่องเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบ

ข้อซักถามได้ดีมากที่สุด ( ̅ = 4.93) รองลงมาคือ เรื่องเจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการ

ท างาน ( ̅ = 4.88) และเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง ( ̅ = 4.87)
ตามล าดับ 
 
 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความ

เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมากที่สุด ( ̅ = 4.89) รองลงมา คือ เรื่องสถานที่จอดรถมีความ

สะดวกและเพียงพอ ( ̅ = 4.87) และเรื่องสถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

( ̅ = 4.80) ตามล าดับ 
 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแยกตามภาระงาน พบว่า 

 1) งานด้านบริการกฎหมาย ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 

4.88) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.86) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( ̅ = 
4.85) ตามล าดับ 
 
 2) งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.85) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.82) และด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก ( ̅ = 4.81) ตามล าดับ 
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 3) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.84) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.83)  และด้าน

ช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.82) ตามล าดับ 

 4) งานด้านสาธารณสุข ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( ̅ = 4.87) รองลงมา 

คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.86) ด้านช่องทางการให้บริการและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

( ̅ = 4.84) ตามล าดับ 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.98 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้าน
ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.15 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.78 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ใน
ระดับร้อยละ 97.47 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ     
ร้อยละ 96.52 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.86 97.15 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 96.78 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.87 97.47 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 96.52 10 
 รวม 4.85 96.98 10 
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ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2564 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ มีการพัฒนาการ
ให้บริการเพ่ิมข้ึน โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมจาก
ร้อยละ 96.60 เป็นร้อยละ 96.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการระดับ
ความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.15 ด้านช่องทางการให้บริการระดับความ       
พึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 96.78 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิม
จากร้อยละ 97.00 เป็นร้อยละ 97.47 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจาก
ร้อยละ 96.20 เป็นร้อยละ 96.52  
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  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้แยกตามงานส าคัญ 4 งาน อยู่ในระดับร้อยละ 96.72 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้าน
บริการกฎหมาย อยู่ในระดับร้อยละ 96.99 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านโยธา (การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) อยู่ในระดับร้อยละ 96.41 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านเทศกิจ
หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับร้อยละ 96.54 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงาน
ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับร้อยละ 96.95 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานด้านบริการกฎหมาย 96.99 10 
2. งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) 96.41 10 
3. งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 96.54 10 
4. งานด้านสาธารณสุข 96.95 10 
 ภาพรวมทั้ง 4 งาน 96.72 10 

  
  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ จากการส ารวจประชาชนที่มารับบริการ       
มีความคิดเห็นต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม ดังนี้  
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เมื่อถึงก าหนดเวลาในการ
ช าระภาษีประจ าปี จะมีการแจ้งล่วงหน้าและเมื่อมีการประชาคม ก็แจ้งข่าวสารอีกครั้ง ด้านช่องทาง    
การให้บริการ มีการให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ เช่น ศาลา SML ศาลาประจ าหมู่บ้าน หรือ สื่อ
อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เฟสบุ๊ค หรือแอปพลิเคชันไลน์ 
เป็นต้น ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น มีความเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อบต. มีสถานที่
ให้บริการสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีที่ให้นั่งพัก น้ าดื่ม และมีจุดจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  

งานด้านการบริการกฎหมาย ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการงานด้านการบริการกฎหมาย 
เจ้าหน้าที่/นิติกร ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี พูดจาสุขภาพเป็นกันเอง จากการ
ส ารวจประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่า อบต. มีการบริการกฎหมาย เห็นด้วยกับการมีการบริการด้านนี้
เพ่ือให้ประชาชนได้ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย 
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งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการงานด้านโยธา 
(การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) เจ้าหน้าที่ให้บริการ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาได้ดี พูดจาสุขภาพเป็น
กันเอง และมีค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างไม่แพง 

งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริการส่วนต าบลหนองตะไก้ มีการ
ช่วยเหลือด้านน้ าเพ่ือการอุปโภคประชาชนชื่นชม ในการให้บริการของ อบต. เป็นอย่างมาก บาง
หมู่บ้าน อบต. ได้มกีารจัดสรรงบประมาณให้ท าการขุดเจาะน้ าบาดาลและให้หมู่บ้านก าหนดแบ่งเวลา
การเปิดจ่ายน้ าให้แต่ละคุ้ม เพ่ือให้ได้น้ าอย่างทั่วถึง เมื่อเกิดไฟป่าตามธรรมชาติ หรือเกิดไฟไหม้
บริเวณข้างทางอันเกิดจากการเผาตอซัง ฟางข้าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดับเพลิงได้
ทันเวลา   

งานด้านสาธารณสุข อสม. ให้บริการด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง เช่น มีการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก การแจกทรายอะเบท และการฉีด
พ่นยุงลายในหมู่บ้านที่มีประชาชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เสียงตาม
สายจากผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน จากการประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม อสม. โดยการลงพ้ืนที่ หรือการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลต่างๆ เช่น เพจเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง         
ตะไก้ นอกจากนี้ อสม. ประจ าหมู่บ้าน ได้มีการลงพ้ืนที่แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
ให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้ให้การสนับสนุนให้มีการจัดตั้ งศูนย์พักคอย
และกักกันโรค ที่หมู่ 5 บ้านหนองแวง 
  และมีความคิดเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม คือ  อบต. มีการพัฒนาที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงและก่อสร้างถนนพัฒนาได้ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น แต่ต้องการให้ส ารวจปรับปรุง และ
เร่งด าเนินการให้มีความต่อเนื่องของถนนคอนกรีตตลอดเส้นทาง การแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะมีความ
รวดเร็ว หอกระจายข่าวชัดเจนดี มีบางหมู่บ้าน/บางจุดของหมู่บ้าน เสียงไม่ชัดเจน มีเสียงสะท้อน 
หรือมีประชาชนบางกลุ่มที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน จะเข้าไปแจ้งข่าวสารให้กับ
ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ด้านการจัดการขยะ ต้องการให้ อบต. มีการ
จัดการขยะโดยท าการจัดหาถังขยะมาไว้ในชุมชนและจัดเก็บขยะ ซึ่งหากมีการคิดอัตราค่าธรรมเนียม
ในการจัดเก็บประชาชนในพื้นท่ีก็ยินดีจ่าย หากยังไม่สามารถด าเนินการได้ก็ควรจัดการเรื่องสถานที่ใน
การทิ้งขยะส าหรับประชาชนทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันมีการทิ้งขยะในบริเวณที่ก าหนด แต่ขาด
มาตรการการด าเนินการที่ชัดเจน ท าให้ประชาชนบางกลุ่มไม่มีวินัยหรือความรับผิดชอบในการทิ้งขยะ 
และส่วนใหญ่ประชาชนมีการก าจัดขยะโดยการเผากลางแจ้งในบริเวณบ้านของตนเอง ทั้งนี้หมู่บ้านมี
กิจกรรมรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ โดยการน าขยะที่สามารถใช้ซ้ าหรือขยะเป็นพิษไปแลกไข่ เพ่ือ
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ความสะอาดของชุมชน น้ าประปา ประชาชนในหมู่บ้านจะใช้เป็นระบบน้ าประปาผิวดิน หรือน้ า
บาดาลขึ้นอยู่กับพื้นท่ีหรือทรัพยากรน้ าในดิน ส่วนการใช้ระบบน้ าประปาผิวดิน อยากให้มีการขุดลอก
บ่อน้ า/ล าคลอง เพ่ือเก็บกักน้ าให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างทั่วถึง ไม่ขาดแคลนน้ าอุปโภค
ในวิกฤตภัยแล้ง 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่น ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และมาตรา 
284 ได้ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจการปกครองโดยให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิ่นได้ เองอย่างอิสระตามขอบเขตของกฎหมายตามหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
(Decentralization) โดยด าเนินการปกครองตนเอง จัดตั้งบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร บริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง 
 ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดอยู่ประมาณ 196 หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 27 หน่วย) 
 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัด 30 หน่วย 
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อ าเภอ 287 ต าบล 3,743 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอปากช่อง อ าเภอพิมาย อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอ      
โนนสูง อ าเภอปักธงชัยอ าเภอสีคิ้ว อ าเภอครบุรี อ าเภอคง อ าเภอชุมพวง อ าเภอประทาย อ าเภอบัวใหญ่ 
อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอสูงเนินอ าเภอจักราช อ าเภอโนนไทย อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอโชคชัย 
อ าเภอเสิงสาง อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอพระทองค า อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอขามสะแกแสง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเมืองยาง อ าเภอล าทะเมนชัยอ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเทพารักษ์ 
อ าเภอบัวลาย อ าเภอโนนแดง อ าเภอสีดา และอ าเภอบ้านเหลื่อม 
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 3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ 
  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  2) เทศบาล 75 แห่ง ประกอบด้วย 
   - เทศบาลนคร 1 แห่ง  คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 
   - เทศบาลเมือง 3 แห่ง  คือ เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ และ  
เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
   - เทศบาลต าบล 71 แห่ง  
  3)  องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 258 แห่ง 
 ทั้งนี้ภารกิจหลักในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสะอาดเรียบร้อย เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสาธารณภัยการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
เช่น การวางแผน  พัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เช่น การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและดูแล
ที่สาธารณะประโยชน์ และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การดูแล
รักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นต้น 
 การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีจึงต้องปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น และ
เพ่ือให้การบริหารจัดการส าเร็จลุล่วง สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น การประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจ จึง
ประกอบด้วย 4 มิติ คือด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร 
 การด าเนินงานตามโครงการในครั้งนี้จะด าเนินการเฉพาะมิติที่ 2 คือ คุณภาพการให้บริการ    
ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  4 ประเด็น
หลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึง
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกนอกจากนี้ เพ่ือให้การ
ส ารวจสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็น
จริงมากยิ่งข้ึน จึงได้มีการส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.2 วัตถุประสงค ์
 

