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องคการบริหารสวนตําบลสีดา   อําเภอสดีา   จังหวัดนครราชสีมา หนา ข 

 

 คําแถลงคําแถลง  
  

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสีดา  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา ไดเห็นชอบใหวิทยาลัย

นครราชสีมา  ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลสีดา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  นั้น 

 การดําเนินโครงการสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดี จากผูมีพระคุณ

หลายฝาย  คณะทํางานขอกราบขอบพระคุณ  นายกองคการบริหารสวนตําบลสีดา  สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลสีดา  หัวหนาสวนงานตางๆ และเจาหนาท่ีพนักงานทุกสวนงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมาทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษาใหขอเสนอแนะแนวทางในการดําเนิน

โครงการใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  ตลอดจนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษา และ

ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินโครงการใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  

 ทายนี้คณะทํางานขอขอบคุณผูมีสวนรวมในโครงการนี้ทุกทาน ท่ีไดใหขอมูลและความคิดเห็น

รวมถึงใหความชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

            วิทยาลัยนครราชสีมา 

              กันยายน  2564 
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บทสรุปผูบรหิารบทสรุปผูบรหิาร  
  

 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการปกครอง

สวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจ

ความพึงพอใจและจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ  พรอมท้ังการสํารวจปญหาและอุปสรรค  ตลอดจน

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนมาใชประโยชน ในการพัฒนางานท่ีมีตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

  จากจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสีดา 

อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  จํานวน 3,360 คน  ใชกลุมตัวอยางเพ่ือศึกษา จํานวน 357 คน ซ่ึงได

จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro  Yamane  การสุมตัวอยางใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบกลุม (Stratified Random Sapling   โดยแบงประชากรออกเปนพ้ืนท่ีตางๆ  ในแตละ

หมูบานสุมตัวอยางประชาชนอยางเปนสัดสวน (Proportional  Random Sampling  ของประชากร

ในแตละหมูบาน  สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา (Rating 

Scales 5  ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาร อยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 357 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

รอยละ  68.91 เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41- 50 ป คิดเปนรอยละ 31.37  สวนใหญสําเร็จการศึกษา

ในระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 25.21 และรอยละ 26.61 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีรายได

โดยเฉลี่ยสวนใหญอยูระหวาง 6,001– 8,000 บาท/เดือน  คิดเปนรอยละ 34.17  สวนใหญรอยละ 

35.01 มาติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลสีดา 1-2 ครั้งใน 1 รอบป โดยสวนใหญ 

รอยละ 24.66 มาติดตอขอรับบริการกองคลัง  รองลงมาไดเขามาติดตอขอรับบริการสํานักปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล คิดเปนรอยละ 21.10 มาติดตอขอรับบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คิดเปน

รอยละ 20.55 มาติดตอขอรับบริการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  คิดเปนรอยละ 20.00 และ

รอยละ 11.51 มาติดตอขอรับบริการกองชาง โดยชองทางการรับขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวน
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ตําบลสีดา  สวนใหญรับทราบขอมูลขาวสารจากการบอกเลาจากผูนําชุมชน รองลงมารับทราบขอมูล

ขาวสารจากการติดประกาศตาง ๆ และเสียงตามสาย ตามลําดับ    

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการงานท่ีไดดําเนินการและไดรับ 

การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัด

นครราชสีมา  พบวา สวนใหญรอยละ 23.29 มาติดตอขอรับบริการงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

รองลงมาเขามาติดตอขอรับบริการงานบริหารงานท่ัวไป คิดเปนรอยละ 20.00 มาติดตอขอรับบริการ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได คิดเปนรอยละ 19.18 มาติดตอขอรับบริการงานกอสราง  คิดเปนรอยละ 

18.08 และมาติดตอขอรับบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  คิดเปนรอยละ 17.26    ตามลําดับ 

 การสํารวจความพึงพอใจพบวา ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.82 โดยระดับความ

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.28  โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมี

คาเฉลี่ยสูงสุด  ( X = 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 9 6.39 รองลงมาคือดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ ( X = 4.82  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 9 6 .33 ดานชองทาง 

การใหบริการ ( X = 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 9 6.31  ดานคุณภาพการใหบริการ   

( X = 4.81  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 9 6.17 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ( X = 4.81  

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.15 ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจําแนกตามหนวยงานภายในองคการบริหารสวน

ตําบลสีดา  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  พบวา  

 1  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ประชากร 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”  ( X = 4.82  

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.30  โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 2  กองคลัง  ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” ( X = 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

96.23 โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 3  กองชาง ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” ( X = 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

96.19 โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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 4  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ประชากร 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” ( X = 4.82 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.32 โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 5  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ประชากร 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”  ( X = 4.82 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.32 โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 

 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลสีดา  จําแนกตามภาระงานหลัก 

 1 การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุขของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวม

อยูในระดับ“มากท่ีสุด” ( X =4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 9 6.32 โดยไดคะแนนเทียบ

เกณฑมาตรฐานอยูในระดับ10 

 2 การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลสีดา 

ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ“มากท่ีสุด” 

( X =4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 9 6.28 โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ

10 

 3 การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร 

สวนตําบลสีดา ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดับ

“มากท่ีสุด”  ( X = 4.81 ระ ดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.19  โดยไดคะแนนเทียบเกณฑ

มาตรฐานอยูในระดับ 10 

 4 การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริหารงานท่ัวไปขององคการบริหารสวน

ตําบลสีดา ประชากรกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดับ 

“มากท่ีสุด” ( X = 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.34 โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐาน

อยูในระดับ 10 

 5  การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายไดขององคการ

บริหารสวนตําบลสีดา ประชากรกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการภาพรวมอยูใน

ระดับ“มากท่ีสุด” ( X = 4.82  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 9 6.29  โดยไดคะแนนเทียบเกณฑ

มาตรฐานอยูในระดับ 10 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลสีดา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการใหบริการโดยภาพรวมของระดับความพึงพอใจ 

คิดเปนรอยละ 96.28 

 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา โดยคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจ

คิดเปนรอยละ 96.39 รองลงมาคือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ประชาชนผูรับบริการ 

มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.33 ดานชองทางการใหบริการ  ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ

คิดเปนรอยละ 96.31 ดานคุณภาพการใหบริการ ประชาชนผูรับบริการ มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

96.17  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.15    

 ผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 มิติ ดานคุณภาพการใหบริการ  

จําแนกตามกรอบภาระงานท่ีประเมิน  ประกอบดวย งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  งานกอสราง  

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งานบริหารงานท่ัวไป  และงานพัฒนาและจัดเก็บรายได  เม่ือคํานวณผลรวม

ตามสูตรผลการประเมินท้ัง 5 งาน มีคาเทากับ 481.43  คิดเปนรอยละ 96.29 โดยเทียบเกณฑ

มาตรฐานตามมิติท่ี 2 คะแนนท่ีได จะมีคาเทากับ 10 คะแนน 

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน พบวา องคการบริหารสวนตําบลสีดา  อําเภอสีดา  

จังหวัดนครราชสีมา  มีการใหบริการแกประชาชนแบบเชิงรุกเพ่ือใหประชาชนสะดวก งายตอการติดตอ

ขอรับบริการในดานตาง ๆ ท้ังนี้จากการสํารวจประชาชนกลุมตัวอยางแสดงใหเห็นวา ประชาชนมีความ

พึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา อยูใน

ระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 96.28  

 นอกจากนี้ประชาชนกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสีดา  ไดเสนอแนะ

เพ่ิมเติมดังนี้ 

  1. น้ําประปาไมเพียงพอตอปริมาณการใช และอยากใหมีการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

เพ่ือบรรเทาปญหาในการทําเกษตรกรรม 

  2. ถนนคอนกรีตยังไมครอบคลุมท่ัวหมูบานควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสรางถนน

คอนกรีตใหครอบคลุมทุกหมูบาน  

  3. ไฟสาธารณะบางจุดยังไมมี บางจุดคอนขางหางกัน  ทําใหความสองสวางไมเพียงพอ  

และอยากใหมีการขยายเขตเสาไฟใหครอบคลุมดานการเกษตรดวย 



 

 

 

 

สารบญัสารบญั  
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บทนําบทนํา  
  

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ 

ขององคการบริหารสวนตําบลสดีา  อําเภอสดีา  จังหวัดนครราชสมีา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

  การปกครองสวนทองถ่ิน (Local government) ถือเปนการบริหารราชการรูปแบบหนึ่งท่ีเปน

พ้ืนฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยท่ีมีความใกลชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนทองถ่ินท่ีมีสภาพปญหาสังคม วัฒนธรรม ความเปนอยู

และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีแตกตางกัน หากมีการหวังพ่ึงรัฐบาลกลางในฐานะท่ีตองดูแลประชาชน

โดยรวมท่ัวประเทศ ยอมไมสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาไดอยางท่ัวถึง และตรงตาม

ความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีความสําคัญอยางมากตอ 

การพัฒนา และเขาไปแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นไดอยางทันทวงที โดยใหสิทธิแกชุมชนในการตัดสินใจ

ดําเนินภารกิจตาง ๆ ของทองถ่ิน การใหความสําคัญตอการเรียนรูและฝกปฏิบัติการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมโดยทองถ่ิน ซ่ึงการปกครองทองถ่ินถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารราชการ

แผนดิน ซ่ึงเปนไปตามหลักการกระจายอํานาจและใหอิสระแกทองถ่ินในการปกครองตนเอง โดยรัฐ 

จะมอบหมายใหทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งหรือหลายทองถ่ิน เปนผูดําเนินการในการบริหารงานตามภารกิจ

ตาง ๆ เพ่ือแกไขและตอบสนองความตองการของผูรับบริการในทองถ่ินตลอดจนการพัฒนาทองถ่ินให

เจริญกาวหนา ทองถ่ินท่ีไดรับมอบหมายจะจัดตั้งข้ึนเปนองคกรโดยผลแหงกฎหมายและนโยบายของรัฐ 

มีฐานะเปนนิติบุคคลและรับผิดชอบในขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการ

บริหารงบประมาณและการบริหารงานในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะเห็นไดวาการปกครองทองถ่ินเปนการกระจาย

อํานาจการปกครองจากสวนกลางใหแกทองถ่ินเพ่ือใหสามารถสนองตอบตอความตองการของ

ผูรับบริการในทองถ่ินไดอยางตรงเปาหมายและเพ่ือสงเสริมใหผูรับบริการในทองถ่ินไดเรียนรูและดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปกครองทองถ่ินดวยตนเอง การบริหารราชการสวนทองถ่ินเปนรูปแบบ

การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) 

คือรัฐบาลกลางไดกระจายอํานาจทางการปกครองและการบริหารใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1 
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รูปแบบตาง ๆ เพ่ือดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนภายใตขอบเขตของกฎหมาย  

(ธันยวัฒน รัตนสัค. 2555, หนา 193) การปกครองสวนทองถ่ิน หรือการปกครองทองถ่ิน เปนรูปแบบ

การปกครองท่ีจําเปนและมีความสําคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่ง

ชุมชนท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซ่ึงกลาวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็น

ไดวารัฐบาลซ่ึงเปนกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น ยอมมีภาระหนาท่ีอยางมากมายในการ

บริหารประเทศใหประชาชนไดรับความสุข ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต (Well Being) อีกท้ัง

ความม่ันคงแหงชาติท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (National Security) แต ยอมเปนไปไมได

ท่ีรัฐบาลจะดูแลและจัดบริการใหกับประชาชนไดท่ัวถึงทุกชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปญหา

เก่ียวกับความลาชาในการดําเนินงาน การท่ีอาจจะไมสนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได 

และรวมท้ังขอจํากัดเก่ียวกับงบประมาณ (Budget) และตัวบุคคลหรือ เจาหนาท่ีดําเนินงานใหท่ัวถึงได 

เม่ือเปนดังนี้ การลดภาระของรัฐบาลโดยการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองเพ่ือ

การสนองตอบตอความตองการของชุมชน จะไดเกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงค

ของชมุชนนั้น ๆ จึงเปนผลใหการปกครองทองถ่ินมีบทบาทและความสําคัญเกิดข้ึน 

   “การใหบริการประชาชน” ของภาครัฐมิไดเกิดข้ึนในประเทศไทยประเทศเดียว ทุกประเทศท่ี

พัฒนาแลว หรือกําลังพัฒนา มีความพยายามท่ีจะปฏิรูปการบริการประชาชนใหดี และมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนและท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ความพึงพอใจของประชาชนและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปาหมายของการ

บริการประชาชนนั้นเปนสิ่งท่ีวัดยาก เพราะเปนความรูสึกของประชาชนวามีความพึงพอใจมากนอย

เพียงใด ซ่ึงในสังคมมีกลุมบุคคลหลายกลุม หลายระดับ ทําใหมาตรการในการตรวจสอบและประเมิน

ดําเนินการไดยาก ซ่ึงแตกตางกับภาคเอกชนท่ีสามารถดําเนินการประเมินได ดวยการเปรียบเทียบผล

ขาดทุนและกําไรของแตละปวาเพ่ิมหรือลด ท้ังนี้มาตรการวัดผลกําไรขาดทุน เปนเรื่องของตัวเลขท่ี

สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดจากการดําเนินการตลอด ท้ังปของบริษัท ซ่ึงแตกตางจาก

ภาครัฐ แตความพยายามของภาครัฐในชวงระยะเวลาเกือบ 20 ป ท่ีผานมาท้ัง ในประเทศและ

ตางประเทศก็ตางพยายามกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ ท่ีจะพัฒนาคุณภาพในการบริการ

สาธารณะใหดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง “ความพึงพอใจ” ตอข้ันตอนการใหบริการดวย ความสะดวก 

รวดเร็ว ทัศนคติและจิตบริการของเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีตอประชาชนใหเปรียบเสมือนเปน “ลูกคา” ตาม

แนวคิดของภาคเอกชนและสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานตางๆ ท่ีรัฐควรจัดหาเพ่ือใหบริการ

ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึงแตความพึงพอใจอยางเดียวไมเพียงพอ จะตองคํานึงถึง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐดวย  ท้ังนี้การเพ่ิมประสิทธิภาพของ

การบริหารงานภาครัฐ เพ่ือกระจายความเจริญไปสูชุมชนทองถ่ิน เพ่ือการจัดบริการสาธารณะให

สอดคลองกับความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ิน  ตามภารกิจจัดบริการสาธารณะขององคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน อาทิ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดาน

ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนั้น เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับโอน

ภารกิจจัดบริการสาธารณะแลวถือวาเปนความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตอง

ดําเนินการจัดบริการสาธารณะใหเกิดประโยชนแกประชาชนในพ้ืนท่ีใหมากท่ีสุด  

  จังหวัดนครราชสีมาเปนชุมชนขนาดใหญชุมชนหนึ่งที่มีประชากรอาศัยอยูเปนจํานวนมาก         

มีความเจริญเติบโตในทุกๆ ดานการปกครองจากสวนกลางจึงไมสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี  ดังนั้นหนวยงานราชการสวนทองถ่ินจึงเขามา         

มีบทบาทสําคัญในการปกครองในระดับทองถ่ิน ซ่ึงราชการสวนทองถ่ินของจังหวัดนครราชสีมา

ประกอบดวย 3 รูปแบบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 

(อบต.) ซ่ึงมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินในดานตางๆ ไดแก 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต เชน  การสงเสริมอาชีพ การศึกษา  การสาธารณสุข ดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษา ความสะอาดเรียบรอย เชน การสงเสริมประชาธิปไตย การปองกันสาธารณภัย  การ

รักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  

ซ่ึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสวนราชการ คือ การพัฒนาการบริหารงาน โดยมุงผลสัมฤทธิ์  

การบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุงเนนการวัดผลการปฏิบัติงานท่ีผลผลิตและ

ผลลัพธท่ีมีประโยชนตอประชาชนและสังคมโดยรวม ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดสําหรับองคกรท้ังภาครัฐและ

เอกชน อยางไรก็ตาม การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีนั้น ตองปฏิบัติตามภารกิจ

ดังกลาวขางตนอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหการบริหารจัดการสําเร็จ  สามารถแกไขปญหา

และสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ตลอดจนประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  ท้ัง

ภาครัฐ  และเอกชนท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมมือกันพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนา ดังนั้น สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงกําหนดใหทุกสวนราชการมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยอยูภายใตกรอบการประเมิน 4 มิติ ไดแก (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548  

  มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร คือ สวนราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงค 

และเปาหมายตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและ 

ผูรับบริการ เชน ผลสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ ความสําเร็จใน 

การบรรลุเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ เปนตน 
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  มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ คือ สวนราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการใน

การใหบริการท่ีมีคุณภาพสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ เชน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

เปนตน 

  มิติท่ี 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คือ สวนราชการแสดงความสามารถในการ 

ปฏิบัติราชการ เชน การบริหารงบประมาณ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการการควบคุม 

ภายในและการตรวจสอบภายใน เปนตน 

  มิติท่ี 4 ดานการพัฒนาองคการ คือ สวนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมความ 

พรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ เชน การบริหารความรูในองคการ การจัดการสารสนเทศและ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง เปนตน 

  การดําเนินงานตามโครงการครั้งนี้จะดําเนินการเฉพาะมิติท่ี 2 คือ คุณภาพการใหบริการท่ีเก่ียวของ

กับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 5  ประเด็น ไดแก 

  1 ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  

  2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ  

  3 ความพึงพอใจด านเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

  4 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  

  5 ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ  

  นอกจากนี้เพ่ือใหการสํารวจสามารถสะทอนความตองการของประชาชนผูรับบริการในพ้ืนท่ี

ไดอยางชัดเจนและสอดคลองกับความเปนจริงมากท่ีสุด จึงทําการสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1.2 วัตถุประสงค   

 1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของสวนงานดานตาง ๆ ของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการ 

 1.2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพการใหบริการตามอํานาจหนาท่ีแกประชาชนของเจาหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการ 
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 1.2.3 เพ่ือจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามภาระงาน 

 1.2.4 เพ่ือสํารวจปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน

ท่ีมาใชประโยชนในการพัฒนางานท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา 

จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.3 ขอบเขตของการดําเนินงาน 

 การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลสีดา  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ ใชกลุมตัวอยาง

จากประชาชนผูรับบริการในองคการบริหารสวนตําบลสีดา  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 

357 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณจากประชาชนผูรับบริการในทองท่ีเขตรับผิดชอบในประเด็นหลัก คือ   

1 ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 2 ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ            

3 ความพึงพอใจด านเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4 ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ 5) ดาน

คุณภาพการใหบริการ โดยจําแนกตามหนวยการใหบริการ 

 

1.4 ขอจํากัดของการศึกษา 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร   

สวนตําบลสีดา  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ จะทําการ

สํารวจเฉพาะกลุมตัวอยางจากประชาชนท่ีเคยไดรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลสีดา      

อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยไดจากการสุมตัวอยาง  ซ่ึงผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะ

ภารกิจหลักขององคกรเทานั้น  ซ่ึงอาจจะไมครอบคลุมภารกิจอ่ืนๆ ท้ังหมดขององคการบริหารสวน

ตําบลสีดา  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมาไดท้ังหมด 
 

1.5 นิยามศพัทในการศึกษา 

  1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.  หมายถึง ราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้งจาก

ประชาชนในทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชนสุขของ

ชุมชนในทองถ่ินนั้น   
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สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาระงานหลักขององคกรปกครอง      

สวนทองถ่ิน 

สถานสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  2) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยมีฐานะเปนนิติบุคคลท้ังนี้ 

อบต. แตละแหงจะมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตตําบลท่ีไมอยูในเขตของเทศบาล หรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน ยกเวน องคการบริหารสวนจังหวัด 

  3) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรูของบุคคลตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย

ปรากฏออกมาในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย พอใจหรือไมพอใจ ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็

ตอเม่ือ สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได 

  4) ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท. หมายถึง ระดับความพึงพอใจตอการไดรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิ น (อปท.  ใน

ระหวางหรือหลังการใหบริการ  ซ่ึงเจาหนาท่ีสามารถตอบสนองหรือการบริการนั้นสามารถแกไขปญหา

และทําใหตนเองเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดีข้ึนกวาเดิม โดยจําแนกเปน 5 ดาน คือ ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

และดานคุณภาพการใหบริการ  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1.6 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ

คุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  ซ่ึงพิจารณาจากสวนของการใหบริการ 5 ดานท่ีสอดคลองกับความตองการ

และความพึงพอใจของผูรับบริการ จึงไดนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดังนี้  
 

 

        

         

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  5  ดาน   

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  

2.  ดานชองทางการใหบริการ 

3.  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

4.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

5.  ดานคุณภาพการใหบริการ 



 

 

 

 

แนวคิดและงานวิจัยแนวคิดและงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง  

บทที่ บทที่ 22  
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แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  

 

 ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
สีดา อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา คณะผู้ส ารวจได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
  2.1 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.2 ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
  2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 
  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ 
  2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนท้องถิ่น 
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของการปกครองตนเอง (Local Self Government) เป็นเรื่องที่

มีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจ  (Decentralization) โดยมี
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
 ความหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การปกครองท้องถิ่น คือ เครื่องจักรที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชน  เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นต่างๆ มีอ านาจหน้าที่ มีทรัพยากร มีกฎหมายเพียงพอที่จะสร้างบ้านสร้างเมืองของตนเองด้วย
ตนเองได้มากขึ้น (อเนก เหล่าธรรมทัศน์. 2543) นักวิชาการอีกท่านหนึ่ง (สมคิด เลิศไพฑูรย์. 2550) ได้
ให้นิยามการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า เป็นการให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองกันเองหรือกล่าว
อีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีพ้ืนฐานของหลักการ
กระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ที่หมายถึง การที่รัฐมอบอ านาจการปกครองให้องค์กร
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่องค์กรส่วนกลางจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 
  1) การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ 
จ านวนประชากรหรือขนาดของพื้นที่ เช่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยจัดได้คือ กรุงเทพมหานคร 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยาตามเหตุผลดังกล่าว 

22 
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  2) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความเหมาะสม กล่าวคือ อ านาจของหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอ านาจมากเกินไปไม่
มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ก็จะกลายสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสียต่อความมั่นคง
ของรัฐบาล  อ านาจของท้องถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะความเจริญและ
ความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาการ
กระจายอ านาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม 
  3) หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Segal Rights) ที่จะด าเนินการ
ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมาย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
   3.1) หน่วยการปกครองท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และเพ่ือใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่น
นั้นๆ เช่น เทศบัญญัต ิข้อบังคับ เป็นต้น  
   3.2) สิทธิที่ เป็นหลักในการด าเนินการบริหารท้องถิ่น  คือ อ านาจในการก าหนด
งบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ 
  4) มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค์กรที่จ าเป็นของท้องถิ่น 
จัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่นแบบ
เทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือในแบบมหานคร 
คือ กรุงเทพมหานครจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร สภากรุงเทพมหานครจะเป็นฝ่าย
นิติบัญญัติ เป็นต้น  
  5) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น จากแนวคิดที่ว่าประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ปัญหาและวิธีแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริง หน่วยการปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้อง
มีคนในท้องถิ่นมาบริหารงานเพ่ือให้สมเจตนารมณ์และความต้องการของชุมชนและอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจในระบบและ
กลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอีกด้วย 
 ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร (2554 : 7) ให้ค ายามว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการ
ปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การที่ท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น โดยคนในท้องถิ่นนั้น องค์การนี้
จัดตั้งและถูกรวบรวมโดยรัฐบาลแต่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายของตนเอง 
 เดเนียล วิท (Daniel Wit, 1967 อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. 2555 : 9) 
กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางให้อ านาจ หรือกระจายอ านาจไปให้
หน่วยการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมด 
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หรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่น ตามหลักการที่ว่า ถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนใน
ท้องถิ่นแล้ว รัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังนั้น 
การบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรของตนเอง  อันเกิดจากการกระจายอ านาจของ
รัฐบาลกลาง โดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงาน
ภายในท้องถิ่นในเขตอ านาจของตน  
 William V. Holloway (อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม. 2550 ) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น 
หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตามหลักที่ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเองมี
การบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นท่ีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชากร 
 Harris G. Montagu ( อ้างถึงในโกวิทย์ พวงงาม. 2550 ) นิยามว่า การปกครองท้องถิ่น 
หมายถึง การปกครองซึ่งหน่วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งโดยอิสระเพ่ือเลือกผู้ที่มีหน้าที่
บริหารการปกครองท้องถิ่น มีอ านาจอิสระพร้อมความรับผิดชอบซึ่งตนสามารถที่จะใช้ได้โดยปราศจาก
การควบคุมของหน่วยการบริหารราชการส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค แต่ทั้งนี้หน่วยการปกครองท้องถิ่น
ยังต้องอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศ ไม่ได้กลายเป็นรัฐอิสระใหม่แต่อย่างใด  
 การปกครองท้องถิ่นจะส าเร็จผลไม่ได้ หากไม่ได้รับการร่วมมือจากประชาชน การปลูกฝังให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง และสร้างให้เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการ
เรื่องของตนเอง จะท าให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถบริหารตนเองได้ จะเป็นผลดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประเทศชาติต่อไป 
 

 ทฤษฏีเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส าหรับแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยจะเน้นการจัด
โครงสร้างและรูปแบบของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น  เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองให้มากท่ีสุด  มีองค์กรที่จ าเป็นในการปกครองตนเอง  คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  
องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอ านาจตามกฎหมาย  นอกจากนั้นประชาชนอาจมีส่วนร่วมในรูปแบบอ่ืนๆ  
เช่น การเข้าฟังการประชุมสภาการติดตามดูแลการปฏิบัติของเทศบาล  การลงสมัครรับเลือกตั้งและ 
การแสดงความคิดเห็นต่างๆ เป็นต้น ดังนี้ 
 โกวิทย์ พวงงาม (2543 : 12 ) ได้สรุปความหมายของแนวคิดและหลักการส าคัญที่เกี่ยวกับ
การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปว่า  การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการจัดระเบียบการปกครองตาม
หลักการกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization) โดยรัฐหรือรัฐบาลกลางมอบอ านาจให้ประชาชน
ในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองและจัดตั้งบริการสาธารณะบางอย่างเพ่ือตอบสนองความต้องการ
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ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยอิสระตามสมควรภายในขอบเขตของกฎหมาย  การมอบอ านาจในท้องถิ่น
ท าให้เกิดสภาพการปกครองตนเองหรือการปกครองตนเองในท้องถิ่น  (Local  Self  Government)   
 สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2550 : 4 – 5) นิยามว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การให้คนใน
ท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในท้องถิ่น 
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีพ้ืนฐานจากหลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ที่หมายถึง 
การที่รัฐมอบอ านาจการปกครองให้องค์กรอ่ืน  ๆ ที่ไม่ใช่องค์กรส่วนกลางจัดท าบริการสาธารณะ
บางอย่างภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 
 จากค านิยามต่างๆ ข้างต้นสามารถสรุปหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง อาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญขนาดพ้ืนที่ หรือ
จ านวนประชากร ท าให้เกิดหน่วยการปกครองท้องถิ่นของไทยในหลายลักษณะ เช่น กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น 
  2.  หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) อ านาจของหน่วย
การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีขอบเขตพอสมควร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย
การปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างแท้จริงอ านาจท้องถิ่นนี้มีขอบเขตที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะความ
เจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นส าคัญ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการ
กระจายอ านาจให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับใดจึงจะเหมาะสม 
  3.  หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีสิทธิ์ตามกฎหมาย (Legal Rights) โดยแบ่ง
สิทธิ์ตรากฎหมายเป็น 2 ประเภท คือ 
   3.1)  หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีสิทธิ์ตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารตามหน้าที่และเพ่ือบังคับ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ 
   3.2)  สิทธิของหลักการด าเนินการบริหารส่วนท้องถิ่น คือ อ านาจในการก าหนด
งบประมาณ เพ่ือบริหารกิจกรรมตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 
  4.  มีองค์การที่จ าเป็นและปกครองตนเอง องค์กรที่จ าเป็นของท้องถิ่นแบบเทศบาล จะมี
คณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ หรือกรุงเทพมหานคร จะมีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นฝ่ายบริหารระบบและกลไกของประชาธิปไตย 
  5.  ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนใน
ท้องถิ่นจะรู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขของตนเอง  ดังนั้นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีคน
ในท้องถิ่นมาบริหารงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และความต้องการของชุมชน และอยู่ภายใต้การ
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ควบคุมของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจระบบ และ
กลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
  สรุปแนวคิดและหลักการที่ส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นคือ เป็นหน่วยการปกครอง
ซึ่งรัฐได้จัดตั้งขึ้น และมอบอ านาจให้ประชาชนด าเนินการปกครองตนเอง (Autonomy) โดยผู้มีอ านาจ
หน้าที่บริหารการปกครองท้องถิ่นจะต้องมาจากการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย มีความ
รับผิดชอบและอ านาจที่เป็นอิสระ โดยสมควรมีอ านาจหน้าที่การก าหนดนโยบาย  ตัดสินใจ และด าเนิน
กิจการภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลาง โดยมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ และจัดให้มีองค์กรที่
จ าเป็นในการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความส าเร็จสมความมุ่ง
หมาย เพื่อประโยชน์สูงสุด อันพึงจะมีแก่ท้องถิ่นนั้น   
 วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ชูวงศ์ ฉายะบุตร (2539 : 26) ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้  
 1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้องอาศัยเงิน
งบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่าง  ๆ อาจไม่
เพียงพอ ดังนั้น หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถมีรายได้         
มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้  จึงเป็นการ
แบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างมาก การแบ่งเบานี้ เป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน ตัวบุคคล 
ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ  
 2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากประเทศมี
ขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน  การรอรับการ
บริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นท่ีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้น จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้  
 3. เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขึ้น จึงจ าเป็นโดยใช้อ านาจการปกครอง
ท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารกิจการของ
ท้องถิ่น ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอันมาก และ
แม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้อย่างรอบคอบ  
 4. เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ ให้การศึ กษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้ามาท าหน้าที่    
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ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ตาม  การปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้    
มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองระบบประชาธิปไตยในระดับชาติได้เป็นอย่างดี 
 ความส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวความคิดในการปกครองท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐในอันที่
จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนโดยยึดหลักการกระจายอ านาจการปกครองและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองความส าคัญ
ของการปกครองท้องถิ่น จึงสามารถสรุปได้ดังนี ้ 
 1. การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง
ท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนทางการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองมี
ความเกี่ยวพันกับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหน
ต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัย อันจะน ามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาในระบบการปกครอง
ประชาธิปไตยในที่สุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร การเลือกตั้งจะเป็น
การฝึกให้ประชาชนใช้ดุลยพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของ
ท้องถิ่น นับได้ว่าเป็นผู้น าในท้องถิ่นจะได้ใช้ความรู้ความสามารถบริหารงานท้องถิ่นเกิดความคุ้นเคย         
มีความช านาญในการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง  ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดับชาติต่อไป  
 2. การปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเอง หัวใจของการ
ปกครองระบบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเอง มิใช่เป็นการปกครองอันเกิดจาก
ค าสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
นอกจากจะได้รับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน
แล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องฟังเสียงประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่าง ๆ เช่น เปิดโอกาสให้
ประชาชนออกเสียงประชามติให้ประชาชนมีอ านาจถอดถอน  ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดความส านึกใน
ความส าคัญของตนต่อท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคและช่วยแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน  
 นอกจากนี้ การปกครองตนเองในรูปของการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริงหรือการกระจาย
อ านาจไปในระดับต่ าสุด คือ รากหญ้า ซึ่งเป็นฐานเสริมส าคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยความล้มเหลวของระบบประชาธิปไตยมีหลายองค์ประกอบ               
แต่องค์ประกอบส าคัญยิ่งยวดอันหนึ่งคือการขาดรากฐานในท้องถิ่น  
 3. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการ
กระจายอ านาจ การปกครองท้องถิ่นมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล  เนื่องจาก
ความจ าเป็นบางประการ ดังนี้  
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  3.1 ภารกิจของรัฐบาลมีอยู่อย่างกว้างขวาง นับว่าจะขยายเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จาก
งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีตามความเจริญของบ้านเมือง  
  3.2 รัฐบาล มิอาจจะด าเนินการในการสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่าง
ทั่วถึงเพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกัน  การแก้ปัญหาหรือจัดบริการ
โครงการในท้องถิ่น โดยรูปแบบที่เหมือนกันย่อมไม่บังเกิดผลสูงสุด ในท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและเข้าใจ
ปัญหาได้ดีกว่าผู้ซึ่งไม่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในท้องถิ่นนั้นมากที่สุด  
  3.3 กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะถิ่นนั้น ไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอ่ืนและไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อประเทศโดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการดังกล่าวเอง  
 ดังนั้น หากไม่มีหน่วยการปกครองท้องถิ่นแล้วรัฐบาลจะต้องรับภาระด าเนินการทุกอย่างและ
ไม่แน่ว่าจะสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ถูกจุดหรือไม่ รวมทั้งจะต้องด าเนินเฉพาะท้องถิ่นนั้นไม่
เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอ่ืน หากได้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการเองแล้วภาระของรัฐบาลก็จะ
ผ่อนคลายไป รัฐบาลจะมีหน้าที่เพียงแต่ควบคุมดูแลเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น เพ่ือให้ท้องถิ่นมีมาตรฐานในการ
ด าเนินการยิ่งขึ้น  การแบ่งเบาภาระท าให้รัฐบาล มีเวลาที่จะด าเนินการในเรื่องที่ส าคัญหรือกิจการ              
ใหญ่ ๆ ระดับชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ความคับคั่งของภาระหน้าที่ต่าง ๆ              
ที่รวมอยู่ส่วนกลางจะลดน้อยลง ความคล่องตัวในการด าเนินงานของส่วนกลางจะมีมากข้ึน 
 4 . การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรประชากร ความ
ต้องการ และปัญหาย่อมแตกต่างกันออกไป ผู้ที่ให้บริหารหรือแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี   การ
บริหารงานจึงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ต้องเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติไปยังหน่วย
เหนือขึ้นไป ท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลงภายในท้องถิ่นนั่ นเอง ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและ
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็น  
 5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองการบริหารของประเทศในอนาคต 
ผู้น าการปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง การได้รับเลือกตั้งการสนับสนุนจาก
ประชาชนในท้องถิ่น ย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝึกฝนทักษะทางการ
บริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วย  
 6. การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองการ
ปกครองท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การด าเนินงานพัฒนาชนบทที่ผ่านมายังมีอุปสรรคส าคัญประการหนึ่ง คือ 
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การมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ซึ่งการพัฒนาชนบทให้สัมฤทธิ์ผลนั้นต้องมาจากการ
ริเริ่มช่วยตนเองของท้องถิ่นท าให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน โดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเอง ซึ่งต้องมาจากการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง มิเช่นนั้นแล้ว การพัฒนาชนบทจะเป็น
ลักษณะ “หยิบยื่นยัดใส่หรือกึ่งหยิบยื่นยัดใส่” เกิดความคาดหวังว่าทุกปีจะมี “ลาภลอย” แทนที่จะเป็น
ผลดีต่อท้องถิ่น กลับสร้างลักษณะการพัฒนาแบบพ่ึงพาไม่ยอมช่วยตนเองอันเป็นผลทางลบต่อการ
พัฒนาพ้ืนฐานระบบประชาธิปไตย ดังนั้น การกระจายอ านาจจึงจะท าให้เกิดลักษณะการพ่ึงตนเอง ซึ่ง
เป็นหลักส าคัญของการพัฒนาสังคมชนบทอย่างยิ่ง 
 กล่าวโดยสรุปความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นนั้น หากจะมองรวมเป็นจุดใหญ่ ๆ แล้ว
สามารถแบ่งออกได้เป็นสองด้าน คือ ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารกล่าวคือในด้านการเมือง
การปกครองนั้นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางตอบสนองแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ด้วยกลไกทางการบริหารต่าง ๆ และในแง่ของการบริหารงานบุคคล งบประมาณและ 
การจัดการ 
 องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย  องค์ประกอบ 8 ประการ คือ (โกวิทย์         
พวงงาม. 2550 : 22) 
 1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่า ประเทศใดก าหนดเรื่อง การปกครอง
ท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ  การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความเข้มแข็งกว่า 
การปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 
 2. พ้ืนที่และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพ้ืนที่และระดับ
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยที่มีทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติและ
ความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะก าหนดพ้ืนที่และระดับของหน่วย
การปกครองท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ส าหรับ
ขนาดพ้ืนที่จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การอนามัยโลก(WHO) และส านัก
กิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่สามารถ
ให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน แต่ก็ยังมีปัจจัย
อ่ืนๆ ที่ยังจะต้องพิจารณาด้วย เช่น ประสิทธิภาพในการบริหารรายได้และบุคลากร เป็นต้น 
 3. การกระจายอ านาจและหน้าที่การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 
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 4. องค์การนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ 
มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 
 5. การเลือกตั้งสมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น
นั้นๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ีอแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองของประชาชน โดย
เลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 
 6. อิสระในการปกครองท้องถิ่น สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายใน
ขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของ
หน่วยงานทางราชการ 
 7. งบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่
กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป 
 8. การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการก ากับดูแลจากรัฐเพ่ือ
ประโยชน์และความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระในการด าเนินงานของหน่วย
การปกครองท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้มิได้หมายความว่ามีอิสระเต็มที่ทีเดียว คงหมายถึงเฉพาะอิสระในการ
ด าเนินการเท่านั้น เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไป (ชูวงศ์ ฉายะบุตร. 2539 : 31) 
รัฐจึงต้องสงวนอ านาจในการควบคุมดูแลอยู่ 
 องค์ประกอบของการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้นนี้ได้สอดคล้องกับค ากล่าวของมอเรียว  
(Moreau) (ชาญชัย แสวงศักดิ์. 2542 : 10) กล่าวว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นมีองค์ประกอบส าคัญ          
5 ประการได้แก ่
 1. มีพ้ืนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 2. มีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชน 
 3. มีองค์กรเป็นของตนเอง 
 4. มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตนเอง 
 5. มีการก ากับดูแลจากรัฐ 
  การปกครองท้องถิ่นก าหนดบนพ้ืนฐานทฤษฎีการกระจายอ านาจและอุดมการณ์
ประชาธิปไตยซึ่งมุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและ
กิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ว่าจากลักษณะส าคัญของการปกครองท้องถิ่นที่
เน้นการมีอ านาจอิสระในการปกครองตนเองมีการเลือกตั้งมีองค์การหรือสถาบันที่จ าเป็นในการปกครอง
ตนเองและที่ส าคัญก็คือประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวาง
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นอกจากนี้ คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่น  โดยนายชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ตามค าสั่งที่ 262/2535 เมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2535 เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่นของไทยที่ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน ในทุกรูปแบบหาแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงโครงสร้างอ านาจหน้าที่การคลังและ
งบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกับหน่วย 
การปกครองท้องถิ่น โดยกล่าวถึง องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 1. เป็นองค์กรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และทบวงการเมือง 
 2. มีสภาและผู้บริหารระดับท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
 3. มีอิสระในการปกครองตนเอง 
 4. มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม 
 5. มีงบประมาณรายได้เป็นของตนเองอย่างเพียงพอ 
 6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 
 7. มีอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริหาร 
 8. มีอ านาจออกข้อบังคับเป็นกฎหมายของท้องถิ่นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายแม่บท 
 9. มีความสัมพันธ์กับส่วนกลางในฐานะเป็นหน่วยงานระดับรองของรัฐ 
 สรุปได้ว่า “การปกครองท้องถิ่น” กล่าวคือเพ่ือสนองต่อความต้องการส่วนรวมของประชาชน
โดยให้งานนั้นได้ด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของประชาชน  โดยเหตุที่ว่า
ประชาชนย่อมงานความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆได้ดีกว่าคนอ่ืนอิสระในการปกครอง สามารถใช้ดุลย
พินิจของตนเองในการปฏิบัติงานภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง 
 

2.2   ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   
  ประวัติความเป็นมา 

 ต าบลสีดา  เป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอสีดา  ซึ่งแยกการปกครองเป็นอ าเภอ  เมื่อวันที่  8  
กันยายน  พ.ศ. 2550  ประกอบไปด้วย  5  ต าบล   50  หมู่บ้าน  ต าบลสีดามีทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  
อยู่ในเขตเทศบาล  2  หมู่บ้าน   
  ข้อมูลทั่วไป 
       ท าเลที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  202 ( สีดา – 
ประทาย ) ตั้งอยู่เลขที่ 44 บ้านเก่า หมู่ที่ 4 ต าบลสีดา เป็น 1 ใน 5 ต าบลในเขตอ าเภอสีดา จังหวัด
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นครราชสีมา มีอาณาเขตพ้ืนที่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 5 ส่วน คือ เทศบาลต าบลสีดา ต าบลหนองตาด
ใหญ่ ต าบลโพนทอง ต าบลกระทุ่มราย และต าบลสามเมือง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จรด ต าบลหนองตาดใหญ่    อ าเภอสีดา    จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศใต้   จรด ต าบลโพนทอง           อ าเภอสีดา    จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก  จรด ต าบลกระทุ่มราย        อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก  จรด ต าบลสามเมือง           อ าเภอสีดา    จังหวัดนครราชสีมา 
  เนื้อที ่  
  ต าบลสีดา  มีเนื้อที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  16,772  ไร่ หรือประมาณ 
  27 ตารางกิโลเมตร เป็นต าบลค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 
 

 จ านวนเนื้อที่  องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  แยกเป็นรายหมู่บ้าน 
หมู่ที่ บ้าน เนื้อท่ี  ( ไร่ ) ตารางกิโลเมตร 

3 โนนเมือง 1,670 2.67 
4 เก่า 1,712 2.74 
5 หญ้าคา 1,654 2.65 
6 หนองแก 1,062 1.70 
7 ดอนดู่ 743 1.30 
8 หินแห่ 2,950 4.72 
9 ถนนหัก 2,435 3.90 
10 ดอนโก่ย 2,395 3.83 
11 หนองไข่เหี้ย 2,151 3.44 

รวม 16,772 26.95 
 

  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต าบลสีดา  มีลักษณะเป็นที่ราบสูง  โดยมีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 160 -170  
เมตร  โดยมีจุดสูงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต าบล  ในแนวเขตติดกับต าบลหนองตาดใหญ่ 
บริเวณบ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 บ้านหินแห่  หมู่ที ่8  และบริเวณต่ าสุดอยู่ที่บ้านหนองเรือ  หมู่ที่ 2 , บ้านเก่า  
หมู่ที่  4 ,บ้านหญ้าคา  หมู่ที่ 5  โดยมีความลาดเทจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่เป็น
หัวใจส าคัญในการด ารงชีวิตของประชาชนในต าบล  1  สาย  คือ ล าห้วยแยะ  ประชากรมีอาชีพ
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เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่   ซึ่งได้อาศัยล าห้วยแยะใช้ประโยชน์ในการอุปโภค – บริโภค  และ
เกษตรกรรม 

จ านวนหมู่บ้าน 
ต าบลสีดามีท้ังหมด 10  หมู่บ้าน      
1  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสีดาบางส่วนมี  1 หมู่บ้าน คือ บ้านสีดา 

หมู่ที่  1   
2  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสีดาเต็มทั้งหมู่บ้าน  ได้แก่   
  - หมู่ที่ 3  บ้านโนนเมือง  
  - หมู่ที่ 4   บ้านเก่า 
  - หมู่ที่ 5   บ้านหญ้าคา 
  - หมู่ที่ 6   บ้านหนองแก 
  - หมู่ที่ 7   บ้านดอนดู่ 
  - หมู่ที่ 8   บ้านหินแห่ 
  - หมู่ที่ 9   บ้านถนนหัก 
  - หมู่ที่ 10  บ้านดอนโก่ย 
  - หมู่ที่ 11  บ้านหนองไข่เหี้ย 
 

ท้องถิ่นอื่นในต าบลสีดา   
-  เทศบาลต าบล  1  แห่ง คือ  เทศบาลต าบลสีดา ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านสีดา และ

หมู่ที่ 2 บ้านหนองเรือ 
 

ประชากร 
-  จ านวนประชากรทั้งสิ้น  3,360  คน  แยกเป็นชาย 1,697  คน หญิง 1,663 คน   

จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น   920  ครัวเรือน 
ตารางแสดงจ านวนประชากร 

หมู่ที่ บ้าน จ านวน
ประชากรชาย 

จ านวน
ประชากรหญงิ 

รวม จ านวน 
ครัวเรือน 

0 สีดา 37 16 53 2 
1 สีดา 7 6 13 5 
3 โนนเมือง 93 94 187 56 
4 เก่า 105 140 245 87 
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หมู่ที่ บ้าน จ านวน
ประชากรชาย 

จ านวน
ประชากรหญงิ 

รวม จ านวน 
ครัวเรือน 

5 หญ้าคา 284 266 550 133 
6 หนองแก 113 93 206 47 
7 ดอนดู่ 124 111 235 56 
8 หินแห่ 239 243 482 137 
9 ถนนหัก 250 225 475 122 
10 ดอนโก่ย 308 313 621 190 
11 หนองไข่เห้ีย 137 156 293 85 

รวม 1,697 1,663 3,360   920 
 

สภาพเศรษฐกิจ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  ประชากรส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม (ท านา)  
เป็นอาชีพหลัก  รองลงมาคืออาชีพค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป  ตามล าดับ   
 รายได้เฉลี่ยของประชากร  แยกตามรายหมู่บ้านได้ดังนี้ 
 

หมู่ที่ บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (บาท) 
3 โนนเมือง 97,668 
4 เก่า 71,909 
5 หญ้าคา 69,551 
6 หนองแก 66,254 
7 ดอนดู่ 59,054 
8 หินแห่ 56,952 
9 ถนนหัก 51,545 
10 ดอนโก่ย 48,402 
11 หนองไข่เหี้ย 44,524 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชากรในพ้ืนที่ 61,117 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
 -  ปั๊มน้ ามัน  จ านวน  3 แห่ง 
 -  โรงสีขนาดเล็ก จ านวน  9 แห่ง 
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 -  ร้านค้า  จ านวน  35   แห่ง 
 -  ร้านค้าศูนย์สาธิต จ านวน  2 แห่ง 
 
สภาพทางสังคม 
การศึกษา 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง (สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 6) 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง (สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา) 
 -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จ านวน 9 แห่ง ( 9 หมู่บ้าน) 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 -  วัด / ส านักสงฆ์ จ านวน        8 แห่ง 
สาธารณสุข   
 -  สถานีอนามัยประจ าต าบล  จ านวน      1  แห่ง  และอัตราการมี / การใช้ส้วม  ร้อยละ  100
   
การบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม 
 -  สภาพถนนที่ใช้สัญจรไป – มาระหว่างหมู่บ้านและอ าเภอ มีลักษณะเป็นถนนลูกรังและถนนดิน
ที่ใช้ไดด้ีเป็นบางฤดูเท่านั้น พ้ืนผิวจราจรขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ เส้นทางที่สะดวก คือ เส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 202 (บัวใหญ่ – ประทาย) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 
การใช้ไฟฟ้า 
 -  ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 -  ล าน้ าห้วย   จ านวน  5  แห่ง 
 -  บึง , หนองและอ่ืน ๆ จ านวน  16 แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 -  ฝาย    9 แห่ง -  บ่อน้ าตื้น  - แห่ง 
 -  บ่อบาดาล   4 แห่ง - ประปาหมู่บ้าน 9 แห่ง 
 -  บ่อโยก           14 แห่ง -  สระน้ า  1 แห่ง 
 -  ท านบ/ผนังกั้นน้ า  - แห่ง -  อ่ืน ๆ  (ระบุ)  - แห่ง 
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ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 -  ทรัพยากรดิน 
   ดินมีลักษณะเป็นดินเค็ม  ที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกและการท าเกษตรทุกอย่างต้องรอน้ าฝน               
 -  ทรัพยากรน้ า 
  แหล่งน้ าในพ้ืนที่  คือ  ล าห้วยแยะ  ยาวประมาณ  6    กิโลเมตร  ซึ่งเป็นล าห้วยที่ไม่
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ตลอดปีได้ 
 -  ทรัพยากรป่าไม้ 
  ทรัพยากรป่าไม้เบาบางมาก มีทรัพยากรป่าไม้ในเขตพ้ืนที่สาธารณะจ านวน   1  แห่ง   
อยู่ในเขตบ้านหินแห่  หมู่ที่  8  มีเนื้อที่ประมาณ  98  ไร่  และกินเนื้อที่สาธารณะโคกท าเล  หมู่ที่  4  
ต าบลหนองตาดใหญ่ 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 
 การด าเนินชีวิตของคนเราในชีวิตประจ าวัน ล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งสิ้น เนื่องจากคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จ าเป็นต้องพ่ึงอาศัยคนในสังคมด้วย การที่คนเรากระท าสิ่งหนึ่ง
หรือปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจที่จะช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกเพียงเพ่ือจะท าให้บุคคลนั้น 
รู้สึกพึงพอใจเรียกได้ว่าเป็น “การบริการ” ในปัจจุบันแนวคิดการบริการมีการน ามาใช้อย่างกว้างขวางใน
วงการธุรกิจการค้าหรือแม้กระทั้ง หน่วยงานราชการต่างๆ ก็เห็นความส าคัญของการบริการ ซึ่งมีผู้ให้
ความหมายของการบริการ ไว้ดังนี้ 
 ความหมายของการบริการ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2542 : 34) ให้ความหมายว่า 
บริการ หมายถึง การรับใช้ อ านวยความสะดวกให้ช่วยเหลือเกื้อกูล ดังนั้น การบริการประชาชนจึง
หมายถึงการรับใช้ประชาชน อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน 
 เพ็ญศิริ โชติพันธ์ (2552 : 101) กล่าวว่า บริการ (Service) เป็นงานจัดท าขึ้นเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงานด้านการผลิตมีเป้าหมายที (ลูกค้าทางอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
บริการบ ารุงรักษา (Maintenance Service) เช่น บริการท าความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย  
การประกันอัคคีภัยต่างๆ บริการซ่อมแซม (Repair Service) เช่น การบริการซ่อมแซมเครื่องใช้เครื่องจักร
ต่างๆ และบริการให้ค าแนะน าแก่ธุรกิจ (Business Advisory Service) เช่น ส านักงานกฎหมาย บริษัท
โฆษณา บริษัทรับท าบัญชี 
 คอทเลอร์ (Kotler. 2000 : 428) กล่าวว่า บริการ (Service) เป็นการแสดง หรือสมรรถนะที่
หน่วยงานหนึ่งๆ สามารถเสนอให้กับอีกหน่วยงานหนึ่งอันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปลักษณ์อย่างเป็นแก่นสารและไม่
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มีผลลัพธ์ในสภาพความเป็นเจ้าของในสิ่งใดๆ  โดยที่การผลิตของมันอาจจะหรือไม่อาจจะผูกมัดกับ
ผลิตภัณฑ์กายภาพก็ได้ การบริการเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์หรือในสถานภาพของผู้บริโภคไป
ในทางใดทางหนึ่งการบริการต้องตอบสนองต่อเงื่อนไขอย่างไม่จ ากัดของผู้บริโภค 
 เลิฟล็อค (Lovelock. 2006 : 9) กล่าวว่า การบริการ (Service) คือ เป็นกิจกรรมในทางด้าน
เศรษฐกิจที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้ฝ่ายอ่ืน กล่าวคือ เป็นการจ้างคนมาท างานตามกาลเวลาที่ก าหนดชัดเจนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งอาจเป็นความต้องการของลูกค้าเองหรือความต้องการของสิ่งของ
หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ ของลูกค้าที่ผู้ซื้อเป็นคนรับผิดชอบกับสิ่งดังกล่าวที่เกิดขึ้นลูกค้าบริการคาดหวังว่าจะ
ได้รับคุณค่าจากการได้ใช้แรงงานทักษะที่ช านาญ สิ่งอ านวยความสะดวกเครือข่ายระบบและเครื่องมือ
ต่างๆ โดยปกติพวกเขาไม่สามารถเป็นเจ้าของกับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  ที่มองเห็นซึ่งใช้เพ่ือ
สนับสนุนในการบริการนั่นเอง 
 มิลเล็ท (Millet อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2547 : 18) กล่าวว่า 
เป้าหมายส าคัญของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมี
หลักและแนวทาง คือ การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มี
ฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุม
ของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชน จะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจก
บุคคลที่ใช้มาตรฐานในการให้บริการเดียวกันการให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมอง
ว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จะถือว่าไม่มี
ประสิทธิผลเลย ถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนการให้บริการอย่าง
เพียงพอ หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการ
อย่างเหมาะสม มิลเล็ท เห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจ านวน
การให้บริการไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ  การ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของ
สาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่า จะให้บริการ หรือ หยุดบริการเมื่อใด
ก็ได้ และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่
จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2547 : 3) ได้กล่าวถึง คุณภาพการให้บริการที่
ภาครัฐพึงให้แก่ประชาชน  โดยการให้บริการของภาครัฐที่รู้จักกันในค าว่า “บริการสาธารณะ” นั้น จะ
แตกต่างกันกับการให้บริการของภาคเอกชน เหตุผลส าคัญที่สุดคือ ภาครัฐมีเป้าหมายการให้บริการ
ประชาชนอยู่ที่ประชาชนได้รับบริการอย่างดีที่สุด สม่ าเสมอ และเสมอภาค โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะ
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ถือเป็นหน้าที่ของรัฐ แต่เป้าหมายการให้บริการของภาคเอกชนกลับมีเป้าหมายอยู่ที่ผลประโยชน์ที่องค์กร
ของตนต้องได้รับตอบแทนกลับมา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการมุ่งหาก าไรจากการให้บริการนั่นเอง  
 ดังนั้นจากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึงกิจกรรมที่บุคคลหนึ่งท าให้อีกบุคคล
หนึ่งซึ่งสิ่งที่ท าให้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ รับ โดยที่ 
ผู้บริการสามารถรับรู้ถึงการบริการที่ได้รับดังนั้น การให้บริการของภาครัฐจะต้องพิจารณาวัดที่ความรู้สึก 
พึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ เมื่อประชาชนได้รับการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน และเสมอภาค
แล้ว ประชาชนย่อมต้องมีความรู้สึกตอบสนองต่อการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจแสดง
ออกมาในรูปของการให้การสนับสนุนกิจการของรัฐ การให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติตามค าแนะน า  
 ลักษณะของการบริการ 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงลักษณะของการบริการไว้ดังนี้ 
 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2543 : 23) ได้อธิบายถึงลักษณะการบริการ มีดังนี ้
 1. สาระส าคัญของความไว้วางใจ (Trust) การบริการเป็นกิจกรรมหรือการกระท าที่ผู้บริการปฏิบัติ
ต่อผู้รับบริการ ขณะที่กระบวนการบริการที่เกิดขึ้น ผู้ซื้อหรือรับบริการไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ว่าจะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างไรจนกว่ากิจกรรมการบริการจะเกิดขึ้น การตัดสินใจซื้อบริการจึงจ าเป็นต้องขึ้นอยู่
กับความไว้วางใจ ซึ่งแตกต่างจากการซื้อสินค้าทั่วไปที่ผู้บริโภคสามารถหยิบจับตรวจดูสินค้าก่อนที่จะ
ตัดสินใจซื้อ การบริการท าได้เพียงการให้ค าอธิบายสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับประกันคุณภาพหรือการอ้างอิง
ประสบการณ์ท่ีผู้อื่นเคยใช้บริการมาก่อน 
 2. สิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangibility) การบริการเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และไม่อาจสัมผัสก่อนที่จะมี
การซื้อเกิดขึ้น กล่าวคือ ผู้ซื้อหรือลูกค้าไม่อาจรับรู้การบริการล่วงหน้าหรือก่อนที่จะตกลงใจซื้อเหมือนกับ
การซื้อสินค้าทั่วไป นอกจากนั้นการซื้อบริการก็เป็นการซื้อที่จับต้องไม่ได้เพียงแต่อาศัยความคิดเห็น        
เจตคติ และประสบการณ์เดิมที่ได้รับประกอบการตัดสินใจซื้อบริการนั้นๆโดยผู้ซื้ออาจก าหนดเกณฑ์
เกี่ยวกับคุณภาพ หรือประโยชน์ของการบริการที่ตนเองได้รับแล้วจึงตัดสินใจซื้อบริการที่ตรงกับความ
ต้องการดังกล่าว 