 1) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2) เพ่ือจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ            
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ
2564 ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก จ าแนกตามภาระงาน 
 3) เพ่ือส ารวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างของประชาชนในท้องถิ่นที่เคยมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้เป็น
กรณีศึกษาในการศึกษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนในท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ใน 4 ประเด็นหลัก คือ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ ความ
พึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
 

1.4 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 

 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ จะท า
การส ารวจเฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เคยมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้
บางส่วนที่ได้จากการสุ่ม เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัดในการส ารวจ ฉะนั้นผลการศึกษาจึงครอบคลุม
เฉพาะภาระงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ซึ่งไม่อาจครอบคลุมข้อเท็จจริงของ
ภาระงานอื่นๆ ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ได ้
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1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา 
 

 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
  (2) ส านักงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 
  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
  (4) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 2) ส านักงานเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
สาธารณะตามกฎหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรในท้องถิ่น ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ ในท้องถิ่น และแบ่ง
ออกเป็น 3 ขนาด คือ ส านักงานเทศบาลขนาดเล็ก ส านักงานเทศบาลขนาดกลางและส านักงาน
เทศบาลขนาดใหญ่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การก าหนดขนาดของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
 3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ 
อบต. แตล่ะแห่งจะมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตต าบลที่ไม่อยู่ในเขตของเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 4) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย
ปรากฏออกมาในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พอใจหรือไม่พอใจ  ซึ่งจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ 
 5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จาก
งานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วขอ้ง 
 

 
 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ คณะผู้ส ารวจได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 
 2.1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
 
 สภาพทั่วไป 
 1. ประวัติความเป็นมา 
  ในสมัยก่อนนั้น มีต้นตะไก้ข้ึนอยู่บริเวณหนองน้ าที่วัดหนองตะไก้ เป็นจ านวนมาก ชาวบ้าน
จึงตั้งชื่อนามต าบลว่า หนองตะไก้ ซึ่งได้แยกออกจากต าบลนากลาง เมื่อปี พ.ศ. 2463 
 
 2. ที่ตั้ง 
  -ต าบลหนองตะไก้ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ว่า
การอ าเภอสูงเนิน ประมาณ 20กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ       ติดต่อ ต าบลนากลาง  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้           ติดต่อ ต าบลตะคุ   อ าเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลตะคุ    อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก   ติดต่อ ต าบลมะเกลือเก่า ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
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 3. เนื้อที ่
  มีพ้ืนที่ประมาณ  116  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  72,500  ไร่ 
 

หมู่ที่ บ้าน พื้นที่(ตร.กม.) พื้นที่(ไร่) 
1 ห้วยวัด 7 4,375 
2 หนองตะไก้ 5 3,125 
3 กุดขม้ิน 11 6,875 
4 สองคร 9 5,625 
5 หนองแวง 11.96 7,475 
6 หนองพยอม 15 9,375 
7 โสกจาน 14.32 8,950 
8 โนนตะแบง 14.5 9,062 
9 สวนป่า 7.16 4,475 
10 สองครเหนือ 5.56 3,476 
11 หัวนา 6 3,750 
12 หนองแสง 9.5 5,937 

รวม 116 72,500 
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แผนที่เขตต าบลหนองตะไก้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 4. ภูมิประเทศ 
  ต าบลหนองตะไก้  มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบสูงสลับที่ลุ่ม   หน้าแล้งมีสภาพความแห้ง
แล้งมาก  เนื่องจากขาดแหล่งน้ าที่สามารถเก็บกักน้ าใช้ตลอดปี (เช่นคลอง หนอง อ่าง สระ ) มีแหล่ง
น้ าที่ส าคัญ คือ อ่างโสกจานอ่างหนองม่วง  (ไม่มีน้ าตลอดปีเนื่องจากตื้นเขิน)  มีคลองน้ าธรรมชาติ 
จ านวน 4 สาย แต่มีสภาพตื้นเขินไม่มีน้ าในหน้าแล้ง   มีคลองน้ าเชื่อมต่อไปยังบ้านหนองเรือ   ต าบล
ตะคุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งน าน้ ามาจากอ่างล าส าลาย เขตอ าเภอปักธงชัย   แต่
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ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินน้ าไม่ไหลมาตามคลอง  ถ้าได้รับการพัฒนาจะสามารถน าน้ ามาท าการเกษตรใน
เขตอ าเภอสูงเนินได้   
 
 5. จ านวนหมู่บ้าน และจ านวนประชากร 

 

หมู่ที ่ บ้าน 
2558 

ชาย หญิง รวม 

1 ห้วยวัด 113 134 247 

2 หนองตะไก ้ 241 232 473 

3 กุดขมิ้น 560 560 1.120 

4 สองคร 544 535 1.109 

5 หนองแวง 483 478 961 

6 หนองพยอม 282 292 574 

7 โสกจาน 339 351 690 

8 โนนตะแบง 187 189 376 

9 สวนป่า 195 191 386 

10 สองครเหนือ 203 193 396 

11 หัวนา 258 239 497 

12 หนองแสง 165 166 331 

 รวม 3,570 3,590 7,160 

 
 (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563) 
  
 6. การศึกษา 
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน 5 โรงเรียน 
 1) โรงเรียนบ้านหนองตะไก้สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 
  2) โรงเรียนบ้านกุดขมิ้นสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 
  3) โรงเรียนบ้านหนองพยอมสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 
  4) โรงเรียนบ้านหนองแวงสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 
  5) โรงเรียนบ้านสองคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมาเขต 4 
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 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   จ านวน 1 โรงเรียน 
  1)  โรงเรียนสองครพิทยาคม 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองตะไก้   จ านวน  1  แห่ง 
 
 

 7. สภาพทางเศรษฐกิจ 
  1) อาชีพ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

  1.1) อาชีพท าไร่ เช่น ไร่อ้อย ไร่มันส าปะหลัง ไร่ข้าวโพด ฯลฯ 
  1.2) อาชีพท านาข้าวนาปัง  ข้าวนาปี 

1.3) อาชีพเลี้ยงสัตว์ 
1.4) รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม 

  2) หน่วยธุรกิจ 
 -  ปั๊มน้ ามัน และก๊าช              2 แห่ง 
 -  ปั๊มหลอด 1    แห่ง 
 -  โรงงานอุตสาหกรรม -    แห่ง   
 -  โรงส ี 3   แห่ง 
 -  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก 9   แห่ง 
 -  ฟาร์มหมู 1   แห่ง 
 -  ฟาร์มวัว -    แห่ง 