 3. ลักษณะที่แบ่งแยกออกจากกันไม่ได้ (Inseparability) การบริการมีลักษณะที่ไม่อาจแยกจากตัว
บุคคล หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการหรือขายบริการนั้นๆ ได้การผลิตและการบริโภค
การบริการจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับการขายบริการ  ซึ่งจะแตกต่างกับตัวสินค้าที่มีการ
ผลิตการขายสินค้าแล้ว จึงเกิดการบริโภคภายหลังเนื่องจากการบริการมีลักษณะที่แบ่งแยกไม่ได้ ท าให้มี
ข้อจ ากัดในเรื่องของปริมาณการขายและขอบเขตจากการด าเนินบริการซึ่งในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องมี
ผู้ให้บริการอยู่ตลอดเวลา ในลักษณะของการขายตรงจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ หรืออาจใช้ตัวแทนเป็นสื่อกลาง
ติดต่อระหว่างผู้ขายหรือผู้ให้บริการกับผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ 
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 4. ลักษณะที่แตกต่างไม่คงที่ (Heterogeneity) การบริการมีลักษณะที่ไม่คงที่และไม่สามารถ
ก าหนดมาตรฐานที่แน่นอนได้ เนื่องจากการบริการแต่ละแบบขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละคน  ซึ่งมีวิธีการ
เป็นลักษณะเฉพาะของตนเองถึงแม้จะเป็นการบริการอย่างเดียวกันจากผู้ให้บริการคนเดียวกันแต่ต่าง
วาระกัน คุณภาพของการบริการก็อาจแตกต่างกันได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการผู้รับบริการช่วงเวลาของการ
บริการและสภาพแวดล้อมขณะบริการที่แตกต่างกัน เนื่องจากการบริการที่มีความหลากหลายผันแปรไป
ตามปัจจัยหลายอย่าง จึงเป็นการยากที่จะก าหนดเป็นมาตรฐานในการบริการอย่างเดียวกัน  แม้จะมี
ก าหนดเป็นระบบการท างาน เช่น การบริการบนเครื่องบินการบริการในธนาคารการบริการในโรงพยาบาล
เป็นต้น การให้บริการก็แตกต่างกันได้ ดังนั้นการให้ความส าคัญต่อการเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะ
กับลักษณะงานและจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง  รวมทั้งการก าหนด
มาตรการในการให้บริการมากเป็นพิเศษ เช่นรับฟังค าติชม ข้อคิดเห็นจากผู้รับการเสนอบริการด้าน
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น เพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพและความสม่ าเสมอ
ของการบริการ 

 5. ลักษณะที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (Perish Ability) การบริการที่ไม่สามารถเก็บรักษาหรือ
ส ารองไว้ได้เหมือนกับสินค้าทั่ว ๆไป เมื่อไม่มีความต้องการใช้บริการจะก่อให้เกิดความสูญเปล่าที่ ไม่อาจ
เรียกกลับคืนมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ การบริการจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและการบริการ
จะต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมไว้ส าหรับการบริการเมื่อใดก็ได้  เช่น การจัดเตรียมอาหารไว้บริการ
ลูกค้าตามความต้องการ เมื่อไม่มีผู้มาใช้บริการการจัดเตรียมของไว้ก็อาจสูญเปล่าแต่ทว่าก็จ าเป็นที่ต้อง
เตรียมไว้ เนื่องจากอาจจะมีผู้ใช้บริการมาใช้บริการได้ตลอดเวลา การรักษาสมดุลของลูกค้าจ าเป็นต้องมี
การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อหาวิธีจูงใจลูกค้าให้หันมาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 6. ลักษณะที่ไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ (Non - Ownership) การบริการมีลักษณะที่ไม่มี
ความเป็นเจ้าของเมื่อมีการซื้อบริการเกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการซื้อสินค้าทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเพราะเมื่อ 
ผู้ซื้อจ่ายเงินซื้อสินค้าใดก็จะเป็นเจ้าของสินค้านั้นอย่างถาวรทันที ในขณะที่ผู้ซื้อจ่ายเงินซื้อบริการใด ก็จะ
เป็นค่าบริการนั้นที่ผู้ซื้อจะได้รับตามเงื่อนไขของการบริการแต่ละประเภทเพราะการบริการไม่ใช่สิ่งของ  
แต่เป็นกิจกรรมหรือกระบวนการของการกระท านั้น  เช่น เมื่อผู้โดยสารหรือลูกค้าซื้อตัวr เครื่องบิน
เดินทางกับบริษัทการบินไทย จากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง การบริการจะเกิดขึ้นขณะที่โดยสารบน
เครื่องบินจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง เมื่อถึงจุดหมายปลายทางการบริการก็จบสิ้นลงผู้โดยสารไม่
สามารถเป็นเจ้าของการบริการนั้นได้อีกเพราะการบริการหมดลงไม่ถาวรเหมือนสินค้าอ่ืน 
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 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546 : 18) กล่าวว่าถึงลักษณะการบริการไว้ดังนี้ 
 1. กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบ (Delivery Activity) หมายถึง การด าเนินการ หรือการกระท า 
(Performance) ใดๆ ของธุรกิจบริการอันเป็นผลให้ผู้รับบริการ (ลูกค้า) ได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ เช่น การท( ีลูกค้ามาร้านซ่อมนาฬิกา สิ่งที่ลูกค้าต้องการ คือ การที่นาฬิกาอยู่ในสภาพใช้งานได้ 
ดังนั้น กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบก็คือจะต้องแก้ไขนาฬิกาตามความต้องการของลูกค้า 
 2. สินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Good) หมายถึง “การบริการ” ซึ่งเกิดจากกิจกรรมในด้านของ
กระบวนการส่งมอบ ซึ่งได้แก่ ค าปรึกษา การรับประกัน การให้บริการความบันเทิง การให้บริการทาง
การเงิน เป็นต้น 
 3. ความต้องการของผู้รับบริการ (Customer Need and Want) หมายถึง มีความจ าเป็นและ
ความปรารถนาของลูกค้าที่คาดหวังว่าจะได้รับการบริการนั่นๆ 
 4. ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การที่ลูกค้าได้รับการบริการที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการจากการศึกษาลักษณะการบริการ สรุปได้ว่า ลักษณะของการบริการเป็นสิ่งที่ไม่มี
ตัวตนไม่สามารถสัมผัสได้ ไม่สามารถผลิตและเก็บไว้เพ่ือให้ลูกค้ามาเลือกซื้อได้ เมื่อมีผู้ให้บริการก็ต้องมี
ผู้รับบริการในคราวเดียวกัน โดยมีมาตรฐานในการให้บริการกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ลูกค้าเกิดความ
เชื่อมั่นและรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการและกลับมาใช้บริการซ้ าอีกครั้ง 
 หลักการให้บริการที่ดี 
  มีนักวิชาการได้กล่าวถึงหลักการให้บริการที่ดีไว้ ดังนี้ 
  ปรัชญา เวสารัชช์ (2540 : 20 - 21) กล่าวถึงหลักการพ้ืนฐานของการบริการที่พึงก าหนดเป็น
เป้าหมายที่ต้องให้บรรลุได้ มีดังนี ้
  1. ท าให้ผู้รับบริการเต็มใจ ไม่เกิดความทุกข์และความเครียดในการมารับบริการ  กล่าวคือ
สมัยก่อนประชาชนเรียกสถานบริการบางอย่างด้วยความสยดสยอง  สะท้อนความไม่พอใจ ความอึดอัด
ล าบากใจในการขอรับบริการ เช่น เรียกว่าสถานฆ่าสัตว์ โรงสูบเลือด หน่วยกระสือ ดังนั้นใครก็ตามที่
รับผิดชอบในการจัดบริการต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ดังกล่าวเสีย  มีบางคนลางานไปทั้งวันเพ่ือจะไปรับ
บริการที่หน่วยงานแห่งหนึ่งปรากฏว่าได้รับบริการเรียบร้อยเพียงไม่ถึงเก้าโมงเช้าเท่านั้น 
  2. อย่าปล่อยให้ผู้รับบริการอยู่ที่หน่วยบริการนานเกินไปกล่าวคือ เนื่องจากสถานบริการอาจคับ
แคบ การมีคนจ านวนมากเดินขวักไขว่นั้นเป็นสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง  ดังนั้นต้องหาวิธีการต่างๆ มาใช้
เพ่ือลดจ านวนคนที่มารับบริการ เช่น จัดบริการผ่านไปรษณีย์ ระบบโทรศัพท์ หรือระบบอีเมล์และหากมี
ผู้รับบริการมาติดต่อก็ต้องให้ผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการให้เร็วที่สุด ทั้งนี้รวมทั้งพยายามจัดบริการ
ให้เสร็จเสียในคราวเดียวกัน จะได้ไม่ต้องเป็นภาระมาติดต่ออีกในเรื่องเดิม 
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  3. อย่าผิดพลาดจนผู้รับบริการเดือดร้อน กล่าวคือ ต้องระวังไม่ท าเอกสารหายท าบกพร่องจน
ต้องให้ผู้รับบริการมาเริ่มใหม่ ให้ข้อมูลผิดจนต้องเสียเที่ยว หากเป็นในความบกพร่อง ผิดพลาดของ
เจ้าหน้าที่ ต้องหาทางแก้ไข ขอโทษ หัวหน้าหน่วยลงมาดูแลและพบปะผู้เสียหายด้วยตนเองและสร้าง
ความพอใจด้วยการอ านวยความสะดวกเป็นพิเศษให้เท่ าที่สามารถท าได้ ประชาชนจะไม่พอใจหาก
เจ้าหน้าที่ท าไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับความบกพร่องของตนเอง 
  4. สร้างบรรยากาศของหน่วยบริการให้น่ารื่นรมย์ กล่าวคือโดยการจัดสถานที่ให้ร่มรื่นมีที่นั่งพัก 
มีร้านอาหารที่มีคุณภาพดี ข้าราชการแต่งตัวเรียบร้อย สุภาพ สถานที่ดูสะอาด 
  5. ท าให้ผู้รับบริการ เกิดความคุ้นเคยกับการบริการกล่าวคือ โดยการจัดท าป้ายจะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แนะน าให้รู้จักสถานที่รู้ว่าควรไปติดต่อที่ไหนอย่างไร  มีขั้นตอนอย่างไรเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อม
จะตอบค าถาม มีการตอบค าถามทางโทรศัพท์หรือท าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 
  6. เตรียมความสะดวกให้พร้อม กล่าวคือ ผู้รับบริการอาจขาดความพร้อมบางอย่าง เช่น ไม่ได้
เตรียมรูปถ่ายมา ไม่ได้ท าส าเนาบัตรประชาชนมา ลืมเอาภรรยามาลงนาม เหล่านี้เป็นปัญหาที่หน่วย
บริการต่างก็รับรู้รับทราบตลอดเวลา และหลายหน่วยงานก็ได้เตรียมจัดระบบไว้รองรับแล้วเช่น  จัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการถ่ายเอกสาร มีค าแนะน าว่าจะไปถ่ายรูปที่ใด ที่ใกล้ที่สุดรับเรื่องไว้ก่อน แล้วให้
ภรรยามาลงนามโดยสามีไม่ต้องมาอีก จัดท าที่แลกเงินหรือถอนเงิน รับเงินในรูปบัตรเครดิต 
  สมิต สัชฌุกร (2546 : 173 - 174) เสนอว่าหลักการให้บริการที่ดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการต้องค านึงถึงผู้รับบริการเป็นหลักจะต้องน า
ความต้องการของผู้รับบริการ มาเป็นข้อก าหนดในการให้บริการดังนี้ 
   1. สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการต้องค านึงถึงผู้รับบริการ
เป็นหลักจะต้องน าความต้องการของผู้รับบริการ มาเป็นข้อก าหนดในการให้บริการ แม้ว่าจะเป็นการให้
ความช่วยเหลือที่เราเห็นว่าดีและเหมาะสมแก่ผู้รับบริการเพียงใด  แต่ถ้าผู้รับบริการไม่สนใจไม่ให้
ความส าคัญ การบริการนั้นก็ไร้ค่า 
   2. ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพคือความพอใจของลูกค้าเป็นหลักเบื้องต้น
เพราะฉะนั้นการบริการจะต้องมุ่งมั่นให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ และถือเป็นหลักส าคัญในด้านการ
ประเมินผลการให้บริการ ไม่ว่าเราจะตั้งใจให้บริการมากมายเพียงใด แต่ก็เป็นเพียงด้านปริมาณแต่
คุณภาพของบริการวัดได้ด้วยความพอใจของลูกค้า 
   3. ปฏิบัติโดยความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน การให้บริการซึ่งจะตอบสนองความต้องการ
และความพอใจของผู้รับบริการที่เห็นได้ชัดคือการปฏิบัติที่ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน เพราะหากมีข้อผิดพลาดขาดตกบกพร่องแล้วก็ยากที่จะท าให้ลูกค้าพอใจแม้จะมีค าขอ
โทษขออภัย ก็ได้รับเพียงความเมตตา 
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   4. เหมาะสมแก่สถานการณ์  การให้บริการที่รวดเร็ว ส่งสินค้าหรือให้บริการตรงตาม
ก าหนดเวลาเป็นสิ่งส าคัญ ความล่าช้าไม่ทันก าหนด ท าให้เป็นการบริการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
นอกจากการส่งสินค้าทันก าหนดเวลาแล้วยังจะต้องพิจารณาถึงความเร่งรีบของลูกค้าและตอบสนองให้
รวดเร็วก่อนก าหนดด้วย 
   5. ไม่ก่อผลเสียหายแก่บุคคลอ่ืนๆ การให้บริการในลักษณะใดก็ตามจะต้องมาพิจารณา
โดยรอบ จะมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ลูกค้าฝ่ายเราเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอจะต้องค านึงถึงผู้เกี่ยวข้อง
หลายฝ่าย รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อมจึงควรยึดหลักในการให้บริการจะระมัดระวังไม่ท าให้เกิดผล
กระทบ ท าความเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืนด้วย 
  จากการศึกษาหลักการให้บริการที่ดี กล่าวโดยสรุปได้ว่า คือ การบริการที่ดีนั้นต้องค านึงถึง
ผู้รับบริการเป็นส าคัญ โดยจะต้องท าให้ผู้รับบริการมีความสุข ไม่รู้สึกว่ารอนาน มีความสะดวกมีความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน มีบรรยากาศที่รื่นรมย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
จนท าให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการนั้นๆ 
 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 

 วิชเชอร์ และคอร์เนย์ (Wisher and Corney. 2001) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ มีแนว
การศึกษาที่ส าคัญคือการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SERVQUAL ทั้งนี้ นักวิชาการทั้งสองท่านเสนอว่า คุณภาพ
การให้บริการ เป็นการตัดสินใจวินิจฉัยเกี่ยวกับความเลิศของบริการ (superiority of the service) 
 คอตเลอร์ (Kotler. 2000 : 438) กล่าวถึงคุณภาพบริการว่าในการแข่งขันด้านธุรกิจบริการ          
ผู้ให้บริการต้องสร้างบริการให้เท่าเทียมกับหรือมากกว่าคุณภาพบริการที่ผู้รับคาดหวังต่อคุณภาพบริการ
ของผู้รับบริการมาจากประสบการณ์เดิม  เมื่อผู้รับบริการมารับบริการ  ก็จะเปรียบเทียบบริการที่ตนได้รับ
จริงกับบริการที่คาดหวังไว้  ถ้าผลพบว่าบริการที่ได้รับจริงในสถานการณ์นั้นน้อยกว่าบริการที่คาดหวัง  
ผู้รับบริการจะไม่พึงพอใจและจะไม่กลับมาใช้บริการอีก  ในทางตรงกันข้าม  ถ้าบริการที่ได้รับจริงเท่ากับ
หรือมากกว่าบริการที่คาดหวังไว้  ผู้รับบริการจะเกิดความพึงพอใจ  ประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก 
 ทอมป์สัน , คุ๊กและฮีท (Thompson , Cook & Heath . 2003 : 456-464) ได้ให้ความหมายของ
คุณภาพการบริการคือการบริการที่ได้รับจริง  โดยผู้ใช้บริการสามารถวิเคราะห์แสดงความรู้สึกการ
ตัดสินใจมีในส่วนที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550 : 66) เสนอความเห็นไว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นทัศนคติที่
ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (tolerance 
zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความ
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คาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึงพอใจนี้เอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริการนั้น ณ 
ขณะเวลาหนึ่ง 
 พรรณี ชุติวัฒนธาดา (2554 : 45) มีแนวความคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะการให้บริการที่ดีไว้ดังนี้การ
บริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข ความสะดวก หรือความสบายอัน
เป็นการกระท าที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ืออาทร มีน้ าใจไมตรี ให้
ความเป็นธรรมและเสมอภาค การให้บริการจะมีทั้งผู้ให้และผู้รับ ถ้าเป็นการบริการที่ดี ผู้รับจะเกิดความ
ประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการดังกล่าว ถ้าน าค าว่า "service" มาแยกตัวอักษรแต่ละตัว และ
ใช้เป็นอักษรขึ้นต้นค า เราจะพบหัวใจขององค์ประกอบของการบริการที่ดี  
  S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม เอาใจเขาใส่ใจเรา เห็นใจในความจ าเป็นของผู้รับบริการ  
 E = Early Response ตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว  
 R = Respecful แสดงออกถึง การให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ  
 V = Voluntariness Manner ลักษณะการให้บริการอย่างเต็มใจ  
 I = Image Enhancing แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการขององค์กร  
 C = Courtesy ความ มีไมตรีจิตในการบริการ  
 E = Enthusiasm ความกระตือรือรน้ในการบริการ  
 ลักษณะของงานบริการเป็นงานหนักที่จะต้องพบกับคนจ านวนมากและตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายของผู้รับบริการอยู่ตลอดเวลา อันส่งผลให้บางครั้งการบริการอาจไม่รวดเร็วทันกับความ
ต้องการของผู้รับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได้ 
 จากความหมายดังกล่าว  อาจสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการหมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ
ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ของการบริการที่ผู้ใช้ได้รับ  โดยผู้รับบริการมีประเมินค่าตัดสินใจในส่วนที่
สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจทุกครั้งที่มาใช้บริการ 
 หลักการประเมินคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การของรัฐ  
 เป็นที่กล่าวกันอยู่เสมอว่า วิธีการทดสอบการบริหารที่ดีก็คือ การดูความสามารถในการจัดองค์กร
และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และรักษาระดับการปฏิบั ติที่มีประสิทธิผลไว้ได้ 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าประสิทธิผล คือสิ่งที่เป็นเครื่องตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าการบริหาร
องค์กรประสบความส าเร็จเพียงใด และส าหรับนักสังคมศาสตร์แล้วประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพ
ของชีวิตการท างาน  
 ในขณะที่ด้านภาคเอกชนจะมองประสิทธิผลขององค์กรว่าวัดจากผลก าไร แต่ในการบริหารภาครัฐ
ซึ่งมิได้มีเป้าหมายเพ่ือสร้างก าไร แต่เพ่ือการให้บริการกับประชาชนเป็นส าคัญดังนั้น ประสิทธิผลของ
องค์การของรัฐจึงมักต้องค านึงทั้ งการบรรลุถึงเป้าหมายที่องค์การของรัฐนั้นๆ  ได้ตั้ งไว้ รวมทั้ ง
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ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมได้ด้วย  หรือเรียกว่าคุณภาพ
องค์กรของรัฐนั่นเอง ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงการประเมินคุณภาพขององค์การของรัฐ  หรืออีกนัยหนึ่ง             
การตัดสินว่าหน่วยงานของรัฐนั้นประสบความส าเร็จในการจัดการงานเพียงใดนั้น  ต้องพิจารณา 2 ด้าน 
(ส านักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2547 : 4-5) ดังนี้  
 1. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของการบรรลุเป้าหมาย คือ การวัดประสิทธิผลขององค์การ
การบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้นั้น ซึ่งอาจจะพิจารณาจากตัวเลขหรือสถิติ  
 2. การประเมินประสิทธิผลในแง่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คือการประเมินจากความรู้สึก 
พึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ การให้บริการสาธารณะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชนได้หรือไม่  มีความเสมอภาคในการให้บริการ
หรือไม ่ 
 

 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
 สุพรรณี อินทร์แก้ว ( 2550 : 28) ได้อธิบาย การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของภาครัฐมี
องค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 
  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ 
   1.1 คิดพิจารณารู้จริงรู้ลึกบุคลากรภาครัฐจะต้องใส่ใจใฝ่รู้เพ่ิมพูนทักษะอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายได้อย่างทันโลก มีความคิดแบบพหุนิยมหรือ
แบบองค์รวม ที่สามารถผสมผสานความหลากหลายให้ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ทั้งนี้จะต้อง
ท างานอย่างมืออาชีพที่รู้จริง รู้ลึกในเรื่องที่รับผิดชอบ และรู้กว้างพอที่น าองค์ความรู้ภายนอกมาพัฒนา
องค์ความรู้ภายใน และพัฒนาตนให้มีทักษะหลายด้านที่สามารถปรับตัวรับต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2 ท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์บุคลากรภาครัฐทุกคนต้องมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมาย ไม่เกียจคร้าน เฉื่อยชา ต่อปัญหาและวิกฤติการณ์รอบตัว ต้องมีการกล้าตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ 
ให้ลุล่วงได้อย่างทันการณ์ และมีประสิทธิภาพคุ้มค่าทรัพยากร การท างานของเจ้าหน้าที่จะต้องเปลี่ยนให้
เป็นราชการที่ไม่คิดเพียงการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการเท่านั้น แต่จะต้องพยายามคิดหาหนทางที่จะท า
ให้งานส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพทันการณ ์และเป็นที่พอใจของประชาชนและสังคมโดยรวม 
   1.3 ท างานด้วยความโปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมงานภาครัฐ ถือเป็นงานสาธารณะ
จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ผลงานภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบและรู้ความก้าวหน้าในการท างานอย่าง
ต่อเนื่องและพร้อมให้ประชาชนตรวจสอบ เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเปิดใจให้กว้างพร้อมที่จะรับความคิดเห็นค า
วิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนและเพ่ือนร่วมงาน และน ามาพัฒนางานที่ตนท าอยู่ให้ดีขึ้น 
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   1.4 ท างานด้วยความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องท างานอย่างมีความรับผิดชอบการ
แบ่งงานต้องมีความชัดเจนรู้ว่าใครรับผิดชอบเรื่องใด แต่ละคนที่ต้องท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ หากประชาชนสงสัยในงานเรื่องใดก็สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลได้ทันทีต้องอธิบายให้
ประชาชนทราบในกรณีที่การท างานมีอุปสรรคหรือเกิดปัญหาขึ้นส าหรับนักบริหารจะต้องดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบ วินัย และท าหน้าที่อย่างแข็งขัน 
   1.5 ท างานเป็นทีมและเป็นระบบเครือข่ายสังคมยุคใหม่เป็นสังคมเครือข่ายที่ข้อมูล 
วิ่งผ่านไปมาเป็นเครือข่าย จึงเป็นโอกาสที่องค์กรและบุคคลต่างๆ จะสื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้
ความคิดกันได้โดยง่าย การเป็นสมาชิกเครือข่ายจึงเป็นประโยชน์การท างานของทุกคนจึงจะเป็นระบบ
เครือข่าย หมดสมัยเก็บง าไว้เพียงคนเดียว การแลกเปลี่ยนและร่วมใช้ข้อมูลด้วยกันจะเป็นพลังให้องค์การ
และบุคคลเจริญก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ข้าราชการยุคใหม่จะต้องใจกว้างรู้จักประสานประโยชน์และสร้าง
ความสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวราบได้ การท างานลักษณะนี้มีประสิทธิภาพสูงและเป็นการใช้
ประโยชน์สูงสุด จากพลังความคิด ทรัพยากรทั้งในและนอกองค์กร 
  2. งานบริการเป็นหน้าที่ของข้าราชการ ปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท าให้การปรับปรุงการบริการ
ภาครัฐประสบความส าเร็จได้ คือ การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีจิตส านึกในการให้บริการและปรารถนาที่จะ
ปรับปรุงบริการภาครัฐ ทั้งนี้เนื่องจากงานบริการเป็นกระบวนการของกิจกรรมการส่งมอบบริการจากผู้
ให้บริการไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปเวลา สถานที่ รูปแบบและที่ส าคัญ
เป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวยทางจิตวิทยาให้เกิดความพึงพอใจ ดังนั้น จิตส านึกในการให้บริการจึงเป็นกุญแจส าคัญ
ในการปรับปรุงบริการภาครัฐ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
   2.1 ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอนในการให้บริการมี
ความชัดเจนเหมาะสมการบริการสะดวกรวดเร็วตรงกับความต้องการและการบริการ เป็นไปตามล าดับ 
ก่อน-หลัง เป็นต้น 
   2.2 ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรผู้ให้บริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
บุคลิก ลักษณะท่าทาง เหมาะสมเจ้าหน้าที่มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยพูดจาไพเราะยิ้มแย้มแจ่มใส
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี และเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นสนใจเอาใจใส่ และบริการด้วยความเต็มใจ   
   2.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกหรืออาคารสถานที่ให้บริการ หมายถึง อาคารสถานที่
ให้บริการสะดวก เหมาะสม สถานที่ที่ให้บริการสะอาด เรียบร้อย และแสงสว่างเหมาะสมอากาศ มีการ
ถ่ายเทได้สะดวก เป็นต้น 
  3. การบริการจะเป็นการแสดงถึงคุณภาพของข้าราชการ ภาพสะท้อนที่ประชาชนทั่วไปจะ
มองข้าราชการขึ้นอยู่กับบริการที่ข้าราชการเป็นผู้ให้การบริการที่ไม่ดีแม้ว่าจะเกิดจากการให้  บริการของ
ข้าราชการเพียงบางส่วน แต่มีผลส่วนกระทบส าคัญมายังข้าราชการในส่วนรวม ลักษณะการบริหารที่มีผล