 
 9. สภาพทางสังคม 

1. วัดและส านักสงฆ์   มีจ านวน  14  แห่ง 
 

ล าดับ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 วัดใหม่จ าปา ห้วยวัด 1 
2 วัดหนองตะไก้ หนองตะไก้ 2 
3 วัดกุดขมิ้น กุดขมิ้น 3 
4 วัดสองครเหนือ สองคร 4 
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5 ส านักสงฆ์โนนสง่า สองคร 4 
6 วัดบ้านหนองแวง หนองแวง 5 
7 ส านักสงฆ์หนองม่วงตะวันออก หนองแวง 5 
8 วัดหนองพะยอม หนองพยอม 6 
9 ส านักสงฆ์หนองยายเม้า หนองพยอม 6 
10 ส านักสงฆ์บ้านโสกจาน โสกจาน 7 
11 ส านักสงฆ์โนนตะแบง โนนตะแบง 8 
12 วัดจินตนาวราราม สวนป่า 9 
13 ส านักสงฆ์วัดป่า สองครเหนือ 10 
14 วัดหนองแสง หนองแสง 12 

 
 2. การบริการพื้นฐาน  
  1)  การคมนามคม    

  1.  ถนนลาดยางตัดผ่านต าบลช่วงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5  บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 
(ถนนสาย 24 สายสีคิ้ว-โชคชัย) 
  2.  ถนนลาดยางจากมิตรภาพผ่านต าบลนากลาง ผ่านบ้านห้วยวัด หมู่ 1 /บ้าน
หนองตะไก้ หมู่ 2 / บ้านสองคร หมู่ 4   ถึง  ถนนหมายเลข  24  
  3.  ถนนลาดยางตัดผ่านบ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 ต าบลหนองตะไก้ อ.สูงเนิน ไปต าบล
สูงเนิน  
  4.  ถนนลาดยางจากถนนสาย 24  (สี่แยกหนองแวง) ผ่านบ้านหนองแวง หมู่ 5 /

บ้านโสกจาน หมู่ 7  ถึงบ้านหนองเบน   ต าบลมะเกลือเก่า   อ าเภอสูงเนิน   จังหวัดนคราชสีมา 
 

 2)  การโทรคมนาคม 
  -  มีโทรศัพท์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2/ 3/ 7/ 8 และหมู่ที่ 9 

-  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะประจ าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 3)  การไฟฟ้า 
  -  ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านในเขตต าบลหนองตะไก้แต่มีบางหลังคาเรือนที่มีการตั้ง

บ้านเรือนใหม่  ห่างไกลจากชุมชนท าให้ไม่มีไฟฟ้าใช้  อบต.ให้การอุดหนุนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่า
เซลล์)  

 
 4)  การประปา 

-  มีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน 
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 ประปาชนบท  (กรมอนามัย)  บริการประชาชน  หมู่ที่  5 
 ประปา  (กรมทรัพยากรธรณี)  บริการประชาชน  หมู่ที่  1/ 2/ 3/ 4/ 6/ 8/ 9/ 11 
 ประปา  (อบต.)  บริการประชาชน  หมู่ที่  7/8/10/12 
 

ระบบประปาหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ บ้าน รายละเอียด ระบบกรองน้ า 

1 ห้วยวัด ระบบประปาบาดาลความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร ไม่มีระบบกรองน้ า 

2 หนองตะไก ้ ระบบประปาบาดาลความจุ 30  ลูกบาศก์เมตร ไม่มีระบบกรองน้ า 

3 กุดขมิ้น ระบบประปาผิวดนิขนาดใหญ่ความจุ  40 ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองน้ า 

4 สองคร ระบบประปาผิวดนิขนาดกลางความจุ  30 ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองน้ า 

5 หนองแวง ระบบประปาผิวดนิขนาดใหญ่ความจุ  40 ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองน้ า 

6 หนองพยอม ระบบประปาบาดาลความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร ไม่มีระบบกรองน้ า 

7 โสกจาน ระบบประปาผิวดนิความจุ  12  ลูกบาศก์เมตร ไม่มีระบบกรองน้ า 

หมู่ที่ บ้าน รายละเอียด ระบบกรองน้ า 

8 โนนตะแบง ระบบประปาผิวดนิขนาดกลางความจุ  30 ลูกบาศก์เมตร 
ระบบประปาบาดาล(คุ้มโคกสูง)ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร 

มีระบบกรองน้ า 
ไม่มีระบบกรองน้ า 

9 สวนปา่ ระบบประปาผิวดนิขนาดกลางความจุ  30 ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองน้ า 

10 สองครเหนือ ระบบประปาบาดาลความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร ไม่มีระบบกรองน้ า 

11 หัวนา ระบบประปาผิวดนิขนาดกลางความจุ  30 ลูกบาศก์เมตร มีระบบกรองน้ า 

12 หนองแสง ระบบประปาบาดาลความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร ไม่มีระบบกรองน้ า 

 
10. ข้อมูลอ่ืน ๆ 

  1) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่(ป่าไม้ และที่สาธารณประโยชน์) 
 

ล าดับ ชื่อที่สาธารณประโยชน์ สถานที่ตั้ง เนื้อที ่(ไร่) 
1 ดอนปู่ตาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 0-1-22 
2 สระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 0-3-89 
3 สระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 0-3-48 
4 สระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 0-3-25 
5 โบสถ์ร้างบ้านห้วยวัด หมู่ที ่1  บ้านห้วยวัด 15-0-8 
6 หนองเสี้ยวสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1  บ้านห้วยวัด 162-3-31 
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ล าดับ ชื่อที่สาธารณประโยชน์ สถานที่ตั้ง เนื้อที ่(ไร่) 
7 ศาลากลางบ้านสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 265-2-38 
8 ศาลากลางบ้านสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 0-0-38 
9 สนามตะกร้อ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 0-0-93 
10 ฉางข้าว หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 0-0-97 
11 หนองอีตู้ใหญ่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 4-0-65 
12 หนองอีตู้น้อยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 4-3-79 
13 ป่าช้าหนองตะไก้สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 7-1-40 
14 ท่าโป่งสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 11-1-5 
15 หนองตะไก้สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 43-1-52 
16 สถานีอนามัยและผดุงครรภ์ หมู่ที่ 2  บ้านหนองตะไก้ 1-3-94 
17 โนนบ้านกุดขมิ้นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 5-3-64 
18 หนองปล้องสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 6-1-88 
19 ป่าช้าบ้านกุดขมิ้นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 9-2-14 
20 หนองสีดาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 23-3-21 
21 บึงบ้านกุดขมิ้นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 28-1-67 
22 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 29-3-23 
23 โรงเรียนบ้านสองคร หมู่ที่ 4  บ้านสองคร 4-1-57 
24 สระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4  บ้านสองคร 18-0-99 
25 หนองตะแบงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4  บ้านสองคร 33-0-36 
26 ป่าช้าสองครสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4  บ้านสองคร 43-3-73 
27 หนองหินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่4 บ้านสองคร/หมู่ที่ 5  

บ้านหนองแวง 
569-3-42 

28 สระนอกสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 0-2-55 
29 สระพรหมสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 0-1-93 
30 ป่าช้าหนองแวงน้อยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 10-1-16 
31 หนองแวงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 11-0-35 
32 หนองม่วงตะวันออกกลางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 15-2-4 
33 อ่างเก็บน้ าหนองโสน หมู่ที่ 5  บ้านหนองแวง 92-0-3 
34 สระน้ าหนองพะยอมสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 1-1-79 
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ล าดับ ชื่อที่สาธารณประโยชน์ สถานที่ตั้ง เนื้อที ่(ไร่) 
35 ที่ท าเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองแก้วและหนองกรุง หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 2-2-17 
36 โรงเรียนบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 12-2-93 
37 หนองโนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 13-1-25 
38 ป่าช้าบ้านหนองพะยอมสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 14-2-69 
39 ที่ท าเลเลี้ยงสัตว์โคกหนองแก้วและหนองกรุง หมู่ที่ 6  บ้านหนองพยอม 12-3-20 
40 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3  บ้านกุดขมิ้น 8-3-72 
41 บ่อท้ิงโนนตะแบงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  บ้านโนนตะแบง 1-2-27 
42 สระน้ าโนนตะแบงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  บ้านโนนตะแบง 2-1-67 
43 ป่าช้าโนนตะแบงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8  บ้านโนนตะแบง 3-1-41 
44 สระน้ าบ้านหนองแสงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  12  บ้านหนองแสง 1-2-56 
45 สระน้ าบ้านหนองแสงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  12  บ้านหนองแสง 1-2-47 
46 บ่อโสกจานสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 1-3-51 
47 สระน้ าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 2-3-85 
48 สระน้ าคุ้มนาลี่ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 3-0-72 
49 หนองโนนแดงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 4-2-88 
50 ป่าช้าโสกจานสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 4-2-89 
51 ป่าช้าหนองแสงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  12  บ้านหนองแสง 16-2-3 
52 หนองแมงงอดสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  7  บ้านโสกจาน 29-3-7 
53 ป่าช้าบ้านห้วยวัดสาธารณประโยชน์ หมู่ที่  1  บ้านห้วยวัด 23-0-61 
  