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  อ าเภอสดีา  จังหวัดนครราชสีมา หน้า 33 
 

ต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการ มีตัวอย่างให้เห็น เช่น ท าแบบเฉื่อยชาชักช้าแบบเคยชินใช้ความรู้วิธีการเดิม
โดยไม่บริการประชาชนไม่รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นแต่กฎหมาย ระเบียบและระบบงานที่ไม่
ทันสมัยและขาดความรอบรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นต้น 
  4. งานบริการเป็นหัวใจของข้าราชการประชาชนก็คือลูกค้า ภาคเอกชนพยายามท าทุกทาง
เพ่ือเอาใจลูกค้า เปรียบเทียบลูกค้าว่ามีความส าคัญระดับพระเจ้าหรือพระราชาเพราะลูกค้าเท่านั้นที่เป็น
ผู้ท าให้ธุรกิจอยู่ได้เป็นผู้ท าให้กิจการมีรายได้เติบโต และส่งคืน ท านองเดียวกันงานราชการอยู่ได้ก็ด้วย
ภาษีของประชาชนหน่วยงานราชการอยู่ได้ก็เพราะประชาชนมารับริการ หน่วยงานราชการจะขยายและ
เติบโตได้ก็เพราะประชาชนใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การให้บริการที่ดีจึงเป็นหัวใจของงานราชการโดยแท้ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ มีองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ งานบริการเป็นหน้าที่ของข้าราชการการบริการ
เป็นการแสดงถึงคุณภาพของข้าราชการ และงานบริการเป็นหัวใจของข้าราชการ เป็นต้น 
 

 ความหมายการบริการสาธารณะ 
 เกี่ยวกับความหมายการบริการสาธารณะนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง ดังต่อไปนี้ 
  เทพศักดิ์ บุญรัตพันธ์ (2548 : 226 - 227) ให้ความหมาย ของการให้บริการสาธารณะ คือ 
การที่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะซึ่งอาจจะ
เป็นของรัฐหรือเอกชนมีหน้าที่ในการส่งต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ส่วนได้แก่ สถานที่และบุคคล
ที่ให้บริการ ปัจจัยที่น าหรือทรัพยากร กระบวนการและกิจกรรม ผลผลิตหรือตัวบริการช่องทางการ
ให้บริการและผลกระทบที่มีต่อผู้รับบริการ 
  สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2550 : 350) กล่าวว่า บริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่ในความ
อ านวยการ หรือในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของ
ประชาชน ทั้งนี้โดยลักษณะเป็นการให้บริการ หรือการด าเนินการอ่ืนเพ่ือสนองความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งไม่มีลักษณะในการจ ากัดอ านาจของประชาชนแต่อย่างใด แต่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นกิจกรรมที่จัดท าขึ้น
โดยไม่ได้มุ่งหวังผลก าไร แต่มุ่งหวังให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการสาธารณะ 
 จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่รัฐหรือเอกชนจัดให้
บุคคล หรือกลุ่มบุคคล มีหน้าที่เข้าไปด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับเป็นส าคัญ 
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 ความส าคัญของการบริการสาธารณะ 
 เกี่ยวกับความส าคัญของการบริการสาธารณะนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้ 
 ศิริพงศ ์ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (2543 : 7) แบ่งความส าคัญออกเป็น 5 ประการ ดังนี้ 
  1. บริการสาธารณะ เป็นกิจการที่อยู่ในด้านความอ านวยการ หรือในความหมายควบคุมของ
ฝ่ายปกครองบริการสาธารณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด จะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง
ในฐานะที่เป็นผู้อ านวยการจัดท าเองหรือในฐานที่เป็นผู้ควบคุมดูแลให้ผู้อ่ืนจัดท าเสนอบริการสาธารณะ
ส่วนใหญ่ ฝ่ายปกครองเข้าอ านวยการจัดท าเอง เช่น การรักษาความสงบภายในการป้องกันประเทศ การ
คลัง แต่มีกิจการบางอย่างที่ฝ่ายปกครองอาจหมายให้องค์การของรัฐบาลหรือมอบหมายให้เอกชนเป็น
ผู้รับไปด าเนินการแทนได้ เช่น การให้สัมปทานกิจการสาธารณูปโภคให้เอกชนรับไปท าในกรณีเช่นนี้ ฝ่าย
ปกครองเป็นแต่เพียงผู้ดูแล ไม่ได้เข้าไปอ านวยการจัดท าเอง แต่กิจการเช่นนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในความควบคุม
ของฝ่ายปกครองนั้นเอง 
  2. บริการสาธารณะต้องมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
  3. การจัดระเบียบและวิธีการจัดท าบริการสาธารณะย่อมจะต้องมีการด าเนินการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ได้เสมอโดยกฎหมาย 
  4. บริการสาธารณะจะต้องจัดด าเนินการอยู่เป็นนิจและโดยสม่ าเสมอไม่มีการหยุดชะงัก 
  5. เอกชนย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน 
 ลักษณะส าคัญของการบริการสาธารณะ กล่าวโดยสรุปได้ว่า คือ เป็นการอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนโดยในการให้บริการนั้นมีข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ควบคุมการด าเนิน
กิจกรรมนั้นและหากท านอกเหนือจากกฎหมายก าหนดจะได้รับบทลงโทษ 
 

 การบริการประชาชน 
 เกี่ยวกับการบริการประชาชนนั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงดังต่อไปนี้ 
 การบริการประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐเป็นการอ านวยความสะดวกที่หน่วยงานของรัฐจัด
ให้แก่ประชาชนทั้งนี้หน่วยงานอาจก าหนดให้ประชาชนไปรับบริการที่หน่วยงานของรัฐหรืออาจส่ง
เจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการในจุดที่สะดวกส าหรับประชาชนก็ได้  (ปรัชญา เวสารัชช์. 2540 : 6 - 7) 
โดยทั่วไปการบริการประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐเป็นเรื่องท่ีมีลักษณะดังนี้ 
  1. มีผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผู้ให้บริการในที่นี้คือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ข้าราชการและลูกจ้าง รับเงินเดือนประจ าโดยปัจจุบันมิได้มีค่าตอบแทนเป็นพิเศษจากการบริการในขณะ
ผู้รับบริการในที่นี้หมายถึงประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ การบริการแต่ละเรื่องนั้นอาจมีกลุ่มประชาชนเฉพาะกลุ่ม 
เช่น กรณีการรับบริการด้านผ่านพิธีทางศุลกากร ซึ่งมีกลุ่มผู้น าของออกหรือที่เรียกว่า ชิปปิ้งเป็นกลุ่ม
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ลูกค้าส าคัญในขณะที(การบริการด้านบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร หรือการเก็บภาษีเงินรายได้ส่วน
บุคคลนั้น ผู้รับบริการได้แก่ ประชาชนทั่วไป 
  2. เป็นเรื่องที่รัฐก าหนดและมีลักษณะผูกขาด บริการใดที่ประชาชนจะได้รับนั้นเป็นเรื่องที่
รัฐก าหนด การบริการประชาชนจึงมีลักษณะผูกขาด กล่าวคือ เฉพาะหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ก าหนด
รายละเอียดและเป็นผู้ให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐ  ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขั้นตอน เงื่อนไขหรือ
รายละเอียดที่รัฐก าหนด ทั้งนี้ประชาชนจะต้องไปรับบริการ ณ จุดซึ่งหน่วยงานของรัฐก าหนดเท่านั้นเช่น 
หากอยู่ในเขตขนส่งทางบกใดก็ต้องไปรับบริการ ณ จุดนั้นจะไปรับบริการที่หน่วยอื่นไม่ได้ 
  3. มีการก าหนดระยะเวลาและบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบริการที่รัฐก าหนดนั้นมักมี
เงื่อนเวลาเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ประชาชนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีรัฐก าหนด ก็อาจมีบทลงโทษเช่น ปรับ 
เพิกถอนใบอนุญาต หรือาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดี เป็นต้น 
  4. มีกฎระเบียบในการรองรับบริการของรัฐก็เช่นเดียวกับการด าเนินการอ่ืนๆ  ของรัฐ คือ
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งอาจเป็นพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงระเบียบ
หรือค าสั่ง รวมทั้งมีการก าหนดขั้นตอนเงื่อนไขต่างๆ ไว้ค่อนข้างรัดกุม จนเป็นกรอบก าหนดการบริการซึ่ง
ขณะเดียวกันก็เป็นข้อจ ากัดของการบริการด้วยเช่นกัน 
 สรุปได้ว่า การให้บริการประชาชนจากหน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่แล้วผู้ให้บริการคือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ การบริการมีลักษณะผูกขาดคือรัฐเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขในการให้บริการ มีก าหนดระยะเวลาและ
บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการบริการ ซึ่งเงื่อนไขการบริการต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย 
 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ 
การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออก 
 อภินันท์  จันตะนี (2547 : 34)  ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า หมายถึง ความพึง
พอใจที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้สินค้าหรือบริการที่มุ่งหมายหรือตั้งใจไว้ ถ้าเมื่อได้รับสินค้าหรือบริการ
แล้วจะเกิดความพึงพอใจ ยิ่งได้รับสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นก็จะท าให้เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น แต่ถ้า
ได้รับสินค้าหรือบริการต่ ากว่าที่ตั้งใจไว้ กจ็ะท าให้ความพึงพอใจลดลงไปด้วย เป็นต้น 
 อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548 : 172 - 173) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบต่อสิ่งที่ได้รับจาก
การบริการ และการน าเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้คาดหวังไว้ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไป
ได้ตามปัจจัยแวดล้อม และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริการ 
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 จากความหมายของความพึงพอใจดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกที่ดี หรือมีทัศนคติในทางที่ดีของบุคคล ซึ่งเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ
อย่างเสมอภาค รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ และให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ
ต่อการใช้งาน ผู้ใช้บริการก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการให้บริการ 

 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ได้มีผู้ให้แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับความพึงพอใจ ไว้ดังนี้ 
 เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg.  1959 : 113-115) ได้ท าการศึกษาพบว่าทฤษฎีที่เป็นมูลเหตุท าให้
เกิดความพึงพอใจ เรียกว่า The Motivation – Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 2 องค์ประกอบ คือ 
  1. องค์ประกอบจูงใจ หมายถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวกับตัวงานและความส าเร็จของงาน  
  2. องค์ประกอบค้ าจุน หมายถึง องค์ประกอบที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
 สกอตต์ (Scott.  1970 : 124) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการ
ท างานที่จะให้ผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้ 
  1. งานและความปรารถนาส่วนตัวควรมีความสัมพันธ์กัน 
  2. งานต้องมีการวางแผนและวัดความส าเร็จได้ 
  3. เพ่ือให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจภายในเป้าหมายของงาน จะต้องมีลักษณะดังนี้ 
   3.1  คนท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
   3.2  ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลส าเร็จในการท างานโดยตรง 
   3.3  งานนั้นสามารถท าให้ส าเร็จได้ 
 มาสโลว์ (Maslow.  1970 : 69-80) ได้เสนอทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการโดยตั้งอยู่บน
สมมุติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ดังนี้ 
  1.  ลักษณะความต้องการของมนุษย์ ได้แก่ 
   1.1 ความต้องการของมนุษย์เป็นไปตามล าดับขั้น โดยเริ่มจากระดับ 
ความต้องการ ขั้นต่ าไปสู่ความต้องการขั้นสูง 
   1.2 มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอเมื่อมีความต้องการอย่างหนึ่งได้รับการตอบสนอง
แล้ว ก็จะมีความต้องการสิ่งใหม่เข้ามาทดแทน 
   1.3 เมื่อความต้องการระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่จูงใจให้เกิดพฤติกรรม
ต่อสิ่งนั้น แต่จะมีความต้องการในระดับสูงเข้ามาแทน เป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมนั้น 
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   1.4 ความต้องการที่เกิดขึ้นอาศัยซึ่งกันและกัน มีลักษณะควบคู่กันเมื่อความต้องการ
อย่างหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไป  ก็จะมีความต้องการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมา  
  2. ล าดับความต้องการของมนุษย์ (Hirrarchy  of  need) มี 5 ระดับ ดังนี้  
   2.1 ความต้องการทางกาย (The Physiological Needs) เป็นความต้องการเบื้องต้น
เพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่ อยู่อาศัย 
ความต้องการทางเพศ 
   2.2 ความต้องการความปลอดภัย(Safety Needs)เป็นความรู้สึกที่ต้องการความมั่นคง 
ปลอดภัยในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงความเจริญก้าวหน้าและความอบอุ่นใจ 
   2.3 ความต้องการทางสังคม (Social or Belonging Needs) ได้แก่ ความต้องการจะ
เข้ารว่ม และได้รับการยอมรับในสังคม ความเป็นมิตรและความรักจากเพ่ือน 
   2.4 ความต้องการที่จะได้รับการยกย่อง หรือมีชื่อเสียง (The Esteem Needs) เป็น
ความต้องการระดับสูง ได้แก่ ความต้องการอยากเด่นในสังคม รวมถึงความส าเร็จ  ความรู้ความสามารถ 
ความเป็นอิสระและเสรีภาพ และการเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลาย 
   2.5 ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จในชีวิต (Self Actualization)เป็นความ
ต้องการระดับสูงสุดของมนุษย์ ส่วนมากจะเป็นเรื่องการอยากจะเป็น อยากจะได้ตามความคิดของตนเอง
แต่ไม่สามารถเสาะแสวงหาได ้
  จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ ที่กล่าวมาข้างต้นว่า  ความต้องการหรือความ
พึงพอใจของมนุษย์เป็นไปตามล าดับขั้นจากข้ันต่ าไปสู่ความต้องการขั้นสูง 
 กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 
  จากแนวคิดของ ก๊อทเลอร์ (Kotler. 2003 : 69)กล่าวไว้ว่า กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 
เริ่มต้นจากผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจมากจะมีความพยายามในการปฏิบัติงานท าให้ปฏิบัติงานได้มาก โดยจะ
น ามาซึ่งการได้รับรางวัลมากขึ้นและจะน าไปสู่ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึนดังแสดงในภาพที่ 2.1 

ภาพที ่2.1  กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 
 

 
 
 

 
 
 
ที่มา:  ก๊อทเลอร์ (Kotler.2003 : 69) 

แรงจูงใจ 

แรงจูงใจ ได้รางวลัตอบแทน 

ความพยายาม ผลการปฏิบตั ิ
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 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้ว ถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน นั่นคือ ผลการปฏิบัติงาน  จะน าไปสู่ผลตอบแทนหรือรางวัลที่ได้รับ โดย
ผลตอบแทนจะไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความพึงพอใจ แต่จะผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของ
ผลตอบแทน 
 การวัดความพึงพอใจต่อการบริการ 
  เนื่องจากความพึงพอใจ เป็นทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การจะวัดว่า
บุคคลมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ   จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างเครื่องมือที่ช่วย  ในการวัด
ทัศนคตินั้น ซึ่งนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้สรุปได้ดังนี้ 
  ถวิล  ธาราโรจน์ (2536 : 77-86) ได้กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจไว้ว่าในการวัดความรู้สึก 
หรือการวัดทัศนคตินั้นจะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง (Direction) ซึ่งมีอยู่ 2 ทิศทาง คือ ทางบวก 
หรือทางลบ ทางบวก หมายถึง การประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที่ดี ชอบ หรือพอใจ ส่วนทางลบ  จะ
เป็นการประเมินค่าความรู้สึกไปในทางที่ไม่ดี ไม่ชอบ หรือ ไม่พอใจ และการวัด  ในลักษณะปริมาณ 
(Magnitude) ซึ่งเป็นความเข้มข้น ความรุนแรง หรือระดับทัศนคติไปในทิศทางที่พึงประสงค์ หรือไม่พึง
ประสงค์นั่นเอง ซึ่งวิธีการนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น วิธีการสังเกตวิธีการสัมภาษณ์ วิธีการใช้แบบสอบถาม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
   1. วิธีการสังเกตเป็นวิธีการใช้ตรวจสอบบุคคลอ่ืน  โดยการเฝ้ามองและจดบันทึกอย่างมี
แบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันแต่ก็เหมาะสม
กับการศึกษาเป็นรายกรณีเท่านั้น 
   2. วิธีการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกับบุคคล
นั้นๆ โดยมีการเตรียมแผนงานไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 
   3. วิธีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) วิธีการนี้จะเป็นการใช้แบบสอบถามที่มีข้อ
ค าอธิบายไว้อย่างเรียบร้อย เพ่ือให้ผู้ตอบทุกคนตอบมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนมากๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของ
แบบสอบถามจะใช้มาตราวัดทัศนคติ ซึ่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตรส่วนแบบ ลิเคิร์ท (Likert 
Scales) ประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วมีค าตอบที่
แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 ค าตอบ เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
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  ศักดิ์ชัย  ศิริปรีชากูล (2545 : 23) กล่าวถึงความพึงพอใจต่อบริการ  จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น  
จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการขององค์กร  ประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้รับบริการใน
มิติต่างๆ  ของแต่ละบุคคล 
    1.  การใช้แบบสอบถาม  ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ ง  โดยการ
ขอร้องหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัด 
    2.  การสัมภาษณ์  เป็นวิธีที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์
ที่จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
    3.  การสังเกต  โดยการสังเกตจากพฤติกรรมทั้งก่อนมารับบริการ  ขณะมารับบริการ
และหลังรับบริการ  เช่น  กิริยาท่าทาง  สีหน้า  เป็นต้น  โดยวิธีนี้  ผู้วัดจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมี
แบบแผนแน่นอน  จึงจะสามารถประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง 
  การวัดความพึงพอใจในบริการ มิลเล็ท (Millet อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ. 2554 : 17) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริการหรือความสามารถที่จะพิจารณาว่า 
บริการนั้นเป็นที่พึงพอใจหรือไม่โดยวัดจากการให้บริการอย่างเท่าเทียม คือ การบริการที่มีความยุติธรรม
เสมอภาค และเสมอหน้า ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา คือ  การให้บริการตาม
ลักษณะความจ าเป็นรีบด่วน และตามความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการอย่างเพียงพอ คือ ความ
เพียงพอในด้านสถานที่บุคลากรวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการที่มี
ความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริการทางด้านปริมาณ และคุณภาพให้มีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ 
 
 

2.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ 
 ศักดิ์ชัย  ศิริปรีชากุล (2545 : 18) ได้เสนอแนวคิดว่า  ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นสาเหตุที่
ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  หรือไม่พอใจในการรับบริการ  ประกอบด้วยปัจจัย  3  ประการดังนี้ 
  1.  ปัจจัยด้านระบบการให้บริการ  หมายถึง  องค์ประกอบและโครงข่ายที่สัมพันธ์กันของ
กิจกรรมบริการต่างๆ 
  2.  ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  หมายถึง  ขั้นตอนต่างๆ  ของบริการที่ต่อเนื่องกัน  
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงข้ันสุดท้ายของงาน 
  3.  ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ  โดย
ความพึงพอใจที่เกิดจากตัวแปรทั้ง  3  ตัวนี้  มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงภาพรวมและก่อเป็นรูปความรู้สึกสะท้อน
ออกมา 
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 ชนานุช  วิชิตะกุล  (2546 : 20 – 21) ได้ เสนอแนวคิดว่า ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  ดังนี้ 
  1. การให้บริการอย่างเสมอภาค  (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานของรัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน ในแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกัน ในการบริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติใน
ฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
  2. การให้บริการอย่างทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริหารจะต้องมองว่า 
การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่า ไม่มีประสิทธิผล
เลยถ้าไม่มีการตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชน 
  3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมี
ลักษณะมีจ านวนการให้บริการ และสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม (The right quantity at the 
geographical) ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่ความหมายเลย ถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่
เพียงพอและสถานที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ 
  4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่
เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่
ให้บริการว่า จะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 
  5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่
มีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน  

2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สุกัญญา มีแก้ว (2554) ได้ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขตอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล เขตอ าเภอ
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวมและรายด้านความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้าน
อาคาร/ สถานที่ ด้านพนักงาน ผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ 
ตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ อาชีพ จ านวนสมาชิกใน
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ครอบครัวและประเภทการใช้บริการ ต่างกันท าให้ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปริมปภา วงค์ค าตา (2555) คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนต าบล
ส าโรง อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มี
เพศต่างกัน เห็นว่าคุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน เห็นว่าคุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ในภาพรวม ด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการ ด้านความ
เป็นมืออาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ไม่แตกต่างกัน 3) กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ
ต่างกัน เห็นว่าคุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 4) กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน เห็นว่าคุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ในภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 5) กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน เห็นว่าคุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ 
ด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนภาพรวมและด้านอ่ืนๆ  
ไม่แตกต่างกัน 

 ผุสดี แสนเสนาะ. (2556) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีในองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะปอน อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตะปอน โดยรวมอยู่ในระดับสูง เรียงล าดับค่าสูงสุดไปหาค่าต่ าสุด ดังนี้ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลตะปอน  อ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพ 
การให้บริการงานจัดเก็บภาษีในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอนในด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการ  
  

 การสํารวจในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  รวมท้ังสํารวจสภาพปญหา  อุปสรรค

และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผูรับบริการใน 5 ดาน  คือ ดานกระบวนการข้ันตอน 

การใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและ

ดานคุณภาพการใหบริการ  ซ่ึงมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 

3.1 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางของประชาชนผูมารับ

บริการท่ีไดรับแบบสอบถามท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลสีดา เพ่ือศึกษาระดับความ 

พึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา  

จังหวัดนครราชสีมา 
 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรเปาหมายสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ ประชาชนท่ี

อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 3,360  คน  

จาก 11 หมูบาน ซ่ึงประกอบดวย  หมูท่ี 0 บานสีดา  หมูท่ี 1 บานสีดา  หมูท่ี 3 บานโนนเมือง  หมูท่ี 4 

บานเกา  หมูท่ี 5 บานหญาคา  หมูท่ี 6 บานหนองแก  หมูท่ี 7 บานดอนดู  หมูท่ี 8 บานหินแห  หมูท่ี 9 

บานถนนหัก หมูท่ี 10 บานดอนโกย  หมูท่ี 11 บานหนองไขเหี้ย 
 

3.3 ขนาดของกลุมตัวอยางประชาชน 

 เนื่องจากประชากรท่ีศึกษามีจํานวนมาก  ดังนั้น  คณะผูสํารวจจึงใชวิธีการคํานวณขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane.1973 : 125โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนรอยละ 

0.05  ตามสูตร 

สูตร     n      =    N 

                 1+N (e 2 

  n    = จํานวนกลุมตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N   = จํานวนประชากรหรือ ขนาดของประชากรท้ังหมด 

  e    = คาความคลาดเคลื่อน (sampling error   
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แทนคาในสูตร             3,360     
         1+  3,360  (0.05 2 
 

                      3,360    =       357.446  ≅   357 

                     9.40     
   

 อยางไรก็ตาม  เพ่ือใหผลการศึกษาท่ีไดรับจากกลุมตัวอยางท่ีสุมมาสามารถใชอธิบาย              

กลุมประชากรเปาหมายไดอยางถูกตอง และเพ่ือเปนการเพ่ิมความเท่ียงตรงของขอสรุปท่ีจะไดรับ              

จากตัวอยาง  จึงจําเปนท่ีจะตองมีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปนเพ่ือจะไดเปนการกระจาย

กลุมตัวอยางใหครอบคลุมท่ัวท้ังเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสีดา และไมใหมีการกระจุกตัวอยู

ในเขตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งมากเกินไป 
 
 

3.4  วิธีการสุมตัวอยาง 

 การสุมตัวอยางในการศึกษานี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Stratified Random Sapling  

โดยแบงประชากรออกเปนพ้ืนท่ีตางๆ โดยในแตละหมูบานจะสุมตัวอยางประชาชนอยางเปนสัดสวน 

(Proportional  Random  Sampling  เพ่ือใหไดจํานวนกลุมตัวอยางครอบคลุมทุกหมูบาน  รวมเปน 

357 คน  ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามหมูบาน 

ลําดับ หมูบาน ประชากร (คน) สัดสวน กลุมตัวอยาง (คน) 

1 หมู 0 สีดา 53 1.58 6 

2 หมู 1 สีดา 13 0.39 1 

3 หมู 3 โนนเมือง 187 5.57 20 

4 หมู 4 เกา 245 7.29 26 

5 หมู 5 หญาคา 550 16.37 58 

6 หมู 6 หนองแก 206 6.13 22 

7 หมู 7 ดอนดู 235 6.99 25 

8 หมู 8 หินแห 482 14.35 51 

9 หมู 9 ถนนหัก 475 14.14 51 

10 หมู 10 ดอนโกย 621 18.48 66 

11 หมู 11 หนองไขเหี้ย 293 8.72 31 

รวม 3,360 100.00 357 

= 
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  หลังจากทําการกําหนดขนาดตัวอยางของแตละเขตพ้ืนท่ีไดแลว  ในการเก็บรวบรวมขอมูล  

จะสุมประชากรในแตละเขตพ้ืนท่ีโดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ท้ังนี้เพราะ

ประชากรมีจํานวนมากและมีเขตพ้ืนท่ีกวาง 

 

3.5  เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5.1 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

   (1)   การสรางเครื่องมือ เครื่องมือท่ี ใช ในการรวบรวมครั้งนี้  คณะผูสํ ารวจใช

แบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นํามาสรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมกับวัตถุประสงค โดยแบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน คือ 

    ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปดและปลายปด 

    ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการจําแนกตาม            

สวนงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert  Scale)  และขอเสนอแนะเก่ียวกับจุดเดน

ท่ีประทับใจและสิ่งท่ีควรปรับปรุง เปนคําถามปลายเปด จําแนกตามหนวยงานตางๆ ขององคการบริหาร

สวนตําบลสีดา  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

    ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด  

   (2)   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

   ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใชวิธีหาความเท่ียงตรง (Validity) ดวย

การนําแบบสอบถามฉบับรางไปหาความเท่ียงตรงดานเนื้อหาและโครงสราง โดยเสนอตอท่ีปรึกษา

โครงการและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ

เหมาะสมถูกตองดานภาษา เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

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

แบบสอบถามโดยการใชวิธีการสัมภาษณตามแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึน จํานวนท้ังสิ้น 357 คน          

เพ่ือใหผลการศึกษามีความเท่ียงตรงในการสรุปผล ทีมผูสํารวจจะเดินแจกแบบสอบถามและรอเก็บคืน 

ถาผูตอบไมเขาใจหรืออานหนังสือไมออก หรืออานลําบาก ผูสํารวจก็จะอานใหฟง และกากบาท

เครื่องหมายในแบบสอบถาม ผูสํารวจจะเก็บขอมูลโดยการเขาพบตามบาน หรือท่ีสาธารณะ จนได

ตัวอยางครบตามกลุมตัวอยาง 
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  (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากเอกสาร ขอมูล

ทางสถิติท่ีรวบรวมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา และองคการบริหารสวนตําบล 

สีดา  อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ในการดําเนินการดังนี้ 

  1. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงวิเคราะห

หาคาสถิติพ้ืนฐาน โดยการคํานวณหาอัตราสวนรอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) 

คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัด

คาเฉลี่ยและการกระจายของขอมูล และนําเสนอในรูปตาราง พรอมกับการพรรณนาประกอบเพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดาแลว          

แปลความหมายโดยใชเกณฑ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100-103) 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  แปลความหมายวา มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  แปลความหมายวา มาก 

คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  แปลความหมายวา ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  แปลความหมายวา นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  แปลความหมายวา นอยท่ีสุด 

  2. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลสีดานั้น คณะผูสํารวจไดกําหนดเกณฑในการคํานวณคาคะแนนรอยละ โดยคิดจากคา

คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการใหบริการท่ีไดจากกลุมตัวอยางประชาชนในแตละดานและนํา

คาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมาเทียบหาคารอยละจากคะแนนเต็มของแตละดานเพ่ือจัดระดับของความพึงพอใจ

ได ดังนี้ 

ตารางท่ี  3.2  แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 
 

คะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คะแนน 

มากกวา 4.75 มากกวารอยละ  95 ข้ึนไป 10 

ไมเกิน 4.75 ไมเกินรอยละ  95 9 

ไมเกิน 4.50 ไมเกินรอยละ  90 8 

ไมเกิน 4.25 ไมเกินรอยละ  85 7 

ไมเกิน 4.00 ไมเกินรอยละ  80 6 
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คะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) คะแนน 

ไมเกิน 3.75 ไมเกินรอยละ  75 5 

ไมเกิน 3.50 ไมเกินรอยละ  70 4 

ไมเกิน 3.25 ไมเกินรอยละ  65 3 

ไมเกิน 3.00 ไมเกินรอยละ  60 2 

ไมเกิน 2.75 ไมเกินรอยละ  55 1 

ต่ํากวา 2.50 นอยกวารอยละ  50 0 

 

  สําหรับขอมูลท่ีไดจากคําถามปลายเปดไดทําการรวบรวมขอมูลท้ังหมด และดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลดวยการจัดจําแนกประเภทขอความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันใหอยูใน

รูปแบบเดียวกัน จากนั้นวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลและนําเสนอในรูปของความเรียง 

 

 

 



 

 

 

 

ผลการศึกษาผลการศึกษา 

บทที่ บทที่ 44  
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ผลการศึกษาผลการศึกษา  
  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

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

 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้  คณะผู้ส ารวจได้ด าเนินการวิเคราะห์ตามข้ันตอนต่างๆ  
โดยรายงานผลการศึกษาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  ดังนี้ 
  4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
  4.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา อ าเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมาของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
  4.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
  4.4  ผลประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
  4.5 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
  4.6  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 

4 
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4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 4.1.1 เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 357  คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.91  
เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31.09  รายละเอียดแสดงดังแผนภาพ 

  

แผนภาพที ่ 4.1   แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 4.1.2 ระดับอายุ 
  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 357 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ  
31.37 มีอายุอยู่ระหว่าง  41 - 50 ปี  รองลงมามีอายุ  50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 26.33  มีอายุระหว่าง 
31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.53 และมีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.77 ตามล าดับ  
รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

 

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

 จ านวน 67 84 112 94 
    รอ้ยละ 18.77 23.53 31.37 26.33 

แผนภูมิที่  4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับอายุ 

ชาย 111 คน 
31.09 % 

หญิง 246 คน 
68.91 % 

 

94 

26.33 % 

112 

31.37 % 

84 

23.53 % 

67 

18.77 % 
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4.1.3 ระดับการศึกษา 

  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 357 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 25.21   
ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา รองลงมาส าเร็จการศึกษาในระดับต่ ากว่าประถมศึกษา  คิดเป็น
ร้อยละ 22.41  ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  21.29  ส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 16.81  และส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 14.29  
ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังแผนภาพ 

 

 

  
 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษา 90 คน 
25.21 % 

ต่ ากวา่ประถมศึกษา 80 คน 
22.41 % 

 

ปริญญาตรี  51 คน 
14.29 % 

อนุปริญญา 60 คน 
16.81 % 

 

มัธยมศึกษา 76 คน 
21.29 % 
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4.1.4 อาชีพ 

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน  357 คน  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 26.61
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 22.13  ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 17.93  ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 17.65 ประกอบอาชีพรับ
ราชการพนักงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.24 และร้อยละ 6.44 เป็นนักเรียน รายละเอียดแสดง 
ดังแผนภูม ิ
 

 

 เกษตรกรรม รับจ้าง พนักงานบริษัท ค้าขาย 
รับราชการ 

พนักงานของรัฐ 
นักเรียน 

 จ านวน 95 79 64 63 33 23 
    ร้อยละ 26.61 22.13 17.93 17.65 9.24 6.44 

แผนภูมิที่  4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

 

 

 

 

95 

26.61 % 

79 

22.13 % 

64 

17.93 % 

63 

17.65 % 

33 

9.24 % 

23 

6.44 % 
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4.1.5 ระดับรายได้ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน  357 คน  พบว่า  ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.17 มีรายได้
อยู่ระหว่าง 6,001– 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001 - 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
30.53 มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001- 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.17 และร้อยละ  15.13  มีรายได้อยู่
ระหว่าง 2,001 – 4,000  บาท รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 
 

 
 

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

 จ านวน 54 109 122 72 
    ร้อยละ 15.13 30.53 34.17 20.17 

แผนภูมิที่  4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   จ าแนกตามระดับรายได้ 
 
 
 
 
 
 

54 

15.13 % 

109 

30.53 % 

122 

34.17 % 

72 

20.17 % 
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4.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลสีดาของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 

 4.2.1 จ านวนครั้งที่มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 357 คน  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.01 มา
ติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 1-2 ครั้งใน 1 รอบปี รองลงมาเคยมาติดต่อขอรับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 3-4 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ  24.37 เคยมาติดต่อ
ขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 5-6 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ 23.81 และร้อยละ 
16.81 เคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 7-8 ครั้งใน 1 รอบปี ตามล าดับ  
รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

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

 จ านวน 125 87 85 60 
    ร้อยละ 35.01 24.37 23.81 16.81 

แผนภูมิที่  4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนครั้ง            
  ที่มาติดต่อขอรับบริการ  

 
 
 

125 

35.01 % 

87 

24.37 % 

85 

23.81 % 

60 

16.81 % 
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 4.2.2   ส่วนงานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 357 คน  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.66 มา
ติดต่อขอรับบริการกองคลัง  รองลงมาได้เข้ามาติดต่อขอรับบริการส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
คิดเป็นร้อยละ 21.10 มาติดต่อขอรับบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 20.55  
มาติดต่อขอรับบริการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  คิดเป็นร้อยละ 20.00 และร้อยละ 11.51 
มาติดต่อขอรับบริการกองช่าง ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ   
   

 

 
ส านักปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 จ านวน 77 90 42 73 75 
    ร้อยละ 21.10 24.66 11.51 20.00 20.55 

แผนภูมิที่  4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามส่วนงาน 
  ที่มาติดต่อขอรับบริการ 

 
 
 

21.10 % 24.66% 

11.51 % 

20.00 % 

77 

90 

42 

75 
73 

20.55 % 
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4.2.3 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน  357 คน พบว่า ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล

ข่าวสารจากการบอกเล่าจากผู้น าชุมชน  รองลงมารับทราบข้อมูลข่าวสารจากการติดประกาศต่างๆ และ
เสียงตามสาย  ตามล าดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 
 

ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทาง     
    การรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 

ติดประกาศต่างๆ 130 33.16 
การบอกเล่าจากผู้น าชุมชน 152 38.78 
เสียงตามสาย 110 28.06 
รวม 392 100.00 

หมายเหตุ : ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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 4.2.4 งานที่ได้ด าเนินการและได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาทีก่ลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบรกิาร 
 
  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานที่ได้ด าเนินการและได้รับ
การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา อ าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา  พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 23.29 มาติดต่อขอรับบริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
รองลงมาเข้ามาติดต่อขอรับบริการงานบริหารงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 20.00 มาติดต่อขอรับบริการ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ คิดเป็นร้อยละ 19.18 มาติดต่อขอรับบริการงานก่อสร้าง  คิดเป็นร้อยละ 
18.08 และมาติดต่อขอรับบริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คิดเป็นร้อยละ 17.26  ตามล าดับรายละเอียด
ดังแผนภูมิ   

 

 

 
งานส่งเสรมิสุขภาพ

และสาธารณสุข 
งานก่อสร้าง งานศูนย์พฒันาเด็ก

เล็ก 
งานบริหาร 
งานท่ัวไป 

งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้

 จ านวน 85 66 63 73 70 
    ร้อยละ 23.29 18.08 17.26 20.00 19.18 

แผนภูมิที ่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนที่มาติดต่อขอรับบริการ  งานที่ได้ด าเนินการและ
ได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 

20.00 % 18.08 % 23.29 % 

63 

85 

66 

19.18 % 

73 

17.26 % 

70 
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4.3 ความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา   
อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 4.3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสีดา ภาพรวมและรายด้าน 

ตารางที่ 4.2  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.63 96.33 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.65 96.31 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.62 96.39 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.63 96.15 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 0.66 96.17 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.64 96.28 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  

คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  
96.39 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 96.33 ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็น 
ร้อยละ 96.31  ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  
96.17 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
96.15 ตามล าดับ 
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 4.3.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการจ าแนกตามส่วนงาน 
4.3.2.1 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี 
  ต่อคุณภาพการให้บริการของส านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล   

จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

  

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.60 96.40 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.66 96.25 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.83 0.66 96.65 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.66 96.01 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.47 96.33 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.61 96.30 มากที่สุด 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อยู่ในระดับ“มากที่สุด”  

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

 

4.3.2.2 กองคลัง   
ตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองคลัง  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
  

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.58 96.71 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.63 96.47 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.57 96.48 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.79 0.72 95.87 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.78 0.67 95.57 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 0.64 96.23 มากที่สุด 
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมของกองคลังอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3  
อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.82  ตามล าดับ 

 

4.3.2.3 กองช่าง  
ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองช่าง  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

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

ภาพรวม 4.81 0.63 96.19 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  ภาพรวมของกองช่างอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3  
อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ ด้านช่องทาง 
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ ด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ ตามล าดับ 
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4.3.2.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องาน 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.80 0.64 95.99 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.56 96.55 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 0.64 96.29 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 0.65 96.66 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 0.78 95.94 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.65 96.32 มากที่สุด 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ              
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3  
อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ ด้านช่องทาง
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81ตามล าดับ 

 
4.3.2.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 4.82 0.64 96.49 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.72 96.05 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.63 96.67 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 0.62 96.33 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 0.72 95.95 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.82 0.66 96.32 มากที่สดุ 
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

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

 
 4.3.3   ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสีดาที่ได้ด าเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหาร จ าแนกตามงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ได้ด าเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน
องค์การบรหิารส่วนต าบลสีดาทีส่ าคัญได้แก่ 

1) การให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
2) การให้บริการงานก่อสร้าง 
3) การให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4) การให้บริการงานบริหารงานทั่วไป 
5) การให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

  โดยผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
 

  1)  การให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
ตารางที่ 4.8  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ
         องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการใหบ้ริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.61 96.68 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.59 96.73 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.62 96.37 มากทีสุ่ด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.63 95.98 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.79 0.61 95.85 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.61 96.32 มากที่สุด 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข อยู่ในระดับ  
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
คือ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงคือ ด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ตามล าดับ 

  2)  การให้บริการงานก่อสร้าง 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ
  องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการงานก่อสร้าง จ าแนกภาพรวมและรายด้าน 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.59 96.41 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 0.66 96.03 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.80 0.62 96.05 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.45 96.25 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.83 0.64 96.68 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 0.59 96.28 มากที่สุด 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการใหบ้ริการงานก่อสร้าง อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 ตามล าดับ  
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3)  การให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. รอ้ยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.80 0.69 96.00 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.69 96.19 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.65 96.30 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.79 0.70 95.80 มากที่สุด 

ด้านคณุภาพการใหบ้ริการ 4.83 0.65 96.68 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 0.68 96.19 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.81  ตามล าดับ 
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3)  การให้บริการงานบริหารงานทั่วไป 

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ในการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป 

 จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม  
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.80 0.69 96.06 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.69 96.13 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.60 96.50 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.58 96.61 มากทีสุ่ด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.61 96.40 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.63 96.34 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการงานบริหารงานทั่วไป  อยู่ในระดับ “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  

3 อันดับแรก คือ 1) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.83 รองลงมาคือ ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 คือ ด้านช่องทางการให้บริการ  ตามล าดับ 
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5)  การให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.67 96.38 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.67 96.43 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 0.63 96.11 มากท่ีสุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.68 95.89 มากท่ีสุด 

ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ 4.83 0.62 96.64 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.65 96.29 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อยู่ในระดับ   
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3 อันดับแรก คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83  รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.82 คือ 1) ด้านช่องทางการให้บริการ 2) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81 คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ตามล าดับ 
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 4.3.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการตามการประเมินการบริหารงานตามผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
จ าแนกรายเดือน 

 

1) ผลการประเมินการบริหารงานตามผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 
ตารางที่ 4.13  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564  ประจ าเดือนตุลาคม จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

งานก่อสร้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภาพรวม 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ  

ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.68 96.48 4.82 0.57 96.45 4.81 0.69 96.25 4.81 0.67 96.14 4.82 0.72 96.29 4.82 0.66 96.32 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.85 0.56 96.97 4.79 0.73 95.83 4.82 0.72 96.30 4.83 0.63 96.62 4.82 0.61 96.39 4.82 0.65 96.42 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.80 0.63 96.02 4.80 0.61 95.93 4.82 0.64 96.51 4.81 0.68 96.10 4.81 0.60 96.23 4.81 0.63 96.16 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 0.60 96.83 4.78 0.58 95.49 4.83 0.60 96.57 4.80 0.68 95.91 4.76 0.69 95.14 4.80 0.63 95.99 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.47 96.33 4.81 0.61 96.27 4.83 0.58 96.58 4.83 0.67 96.55 4.87 0.57 97.36 4.83 0.58 96.62 

ภาพรวม 4.83 0.59 96.53 4.80 0.62 95.99 4.82 0.64 96.44 4.81 0.67 96.26 4.81 0.64 96.28 4.82 0.63 96.30 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ประจ าเดือนตุลาคม  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.30 
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2) ผลการประเมินการบริหารงานตามผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 
 

ตารางที่ 4.14  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 
คุณภาพการให้บริการ งานส่งเสริมสขุภาพและ

สาธารณสุข 
งานก่อสร้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภาพรวม 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ  

ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.57 97.01 4.85 0.56 97.01 4.80 0.67 95.92 4.80 0.68 96.10 4.82 0.72 96.27 4.82 0.64 96.46 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.87 0.50 97.40 4.80 0.72 95.93 4.83 0.71 96.65 4.82 0.72 96.36 4.79 0.75 95.83 4.82 0.68 96.43 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.80 0.65 96.00 4.79 0.68 95.84 4.82 0.56 96.47 4.85 0.59 97.05 4.81 0.59 96.12 4.81 0.62 96.30 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.85 0.57 97.04 4.88 0.44 97.52 4.84 0.50 96.86 4.80 0.72 95.96 4.77 0.70 95.44 4.83 0.59 96.56 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.76 0.62 95.12 4.80 0.74 95.90 4.81 0.67 96.16 4.82 0.69 96.35 4.83 0.60 96.64 4.80 0.66 96.03 

ภาพรวม 4.83 0.58 96.51 4.82 0.63 96.44 4.82 0.62 96.41 4.82 0.68 96.36 4.80 0.67 96.06 4.82 0.64 96.36 
 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ 
2564  ประจ าเดือนพฤศจิกายน  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.36 

 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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3) ผลการประเมินการบริหารงานตามผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 
ตารางที่ 4.15  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564  ประจ าเดือนธันวาคม  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

งานก่อสร้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภาพรวม 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ  

ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 4.81 0.67 96.22 4.84 0.55 96.86 4.82 0.69 96.34 4.80 0.70 96.00 4.80 0.72 95.99 4.81 0.67 96.28 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.61 96.67 4.76 0.80 95.26 4.75 0.66 94.88 4.80 0.76 95.89 4.81 0.72 96.18 4.79 0.71 95.78 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.80 0.68 95.96 4.81 0.64 96.28 4.81 0.64 96.17 4.85 0.60 96.94 4.81 0.58 96.25 4.82 0.63 96.32 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.79 0.64 95.70 4.77 0.52 95.28 4.81 0.62 96.14 4.78 0.73 95.56 4.77 0.70 95.44 4.78 0.64 95.62 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.53 96.45 4.81 0.73 96.11 4.84 0.59 96.75 4.83 0.65 96.49 4.84 0.71 96.71 4.83 0.64 96.50 

ภาพรวม 4.81 0.63 96.20 4.80 0.65 95.96 4.80 0.64 96.06 4.81 0.69 96.18 4.81 0.68 96.11 4.81 0.66 96.10 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ 
2564  ประจ าเดือนธันวาคม  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.10 

 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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4)  ผลการประเมินการบริหารงานตามผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 
 

ตารางที่ 4.16  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564  ประจ าเดือนมกราคม  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

งานก่อสร้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภาพรวม 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ  

ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.61 96.50 4.82 0.62 96.40 4.82 0.71 96.30 4.80 0.69 96.01 4.83 0.67 96.54 4.82 0.66 96.35 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.86 0.56 97.14 4.82 0.62 96.30 4.81 0.71 96.21 4.81 0.72 96.13 4.81 0.72 96.20 4.82 0.67 96.40 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.83 0.59 96.61 4.78 0.74 95.53 4.82 0.63 96.33 4.80 0.68 95.93 4.82 0.59 96.46 4.81 0.64 96.17 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.74 0.71 94.87 4.74 0.49 94.87 4.83 0.64 96.64 4.77 0.77 95.34 4.77 0.77 95.31 4.77 0.68 95.41 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.87 0.54 97.33 4.84 0.65 96.71 4.84 0.54 96.77 4.82 0.68 96.46 4.82 0.69 96.28 4.84 0.62 96.71 

ภาพรวม 4.82 0.60 96.49 4.80 0.62 95.96 4.82 0.64 96.45 4.80 0.71 95.97 4.81 0.69 96.16 4.81 0.65 96.21 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ประจ าเดือนมกราคม  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.21 

 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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5)  ผลการประเมินการบริหารงานตามผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 
ตารางที่ 4.17  แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  จ าแนกเปน็รายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

งานก่อสร้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภาพรวม 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ  

ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.57 96.83 4.79 0.62 95.87 4.80 0.71 96.00 4.78 0.71 95.66 4.79 0.72 95.76 4.80 0.67 96.02 
ด้านช่องทางการใหบ้ริการ 4.78 0.71 95.62 4.79 0.74 95.86 4.76 0.72 95.10 4.77 0.74 95.45 4.82 0.63 96.39 4.78 0.71 95.68 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.80 0.64 95.95 4.80 0.63 95.89 4.81 0.63 96.08 4.79 0.61 95.80 4.80 0.71 95.99 4.80 0.64 95.94 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.74 0.66 94.82 4.79 0.44 95.90 4.83 0.56 96.61 4.80 0.63 96.11 4.79 0.73 95.72 4.79 0.60 95.83 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.62 96.35 4.85 0.61 96.97 4.86 0.63 97.09 4.80 0.71 96.00 4.82 0.40 96.36 4.83 0.59 96.55 

ภาพรวม 4.80 0.64 95.91 4.86 0.61 96.10 4.86 0.65 96.18 4.79 0.68 95.81 4.80 0.64 96.04 4.82 0.64 96.01 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการ  ประจ าปี งบประมาณ 
2564  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.01 

 
 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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6)  ผลการประเมินการบริหารงานตามผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 
 
ตารางที่ 4.18  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564  ประจ าเดือนมีนาคม  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

งานก่อสร้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภาพรวม 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ  

ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.63 96.63 4.78 0.61 95.57 4.77 0.70 95.29 4.78 0.71 95.65 4.84 0.59 96.78 4.80 0.65 95.98 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.85 0.54 96.96 4.75 0.79 94.96 4.82 0.63 96.28 4.76 0.77 95.15 4.80 0.68 96.05 4.79 0.68 95.88 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.83 0.60 96.55 4.81 0.63 96.29 4.80 0.58 96.01 4.80 0.66 95.89 4.78 0.72 95.59 4.80 0.64 96.07 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.80 0.64 96.06 4.82 0.39 96.41 4.81 0.60 96.29 4.77 0.73 95.31 4.81 0.53 96.18 4.80 0.58 96.05 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 0.67 96.04 4.80 0.69 95.96 4.75 0.70 94.56 4.85 0.62 96.95 4.87 0.47 97.41 4.81 0.63 96.18 

ภาพรวม 4.82 0.61 96.45 4.79 0.62 95.84 4.79 0.64 95.69 4.79 0.70 95.79 4.82 0.60 96.40 4.80 0.63 96.03 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการ  ประจ าปี งบประมาณ 
2564 ประจ าเดือนมีนาคม อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.03 

 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  อ าเภอสดีา  จังหวัดนครราชสีมา                หน้า 73 
 

7)  ผลการประเมินการบริหารงานตามผลการปฏิบัติงานเดือนเมษายน 
 
ตารางที่ 4.19  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564  ประจ าเดือนเมษายน  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

งานก่อสร้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภาพรวม 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ  

ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.60 96.67 4.79 0.61 95.86 4.81 0.71 96.13 4.79 0.71 95.81 4.81 0.69 96.23 4.81 0.66 96.14 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.61 96.37 4.82 0.62 96.33 4.78 0.76 95.64 4.78 0.75 95.53 4.80 0.67 96.12 4.80 0.68 96.00 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.80 0.68 95.97 4.80 0.63 96.03 4.83 0.61 96.50 4.79 0.73 95.75 4.79 0.72 95.82 4.80 0.67 96.01 
ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก 4.74 0.72 94.76 4.82 0.45 96.31 4.83 0.62 96.56 4.78 0.75 95.55 4.83 0.57 96.59 4.80 0.62 95.95 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.76 0.65 95.21 4.85 0.61 96.97 4.82 0.59 96.49 4.81 0.68 96.14 4.84 0.66 96.69 4.81 0.64 96.30 

ภาพรวม 4.79 0.65 95.80 4.82 0.58 96.30 4.81 0.66 96.26 4.79 0.72 95.76 4.81 0.66 96.29 4.81 0.66 96.14 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ประจ าเดือนเมษายน อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.14 

 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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8)  ผลการประเมินการบริหารงานตามผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 
 
ตารางที่ 4.20  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริ การ

ประจ าปีงบประมาณ 2564  ประจ าเดือนพฤษภาคม  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

งานก่อสร้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภาพรวม 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ  

ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.62 97.08 4.84 0.55 96.74 4.79 0.69 95.86 4.81 0.68 96.11 4.82 0.65 96.45 4.82 0.64 96.45 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.64 96.40 4.79 0.74 95.81 4.81 0.64 96.10 4.83 0.70 96.65 4.87 0.56 97.44 4.82 0.66 96.48 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.83 0.59 96.63 4.79 0.69 95.76 4.82 0.62 96.43 4.83 0.63 96.58 4.82 0.68 96.35 4.82 0.64 96.35 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 0.52 96.84 4.79 0.53 95.80 4.84 0.61 96.73 4.80 0.67 96.00 4.81 0.65 96.27 4.82 0.59 96.33 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.76 0.62 95.17 4.88 0.55 97.63 4.82 0.62 96.43 4.86 0.61 97.13 4.81 0.75 96.10 4.82 0.63 96.49 

ภาพรวม 4.82 0.60 96.42 4.82 0.61 96.35 4.82 0.63 96.31 4.82 0.66 96.50 4.83 0.66 96.52 4.82 0.63 96.42 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ 
2564  ประจ าเดือนพฤษภาคม อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.42 

 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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9)  ผลการประเมินการบริหารงานตามผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 
 
ตารางที่ 4.21  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประจ าเดือนมิถุนายน  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

งานก่อสร้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภาพรวม 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ  

ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.59 96.69 4.84 0.54 96.89 4.84 0.67 96.74 4.81 0.66 96.27 4.83 0.65 96.47 4.83 0.62 96.61 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.86 0.60 97.15 4.81 0.73 96.28 4.82 0.73 96.43 4.82 0.71 96.47 4.87 0.57 97.40 4.84 0.67 96.75 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.85 0.57 96.92 4.81 0.62 96.12 4.83 0.62 96.54 4.80 0.69 95.92 4.81 0.66 96.20 4.82 0.63 96.34 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.73 0.72 94.63 4.78 0.45 95.69 4.82 0.58 96.50 4.80 0.66 95.96 4.84 0.64 96.79 4.80 0.61 95.92 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.76 0.65 95.18 4.86 0.57 97.28 4.77 0.63 95.45 4.85 0.61 96.98 4.80 0.78 95.91 4.81 0.65 96.16 

ภาพรวม 4.81 0.62 96.11 4.82 0.58 96.45 4.82 0.65 96.33 4.82 0.66 96.32 4.83 0.66 96.56 4.82 0.64 96.35 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ 

2564  ประจ าเดือนมิถุนายน อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.35 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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10)  ผลการประเมินการบริหารงานตามผลการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 
 
ตารางที่ 4.22  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564  ประจ าเดือนกรกฎาคม  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

งานก่อสร้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภาพรวม 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ  

ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.58 96.74 4.82 0.66 96.46 4.80 0.66 96.02 4.79 0.72 95.85 4.82 0.66 96.41 4.82 0.66 96.29 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.61 96.79 4.83 0.62 96.65 4.85 0.67 97.02 4.83 0.62 96.59 4.80 0.75 95.98 4.83 0.65 96.61 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.82 0.65 96.48 4.82 0.59 96.47 4.85 0.59 96.96 4.84 0.62 96.85 4.81 0.52 96.11 4.83 0.59 96.57 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.60 96.59 4.92 0.30 98.36 4.84 0.62 96.87 4.80 0.71 95.91 4.79 0.73 95.80 4.84 0.59 96.71 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.76 0.67 95.12 4.84 0.66 96.72 4.84 0.62 96.72 4.83 0.66 96.53 4.82 0.70 96.41 4.82 0.66 96.30 