 
 

 2) จุดเด่นของพ้ืนที่  (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 
 -  มีถนนสายทางหลวงหมายเลข  24  ตัดผ่านต าบลหนองตะไก้ 
 -  มีเส้นทางคมนาคม   ติดต่อระหว่างต าบลที่สะดวก 

 3) การสาธารณสุข 

  3.1)มีสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    จ านวน  2  แห่ง 
3.1.1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองตะไก้ (บ้านหนองตะไก้) ตั้งอยู่ที่ หมู่  2  

  บ้านหนองตะไก้  ต าบลหนองตะไก้  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
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3.1.2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองตะไก้ (บ้านหนองแวง) 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา 

 4)ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน      จ านวน   12  แห่ง 

 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
 
 2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจหรือพอใจตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผู้ให้ความหมาย        
ไว้หลายความหมายดังนี้ 
 Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายาม
ของมนุษย์ที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย เมื่อ
มนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ก็จะได้รับ ความพึงพอใจ ในสิ่งที่ตนต้องการ 
ขณะที่ Wolman (1973) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ ส่วน Mullins.(1985:280) ให้ความหมายไว้ว่า  ความพึง
พอใจ  เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในความต้องการหรือคาดหวัง 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เช่น วิยะดาเสรีวิชยสวัสดิ์  (2545) ได้ให้ความหมายว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการ
ก็จะท าให้รู้สึกดีชอบและสบายใจหากสอดคล้องกับความคาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะมี
ความรู้สึกพึงพอใจ ส่วนปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าที
ความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ  โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่องานที่ท า และวาทินีไล้ง้อ (2549) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการท าให้บุคคลมีความรู้สึกในทางบวกหรือมี
ความรู้สึกในทางที่ด ี
 2.2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 
  อัจฉราสมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
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  1) ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการตอบสนองความต้องการของ
บุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน 
  2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่ง            
ที่ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่ง 
  3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์            
ที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความ
คาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับ
มากน้อยได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 
 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้วถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน 
 
 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 
  การให้บริการ  เป็นหน้าที่หลักส าคัญในการบริการงานในภาครัฐ  โดยเฉพาะงานที่
จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการ
ส่งต่อการบริการ (Delivery service) ให้แก่ผู้รับบริการ 
  John D. Millett (1951:397-400) กล่าวไว้ว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงาน     
รัฐกิจทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะส าคัญ 5 
ประการคือการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Services) การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา (Timely Services)การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Services)การให้บริการ                 
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Services)และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Services) 
 
 2.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 Herbert (1960:180) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ ส่วน Hinhaw and Atwood (1982:170-171) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการดูแลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ซึ่ง
จัดเป็นเกณฑ์ประเมินด้านผลลัพธ์ขณะที่ Aday and Andersen (1971:4-11) กล่าวว่า ความพึง



 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

วิทยาลยันครราชสีมา 

16 

 

พอใจของผู้รับบริการเป็นความรู้สึก หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ ทัศนคติ ของคนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด 
 2.2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 
  สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว้ 
ดังนี้ 
 1) รูปธรรม (Tangible)  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับ ท าให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้ 
 2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ าเสมอ และ
ความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ 
 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ( Responsiveness)  หมายถึง ผู้ใช้บริการจะค านึงถึง
เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการหรือไม ่
 4) ความมั่นใจได้ ( Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความช านาญ
หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความม่ันใจ รวมทั้งความไว้วางใจในบริการนั้น 
 5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ( Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณา
ถึงความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ท าเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจ             
ถึงความต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
 
 2.2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ 
  ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของ
การให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละบุคคล
ดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถท าได้หลายวิธีดังนี้(ชานันท์ถ้าคู่, 2545: 10) 
  1) การใช้แบบสอบถามซึ่ ง เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ ง โดยการ               
ขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบ          
ไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระค าถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ               
ที่หน่วยงานหรือองค์กรก าลังให้บริการอยู่เช่นลักษณะของการให้บริการสถานที่ให้บริการ บุคลากรที่
ให้บริการเป็นต้น 
  2) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่
จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง 



 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

วิทยาลยันครราชสีมา 

17 

 

  3) การสังเกตเป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมทั้งก่อนมารับบริการขณะรับบริการและ
หลังจากการได้รับบริการแล้วเช่นการสังเกตกิริยาท่าทางการพูดสีหน้าและความถี่ของการมาขอรับ
บริการ เป็นต้น ผู้วัดจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน 
 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 วรนุช  บวรนันทเดช (2546)ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของ               
หน่วยบริการปฐมภูมิ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวม            
อยู่ในระดับปานกลาง ในด้านบริการหลัก การให้ค าปรึกษา และบริการก่อนกลับบ้าน ปัจจัย            
ส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อบริการ ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ และเขตที่อยู่
อาศัยของประชาชนที่มารับบริการ และได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ หน่วยงานควรก าหนด
มาตรฐานบริการให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เน้น
บริการเชิงรุกเข้าสู่ชุมชน ด้านการส่งต่อ/เยี่ยมบ้าน  และด้านกิจกรรมในชุมชน 
 
 วลัยภรณ์ วชิรเขื่อนขันธ์ (2548)ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมากด้านปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับปานกลาง
การทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศอายุต าแหน่งหน้าที่ระดับต าแหน่งประสบการณ์ในการท างาน
และขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศอายุต าแหน่งหน้าที่ระดับต าแหน่งประสบการณ์ใน
การท างานและขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 ลันดา สิทธิจักร และจิราภรณ์ จันทร์อารักษ์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อการใช้ห้องสมุด วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ส่วนด้านทรัพยากรสารสนเทศมีค่าเฉลี่ย
คะแนนต่ าสุด และพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ในขณะที่ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
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 ภาวนา  เวชกิจ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ: ศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร       
ในส่วนของความพึงพอใจ พบว่า ความตั้งใจที่จะก้าวหน้าในการท างาน รู้สึกพึงพอใจกับบริษัทใน
ฐานะที่เป็นที่ท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
พบว่า พนักงานพร้อมที่จะทุ่มเทความพยายาม ความสามารถเพ่ือความส าเร็จของบริษัทด้วยความเต็ม
ใจ พนักงานคิดว่าองค์การนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 และเมื่อมีผู้กล่าวถึงบริษัทในทางที่ไม่ดีผิดไป
จากข้อเท็จจริงพนักงานจะรู้สึกไม่พอใจและจะพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องเสมอ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองค์การ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างสูงกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 ธนิดา ริมดุสิทธ์ (2551) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์         
ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ใน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ด้านความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และด้าน
ค่าตอบแทน ผลจากการวิจัย พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ
มากที่สุดด้านกระบวนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้ านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน       
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน ตามล าดับ 
เมือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ปฏิบัติ งานในจังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ และรายได้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 

 พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553) ศึกษาวามพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้านระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ในเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552–พ.ศ.2553พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการด าเนินการโดย
ภาพรวมและในแต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ภาระงานหลักของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 

2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งจะน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 

(3)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

(4)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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บทท่ี 3 

วิธีการศกึษา 

 

 
 
 การส ารวจในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งส ารวจสภาพ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผู้รับบริการใน 4ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งมีวิธี
การศึกษา ดังนี้ 
 

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้มารับ
บริการที่ได้รับแบบสอบถาม ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
 

3.2 ประชากรเป้าหมาย 
 
 ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือประชาชน        
ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จ านวน 7,130 คน จาก 12 หมู่บ้าน ได้แก่            
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 4 บ้านสองคร หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 7 บ้านโสกจาน หมู่ที่ 8 บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 9 บ้านสวน
ป่า หมู่ที่ 10 บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 11 บ้านหัวนา และหมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง 
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3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
 
 เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก ดังนั้นคณะผู้ส ารวจจึงใช้วิธีการของ Taro Yamane 
(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2548 : 139)เพ่ือหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด              
โดยได้ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อย
ละ 0.05 ตามสูตร 

 
2)(1 eN

N
n


  

 โดยที่ n  = จ านวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ 
N  = จ านวนประชากรทั้งหมด 
e  = ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05) 

 

 แทนค่าสูตร     
     

              
  = 378.84 หรอื 379 คน 

 