ภาพรวม 4.82 0.62 96.34 4.85 0.56 96.93 4.84 0.63 96.72 4.82 0.67 96.35 4.81 0.67 96.14 4.83 0.63 96.50 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564  ประจ าเดือนกรกฎาคม อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.50 

 
 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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11)  ผลการประเมินการบริหารงานตามผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 
 
ตารางที่ 4.23  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564  ประจ าเดือนสิงหาคม  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

งานก่อสร้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภาพรวม 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ  

ด้านกระบวนการ 
ขัน้ตอนการให้บริการ 4.82 0.65 96.46 4.81 0.64 96.21 4.77 0.70 95.46 4.80 0.72 95.94 4.84 0.61 96.76 4.81 0.66 96.17 
ดา้นช่องทางการให้บริการ 4.84 0.56 96.77 4.84 0.37 96.88 4.81 0.70 96.16 4.83 0.55 96.58 4.83 0.69 96.58 4.83 0.57 96.59 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.84 0.60 96.68 4.84 0.46 96.82 4.85 0.54 97.00 4.82 0.62 96.47 4.79 0.54 95.75 4.83 0.55 96.54 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 0.59 96.81 4.81 0.40 96.21 4.86 0.48 97.11 4.81 0.70 96.11 4.82 0.69 96.38 4.83 0.57 96.52 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.77 0.69 95.37 4.84 0.66 96.84 4.85 0.59 96.86 4.85 0.62 96.96 4.86 0.48 96.78 4.83 0.61 96.56 

ภาพรวม 4.82 0.62 96.42 4.83 0.51 96.59 4.83 0.60 96.52 4.82 0.64 96.41 4.83 0.60 96.45 4.83 0.59 96.48 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการ  ประจ าปี
งบประมาณ 2564  ประจ าเดือนสิงหาคม อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.48 

 



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
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12)  ผลการประเมินการบริหารงานตามผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 
 
ตารางที่ 4.24  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาในการให้บริการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564  ประจ าเดือนกันยายน  จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ งานส่งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 

งานก่อสร้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริหารงานทั่วไป งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ภาพรวม 

X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ X  S.D. ร้อยละ  

ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.62 96.81 4.83 0.60 96.55 4.82 0.66 96.46 4.82 0.65 96.45 4.83 0.67 96.57 4.83 0.64 96.57 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.57 96.50 4.81 0.49 96.29 4.84 0.68 96.83 4.84 0.60 96.81 4.83 0.67 96.54 4.83 0.60 96.59 
ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.84 0.59 96.71 4.78 0.49 95.60 4.85 0.51 96.98 4.86 0.65 97.24 4.82 0.70 96.39 4.83 0.59 96.58 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 0.60 96.78 4.86 0.39 97.13 4.82 0.57 96.46 4.79 0.70 95.87 4.79 0.73 95.68 4.82 0.60 96.39 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.66 96.51 4.84 0.64 96.80 4.85 0.57 96.96 4.88 0.58 97.61 4.85 0.61 97.01 4.85 0.61 96.98 

ภาพรวม 4.83 0.61 96.66 4.82 0.52 96.48 4.84 0.60 96.74 4.84 0.63 96.80 4.82 0.68 96.44 4.83 0.61 96.62 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา ภาพรวมการให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564  ประจ าเดอืนกันยายน อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.62 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 

องคการบริหารสวนตําบลสีดา  อําเภอสดีา  จังหวัดนครราชสีมา หนา 79 

 

 4.3.5  ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนตําบลสีดา จําแนกเปนรายขอในแตละสวนงาน 

4.3.5.1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

ตารางท่ี 4.25 แสดงคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพ 

   การใหบริการของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จําแนกเปนรายขอและภาพรวม 
  

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ     

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง 4.80 0.78 96.09 มากท่ีสุด 

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสม 

ไมยุงยาก ซับซอน 

4.79 0.76 95.86 มากท่ีสุด 

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.75 0.44 94.91 มากท่ีสุด 

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสม 4.88 0.38 97.54 มากท่ีสุด 

5. แบบฟอรมและคํารองตางๆมีความชัดเจนเขาใจงาย 4.81 0.43 96.27 มากท่ีสุด 

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆ ชัดเจน 4.80 0.85 96.05 มากท่ีสุด 

7. มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.91 0.57 98.16 มากท่ีสุด 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอน

การใหบริการโดยรวมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   

4.82 0.56 96.32 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.80 0.57 96.00 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.79 0.78 95.73 มากท่ีสุด 

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการติดประกาศ

ตางๆ 

4.82 0.72 96.32 มากท่ีสุด 

4. เว็บไซต หรือแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 

5. ระบบเสียงตามสาย 4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี 4.80 0.43 96.00 มากท่ีสุด 

7. ระบบโทรศัพท 4.78 0.69 95.64 มากท่ีสดุ 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

   

4.92 0.48 98.42 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ     

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัย

และอธิบายไดชัดเจน 

4.91 0.57 98.16 มากท่ีสุด 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยสุภาพความเรียบรอย 4.83 0.67 96.67 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ 4.93 0.26 98.57 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.78 0.69 95.64 มากท่ีสุด 

5. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ 4.80 0.85 96.05 มากท่ีสุด 

6. การใหเกียรติและการใหความสําคัญกับประชาชนท่ีมารับ

บริการอยางเทาเทียมกัน 

4.76 0.82 95.17 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไป

รับบริการ 

4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการ 

เห็นงาย 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

3. สถานท่ีใหบริการมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 4.80 0.70 96.00 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบรกิารอยางเหมาะสม

เก่ียวกับ 

     4.1 ท่ีนั่งพักรอรับบริการ 4.83 0.74 96.58 มากท่ีสุด 

4.2 บรกิารน้ําดื่ม 4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

4.3 หนังสือพิมพ 4.80 0.40 96.00 มากท่ีสุด 

     4.4 หองน้ํา 4.85 0.57 96.92 มากท่ีสุด 

5. มี เครื่องมือ/วัสดุ /อุปกรณ /ระบบในการบริการขอมูล

สารสนเทศ 

4.80 0.57 96.00 มากท่ีสุด 

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.79 0.78 95.73 มากท่ีสุด 

7. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ 4.80 0.44 96.00 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   

4.73 0.78 94.61 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ     

1. ความโปรงใสในการใหบริการ 4.94 0.24 98.81 มากท่ีสุด 

2. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ 4.73 0.45 94.55 มากท่ีสุด 

3. ความรวดเร็วของการใหบริการ 4.88 0.38 97.54 มากท่ีสุด 

4. ความตรงตอเวลาในการใหบรกิาร 4.80 0.73 96.09 มากท่ีสุด 

5. ความยืดหยุนในการใหบริการ 4.82 0.64 96.43 มากท่ีสุด 

6. ความเสมอภาคในการใหบริการ 4.80 0.64 96.43 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคุณภาพการบริการ

โดยรวมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   

4.75 0.44 94.91 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการของ 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล   

4.82 0.61 96.30 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา  ในภาพรวมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  อยูในระดับ          

“มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับแรก คือ ความโปรงใสในการใหบริการ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.94 รองลงมาคือ  เจาหนาท่ี

เต็มใจดูแลเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.93  และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 

คือ ความพึงพอใจตอการบริการชองทางการใหบริการของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

ตามลําดับ 
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4.3.5.2 กองคลัง  

ตารางท่ี 4.26 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ 

   คุณภาพการใหบริการของกองคลัง  จําแนกเปนรายขอและภาพรวม 
  

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ     

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง 4.76 0.82 95.13 มากท่ีสุด 

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสม 

ไมยุงยาก ซับซอน 

4.87 0.59 97.50 มากท่ีสุด 

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.81 0.67 96.19 มากท่ีสุด 

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการ

ของผูรับบริการ 

4.89 0.35 97.86 มากท่ีสุด 

5. แบบฟอรมและคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย 4.86 0.35 97.23 มากท่ีสุด 

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน 4.86 0.63 97.23 มากท่ีสุด 

7. มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.75 0.76 94.98 มากท่ีสุด 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอน

การบริการโดยรวมของกองคลัง   

4.88 0.44 97.53 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.86 0.56 97.13 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.83 0.74 96.58 มากท่ีสุด 

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา 

แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทาง

โทรศัพท เปนตน 

4.78 0.69 95.64 มากท่ีสุด 

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.81 0.43 96.27 มากท่ีสุด 

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจง

เรื่องราวตาง ๆ 

4.76 0.89 95.28 มากท่ีสุด 

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี 4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

7. ระบบโทรศัพท 4.80 0.70 96.00 มากท่ีสุด 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของกองคลัง 

4.93 0.26 98.57 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ     

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัย

และอธิบายไดชัดเจน 

4.86 0.56 97.13 มากท่ีสุด 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรียบรอย 4.74 0.83 94.87 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรน 

ในการใหบริการ 

4.86 0.35 97.23 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ กิริยามารยาทของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการเรียบรอย 

4.76 0.54 95.20 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.86 0.63 97.23 มากท่ีสุด 

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ 4.79 0.55 95.73 มากท่ีสุด 

7. การใหเกียรติและการใหความสําคัญกับประชาชนท่ีมารับ

บริการอยางเทาเทียมกัน 

4.80 0.57 96.00 มากท่ีสุด 

8. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบนไมหา

ประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

4.95 0.32 98.95 มากท่ีสุด 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย  

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.80 0.85 96.05 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี / บุคลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของกองคลัง 

4.85 0.45 96.43 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

4.86 0.57 97.22 มากท่ีสุด 

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการ 

เห็นงาย 

4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

3. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 4.76 0.78 95.17 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบรกิาร 

   4.1 ท่ีนั่งพักรอรับบริการ 

4.87 0.66 97.37 

มากท่ีสุด 

   4.2 บริการน้ําดื่ม 4.72 0.87 94.47 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

   4.3 หนังสือพิมพ 4.84 0.78 96.84 มากท่ีสุด 

   4.4 หองน้ํา 4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 

5. มี เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ /ระบบในการบริการ ขอมูล

สารสนเทศ 

4.76 0.82 95.13 มากท่ีสุด 

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.76 0.82 95.13 มากท่ีสุด 

7. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ 4.72 0.74 94.48 มากท่ีสุด 

8. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 4.82 0.64 96.43 มากท่ีสุด 

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของกองคลัง 

4.81 0.43 96.27 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ     

1. ความโปรงใสในการใหบริการ 4.75 0.44 94.91 มากท่ีสุด 

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ 4.75 0.87 95.00 มากท่ีสุด 

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ 4.75 0.69 95.00 มากท่ีสดุ 

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ 4.92 0.39 98.33 มากท่ีสุด 

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน 4.79 0.78 95.73 มากท่ีสุด 

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคุณภาพ 

การใหบริการโดยรวมของกองคลัง 

4.72 0.87 94.47 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบรกิารของกองคลัง   4.81 0.64 96.23 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมของกองคลัง  อยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับแรก คือ ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบนไมหาประโยชนในทางมิชอบฯลฯ

โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.95 รองลงมาคือ ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทาง 

การใหบริการโดยรวมของกองคลัง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.93 และไดรับบริการตรงตามความตองการ  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 ตามลําดับ 
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4.3.5.3 กองชาง  

ตารางท่ี 4.27 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ 

  คุณภาพการใหบริการของกองชาง  จําแนกเปนรายขอและภาพรวม 
  

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ     

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซ อน มีความคล องตัว 4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

2. ความรวดเรว็ในการใหบริการ 4.80 0.78 96.09 มากท่ีสุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงแนะนําข้ันตอนการใหบริการ 4.81 0.43 96.27 มากท่ีสุด 

4. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน 4.83 0.55 96.55 มากท่ีสุด 

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน 4.75 0.44 94.91 มากท่ีสุด 

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอ 

ความตองการของผูรับบริการ 

4.80 0.85 96.05 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอน

การใหบริการโดยรวมของกองชาง 

4.86 0.57 97.22 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.81 0.57 96.16 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวนัหยุดราชการ 4.80 0.67 95.95 มากท่ีสุด 

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา 

แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทาง

โทรศัพท เปนตน 

4.76 0.54 95.20 มากท่ีสุด 

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.79 0.55 95.73 มากท่ีสุด 

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจง

เรื่องราวตาง ๆ 

4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี 4.90 0.58 98.08 มากท่ีสุด 

7. ระบบโทรศัพท 4.84 0.67 96.84 มากท่ีสุด 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของกองชาง 

4.81 0.63 96.12 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ     

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.93 0.26 98.57 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.82 0.71 96.32 มากท่ีสุด 

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการ

ของเจาหนาท่ี 

4.76 0.54 95.20 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน  

การตอบคําถามชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาได 

4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย  

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.85 0.45 96.90 มากท่ีสุด 

6. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน  

ไมหาประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

4.79 0.73 95.89 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี / บคุลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของกองชาง 

4.86 0.63 97.24 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับ

บริการ 

4.80 0.77 96.05 มากท่ีสุด 

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการ 

เห็นงาย บอกจุดบริการ 

4.73 0.45 94.55 มากท่ีสุด 

3. อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด และสวยงาม  4.78 0.77 95.62 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบรกิาร 

   4.1 ท่ีนั่งพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย 4.75 0.87 95.00 มากท่ีสุด 

   4.2 มีน้ําดื่ม หรือ เครือ่งดืม่บริการประชาชนท่ีมารับบริการ  4.76 0.54 95.20 มากท่ีสุด 

   4.3 มีสื่อ สันทนาการตางๆระหวางรอรับบริการ เชน หนังสือ

อานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

4.83 0.53 96.67 มากท่ีสุด 

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.90 0.58 98.08 มากท่ีสุด 

6. มี เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ /ระบบในการบริการ ขอมูล

สารสนเทศ วัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

4.92 0.48 98.42 มากท่ีสุด 

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพียงพอ 4.91 0.57 98.16 มากท่ีสุด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 4.79 0.55 95.73 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

9. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ 4.72 0.87 94.47 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยรวมของกองชาง 

4.75 0.44 94.91 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ     

1. ความโปรงใสในการใหบริการ 4.81 0.63 96.12 มากท่ีสุด 

2. ความเสมอภาคในการใหบริการ 4.79 0.78 95.73 มากท่ีสุด 

3. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน 4.80 0.85 96.05 มากท่ีสุด 

4. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคุณภาพการใหบริการ

โดยรวมของกองชาง 

4.74 0.91 94.74 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการของกองชาง 4.81 0.63 96.19 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมของกองชางอยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับแรก คือ ความสุภาพ กิริยามารยาทเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.93 รองลงมา

คือ มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ วัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความ

เพียงพอ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.92 และสถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัยสะดวกสบายและเพียงพอ  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91 ตามลําดับ 
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4.3.5.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ตารางท่ี 4.28 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ 

  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จําแนกเปนรายขอและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ     

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน -หลัง 4.86 0.57 97.22 มากท่ีสุด 

2. มีข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว 4.78 0.56 95.62 มากท่ีสุด 

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.76 0.82 95.13 มากท่ีสุด 

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสม 4.74 0.83 94.87 มากท่ีสุด 

5. แบบฟอรมคํารองตางๆมีความชัดเจนเขาใจงาย 4.76 0.82 95.13 มากท่ีสุด 

6. มีตวัอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน 4.87 0.59 97.50 มากท่ีสุด 

7. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน 4.76 0.54 95.20 มากท่ีสุด 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอน

การบริการโดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.86 0.35 97.23 มากท่ีสดุ 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.89 0.35 97.86 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.75 0.76 94.98 มากท่ีสุด 

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา 

แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทาง

โทรศัพท เปนตน 

4.91 0.50 98.29 มากท่ีสุด 

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.76 0.54 95.20 มากท่ีสุด 

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจง

เรื่องราวตาง ๆ 

4.86 0.63 97.23 มากท่ีสุด 

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ

โดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.79 0.55 95.73 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ     

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัย

อธิบายไดชัดเจน 

4.80 0.67 96.00 มากท่ีสุด 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรียบรอย 4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรน 

ในการใหบริการ 

4.80 0.70 96.00 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพเรียบรอย 4.83 0.74 96.58 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลกัษณะทาทางของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ 4.79 0.78 95.73 มากท่ีสุด 

7. การใหเกียรติและการใหความสําคัญกับประชาชนท่ีมารับ

บริการเทาเทียมกัน 

4.81 0.43 96.27 มากท่ีสุด 

8. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน  

ไมหาประโยชนในทางมิชอบ  

4.82 0.64 96.43 มากท่ีสุด 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย 

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.82 0.54 96.44 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี / บคุลากร 

ผูใหบริการโดยรวมของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

4.83 0.53 96.67 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไป

รับบริการ 

4.84 0.55 96.71 มากท่ีสุด 

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการ 

เห็นงาย 

4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 

3. สถานท่ีใหบริการมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 4.90 0.58 98.08 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบรกิาร อยางเหมาะสม

เก่ียวกับ 

     4.1 ท่ีนั่งพักรอรับบริการ 4.84 0.67 96.84 มากท่ีสุด 

4.2 บริการน้ําดื่ม 4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

4.3 หนังสือพิมพ 4.80 0.70 96.00 มากท่ีสุด 

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูล

สารสนเทศ 

4.78 0.56 95.62 มากท่ีสุด 

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.84 0.78 96.84 มากท่ีสุด 
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7. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ 4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ /คูมือเอกสารใหความรู 4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานอํานวยความสะดวก

โดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

4.85 0.45 96.43 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ     

1. ความโปรงใสในการใหบริการ 4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 

2. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ 4.84 0.78 96.84 มากท่ีสุด 

3. ความรวดเร็วของการใหบริการ 4.80 0.85 96.05 มากท่ีสุด 

4. ความเสมอภาคในการใหบริการ 4.79 0.55 95.73 มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคุณภาพการบริการ

โดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

4.78 0.86 95.53 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการของกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

4.82 0.65 96.32 มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับ             

“มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด               

3 อันดับแรก คือ มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา แผนพับ เสียงตามสาย 

และกลองรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท เปนตน โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.91 รองลงมา คือ 

สถานท่ีใหบริการมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 และมีชองทาง 

การใหบริการท่ีหลากหลาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89  ตามลําดับ 
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4.3.5.5 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

ตารางท่ี 4.29 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จําแนกเปนรายขอและภาพรวม 
 
 

 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ     

1. มีการจัดระบบการใหบร ิการตามลําด ับก อน - หลัง 4.93 0.47 98.65 มากท่ีสุด 

2. แนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมไมยุงยาก ซับซอน 4.66 1.02 93.26 มากท่ีสุด 

3. ความชดัเจนในการอธิบาย ชีแ้จง แนะนําข้ันตอนในการบริการ 4.92 0.53 98.43 มากท่ีสุด 

4. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.97 0.25 99.38 มากท่ีสุด 

5. ระยะเวลาการใหบร ิการเหมาะสมตรงตอความต องการ 4.85 0.57 96.92 มากท่ีสุด 

6. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียง
ตามลำดับ กอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

4.66 1.02 93.26 มากท่ีสุด 

7. แบบฟอร ม คำรองตางๆ ม ีความชัดเจนเขาใจง าย 4.89 0.47 97.85 มากท่ีสุด 

8. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คำร องตางๆชัดเจน 4.69 1.08 93.71 มากท่ีสุด 

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอน

การบริการของกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

4.85 0.36 96.92 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.82 0.71 96.32 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการช วงวันหยุดราชการ 4.69 1.08 93.71 มากท่ีสุด 

3. เอกสารสิ่งพ ิมพ  สื่อสิง่พ ิมพ  แผนพับ การติดประกาศ 4.75 0.86 95.06 มากท่ีสุด 

4. เว็บไซต หรือแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 4.87 0.73 97.30 มากท่ีสุด 

5. ระบบเสยีงตามสาย 4.75 0.70 95.00 มากท่ีสุด 

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ีในการบริการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

4.91 0.49 98.16 มากท่ีสุด 

7. ระบบโทรศัพท 4.82 0.60 96.32 มากท่ีสดุ 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการ
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

4.83 0.55 96.55 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ     

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบข อซักถามป ัญหา ขอสงสัย
และอธิบายไดชัดเจน 

4.85 0.62 97.01 มากท่ีสดุ 
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2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรียบรอย 4.90 0.50 97.91 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือร ือรน 
ในการใหบริการ 

4.86 0.61 97.24 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ กิริยามารยาทของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการเรียบรอย 

4.73 0.98 94.63 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทาง 

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.88 0.54 97.61 มากท่ีสุด 

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ 4.93 0.47 98.65 มากท่ีสุด 

7. การใหเก ียรติและการใหความสำคัญก ับประชาชนท่ีมา

รับบริการอยางเทาเท ียมก ัน 

4.79 0.55 95.73 มากท่ีสุด 

8. ความซื อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน 
ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.82 0.54 96.44 มากท่ีสุด 

9.  เจาหนาท่ีใหบริการต อผูรบับริการเหมือนกันท ุกราย  

โดยไม เลือกปฏิบัติ 

4.75 0.75 94.91 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ บุคลากร 

ผูใหบริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

4.83 0.69 96.53 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไป

รับบริการ 

4.85 0.47 97.01 มากท่ีสดุ 

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการ

เห็นงาย บอกจุดบริการ 

4.80 0.61 96.09 มากท่ีสดุ 

3. อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สะดวกและ

สวยงาม  

4.81 0.63 96.12 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1 ท่ีนั่งพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย 

4.79 0.86 95.82 มากท่ีสุด 

   4.2 มีน้ําดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับบริการ  4.76 0.75 95.26 มากท่ีสุด 

   4.3 มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบรกิาร เชน 

หนังสืออานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

4.72 0.81 94.47 มากท่ีสุด 

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 4.85 0.36 96.92 มากท่ีสุด 
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6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูล

สารสนเทศ วัสดุอุปกรณสําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

4.89 0.47 97.85 มากท่ีสุด 

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพียงพอ 4.83 0.79 96.63 มากท่ีสุด 

8. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 4.89 0.36 97.85 มากท่ีสดุ 

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวก

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

4.78 0.69 95.63 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบรกิาร     

1. มีการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดานสาธารณสุข 4.97 0.23 99.47 มากท่ีสุด 

2. การสงเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

ใหทํางานอยางมีคุณภาพและมีขวัญกําลังใจท่ีดี 

4.76 0.76 95.26 มากท่ีสุด 

3. การจัดระบบสงเสริมสุขภาพประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

ของประชาชนสูการมีสุขภาพท่ีด ี

4.75 0.79 95.00 มากท่ีสุด 

4. การควบคุมปองกันมิใหเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอ 4.73 0.96 94.61 มากท่ีสุด 

5. จัดอบรมใหความรูดานสุขภาพอนามัยแกประชาชน 4.74 0.83 94.87 มากท่ีสดุ 

6. การดําเนินงานในการปองกันการแพรระบาดโรคตางฯ 4.92 0.53 98.43 มากท่ีสุด 

7. การฟนฟูสุขภาพประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 4.71 0.86 94.29 มากท่ีสุด 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคุณภาพการใหบริการ

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

4.78 0.76 95.70 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 4.82 0.66 96.32 มากท่ีสุด 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 

 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3  

อันดับแรก คือ 1  การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม  2 มีการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดาน

สาธารณสุข โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.97  รองลงมาคือ 1 มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับ

กอน - หลัง 2 เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.93  และมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.92 คือ 1 การดําเนินงานในการปองกันการแพรระบาดของโรค และ 2 ความชัดเจน

ในการอธิบาย ชี้แจง แนะนําข้ันตอนในการบริการ ตามลําดับ 
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 4.3.5.6 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนตําบลสีดาท่ีไดดําเนินการและไดรับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน  

 องคการบริหารสวนตําบลสีดา  ไดดําเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดาท่ีสําคัญไดแก 

1  การใหบริการงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

2)  การใหบริการงานกอสราง 

3)  การใหบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4)  การใหบริการงานบริหารงานท่ัวไป 

5)  การใหบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได  

โดยผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ ดังนี้ 
   

1)  การใหบริการงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

ตารางท่ี 4.30 แสดงคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ 

   องคการบริหารสวนตําบลสีดา  ในการใหบริการงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

 จําแนกเปนรายขอและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ     

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง 4.84 0.63 96.71 มากท่ีสุด 

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสม

ไมยุงยาก ซับซอน 

4.83 0.64 96.51 มากท่ีสุด 

3. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอ 

ความตองการของผูรับบริการ 

4.80 0.65 95.96 มากท่ีสุด 

4. มีการดําเนินงานดานการสงเสริมการออกกําลังกาย

เพ่ือสุขภาพ 

4.83 0.60 96.65 มากท่ีสุด 

5. มีการสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอ 

การสรางเสริมสุขภาพ 

4.84 0.63 96.81 มากท่ีสุด 

6. มีการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน ดูแล 

ผูพิการและผูดอยโอกาส และการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

4.83 0.64 96.60 มากท่ีสุด 

7. การสงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  

(อสม.) ใหทํางานอยางมีคุณภาพและมีขวัญกําลังใจ  

4.87 0.49 97.36 มากท่ีสุด 
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8. มีการอบรมใหความรูแก อสม.ในการตรวจโรคตาง ๆ  

การควบคุมปองกันมิใหเกิดการแพรระบาดของ

โรคติดตอในพ้ืนท่ี 

4.89 0.54 97.67 มากท่ีสุด 

9. มีการรณรงค/ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ เชน  

การกําจัดยุง การรณรงคโรคไขเลือดออก 

4.82 0.66 96.43 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการโดยรวมของงานสงเสริมสุขภาพ 

และสาธารณสุข 

4.80 0.67 96.06 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.80 0.71 96.04 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.81 0.68 96.13 มากท่ีสุด 

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิ

ประกาศ 

4.79 0.73 95.87 มากท่ีสุด 

4. มีการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสุขภาพและการจัดการ

ขอมูลดานสุขภาพ 

4.90 0.31 98.07 มากท่ีสุด 

5. มีการออกหนวยเคลื่อนท่ี เชน การตรวจโรคท่ัวไป   

การตรวจสุขภาพผูสูงอาย ุการตรวจทางดานทันตกรรม  

4.88 0.55 97.64 มากท่ีสุด 

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทาง 

การใหบริการโดยรวมของงานสงเสริมสุขภาพและ

สาธารณสุข 

4.83 0.56 96.61 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ     

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหา 

ขอสงสัยและอธิบายไดชัดเจน 

4.83 0.65 96.56 มากท่ีสดุ 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรียบรอย 4.76 0.68 95.14 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรน 

ในการใหบริการ 

4.82 0.64 96.44 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพกิริยามารยาท

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการเรียบรอย 

4.83 0.60 96.62 มากท่ีสุด 
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5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะ

ทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.81 0.64 96.11 มากท่ีสุด 

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับ

บริการ 

4.84 0.70 96.70 มากท่ีสุด 

7. การใหเกียรติและการใหความสําคัญกับประชาชน

ท่ีมารับบริการอยางเทาเทียมกัน 

4.82 0.66 96.38 มากท่ีสุด 

8.  ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน  

ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.84 0.59 96.76 มากท่ีสุด 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรบับริการเหมือนกัน 

ทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.82 0.47 96.46 มากท่ีสดุ 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/