 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก
ตัวอย่าง จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น        
เพ่ือจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล            
และไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งมากเกินไป 
 

3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยแบ่งประชากรออกเป็นพื้นที่ต่างๆ รวม 12 หมู่บ้านและในแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละ
หมู่บ้าน รวมเป็น 400 คน ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่  3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จ าแนกตามเขตที่อยู่อาศัย 
 

หมู่บ้าน ประชากร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยวัด 247 3.45 14 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก ้ 473 6.61 26 
หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น 1.120 15.64 63 
หมู่ที่ 4 บ้านสองคร 1.109 15.49 62 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวง 961 13.42 54 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม 574 8.02 32 
หมู่ที่ 7 บ้านโสกจาน 690 9.64 39 
หมู่ที่ 8 บ้านโนนตะแบง 376 5.25 21 
หมู่ที่ 9 บ้านสวนป่า 386 5.39 22 
หมู่ที่ 10 บ้านสองครเหนือ 396 5.53 22 
หมู่ที่ 11 บ้านหัวนา 497 6.94 28 
หมู่ที่ 12 บ้านหนองแสง 331 4.62 18 

รวม 7,160 100 400 
 

 หลังจากท าการก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่ได้แล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล        
จะสุ่มประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2563  ถึงเดือนกันยายน 2564 ที่กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการให้ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 

3.5 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 (1) การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมครั้งนี้ คณะผู้ส ารวจใช้แบบสอบถาม
แบบปลายปิดและปลายเปิด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามา สร้างเป็น
แบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่าน้ าหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังนี้ 
 



 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

วิทยาลยันครราชสีมา 

23 

 

   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อย  2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควร
ปรับปรุง 
 (2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใช้วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity)ด้วยการ
น าแบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดยเสนอต่อที่ปรึกษา
โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)           
และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 
 3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการออกแบบสอบถาม
โดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึน จ านวนทั้งสิ้น 400คน 
 (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร 
ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก ้
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจในครั้งนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ 
(Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และน าเสนอในรูป
ตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
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 3.6.2 การประเมินผล 
 ส าหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ท าการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม 
โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้นั้น คณะผู้ส ารวจได้ก าหนดเกณฑ์ในการค านวณค่าคะแนนร้อย
ละโดยคิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในแต่ละด้าน และน าค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพ่ือจัด
ระดับของความพึงพอใจได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่  3.2 แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 
 

ค่าคะแนน ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ) ระดับคะแนน 
คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.75  ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 95  ขึ้นไป 10 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.75 ไม่เกินร้อยละ 95 9 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.50 ไม่เกินร้อยละ 90 8 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.25 ไม่เกินร้อยละ 85   7 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.00 ไม่เกินร้อยละ 80 6 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.75 ไม่เกินร้อยละ 75 5 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.50 ไม่เกินร้อยละ 70 4 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.25 ไม่เกินร้อยละ 65 3 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.00 ไม่เกินร้อยละ 60 2 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 2.75 ไม่เกินร้อยละ 55 1 
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50 น้อยกว่าร้อยละ 50 0 

 

 
 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 
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บทท่ี 4 

ผลการศกึษา 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้คณะผู้ส ารวจได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ตามขั้นตอนต่างๆ โดยรายงานผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 7 ตอน ซึ่งมีล าดับเนื้อหา ดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ของประชาชน 
 4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก ้
 4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก ้
 4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 4.1.1 เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วน
ใหญ่ร้อยละ 65.50 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 34.50 ดังแสดงรายละเอียด ในภาพ
ที่ 4.1 
 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 
 4.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า       
ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.50 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
29.75 และมีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.50 ตามล าดับดังแสดงรายละเอียดในภาพ          
ที่ 4.2 

 
ภาพที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับอายุ 

  

[ช่ือประเภท], 
[VALUE], 

[เปอร์เซ็นต์] 

หญิง, 262, 
65.50% 

21-30 ปี, 4, 
1.00% 

31-40 ปี, 45, 
11.25% 

41-50 ปี, 106, 
26.50% 

51-60 ปี, 126, 
31.50% 

มากกว่า 60 ปี 
ขึ้นไป, 119, 

29.75% 
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 4.1.3 ระดับการศึกษา 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 65.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 20.50 และร้อยละ 11.50 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามล าดับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.3 

 
ภาพที่ 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 4.1.4 อาชีพ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า        
ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็น  
ร้อยละ 32.50 และร้อยละ 16.45 ประกอบอาชีพค้าขาย ตามล าดับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.4 
 

 
ภาพที่ 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

 

ประถมศึกษา, 261, 
65.25% 

ม. ต้น, 46, 11.50% 

ม. ปลายหรือ
เทียบเท่า, 82, 

20.50% 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า, 8, 2.00% 

ปริญญาตรี, 3, 
0.75% 
สูงกว่าปริญญาตรี, 0, 

0.00% 

ข้าราชการ/พนักงาน
ของรัฐ, 7, 1.75% พนักงานรัฐวิสาหกิจ, 

0, 0.00% 

พนักงานบริษัทเอกชน, 
11, 2.75% 

เกษตรกรรม, 174, 
43.50% 

ค้าขาย, 67, 16.75% 

รับจ้างทั่วไป, 130, 
32.50% 

ธุรกิจส่วนตัว, 11, 
2.75% 

อื่น ๆ, 0, 0.00% 
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 4.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า        
ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.25 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001-8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001-
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.50 และร้อยละ 17.75 มีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001-6,000 บาท ตามล าดับ
ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับรายได้ 

 
 
  

น้อยกว่า 2,000 
บาท, 8, 2.00% 

2,000 - 4,000 บาท
, 17, 4.25% 

4,001 - 6,000 บาท
, 71, 17.75% 

6,001 - 8,000 บาท
, 177, 44.25% 

8,001 - 10,000 
บาท, 102, 25.50% 

มากกว่า 10,000 
บาทขึ้นไป, 25, 

6.25% 
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4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 30.00 มาติดต่องานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี รองลงมาติดต่อขอรับบริการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 19.50 และร้อยละ 19.00 มาติดต่องานด้านการศึกษา 
ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภาระงาน            

ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 
  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
30.00% 

1.00% 

10.25% 

19.50% 
19.00% 

12.00% 

7.50% 

0.00% 0.75% 0.00% 
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4.3 ช่วงเวลาทีก่ลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2564 รองลงมาเคยติดต่อขอรับบริการในเดือนกรกฎาคม 2564 และเดือนมิถุนายน 2564 ตามล าดับ
ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.7 
 

 
 

 

ภาพที่ 4.7 แสดงจ านวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาที่มาติดต่อขอรับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
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4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ของ
ประชาชน 

 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไกจ้ากเพ่ือนบ้าน/การประชุม รองลงมา
รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว โดยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน การติดประกาศ
ต่างๆ เอกสารสิ่งพิมพ์ และแอปพลิเคชันไลน์ของหมู่บ้าน ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพ             
ที่ 4.8 
 

 
 

 
เอกสาร
สิ่งพิมพ์ 

ติดประกาศ
ต่างๆ 

เสียงตามสาย/
หอกระจายข่าว 

เพื่อนบ้าน/
การประชุม 

แอปพลิเค
ชันไลน์ของ

หมู่บ้าน 
จ านวน 12 18 230 323 10 

 

หมายเหตุ : ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
ภาพที่ 4.8 แสดงจ านวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางการรับข้อมูล

ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้
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4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
 4.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จ าแนกเป็น
รายด้าน 

 
การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.86 0.45 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.39 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.87 0.34 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.40 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.85 0.45 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.86 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
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 4.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 
   4.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในด้านขั้นตอน
การให้บริการจ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
ชัดเจน 

4.87 0.37 มากที่สุด 

2. การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง 4.86 0.38 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.84 0.52 มากที่สุด 

4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวกรวดเร็ว 4.87 0.46 มากที่สุด 

5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสมต่อการให้บริการ 

4.85 0.49 มากที่สุด 

 รวม 4.86 0.45 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก ้ในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดย
เรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมา คือ เรื่องเครื่องมือ/
อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมต่อการให้บริการมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 และการให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83 ตามล าดับ 
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   4.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ  
 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในด้าน
ช่องทางการให้บริการจ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านช่องทางการให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บรกิาร เช่น  อินเทอร์เน็ต การ
ให้บริการทางโทรศัพท ์

4.85 0.37 มากที่สุด 

2. มีการให้บริการนอกสถานท่ี 4.82 0.43 มากที่สุด 

3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ 4.84 0.38 มากที่สุด 

4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย 4.86 0.37 มากที่สุด 

5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

4.83 0.42 มากที่สุด 

 รวม 4.84 0.45 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไกใ้นด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด”
โดยเรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมา คือ มี
หลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น อินเทอร์เน็ต การให้บริการทางโทรศัพท์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.85 และมีการบริการนอกเวลาท าการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
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   4.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ 4.83 0.41 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ ยิม้แย้มแจม่ใส มีความเป็นกันเอง 4.87 0.34 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน 4.88 0.33 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปญัหาที่เกดิขึ้นได้เป็นอย่างด ี 4.86 0.36 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามไดด้ ี 4.93 0.25 มากที่สุด 

 รวม 4.87 0.34 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.93 รองลงมา คือ 
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.87 ตามล าดับ 
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   4.5.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก จ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ̅      ระดับการแปลผล 

1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับ
บริการ 

4.89 0.35 มากที่สุด 

2. สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 4.80 0.41 มากที่สุด 

3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสมัพันธ์ มีความชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

4.78 0.43 มากที่สุด 

4. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่น่ังพัก น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ 
และห้องน้ า มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.79 0.42 มากที่สุด 

5. สถานท่ีจอดรถมคีวามสะดวกและเพียงพอ 4.87 0.35 มากที่สุด 

 รวม 4.83 0.40 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก ้ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดย
เรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.89 รองลงมา คือ เรื่องสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และเรื่อง
สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.80 ตามล าดับ 
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 4.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบลหนองตะไก้ จ าแนกตามภาระงาน 

 
   4.5.3.1 งานด้านบริการกฎหมาย  
 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านบริการกฎหมาย จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.81 0.72 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.86 0.43 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.88 0.36 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.85 0.45 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.85 0.50 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านบริการกฎหมาย มีความ         
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด”         
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามล าดับ 
 
  



 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

วิทยาลยันครราชสีมา 

38 

 

   4.5.3.2 งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) จ าแนกเป็นรายด้าน
และภาพรวม 

 
การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.50 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 0.42 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.85 0.30 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.39 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.82 0.43 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง) มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  โดยรวมอยู่     
ในระดับ“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมา 
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

วิทยาลยันครราชสีมา 

39 

 

 4.5.3.3 งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ าแนกเป็นรายด้าน
และภาพรวม 

 
การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.43 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.45 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.84 0.37 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.40 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.83 0.41 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความ     
พึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา 
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และและด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 ตามล าดับ 
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   4.5.3.4 งานด้านสาธารณสุข 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสาธารณสุข จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.86 0.40 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.43 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.87 0.34 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.39 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.85 0.39 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านสาธารณสุข มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
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4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้ในครั้งนี้ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และ
ความพึงพอใจในการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านบริการกฎหมาย งานด้านโยธา (การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านสาธารณสุข ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถน าเสนอได้ ดังนี้ 
 
 4.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.86 97.15 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 96.78 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.87 97.47 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 96.52 10 

 รวม 4.85 96.98 10 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.98 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10           
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับร้อยละ 97.15 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ
96.78 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.47 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.52 ได้คะแนนอยู่
ในระดับ 10 
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ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2564 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้มีการพัฒนาการ
ให้บริการเพ่ิมข้ึน โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมจาก
ร้อยละ 96.60 เป็นร้อยละ 96.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการระดับ
ความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.15 ด้านช่องทางการให้บริการระดับความ       
พึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 96.78 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิม
จากร้อยละ 97.00 เป็นร้อยละ 97.47 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจาก
ร้อยละ 96.20 เป็นร้อยละ 96.52 ดังภาพที่ 4.9 
 
  
  
 

 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 

ภาพที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของความพึงพอใจ ระหว่างปีงบประมาณ 2563 และ 2564 
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 4.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกตามงาน 
 
   4.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านบริการกฎหมาย 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านบริการกฎหมาย จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.81 96.11 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.86 97.24 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.88 97.66 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.85 96.97 10 

 รวม 4.85 96.99 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
บริการกฎหมาย ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.99 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.11 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทาง
การให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.24 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
อยู่ในระดับร้อยละ 97.66 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.97 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง) 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.82 96.49 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 96.00 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.85 96.95 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 96.19 10 

 รวม 4.82 96.41 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้านโยธา 
(การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
96.41 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ
พึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.49 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้าน
ช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.95 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับร้อยละ 96.19 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทา        
สาธารณภัย 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.83 96.58 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.47 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.84 96.84 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 96.26 10 

 รวม 4.83 96.54 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
เทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยรวมอยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.54 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน
มีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.58 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.47 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.84 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.26 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสาธารณสุข 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านสาธารณสุข จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.86 97.20 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 96.80 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.87 97.40 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 96.53 10 

 รวม 4.85 96.95 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
สาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.95 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทาง
การให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่
ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.53 ไดค้ะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อภาระงาน 

ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 
 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานด้านบริการกฎหมาย 96.99 10 

2. งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลกูสิ่งก่อสร้าง) 96.41 10 
3. งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภยั 96.54 10 

4. งานด้านสาธารณสุข 96.95 10 

 ภาพรวมท้ัง 4 งาน 96.72 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 96.72 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้าน
บริการกฎหมาย อยู่ในระดับร้อยละ 96.99 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านโยธา (การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) อยู่ในระดับร้อยละ 96.41 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านเทศกิจ
หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับร้อยละ 96.54 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงาน
ด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับร้อยละ 96.95 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 

4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 จากการส ารวจประชาชนที่มารับบริการ มีความคิดเห็นต่อการท างานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม ดังนี้  ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีความสะดวก
รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เมื่อถึงก าหนดเวลาในการช าระภาษีประจ าปี จะมีการแจ้งล่วงหน้าและเมื่อมีการ
ประชาคมก็แจ้งข่าวสารอีกครั้ง ด้านช่องทางการให้บริการ มีการให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ เช่น 
ศาลา SML ศาลาประจ าหมู่บ้าน หรือ สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก้ เฟสบุ๊ค หรือแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส กระตือรือร้น มีความเป็นกันเอง เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก อบต. มีสถานที่ให้บริการสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีที่ให้นั่งพัก น้ าดื่ม และมี
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จุดจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ  
 
 
 งานด้านการบริการกฎหมาย ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการงานด้านการบริการกฎหมาย 
เจ้าหน้าที่/นิติกร ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี พูดจาสุขภาพเป็นกันเอง จากการ
ส ารวจประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่า อบต. มีการบริการกฎหมาย เห็นด้วยกับการมีการบริการด้านนี้
เพ่ือให้ประชาชนได้ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย 
 งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการงานด้านโยธา (การ
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) เจ้าหน้าที่ให้บริการ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาได้ดี พูดจาสุขภาพเป็นกันเอง 
และมีค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างไม่แพง 
 งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริการส่วนต าบลหนองตะไก้ มีการ
ช่วยเหลือด้านน้ าเพ่ือการอุปโภค ประชาชนชื่นชม ในการให้บริการของ อบต. เป็นอย่างมาก             
บางหมู่บ้าน อบต. ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ท าการขุดเจาะน้ าบาดาล และให้หมู่บ้านก าหนดแบ่ง
เวลาการเปิดจ่ายน้ าให้แต่ละคุ้ม เพ่ือให้ได้น้ าอย่างทั่วถึง เมื่อเกิดไฟป่าตามธรรมชาติ หรือเกิดไฟไหม้
บริเวณข้างทาง อันเกิดจากการเผาตอซัง ฟางข้าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดับเพลิงได้
ทันเวลา   
 งานด้านสาธารณสุข อสม. ให้บริการด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง เช่น มีการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก การแจกทรายอะเบท และการฉีด
พ่นยุงลายในหมู่บ้านที่มีประชาชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เสียงตาม
สายจากผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน จากการประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม อสม. โดยการลงพ้ืนที่ หรือการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลต่างๆ เช่น เพจเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง         
ตะไก้ นอกจากนี้ อสม. ประจ าหมู่บ้าน ได้มีการลงพ้ืนที่แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
ให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้ให้การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พักคอย
และกักกันโรค ที่หมู่ 5 บ้านหนองแวง 
 และมีความคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือ อบต. มีการพัฒนาที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงและก่อสร้างถนนพัฒนาได้ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น แต่ต้องการให้ส ารวจปรับปรุง และ
เร่งด าเนินการให้มีความต่อเนื่องของถนนคอนกรีตตลอดเส้นทาง การแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะมีความ
รวดเร็ว หอกระจายข่าวชัดเจนดี มีบางหมู่บ้าน/บางจุดของหมู่บ้าน เสียงไม่ชัดเจน มีเสียงสะท้อน 
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หรือมีประชาชนบางกลุ่มที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน จะเข้าไปแจ้งข่าวสารให้กับ
ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ด้านการจัดการขยะ ต้องการให้ อบต. มีการ
จัดการขยะโดยท าการจัดหาถังขยะมาไว้ในชุมชนและจัดเก็บขยะ ซึ่งหากมีการคิดอัตราค่าธรรมเนียม
ในการจัดเก็บประชาชนในพื้นท่ีก็ยินดีจ่าย หากยังไม่สามารถด าเนินการได้ก็ควรจัดการเรื่องสถานที่ใน
การทิ้งขยะส าหรับประชาชนทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันมีการทิ้งขยะในบริเวณที่ก าหนด แต่ขาด
มาตรการการด าเนินการที่ชัดเจน ท าให้ประชาชนบางกลุ่มไม่มีวินัยหรือความรับผิดชอบในการทิ้งขยะ 
และส่วนใหญ่ประชาชนมีการก าจัดขยะโดยการเผากลางแจ้งในบริเวณบ้านของตนเอง ทั้งนี้หมู่บ้านมี
กิจกรรมรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ โดยการน าขยะที่สามารถใช้ซ้ าหรือขยะเป็นพิษไปแลกไข่ เพ่ือ
ความสะอาดของชุมชน น้ าประปา ประชาชนในหมู่บ้านจะใช้เป็นระบบน้ าประปาผิวดิน หรือน้ า
บาดาลขึ้นอยู่กับพื้นท่ีหรือทรัพยากรน้ าในดิน ส่วนการใช้ระบบน้ าประปาผิวดิน อยากให้มีการขุดลอก
บ่อน้ า/ล าคลอง เพ่ือเก็บกักน้ าให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างทั่วถึง ไม่ขาดแคลนน้ าอุปโภค
ในวิกฤตภัยแล้ง 
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บทท่ี 5 

สรปุผลการศกึษา 
 

 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้สามารถสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีล าดับเนื้อหา ดังนี้ 
 
 5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ของประชาชน 
 5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองตะไก ้
 5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก ้
 5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 5.1.1 เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วน
ใหญ่ร้อยละ 65.50 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 34.50  
 

 5.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า       
ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.50 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
29.75 และมีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.50 ตามล าดับ 
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 5.1.3  ระดับการศึกษา 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 65.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 20.50 และร้อยละ 11.50 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามล าดับ 
  

 5.1.4  อาชีพ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า        
ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็น  
ร้อยละ 32.50 และร้อยละ 16.45 ประกอบอาชีพค้าขาย ตามล าดับ 
 
 5.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า        
ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.25 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001-8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001-
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.50 และร้อยละ 17.75 มีรายได้อยู่ระหว่าง 4 ,001-6,000 บาท 
ตามล าดับ 
  
5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 
  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 30.00 มาติดต่องานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี รองลงมาติดต่อขอรับบริการงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คิดเป็นร้อยละ 19.50 และร้อยละ 19.00 มาติดต่องานด้านการศึกษา 
ตามล าดับ  
 

5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 
  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วน
ใหญ่ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2564 รองลงมาเคยติดต่อขอรับบริการในเดือนกรกฎาคม 2564 และเดือนมิถุนายน 2564 ตามล าดับ 
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5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ของ
ประชาชน 

 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้จากเพ่ือนบ้าน/การประชุม รองลงมา
รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว โดยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน การติดประกาศ
ต่างๆ เอกสารสิ่งพิมพ์ และแอปพลิเคชันไลน์ของหมู่บ้าน ตามล าดับ 
 

5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 

 5.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.86 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
 
 

 5.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 
   5.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 
รองลงมา คือ เรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมต่อ
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และการให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มี
ความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ตามล าดับ 
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   5.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
  จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ“มากที่สุด”โดยเรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.86 รองลงมา คือ มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น อินเทอร์เน็ต การให้บริการ
ทางโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และมีการบริการนอกเวลาท าการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 
ตามล าดับ 
 

   5.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ“มากที่สุด” เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.93 
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และเจ้าหน้าที่
พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 ตามล าดับ 
 
   5.5.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.89 รองลงมา คือ เรื่องสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.87 และเรื่องสถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 ตามล าดับ 
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 5.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบลหนองตะไก้ จ าแนกตามภาระงาน 

 
   5.5.3.1 งานด้านบริการกฎหมาย 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านบริการ
กฎหมาย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  โดยรวมอยู่          
ในระดับ“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา 
คือ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 ตามล าดับ 
   5.5.3.2 งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านโยธา (การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
โดยรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.85 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ตามล าดับ 
 
   5.5.3.3 งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านเทศกิจหรือ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.84 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และและด้านช่องทาง
การให้บริการ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ตามล าดับ 
 
   5.5.3.4 งานด้านสาธารณสุข 
 ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านสาธารณสุข 
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
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“มากท่ีสุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
 

5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 
 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองตะไก้ในครั้งนี้ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และ
ความพึงพอใจในการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านบริการกฎหมาย งานด้านโยธา (การขออนุญาต
ปลูกสิ่งปลูกสร้าง) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านสาธารณสุข ซึ่งผลการ
ประเมินสามารถน าเสนอได้ ดังนี้ 
 
 5.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ในภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.98 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ
ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.15 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ใน
ระดับร้อยละ96.78 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 
97.47 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.52 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้มีการพัฒนาการ
ให้บริการเพ่ิมข้ึน โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมจาก
ร้อยละ 96.60 เป็นร้อยละ 96.98 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการระดับ
ความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.15 ด้านช่องทางการให้บริการระดับความ       
พึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 96.78 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิม
จากร้อยละ 97.00 เป็นร้อยละ 97.47 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจาก
ร้อยละ 96.20 เป็นร้อยละ 96.52  

 
 



 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

วิทยาลยันครราชสีมา 

56 

 

 5.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกตามงาน 
 
   5.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านบริการกฎหมาย 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านบริการกฎหมาย ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยรวมอยู่ในระดับร้อย
ละ 96.99 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.11 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
พอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.24 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.66 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.97 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง)   
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.41 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.49 ได้คะแนนอยู่
ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.95 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.19 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   5.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทา     
สาธารณภัย 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.54 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.58 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.47 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.84 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.26 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสาธารณสุข 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
96.95 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึง
พอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้าน
ช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่               
ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับร้อยละ 96.53 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 96.72 
โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ     
พึงพอใจต่องานด้านบริการกฎหมาย อยู่ในระดับร้อยละ 96.99 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงาน
ด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) อยู่ในระดับร้อยละ 96.41 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจ
งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับร้อยละ 96.54 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
และพอใจงานด้านสาธารณสุข อยู่ในระดับร้อยละ 96.95 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
  ประชาชนที่มารับบริการ มีความคิดเห็นต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ตะไก้ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก เมื่อถึงก าหนดเวลาใน
การช าระภาษีประจ าปี จะมีการแจ้งล่วงหน้าและเมื่อมีการประชาคมก็แจ้งข่าวสารอีกครั้ง ด้านช่องทาง
การให้บริการ มีการให้บริการประชาชนนอกพ้ืนที่ เช่น ศาลา SML ศาลาประจ าหมู่บ้าน หรือ สื่อ
อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ เฟสบุ๊ค หรือแอปพลิเคชันไลน์ 
เป็นต้น ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้น มีความเป็นกันเอง 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อบต. มีสถานที่
ให้บริการสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีที่ให้นั่งพัก น้ าดื่ม และมีจุดจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  

งานด้านการบริการกฎหมาย ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการงานด้านการบริการกฎหมาย 
เจ้าหน้าที่/นิติกร ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี พูดจาสุขภาพเป็นกันเอง จากการ
ส ารวจประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่า อบต. มีการบริการกฎหมาย เห็นด้วยกับการมีการบริการด้านนี้
เพ่ือให้ประชาชนได้ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย 

งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการงานด้านโยธา 
(การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) เจ้าหน้าที่ให้บริการ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาได้ดี พูดจาสุขภาพเป็น
กันเอง และมีค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างไม่แพง 

งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริการส่วนต าบลหนองตะไก้ มีการ
ช่วยเหลือด้านน้ าเพ่ือการอุปโภคประชาชนชื่นชม ในการให้บริการของ อบต. เป็นอย่างมาก บาง
หมู่บ้าน อบต. ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ท าการขุดเจาะน้ าบาดาลและให้หมู่บ้านก าหนดแบ่งเวลา
การเปิดจ่ายน้ าให้แต่ละคุ้ม เพ่ือให้ได้น้ าอย่างทั่วถึง เมื่อเกิดไฟป่าตามธรรมชาติ หรือเกิดไฟไหม้
บริเวณข้างทางอันเกิดจากการเผาตอซัง ฟางข้าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดับเพลิงได้
ทันเวลา   

งานด้านสาธารณสุข อสม. ให้บริการด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง เช่น มีการ
ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก การแจกทรายอะเบท และการฉีด
พ่นยุงลายในหมู่บ้านที่มีประชาชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เสียงตาม
สายจากผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน จากการประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม อสม. โดยการลงพ้ืนที่ หรือการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลต่างๆ เช่น เพจเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง         
ตะไก้ นอกจากนี้ อสม. ประจ าหมู่บ้าน ได้มีการลงพ้ืนที่แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 
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คณะท างาน 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2564 

กันยายน 2564 

ให้แก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ได้ให้การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พักคอย
และกักกันโรค ที่หมู่ 5 บ้านหนองแวง 
  และมีความคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติม คือ  อบต. มีการพัฒนาที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงและก่อสร้างถนนพัฒนาได้ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้น แต่ต้องการให้ส ารวจปรับปรุง และ
เร่งด าเนินการให้มีความต่อเนื่องของถนนคอนกรีตตลอดเส้นทาง การแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะมีความ
รวดเร็ว หอกระจายข่าวชัดเจนดี มีบางหมู่บ้าน/บางจุดของหมู่บ้าน เสียงไม่ชัดเจน มีเสียงสะท้อน 
หรือมีประชาชนบางกลุ่มที่อยู่ห่างไกลจากชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน จะเข้าไปแจ้งข่าวสารให้กับ
ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ด้านการจัดการขยะ ต้องการให้ อบต. มีการ
จัดการขยะโดยท าการจัดหาถังขยะมาไว้ในชุมชนและจัดเก็บขยะ ซึ่งหากมีการคิดอัตราค่าธรรมเนียม
ในการจัดเก็บประชาชนในพื้นท่ีก็ยินดีจ่าย หากยังไม่สามารถด าเนินการได้ก็ควรจัดการเรื่องสถานที่ใน
การทิ้งขยะส าหรับประชาชนทั่วไป เนื่องจากปัจจุบันมีการทิ้งขยะในบริเวณที่ก าหนด แต่ขาด
มาตรการการด าเนินการที่ชัดเจน ท าให้ประชาชนบางกลุ่มไม่มีวินัยหรือความรับผิดชอบในการทิ้งขยะ 
และส่วนใหญ่ประชาชนมีการก าจัดขยะโดยการเผากลางแจ้งในบริเวณบ้านของตนเอง ทั้งนี้หมู่บ้านมี
กิจกรรมรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ โดยการน าขยะที่สามารถใช้ซ้ าหรือขยะเป็นพิษไปแลกไข่ เพ่ือ
ความสะอาดของชุมชน น้ าประปา ประชาชนในหมู่บ้านจะใช้เป็นระบบน้ าประปาผิวดิน หรือน้ า
บาดาลขึ้นอยู่กับพื้นท่ีหรือทรัพยากรน้ าในดิน ส่วนการใช้ระบบน้ าประปาผิวดิน อยากให้มีการขุดลอก
บ่อน้ า/ล าคลอง เพ่ือเก็บกักน้ าให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างทั่วถึง ไม่ขาดแคลนน้ าอุปโภค
ในวิกฤตภัยแล้ง 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองตะไก้ 
 
 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
อบต.หนองตะไก้เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ และก าหนดนโยบายการให้บริการแก่
ประชาชน คณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 
 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองตะไก ้
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจดุที่ควรปรบัปรุง 
 
 
 การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีความส าคัญต่อความถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของอบต.หนองตะไก้เป็นอย่างยิ่ง ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
คณะผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน (  ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ 
 (   )  1.  ชาย    (   )  2.  หญิง 
2. อาย…ุ………ปี 
3. ระดับการศึกษา 
 (   )  1.  ประถมศึกษา   (   )  2.  ม. ต้น  (   )  3.  ม. ปลายหรือเทียบเท่า 
 (   )  4.  อนุปริญญาหรือเทียบเทา่  (   )  5.  ปริญญาตร ี (   )  6.  สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อาชีพ 
 (   )  1.  รับราชการ/พนักงานของรัฐ (   )  2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   )  3.  พนักงานบริษัทเอกชน 
 (   )  4.  เกษตรกรรม   (   )  5.  ค้าขาย.................................................... 
 (   )  6.  รับจ้างท่ัวไป   (   )  7.  กิจการส่วนตัว .......................................... 
 (   )  8.  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………… 
5. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ) 
 (   )  1.  น้อยกว่า 2,000 บาท (   )  2.  2,000 - 4,000 บาท         (   )  3.  4,001 - 6,000 บาท 
 (   )  4.  6,001 - 8,000 บาท (   )  5.  8,001 - 10,000 บาท       (   )  6.  มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป 
6. ท่านมาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องใด(ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  1.  งานด้านการจดัเก็บรายได้หรือภาษ ี (   )  2.  งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) 
 (   )  3.  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (   )  4.  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการทางสังคม 
 (   )  5.  งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภยั    (   )  6.  งานด้านการศึกษา 
 (   )  7.  งานด้านสาธารณสุข (   )  8.  งานส่งเสรมิการเกษตร 
 (   )  9.  งานด้านบริการกฎหมาย (   )  10.  งานอ่ืนๆ  ........................................ 
 
7.   ท่านมาใช้บริการเกีย่วกับงานตามข้อ 6. ในช่วงเดือน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) 1.   ตุลาคม 2563 (   ) 2.   พฤศจิกายน 2563 (   ) 3.   ธันวาคม 2563 
 (   ) 4.   มกราคม 2564 (   ) 5.   กุมภาพันธ ์ 2564 (   ) 6.   มีนาคม 2564 
 (   ) 7.   เมษายน 2564 (   ) 8.   พฤษภาคม 2564 (   ) 9.   มิถุนายน 2564 
 (   ) 10. กรกฎาคม 2564 (   ) 11.  สิงหาคม  2564 (   ) 12. กันยายน 2564 
8. ท่านรับทราบข้อมลูข่าวสารต่างๆของอบต. จากข้อใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  1.  เอกสารสิ่งพิมพ์   (   )  2.  แผ่นพับ 
 (   )  3.  จดหมายข่าว   (   )  4.  สื่อสิ่งพิมพ์ 
 (   )  5.  เว็บไซต์   (   )  6. การท าสื่อสิ่งเผยแพร่  
 (   )  7.  ติดประกาศต่างๆ   (   )  8. เสียงตามสาย 
 (   )  9.  เพื่อนบ้านประชุม  (   )  10. อื่นๆ............................................... 



 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตะไก ้

วิทยาลยันครราชสีมา 

67 

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในระดบัความพึงพอใจท่ีตรงกบัความรูส้ึกของท่านมากที่สุด  
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ      
1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน      
2. การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง      
3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม      
4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก      
5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมีความ

เหมาะสมต่อการให้บริการ 
     

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บรกิาร เช่น  อินเทอร์เน็ต การให้บรกิารทาง

โทรศัพท ์
     

2. มีการให้บริการนอกสถานท่ี      
3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ      
4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย      
5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ      
2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ ยิม้แย้มแจม่ใส มีความเป็นกันเอง      
3. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน      
4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปญัหาที่เกดิขึ้นได้เป็นอย่างด ี      
5. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามไดด้ ี      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ      

2. สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย      
3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสมัพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
4. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่น่ังพัก น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ และห้องน้ า  

มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
     

5. สถานท่ีจอดรถมคีวามสะดวกและเพียงพอ      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจดุเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง 
 3.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.3 ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.5 ข้อเสนอแนะ ความคดิเห็น อื่นๆ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้ใช้บริการ 
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อ าเภอสูงเนิน  จังหวดันครราชสีมา 
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