บุคลากรผูใหบริการโดยรวมของงานสงเสริมสุขภาพและ

สาธารณสุข 

4.83 0.62 96.57 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก     

1. มีปายประชาสมัพันธและปายแสดงสถานท่ี 

การใหบริการเห็นงาย 

4.82 0.43 96.42 มากท่ีสดุ 

2. สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 4.79 0.61 95.87 มากท่ีสุด 

3. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ  4.80 0.68 96.07 มากท่ีสุด 

4.  สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 4.76 0.74 95.31 มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความ

สะดวกโดยรวมของงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

4.81 0.68 96.22 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ     

1. ความโปรงใสในการใหบริการ 4.79 0.52 95.82 มากท่ีสดุ 

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ 4.79 0.51 95.77 มากท่ีสุด 

3. ความเสมอภาคในการใหบรกิาร 4.78 0.64 95.68 มากท่ีสุด 

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ 4.77 0.68 95.45 มากท่ีสุด 

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน 

 

4.79 0.68 95.88 มากท่ีสุด 
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6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคุณภาพ 

การใหบริการ โดยรวมของงานสงเสริมสุขภาพและ

สาธารณสุข 

4.83 0.66 96.49 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการงานสงเสริมสุขภาพและ

สาธารณสุข 

4.82 0.61 96.32 มากท่ีสุด 

 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมการใหบริการงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข อยูในระดับ  

“มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3  

อันดับแรก คือ มีการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสุขภาพและการจัดการขอมูลดานสุขภาพ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด

เทากับ 4.90  รองลงมาคือ มีการอบรมใหความรูแก อสม.ในการตรวจโรคตาง ๆ  การควบคุมปองกันมิ

ใหเกิดการแพรระบาดของโรคติดตอในพ้ืนท่ี  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89  และมีการออกหนวยเคลื่อนท่ี เชน 

การตรวจโรคท่ัวไป  การตรวจสุขภาพผูสูงอายุ การตรวจทางดานทันตกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88   

ตามลําดับ 
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  2)  การใหบริการงานกอสราง 

ตารางท่ี 4.31  แสดงคาเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ 

    องคการบริหารสวนตําบลสีดาในการใหบริการงานกอสราง จําแนกเปนรายขอและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ     

1.ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนมีความคลองตัว 4.92 0.50 98.49 มากท่ีสุด 

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.85 0.70 97.10 มากท่ีสุด 

3. ความชัดเจนในการอธบิาย ชี้แจงและแนะนําข้ันตอน 

ในการใหบริการ 

4.81 0.74 96.10 มากท่ีสุด 

4. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ 

(เรียงตามลําดับกอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน  

4.87 0.61 97.48 มากท่ีสุด 

5.  ความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน 4.80 0.64 95.99 มากท่ีสุด 

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอ 

ความตองการของผูรับบริการ 

4.82 0.67 96.45 มากท่ีสุด 

7. เสนทางคมนาคมท่ีใชสัญจรไดโดยสะดวกทุกฤดูกาล  4.75 0.80 95.07 มากท่ีสุด 

8. การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมและขุดลอกคูคลอง 4.82 0.68 96.32 มากท่ีสุด 

9. การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมสะพาน,ทางเดินเทา, 

ถนน  ไดดําเนนิการอยางท่ัวถึง 

4.80 0.55 95.91 มากท่ีสุด 

10. การกอสรางวางทอระบายน้ํา 4.73 0.53 94.66 มากท่ีสุด 

11. การติดตั้งปายและสัญญาณไฟจราจร  4.87 0.45 97.37 มากท่ีสุด 

12. การขยายเขตไฟฟาอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน 4.85 0.66 96.93 มากท่ีสุด 

13.การติดตัง้โคมไฟฟาสองสวาง และการซอมแซมไฟฟา

สาธารณะ  

4.77 0.71 95.41 มากท่ีสุด 

14. ไฟฟาสาธารณะมีความสวางเพียงพอในเวลากลางคืน 4.76 0.76 95.21 มากท่ีสุด 

15.การใชประโยชนจากไฟฟาสาธารณะในการสัญจรไปมา 4.77 0.58 95.44 มากท่ีสุด 

16. โครงการกอสรางถนนมีความเพียงพอตอการใชสัญจร

ไปมา 

4.88 0.56 97.63 มากท่ีสุด 

17. คุณภาพของถนนท่ีกอสรางเหมาะสมกับการใชงาน 4.79 0.71 95.72 มากท่ีสุด 

18. ความปลอดภยัของผูใชถนนในการสัญจรไปมา 4.87 0.34 97.49 มากท่ีสุด 
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19. โครงการกอสรางถนนมีประโยชนตอการขนสงสินคา 

พืชผลทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ 

4.77 0.58 95.44 มากท่ีสุด 

20. คุณภาพน้ําประปาหมูบานมีความสะอาดไดมาตรฐาน

ในดานสี กลิ่น และรส 

4.81 0.47 96.13 มากท่ีสุด 

21. ประชาชนมีน้ําใชเพียงพอกับความตองการใชใน

ชีวิตประจําวัน 

4.85 0.39 97.02 มากท่ีสุด 

22. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการของงานกอสราง 

4.88 0.44 97.56 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.84 0.60 96.71 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.79 0.74 95.72 มากท่ีสุด 

3. เอกสารสิง่พิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ การติดประกาศ 4.82 0.59 96.44 มากท่ีสดุ 

4. ระบบเสียงตามสาย 4.78 0.67 95.51 มากท่ีสุด 

5. ระบบโทรศัพท 4.79 0.71 95.84 มากท่ีสุด 

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี 4.82 0.67 96.32 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทาง 

การใหบริการของงานกอสราง 

4.78 0.69 95.69 มากท่ีสุด 

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ     

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.77 0.71 95.41 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลกัษณะทาทาง

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.80 0.68 95.90 มากท่ีสุด 

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอม 

ในการใหบริการของเจาหนาท่ี 

4.79 0.69 95.78 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีมีความรูในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม

ชี้แจงขอสงสัยใหคําแนะนําชวยแกปญหาได 

4.81 0.65 96.12 มากท่ีสุด 

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย  

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

 

4.78 0.69 95.57 มากท่ีสุด 
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6. ความซ่ือสัตยสจุริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน 

ไมหาประโยชนในทางมิชอบฯลฯ 

4.85 0.41 97.00 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ บุคลากร

ผูใหบริการของงานกอสราง 

4.83 0.51 96.55 มากท่ีสุด 

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 4.80 0.44 95.98 มากท่ีสุด 

2. เครื่องมือ/วัสด/ุอุปกรณครอบคลุมการใชงานทันสมัย 4.83 0.43 96.51 มากท่ีสุด 

3. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือเอกสารใหความรูเก่ียวกับ

อุปกรณการใชงานของงานกอสราง 

4.81 0.48 96.25 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ     

1. ความโปรงใสในการใหบริการ 4.85 0.65 97.07 มากท่ีสุด 

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ 4.82 0.64 96.47 มากท่ีสุด 

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ 4.86 0.62 97.08 มากท่ีสุด 

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ 4.80 0.71 96.06 มากท่ีสุด 

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน 4.85 0.65 97.07 มากท่ีสุด 

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคุณภาพ 

การใหบริการของงานกอสราง 

4.82 0.59 96.33 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการการใหบริการงานกอสราง 4.81 0.59 96.28 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมการใหบริการงานกอสราง  อยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด 3  

อันดับแรก คือ ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนมีความคลองตัว  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.92  

รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88  คือ 1) โครงการกอสรางถนนมีความเพียงพอตอการใชสัญจรไปมา  

2) ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการของงานกอสราง  และ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87 คือ 1 ความปลอดภัยของผูใชถนนในการสัญจรไปมา 2  การติดตั้งปายและสัญญาณ

ไฟจราจร  3 ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ(เรียงตามลําดับกอนหลังมีความเสมอภาค 

เทาเทียมกัน  ตามลําดับ 
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3) การใหบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ตารางท่ี 4.32 แสดงคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ   

   องคการบริหารสวนตําบลสีดาในการใหบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกเปนรายขอ 

 และภาพรวม 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ     

1.  เวลารับ – สงเดก็มาท่ีศูนยฯ 4.86 0.48 97.21 มากท่ีสุด 

2.  ความเอาใสเด็กของผูดูแลเด็ก 4.83 0.68 96.65 มากท่ีสุด 

3.  อัตรากําลังผูดูแลเด็กเพียงพอกับจํานวนเด็ก 4.74 0.80 94.78 มากท่ีสุด 

4.  ความรู ความความเขาใจของผูดูแลเด็ก 4.89 0.53 97.76 มากท่ีสุด 

5.  คาวัสดสุนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน 4.76 0.70 95.22 มากท่ีสุด 

6.  คาเทอม 4.80 0.72 95.95 มากท่ีสุด 

7.  การดําเนินงานดานวิชาการ    มากท่ีสุด 

  7.1 การประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนระหวางผูบริหาร 

ผูดูแลเด็กและผูปกครอง 

4.80 0.81 95.88 มากท่ีสุด 

  7.2 การนําเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการจัดกิจกรรม

การจัดมุมแสดงผลงานของเด็ก 

4.79 0.84 95.85 มากท่ีสุด 

  7.3 การแจงผลการประเมินพัฒนาการความพรอมของ

เด็กเปนรายบุคคลใหผูปกครองทราบ 

4.77 0.75 95.48 มากท่ีสุด 

  7.4 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรยีนการสอนใน

หองเรียน 

4.78 0.71 95.68 มากท่ีสุด 

  7.5 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณมีจํานวน

เพียงพอ ตรงกับความตองการเหมาะสมในการจัดการ

เรียนการสอน 

4.84 0.40 96.72 มากท่ีสุด 

  7.6 การจัดใหมีมุมตาง ๆ ท่ีสงเสริมประสบการณและ

สรางบรรยากาศการพัฒนาการเรียนรูสําหรับเด็กไดอยาง

เหมาะสมตามวัย 

4.80 0.82 95.91 มากท่ีสุด 

  7.7 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กไดรูจักวฒันธรรมไทย 4.78 0.72 95.65 มากท่ีสุด 
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  7.8  จัดกิจกรรมวันสําคัญรวมกันระหวางผูบริหาร 

ผูดูแลเด็กและผูปกครอง 

4.76 0.76 95.22 มากท่ีสุด 

  7.9  การบันทึกพัฒนาการเด็กโดยรายงานใหผูปกครอง

ทราบอยางตอเนื่อง 

4.84 0.39 96.80 มากท่ีสุด 

8.  ดําเนินงานดานการมีสวนรวม     

  8.1  ผูปกครองชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  

ของศูนย 

4.78 0.78 95.51 มากท่ีสุด 

  8.2 องคกรรัฐ เอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยฯ 4.75 0.85 95.02 มากท่ีสดุ 

  8.3 ประชาสัมพันธผลงาน ขาวสารและกิจกรรมตางๆ 

 ใหผูปกครองและชุมชนไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ 

4.76 0.78 95.20 มากท่ีสุด 

  8.4  เปดโอกาสใหผูบริหาร ผูดูแลเด็กและผูปกครองได

มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นตอ

กิจกรรมของงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.78 0.72 95.51 มากท่ีสุด 

9.  ดําเนินงานดานภูมิปญญาทองถ่ิน     

  9.1  สํารวจและนําภูมิปญญาทองถ่ินมารวมกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

4.88 0.57 97.59 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการโดยรวมของงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.82 0.69 96.42 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบรกิารท่ีหลากหลาย 4.82 0.68 96.29 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยดุราชการ 4.85 0.61 96.93 มากท่ีสุด 

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการติดประกาศ 4.80 0.70 96.03 มากท่ีสุด 

4. ระบบเสียงตามสาย 4.75 0.77 94.91 มากท่ีสุด 

5. การออกหนวยเคลื่อนท่ี 4.80 0.72 95.94 มากท่ีสุด 

6. ระบบโทรศัพท 4.85 0.65 97.07 มากท่ีสดุ 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทาง 

การใหบริการโดยรวมของงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

4.81 0.70 96.13 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ     

1. บุคลากรมีความรูความสามารถเขาใจในจิตวิทยา

พัฒนาการเด็ก 

4.87 0.53 97.37 มากท่ีสุด 

2. บุคลากรดแูลเอาใจใสเด็กสมํ่าเสมอ 4.85 0.60 96.90 มากท่ีสุด 

3. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกลักษณะทาทาง

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.84 0.54 96.78 มากท่ีสุด 

4. มีแผนการเรยีนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียน  

การสอนท่ีหลากหลาย 

4.80 0.61 95.90 มากท่ีสุด 

5. หัวหนามีวิสยัทัศนท่ีกวางไกลในการพัฒนาศูนยฯ 

ชัดเจน 

4.78 0.78 95.58 มากท่ีสุด 

6. หัวหนาศูนย ฯ มีภาวะความเปนผูนํา 4.81 0.74 96.19 มากท่ีสุด 

7. มีความสุภาพกิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.79 0.73 95.81 มากท่ีสุด 

8. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอม 

ในการใหบริการของเจาหนาท่ี 

4.79 0.71 95.72 มากท่ีสุด 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบรกิารเหมือนกัน 

ทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.82 0.63 96.29 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ 

บุคลากรผูใหบริการโดยรวมของงานศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

4.83 0.59 96.51 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก     

1. วัสดุครุภัณฑ เชน โตะ เกาอ้ี ชั้นวางของเครื่องนอน 

ฯลฯ มีจํานวนเพียงพอและอยูในสภาพท่ีพรอมใช

เหมาะสมกับเด็ก 

4.84 0.52 96.89 มากท่ีสุด 

2. การจัดอาคารสถานท่ีและดูแลรักษาอุปกรณเครื่องเลน

ท่ีสนับสนุนตอพัฒนาการของเด็กใหอยูในสภาพท่ีดีและ

ปลอดภัยสําหรบัเด็ก 

4.77 0.80 95.46 มากท่ีสุด 

3. อาคารเรียนหรือหองเรยีน ม่ันคง  แข็งแรง  ปลอดภัย  

มีความเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนเด็ก 

 

4.76 0.79 95.27 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

4. การจัดสภาพภายในหองเรียน มีพ้ืนท่ีใชสอยเหมาะสม

ท่ีจะจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก 

4.77 0.78 95.42 มากท่ีสุด 

5. หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทไดสะดวก 4.79 0.63 95.71 มากท่ีสุด 

6. หองน้ํา หองสวม มีจํานวนเพียงพอ มีความสะอาด 

ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

4.78 0.70 95.61 มากท่ีสุด 

7. การจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนมีบริเวณ

เพียงพอสะอาด รมรื่นและปลอดภัย 

4.80 0.72 95.89 มากท่ีสุด 

8. การกําจัดขยะท่ีถูกสุขลักษณะ 4.79 0.74 95.87 มากท่ีสุด 

9. การปองกันแมลง และพาหนะนําโรค 4.75 0.79 94.98 มากท่ีสุด 

10. มาตรการความปลอดภัย 4.79 0.62 95.74 มากท่ีสุด 

11. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก อาคารสถานท่ี  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

โดยรวมของงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.85 0.65 96.96 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ     

1. ดานโภชนาการ     

   1.1  อาหารไดมาตรฐานครบ  5  หมู 4.85 0.66 96.89 มากท่ีสุด 

   1.2  ความสะอาดถูกสุขลักษณะของสถานท่ีปรุงอาหาร 4.78 0.77 95.54 มากท่ีสุด 

   1.3  น้ําดื่ม  น้ําใช  สะอาดและเพียงพอ 4.79 0.72 95.92 มากท่ีสุด 

   1.4  ภาชนะและอุปกรณ ใสอาหารปลอดภัยและ

สะอาด 

4.80 0.75 96.07 มากท่ีสุด 

   1.5  อาหารและนมถูกสุขลักษณะ 4.79 0.64 95.83 มากท่ีสุด 

2. ดานคุณภาพจากการบริการทางการศึกษา     

   2.1 มีการพัฒนาดานรางกายเหมาะสมกับวัย 4.81 0.72 96.19 มากท่ีสุด 

   2.2  มีการพัฒนาดานอารมณเหมาะสมกับวัย 4.90 0.55 98.01 มากท่ีสุด 

   2.3  มีพัฒนาการดานสังคมเหมาะสมกับวัย 4.83 0.73 96.60 มากท่ีสุด 

   2.4 มีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสมกับวัย 4.87 0.60 97.36 มากท่ีสุด 

   2.5 เด็กมีพัฒนาการดีข้ึนตามศักยภาพของตนเอง 

 

4.83 0.62 96.57 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

3. ใหการสนับสนุนดานการศึกษาในทุกระดับท่ีตั้งในเขต

องคการบริหารสวนตําบล 

4.84 0.63 96.76 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการศึกษาเปนประจํา

ทุกป 

4.87 0.57 97.31 มากท่ีสุด 

5. มีการจัดตั้งหองสมุดสาธารณะในเขตองคการบรหิาร

สวนตําบลเพ่ือสงเสริมทักษะการอานใหกับประชาชนท่ัวไป 

4.84 0.65 96.73 มากท่ีสุด 

6. มีการสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการศึกษา เชน              

การจัดนิทรรศการ การแขงขันวิชาการ 

4.87 0.56 97.27 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคุณภาพการใหบริกา

โดยรวมของงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

4.86 0.58 97.14 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4.81 0.68 96.19 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมการใหบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อยูในระดับ  “มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาความพึงพอใจประชาชนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน

คุณภาพจากการบริการทางการศึกษามีการพัฒนาดานอารมณเหมาะสมกับวัย โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด

เทากับ 4.90 รองลงมาคือ ความรู ความความเขาใจของผูดูแลเด็ก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 และมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.88 คือ สํารวจและนําภูมิปญญาทองถ่ินมารวมกิจกรรมการเรียนการสอน ตามลําดับ 
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4) การใหบริการงานบริหารงานท่ัวไป 
ตารางท่ี 4.33  แสดงคาเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดบัคะแนนของคุณภาพการใหบริการ   

    ขององคการบริหารสวนตําบลสีดาในการใหบริการงานบริหารงานท่ัวไป 

  จําแนกเปนรายขอและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ     

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง 4.75 0.81 94.99 มากท่ีสุด 

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสม 

ไมยุงยาก ซับซอน 

4.82 0.69 96.29 มากท่ีสุด 

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.79 0.73 95.78 มากท่ีสุด 

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความ

ตองการของผูรับบริการ 

4.78 0.70 95.51 มากท่ีสุด 

5. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน 4.80 0.65 95.94 มากท่ีสุด 

6. แบบฟอรมคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย 4.80 0.71 95.96 มากท่ีสุด 

7. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คํารองตางๆชัดเจน 4.82 0.74 96.31 มากท่ีสุด 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/

ข้ันตอนการใหบริการของงานบริหารงานท่ัวไป 

4.79 0.76 95.88 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบรกิารท่ีหลากหลาย 4.79 0.72 95.83 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.85 0.66 96.90 มากท่ีสุด 

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธในระบบตาง ๆ  

ปายโฆษณา แผนพับ เสียงตามสาย และกลองรับ 

ความคิดเห็นและทางโทรศัพท เปนตน 

4.79 0.74 95.84 มากท่ีสุด 

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.83 0.65 96.65 มากท่ีสุด 

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจง

เรื่องราวตาง ๆ 

4.74 0.85 94.77 มากท่ีสุด 

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี 4.84 0.54 96.81 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบรกิารดานชองทาง 

การใหบริการของงานบริหารงานท่ัวไป 

4.79 0.72 95.83 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ     

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถาม ปญหา 

ขอสงสัยและอธิบายไดชัดเจน 

4.83 0.55 96.57 มากท่ีสุด 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรียบรอย 4.86 0.40 97.25 มากท่ีสดุ 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรน  

ในการใหบริการ 

4.85 0.65 96.91 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพ กิริยามารยาทของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการเรียบรอย 

4.83 0.66 96.67 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บคุลิก ลักษณะทาทาง

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.82 0.54 96.31 มากท่ีสุด 

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ 4.81 0.51 96.09 มากท่ีสุด 

7. การใหเกียรติและการใหความสําคัญกับประชาชนท่ีมา

รับบริการอยางเทาเทียมกัน 

4.82 0.73 96.35 มากท่ีสุด 

8. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน 

ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.82 0.66 96.45 มากท่ีสุด 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย  

โดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.80 0.63 95.95 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ 

บุคลากรผูใหบริการของงานบริหารงานท่ัวไป 

4.82 0.64 96.43 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทาง

ไปรับบริการ 

4.87 0.35 97.39 มากท่ีสุด 

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการ

เหน็งาย บอกจุดบริการ 

4.84 0.47 96.76 มากท่ีสุด 

3. สถานท่ีใหบริการมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 4.83 0.54 96.67 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบรกิาร 

อยางเหมาะสมเก่ียวกับ 

 4.1 ท่ีนั่งพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย 4.81 0.46 96.10 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

  4.2 มีน้ําดื่มหรือเครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับบริการ  4.82 0.69 96.35 มากท่ีสุด 

  4.3  มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบรกิาร เชน 

หนังสืออานเลน หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

4.81 0.78 96.17 มากท่ีสุด 

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมเขาถึงไดสะดวก 4.80 0.75 96.03 มากท่ีสุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูล

สารสนเทศ สําหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

4.80 0.65 95.93 มากท่ีสุด 

7. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ 4.92 0.48 98.41 มากท่ีสุด 

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอํานวย 

ความสะดวกของงานบริหารงานท่ัวไป 

4.81 0.72 96.24 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ     

1.  ความโปรงใสในการใหบริการ 4.82 0.40 96.38 มากท่ีสุด 

2.  ความยืดหยุนในการใหบริการ 4.80 0.66 95.90 มากท่ีสุด 

3.  ความเสมอภาคในการใหบรกิาร 4.82 0.69 96.33 มากท่ีสุด 

4.  ไดรับบริการตรงตามความตองการ 4.81 0.67 96.17 มากท่ีสุด 

5.  ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน 4.88 0.57 97.68 มากท่ีสุด 

6.  ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคุณภาพ 

การใหบริการของงานบริหารงานท่ัวไป 

4.81 0.67 95.94 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการงานบริหารงานท่ัวไป 4.82 0.64 96.34 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมของการใหบริการงานบริหารงานท่ัวไปอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  

มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.92 รองลงมาคือ ไดรับบริการท่ี

คุมคา  คุมประโยชน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88  และสถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแก 

การเดินทางไปรับบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87  ตามลําดับ 
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5) การใหบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

ตารางท่ี 4.34 แสดงคาเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ   

   ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ในการใหบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

 จําแนกเปนรายขอและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ     

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน - หลัง 4.89 0.46 97.88 มากท่ีสุด 

2. มีการแนะนําข้ันตอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสม  

ไมยุงยาก ซับซอน 

4.86 0.50 97.22 มากท่ีสุด 

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.83 0.68 96.52 มากท่ีสุด 

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอ 

ความตองการของผูรับบริการ 

4.82 0.71 96.43 มากท่ีสุด 

5. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ  

(เรียงตามลําดับ กอนหลังมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

4.81 0.73 96.15 มากท่ีสุด 

6. แบบฟอรมคํารองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย 4.80 0.68 95.94 มากท่ีสุด 

7. มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.84 0.65 96.70 มากท่ีสุด 

8. ความพึงพอใจตอกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการของ

งานบริการดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได 

4.71 0.97 94.17 มากท่ีสุด 

ดานชองทางการใหบริการ     

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย 4.85 0.65 97.07 มากท่ีสุด 

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ 4.81 0.69 96.14 มากท่ีสุด 

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิง่พิมพ แผนพับ การติดประกาศ 4.85 0.63 97.04 มากท่ีสุด 

4. ระบบเสียงตามสายแจงรายละเอียดใหประชาชนไดรับ

ทราบอยางตอเนื่อง 

4.75 0.79 94.91 มากท่ีสุด 

5. การออกหนวยเคลื่อนท่ีในการบริการดานการพัฒนา 

และจัดเก็บรายได 

4.85 0.65 97.07 มากท่ีสุด 

6. ระบบโทรศัพทสามารถติดตอประสานงานไดตลอดเวลา 4.80 0.62 95.90 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจตอท่ีมีตอชองทางการใหบริการของงาน

บริการดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได 

4.84 0.67 96.84 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ     

1. เจาหนาท่ีใหคําแนะนํา การตอบขอซักถามปญหา 

ขอสงสัย และอธิบายไดชัดเจน 

4.84 0.50 96.88 มากท่ีสุด 

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรียบรอย 4.82 0.53 96.46 มากท่ีสุด 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรน 

ในการใหบริการ 

4.84 0.59 96.83 มากท่ีสุด 

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสุภาพกิรยิามารยาท 

ของ เจาหนาท่ีผูใหบริการเรียบรอย 

4.82 0.56 96.41 มากท่ีสุด 

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทาง

ของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

4.78 0.78 95.53 มากท่ีสุด 

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ 4.74 0.80 94.71 มากท่ีสุด 

7. การใหเกียรติและการใหความสําคัญกับประชาชนท่ีมา

รับบริการอยางเทาเทียมกัน 

4.76 0.79 95.18 มากท่ีสุด 

8. ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน 

ไมหาประโยชนในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.79 0.63 95.77 มากท่ีสุด 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย 

 โดยไม เลือกปฏิบัติ 

4.83 0.60 96.55 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

งานบริการดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได 

4.84 0.57 96.74 มากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก     

1. สถานท่ีใหบรกิารตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการ

เดินทางไปรับบรกิาร 

4.83 0.64 96.46 มากท่ีสุด 

2. มีปายประชาสัมพันธปายแสดงสถานท่ีการใหบริการ 4.84 0.57 96.74 มากท่ีสุด 

3. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 4.84 0.52 96.74 มากท่ีสุด 

4. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการอยาง

เหมาะสม เก่ียวกับ ท่ีนั่งพัก บริการน้ําดื่ม หองน้ํา 

4.79 0.78 95.81 มากท่ีสุด 

5. มีเครื่องมือ/วัสด/ุอุปกรณ /ระบบในการบริการ ขอมูล 

สารสนเทศ 

4.76 0.78 95.07 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการใหบริการ X  S.D. รอยละ การแปลผล 

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.75 0.79 94.89 มากท่ีสุด 

7. จัดเครื่องถายเอกสารใหบริการในสถานท่ี 4.79 0.66 95.72 มากท่ีสุด 

8. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู 4.80 0.63 96.04 มากท่ีสุด 

9. ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกในงานบริการ

ดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได 

4.78 0.73 95.59 มากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ     

1. ความโปรงใสในการใหบริการ 4.88 0.55 97.49 มากท่ีสุด 

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ 4.82 0.65 96.32 มากท่ีสุด 

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ 4.82 0.65 96.27 มากท่ีสุด 

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ 4.87 0.53 97.28 มากท่ีสุด 

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน 4.82 0.63 96.41 มากท่ีสุด 

6. ความพึงพอใจโดยภาพรวมท่ีไดรับจากการบริการของ

งานบริการดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได 

4.80 0.68 96.06 มากท่ีสุด 

ภาพรวมการใหบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 4.82 0.65 96.29 มากท่ีสุด 
 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมการใหบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได อยูในระดับ   

“มากท่ีสุด”  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด  3 

อันดับแรก คือ มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน – หลัง  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.89  

รองลงมาคือ ความโปรงใสในการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88  และไดรับบริการตรงตามความ

ตองการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87   ตามลําดับ 
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4.4 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร         

สวนตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลสีดา ในครั้งนี้ครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานท่ีสําคัญไดแก 

 1  การใหบริการงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 2)  การใหบริการงานกอสราง 

3)  การใหบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 4)  การใหบริการงานบริหารงานท่ัวไป 

 5)  การใหบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

 ซ่ึงผลการประเมินสามารถนําเสนอไดดังนี้ 

 4.4.1  ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวม  จําแนกเปนรายดาน 

ตารางท่ี 4.35 แสดงคาเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ   

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  
ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ  
ระดับคะแนน 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.82 96.33 10 

ดานชองทางการใหบริการ 4.82 96.31 10 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.82 96.39 10 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.81 96.15 10 

ดานคุณภาพการใหบริการ 4.81 96.17 10 

ภาพรวม 4.82 96.28 10 

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยระดับความพึงพอใจรอยละ 96.28 โดยได

คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  10 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมี

คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.39 รองลงมาคือ ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.33 ดานชองทาง
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การใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.31 ดานคุณภาพ 

การใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.17 และดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.15  ซ่ึงทุกดานไดคะแนน

เทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 

 4.4.2  ความพึงพอใจของผูรับบริการ  จําแนกตามงาน 
 

  1  การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

 ตารางท่ี 4.36 แสดงคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ 

  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  
ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ  
ระดับคะแนน 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.83 96.68 10 

ดานชองทางการใหบริการ 4.84 96.73 10 

ดานเจาหนาท่ี ผูใหบริการ 4.82 96.37 10 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 95.98 10 

ดานคุณภาพการใหบริการ 4.79 95.85 10 

ภาพรวม 4.82 96.32 10 

  

จากตารางพบวา  กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพของงานสงเสริมสุขภาพและ

สาธารณสุขขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 96.32 โดยไดคะแนนเทียบ

เกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ในดานชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.84 ระดับความ

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.73 รองลงมาคือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.83  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.68  ดานเจาหนาท่ี ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82  

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.37 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ระดับ

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.98 และดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 ระดับความ

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.85 เม่ือคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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 2  การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานกอสราง 

ตารางท่ี 4.37 แสดงคาเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ 

 ของงานกอสราง  จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ X  
ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ  
ระดับคะแนน 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.82 96.41 10 

ดานชองทางการใหบริการ 4.80 96.03 10 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.80 96.05 10 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.81 96.25 10 

ดานคุณภาพการใหบริการ 4.83 96.68 10 

ภาพรวม 4.81 96.28 10 

 

 จากตารางพบวา  กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานกอสราง

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมอยูในระดับรอยละ  96.28  โดยไดคะแนนเทียบเกณฑ

มาตรฐานอยูในระดับ 10   

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ในดานคุณภาพการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 ระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.68 รองลงมาคือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.41 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.25 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ระดับความ

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.05 และดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.03  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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3 การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ตารางท่ี 4.39  แสดงคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ 

ของงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

คุณภาพการใหบรกิาร X  
ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ  
ระดับคะแนน 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.80 96.00 10 

ดานชองทางการใหบริการ 4.81 96.19 10 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.82 96.30 10 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.79 95.80 10 

ดานคุณภาพการใหบริการ 4.83 96.68 10 

ภาพรวม 4.81 96.19 10 

 

 จากตารางพบวา  กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานศูนย

พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 96.19  โดยไดคะแนน

เทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ในดานคุณภาพการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 ระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.68 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับ

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.30 ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.19  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ระดับ

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.00 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 ระดับ

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.80  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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4 การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริหารงานท่ัวไป 

ตารางท่ี 4.38  แสดงคาเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ   

  งานบริหารงานท่ัวไป  จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

คุณภาพการใหบริการ X  
ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ  
ระดับคะแนน 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.80 96.06 10 
ดานชองทางการใหบริการ 4.81 96.13 10 
ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.83 96.50 10 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.83 96.61 10 
ดานคุณภาพการใหบริการ 4.82 96.40 10 

ภาพรวม 4.82 96.34 10 

 

จากตารางพบวา  กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานบริหาร 

งานท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 96.34  โดยไดคะแนนเทียบ

เกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.83 ระดับความ

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.61 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 ระดับ

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.50 ดานคุณภาพการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.40  ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจ

คิดเปนรอยละ 96.13 และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ระดับ 

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.06  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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5 การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

ตารางท่ี 4.40  แสดงคาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการของ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

คุณภาพการใหบริการ X  
ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ  
ระดับคะแนน 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 4.82 96.38 10 

ดานชองทางการใหบริการ 4.82 96.43 10 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.81 96.11 10 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 95.89 10 

ดานคุณภาพการใหบริการ 4.83 96.64 10 

ภาพรวม 4.82 96.29 10 

 

 จากตารางพบวา  กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานพัฒนาและ

จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 96.29  โดยไดคะแนน

เทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ในดานคุณภาพการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 ระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.64 รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับ

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.43  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.38 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ระดับความ

พึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.11 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 ระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ  95.89 ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลสีดา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการใหบริการโดยภาพรวมของระดับความพึงพอใจ 

คิดเปนรอยละ 96.28 

เม่ือพิจารณารายดานจะเห็นวา ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา โดยคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึงพอใจ

คิดเปนรอยละ 96.39 รองลงมาคือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ประชาชนผูรับบริการ 

มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.33 ดานชองทางการใหบริการ  ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจ

คิดเปนรอยละ 96.31 ดานคุณภาพการใหบริการ ประชาชนผูรับบริการ มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

96.17  และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.15  

แสดงผลดังแผนภูมิ 
 

 
 

กระบวนการขั้นตอน 

การใหบริการ 

ชองทาง 

การใหบริการ 

เจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

ส่ิงอํานวย 

ความสะดวก 

คุณภาพ 

การใหบริการ 
ภาพรวม 

96.33 96.31 96.39 96.15 96.17 96.28 

แผนภูมิท่ี 4.8  แสดงรอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

96.33 % 
96.31 % 

96.39 % 

96.15 % 

96.28 % 

96.19 % 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ 

จําแนกตามกรอบภาระงานท่ีประเมิน  ซ่ึงประกอบดวย   

 1 การประเมินความพึงพอใจงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ประชาชนกลุมตัวอยาง 

มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.32 

 2 การประเมินความพึงพอใจงานกอสราง ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ 

ตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.28 

 3 การประเมินความพึงพอใจงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนกลุมตัวอยางมีความ 

พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.19 

 4 การประเมินความพึงพอใจงานบริหารงานท่ัวไป ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.34 

   5 การประเมินความพึงพอใจงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ประชาชนกลุมตัวอยางมีความ

พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.29 

 ท้ังนี้เม่ือคํานวณผลรวมตามสูตร ผลการประเมินท้ัง 5 งาน มีคาเทากับ 481.43  คิดเปนรอยละ 

96.29 โดยเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 คะแนนท่ีได จะมีคาเทากับ 10 คะแนน แสดงผลดังแผนภูมิ 

 
งานสงเสริมสุขภาพ

และสาธารณสุข 

งานกอสราง งานศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

งานบริหารงาน

ทั่วไป 

งานพัฒนาและ

จัดเก็บรายได 

มาตรฐาน 

ตามมิติท่ี 2 

96.32 96.28 96.19 96.34 96.29 96.29 

แผนภูมิท่ี 4.9  แสดงรอยละผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2  

96.19 % 

96.32 % 

96.28 % 

96.34 % 

96.29 % 96.29 % 
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4.5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูรับบริการดานการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน พบวา องคการบริหารสวนตําบลสีดา  อําเภอสีดา  

จังหวัดนครราชสีมา  มีการใหบริการแกประชาชนแบบเชิงรุกเพ่ือใหประชาชนสะดวก งายตอการติดตอ

ขอรับบริการในดานตาง ๆ ท้ังนี้จากการสํารวจประชาชนกลุมตัวอยางแสดงใหเห็นวา ประชาชนมีความ

พึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา อยูใน

ระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 96.28  

 นอกจากนี้ประชาชนกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสีดา  ไดเสนอแนะ

เพ่ิมเติมดังนี้ 

  1. น้ําประปาไมเพียงพอตอปริมาณการใช และอยากใหมีการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

เพ่ือบรรเทาปญหาในการทําเกษตรกรรม 

  2. ถนนคอนกรีตยังไมครอบคลุมท่ัวหมูบานควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสรางถนน

คอนกรีตใหครอบคลุมทุกหมูบาน  

  3. ไฟสาธารณะบางจุดยังไมมี บางจุดคอนขางหางกัน  ทําใหความสองสวางไมเพียงพอ  

และอยากใหมีการขยายเขตเสาไฟใหครอบคลุมดานการเกษตรดวย 

 



 

 

 

 

สรุปผลการศกึษาสรุปผลการศกึษา  

บทท่ี บทท่ี 55  
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สรุปสรุปผลการศึกษาผลการศึกษา  
  

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอ

สีดา  จังหวัดนครราชสีมา โดยการสํารวจจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลสีดา 

ในกลุมตัวอยาง 357 คน จากประชากรท้ังหมด ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 3,360 คน เครื่องมือ ท่ีใชสํารวจ คือ 

แบบสอบถาม 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลสีดา  อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

 5.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 5.2 การติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัด

นครราชสีมา ของกลุมตัวอยางประชาชน 

 5.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบรหิารสวนตําบลสีดา 

อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

 5.4 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 5.5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูรับบริการ 

5.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 357 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา รอยละ 68.91  

เปนเพศหญิง ในขณะท่ีเพศชาย คิดเปนรอยละ 31.09  ผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 31.37 มีอาย ุ

อยูระหวาง  41 - 50 ป  รองลงมามีอายุ  50 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 26.33  มีอายุระหวาง 31 - 40 ป  

คิดเปนรอยละ 23.53 และมีอายุระหวาง 20 - 30 ป คิดเปนรอยละ 18.77 และรอยละ 25.21 สําเร็จ

การศึกษาในระดับประถมศึกษา รองลงมาสําเร็จการศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 

22.41  สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  คิดเปนรอยละ  21.29  สําเร็จการศึกษาในระดับ

อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 16.81  และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 14.29    

ตามลําดับ 
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 สวนใหญรอยละ 26.61ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาประกอบอาชีพรับจาง คิดเปน 

รอยละ 22.13  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 17.93  ประกอบอาชีพคาขาย คิดเปน

รอยละ 17.65 ประกอบอาชีพรับราชการพนักงานของรัฐ คิดเปนรอยละ 9.24 และรอยละ 6.44  

เปนนักเรียน ซ่ึงรอยละ 34.17 มีรายไดอยูระหวาง 6,001– 8,000 บาท รองลงมามีรายไดอยูระหวาง 

4,001 - 6,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.53 มีรายไดอยูระหวาง 8,001- 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 

20.17 และรอยละ  15.13  มีรายไดอยูระหวาง 2,001 – 4,000  บาท 

 

5.2 การติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลสีดา 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 357 คน พบวา สวนใหญรอยละ 35.01 มาติดตอ

ขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลสีดา 1-2 ครั้งใน 1 รอบป รองลงมาเคยมาติดตอขอรับบริการ

จากองคการบริหารสวนตําบลสีดา 3-4 ครั้งใน 1 รอบป คิดเปนรอยละ  24.37 เคยมาติดตอขอรับ

บริการจากองคการบริหารสวนตําบลสีดา 5-6 ครั้งใน 1 รอบป คิดเปนรอยละ 23.81 และรอยละ 

16.81 เคยมาติดตอขอรับบริการจากองคการบรหิารสวนตําบลสีดา 7-8 ครั้งใน 1 รอบป  ตามลําดับ   

 สวนใหญรอยละ 24.66 มาติดตอขอรับบริการกองคลัง  รองลงมาไดเขามาติดตอขอรับบริการ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล คิดเปนรอยละ 21.10 มาติดตอขอรับบริการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 20.55 มาติดตอขอรับบริการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  คิดเปน

รอยละ 20.00 และรอยละ 11.51 มาติดตอขอรับบริการกองชาง  สวนใหญรับทราบขอมูลขาวสารจาก

การบอกเลาจากผูนําชุมชน รองลงมารับทราบขอมูลขาวสารจากการติดประกาศตางๆ และเสียง 

ตามสาย ตามลําดับ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการงานท่ีไดดําเนินการและไดรับการ

พัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัด

นครราชสีมา พบวา สวนใหญรอยละ 23.29 มาติดตอขอรับบริการงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

รองลงมาเขามาติดตอขอรับบริการงานบริหารงานท่ัวไป คิดเปนรอยละ 20.00 มาติดตอขอรับบริการ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได คิดเปนรอยละ 19.18 มาติดตอขอรับบริการงานกอสราง  คิดเปนรอยละ 

18.08 และมาติดตอขอรับบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  คิดเปนรอยละ 17.26 ตามลําดับ 
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5.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา   

 5.3.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ จําแนกตามภาพรวมและ

รายดาน 

  ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปน 

รอยละ  96.39 รองลงมาคือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับ

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.33 ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.31  ดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจ

คิดเปนรอยละ  96.17 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจ 

คิดเปนรอยละ 96.15 ตามลําดับ 
 

5.3.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ ตามโครงสรางการบริหาร 

 1) ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการจําแนกหนวยงาน 

  1.1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล อยูในระดับ 

“มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.83 รองลงมามีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.82 คือ 1 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 2  ดานคุณภาพการใหบริการ และมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.81 คือ ดานชองทางการใหบริการ  ตามลําดับ 

  1.2) กองคลัง 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมของกองคลังอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.84 

รองลงมา คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83  และดานชองทางการใหบริการ  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82  ตามลําดับ 
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  1.3) กองชาง 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมของกองชางอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.83 รองลงมาคือ ดาน

ชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 คือ ดานกระบวนการข้ันตอน

การใหบริการ ตามลําดับ 

 

  1.4) กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบรกิาร

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับ 

 “มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.84 รองลงมาคือ 

ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81

ตามลําดับ 

  1.5) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อยูในระดับ “มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.83 รองลงมามีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.82 คือ 1 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 2 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81  คือ ดานชองทางการใหบริการ ตามลําดับ 
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 2) ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร         

สวนตําบลสีดาท่ีไดดําเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองคการบริหาร           

สวนตําบลสีดาจําแนกตามงาน 

  องคการบริหารสวนตําบลสีดา ไดดําเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจในการบริหารงาน

องคการบริหารสวนตําบลสีดาท่ีสําคัญไดแก 

   2.1) การใหบริการงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

   2.2) การใหบริการงานกอสราง 

   2.3) การใหบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   2.4) การใหบริการงานบริหารงานท่ัวไป 

   2.5) การใหบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

  โดยผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ ดังนี ้

  2.1) การใหบรกิารงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมการใหบริการงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข อยูใน

ระดับ  “มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  คือ ดานชองทางการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.84 รองลงคือ ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82  

ตามลําดับ 

  2.2) การใหบริการงานกอสราง 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมการใหบริการงานกอสราง อยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ดานคุณภาพการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.83 รองลงมาคือ ดาน

กระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.81 ตามลําดับ  
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  2.3) การใหบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมการใหบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยูในระดับ“มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ดานคุณภาพการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.83 รองลงมาคือ ดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 และดานชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.81  

ตามลําดับ 

  2.4) การใหบริการงานบริหารงานท่ัวไป 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมการใหบริการงานบริหารงานท่ัวไป อยูในระดับ “มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  3 อันดับแรก คือ 1 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 2 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  โดยมีคาเฉลี่ย

สูงสุดเทากับ 4.83 รองลงมาคือ ดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 และมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.81 คือ ดานชองทางการใหบริการ  ตามลําดับ 

  2.5) การใหบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมการใหบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได อยูในระดับ 

“มากท่ีสุด” 

   เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุด  3 อันดับแรก คือ ดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.83  รองลงมามีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.82 คือ 1 ดานชองทางการใหบริการ 2 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ และมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.81 คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  ตามลําดับ 
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5.4 การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 ผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยระดับความพึงพอใจรอยละ 96.28 

โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ  10 

 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.39 รองลงมาคือ 

ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 

96.33 ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.31 

ดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.17 และดาน

สิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.15  ซ่ึงทุกดานได

คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  

 1) การประเมินความพึงพอใจการใหบรกิารงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

  ผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพของงานสงเสริม

สุขภาพและสาธารณสุขขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 96.32 โดยได

คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ในดานชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.84 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.73 รองลงมาคือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ   

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.68  ดานเจาหนาท่ี ผูใหบริการ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.82  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.37 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.80 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.98 และดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.85 เม่ือคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 2) การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานกอสราง 

  ผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

งานกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ภาพรวมอยูในระดับรอยละ  96.28  โดยไดคะแนนเทียบ

เกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   
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  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ในดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.68 รองลงมาคือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.41 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.81  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.25  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.80 ระดับความงพอใจคิดเปนรอยละ 96.05 และดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.03  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
 

 3) การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  ผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

งานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 96.19 โดยได

คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10   

  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ในดานคุณภาพการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.83 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.68  รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.82  ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.30  ดานชองทางการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81  

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.19 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.80 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.00 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.80  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 4) การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานบริหารงานท่ัวไป 

  ผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

งานบริหารงานท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 96.34  โดยได

คะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.83 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.61 รองลงมาคือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.50 ดานคุณภาพการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 ระดับ

ความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.40  ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 ระดับความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.13 และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ  96.06  ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 
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 5) การประเมินความพึงพอใจการใหบริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

  ผลการประเมิน พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลสีดา  ภาพรวมอยูในระดับรอยละ 96.29  

โดยไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา ในดานคุณภาพการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.64 รองลงมาคือ ดานชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.43 ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.38 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.11 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 

ระดับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 95.89 ซ่ึงทุกดานไดคะแนนเทียบเกณฑมาตรฐานอยูในระดับ 10 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร 

สวนตําบลสีดา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการใหบริการโดยภาพรวมของระดับความพึงพอใจ 

คิดเปนรอยละ 96.28 โดยคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีระดับความพึงพอใจคิดเปน 

รอยละ 96.39 รองลงมาคือ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ประชาชนผูรับบริการมีความ 

พึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.33 ดานชองทางการใหบริการ  ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจคิดเปน

รอยละ 96.31 ดานคุณภาพการใหบริการ ประชาชนผูรับบริการ มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.17  

และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ประชาชนผูรับบรกิารมีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 96.15   

 ผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 มิติ ดานคุณภาพการใหบริการ  

จําแนกตามกรอบภาระงานท่ีประเมิน  ซ่ึงประกอบดวย   

 1  การประเมินความพึงพอใจงานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  ประชาชนกลุมตัวอยาง

มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.32 

 2 การประเมินความพึงพอใจงานกอสราง ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.28 

 3 การประเมินความพึงพอใจงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนกลุมตัวอยางมีความ 

พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  ภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.19 

 4 การประเมินความพึงพอใจงานบริหารงานท่ัวไป ประชาชนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.34 
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   5 การประเมินความพึงพอใจงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ประชาชนกลุมตัวอยางมีความ

พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ ภาพรวมอยูในระดบัรอยละ 96.29 

 ท้ังนี้เม่ือคํานวณผลรวมตามสูตรผลการประเมินท้ัง 5 งาน มีคาเทากับ 481.43  คิดเปน 

รอยละ 96.29 โดยเทียบเกณฑมาตรฐานตามมิติท่ี 2 คะแนนท่ีได จะมีคาเทากับ 10 คะแนน 
 

5.5 ขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการดานการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา 

อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน พบวา องคการบริหารสวนตําบลสีดา  อําเภอสีดา  

จังหวัดนครราชสีมา  มีการใหบริการแกประชาชนแบบเชิงรุกเพ่ือใหประชาชนสะดวก งายตอการติดตอ

ขอรับบริการในดานตาง ๆ ท้ังนี้จากการสํารวจประชาชนกลุมตัวอยางแสดงใหเห็นวา ประชาชนมีความ

พึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลสีดา อําเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา อยูใน

ระดับมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 96.28 

 นอกจากนี้ประชาชนกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสีดา  ไดเสนอแนะ

เพ่ิมเติมดังนี้ 

  1. น้ําประปาไมเพียงพอตอปริมาณการใช และอยากใหมีการจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

เพ่ือบรรเทาปญหาในการทําเกษตรกรรม 

  2. ถนนคอนกรีตยังไมครอบคลุมท่ัวหมูบานควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสรางถนน

คอนกรีตใหครอบคลุมทุกหมูบาน  

  3. ไฟสาธารณะบางจุดยังไมมี บางจุดคอนขางหางกัน  ทําใหความสองสวางไมเพียงพอ  

และอยากใหมีการขยายเขตเสาไฟใหครอบคลุมดานการเกษตรดวย 
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ภาคผนวก  ค 
 แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
อ าเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา 

………………………………………………………………………………….. 
แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ  และก าหนดนโยบาย
การให้บริการแก่ประชาชน  คณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้  โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน คือ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  ช่องทางการให้บริการ 

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกและ 
ด้านคุณภาพการให้บริการจ าแนกตามสายงานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     โดยจ าแนกตามส่วนงานตา่งๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
  ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ 

 การตอบแบบถาม  ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ  ซึ่งข้อมูลทุกข้อ มีความส าคัญ
ต่อความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาเป็นอย่างยิ่ง  
ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ  จะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

คณะผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ลงใน (  ) หนา้ข้อความทีต่รงกับความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ  (   )  1. ชาย   (   ) 2.  หญิง 
2.  อายุ    (   ) 1. 20 – 30 ปี  (   ) 2. 31 – 40 ป ี (   ) 3. 41 – 50 ปี   (   ) 4. 50 ปีขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
 (   )  1. ต่ ากว่าประถมศึกษา/หรือไม่ได้เรียน (   ) 2.  ประถมศึกษา  
 (   )  3. มัธยมศึกษา    (   ) 4.  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
     (   )  5. ปริญญาตร ี    (   ) 6.  สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อาชีพ  
 (   )  1. ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ  (   ) 2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
 (   )  3. พนักงานบริษัทเอกชน   (   ) 4.  เกษตรกรรม   
     (   )  5. นักเรียน/นักศึกษา   (   ) 6.  ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
 (   )  7. รับจ้างทั่วไป    (   ) 8.  แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 
 (   )  9. ว่างงาน    (   ) 10.ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ระบุ)………   
5. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ)  
 (   )  1. น้อยกว่า 2,000 บาท   (   ) 2.  2,001 - 4,000 บาท  
 (   )  3. 4,001 - 6,000 บาท   (   ) 4.  6,001 - 8,000 บาท  
 (   )  5. 8,001 - 10,000 บาท   (   ) 6.  มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป 
6. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาท่านเคยมาติดต่อที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา จ านวน….คร้ัง (โดยประมาณ) 
 

7. ส่วนใหญ่ ท่านมาติดต่อที่องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา เพื่อขอรับบริการในส่วนงานใด    
     (   ) 1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (   ) 2. กองคลัง     (   ) 3. กองช่าง                
 (   ) 4. กองการศึกษาฯ     (   ) 5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. ท่านมาใช้บริการในส่วนงานตาม ข้อ 7. เกี่ยวกับเรื่องใด 
      (   ) 1. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 (   ) 2. งานก่อสร้าง 
     (   ) 3. งานศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (   ) 4. งานบริหารงานทั่วไป 
      (   ) 5. งานพฒันาและจัดเก็บรายได้ 
9. ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดาจากข้อใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  1. เอกสารสิ่งพิมพ์/แผ่นพับ       (   ) 2. สื่อสิ่งพิมพ์    (   ) 3. ติดประกาศต่างๆ 
 (   )  4. แผนผังขัน้ตอนการปฏบิัติงาน (   ) 5. เว็บไซต์   (   ) 6. เสียงตามสาย  (   ) 7. อ่ืนๆ……… 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการจ าแนกตามส่วนงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีดา 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ✓ ลงในระดบัความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด 
1.  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เคยใช้บริการ       ไม่เคยใช้บริการ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง      
2. มีการแนะน าขั้นตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซบัซ้อน      
3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม      
5. แบบฟอร์มและค าร้องต่างๆมคีวามชัดเจนเข้าใจง่าย      
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอรม์/ค าร้องต่างๆ ชัดเจน      
7. มีอุปกรณ์และเครือ่งมือที่ทันสมยัในการใหบ้ริการ      
8. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ
โดยรวมของส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล   

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ      
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผน่พับ การติดประกาศตา่งๆ      
4. เว็บไซต์ หรือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน      
5. ระบบเสยีงตามสาย      
6. การออกหนว่ยเคลื่อนที ่      
7. ระบบโทรศัพท์      
8. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดยรวม 
ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

     

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้
ชัดเจน 

     

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยสภุาพความเรียบร้อย      
3. เจ้าหน้าท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการ      
4. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหนา้ที่ 
ผู้ให้บริการ 

     

5. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

6. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน 

     

7. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรผู้ให้บรกิาร
โดยรวมของส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล   

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สถานท่ีให้บริการตั้งอยูใ่นแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ      
2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นง่าย      
3. สถานท่ีให้บริการมคีวามสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย      
4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 
     4.1  ทีน่ั่งพักรอรับบริการ 

     

4.2  บริการน้ าดื่ม      
4.3  หนังสือพิมพ ์      

     4.4  ห้องน้ า      
5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ      
6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      
7. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานท่ีให้บริการ      
8. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมของ
ส านักปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล   

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ      
2. ความถูกต้องของงานท่ีให้บริการ      
3. ความรวดเร็วของการให้บริการ      
4. ความตรงตอ่เวลาในการให้บริการ      
5. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ      
6. ความเสมอภาคในการให้บริการ      
7. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านคณุภาพการบริการโดยรวมของส านัก

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
     

ข้อเสนอแนะ 
-  ปัญหาในการให้บริการ...................................................................................................................................... 
-  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง........................................................................................................................... 
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2.  กองคลัง   เคยใช้บริการ    ไม่เคยใช้บริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง      
2. มีการแนะน าขั้นตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซบัซ้อน      
3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รบับริการ      
5. แบบฟอร์มและค าร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย      
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอรม์/ค าร้องต่างๆชัดเจน      
7. มีอุปกรณ์และเครือ่งมือที่ทันสมยัในการใหบ้ริการ      
8. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการบรกิาร
โดยรวมของกองคลัง   

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ      
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ  
เสียงตามสาย และกล่องรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

     

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณท์ี่ทันสมัยในการให้บริการ      
5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องราวตา่ง ๆ      
6. การออกหน่วยเคลื่อนที ่      
7. ระบบโทรศัพท์      
8. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดยรวมของ
กองคลัง 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหาข้อสงสัยและอธิบายได้
ชัดเจน 

     

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเรยีบร้อย      
3. เจ้าหน้าท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ      
4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพ  กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ให้บริการเรยีบร้อย 

     

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหนา้ที ่
ผู้ให้บริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

6. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      
7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยส์ุจริตในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบฯลฯ 

     

9. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผูร้ับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ      
10. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรผู้ให้บริการ
โดยรวมของกองคลัง 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สถานท่ีให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ      
2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นง่าย      
3. สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย      
4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ 
   4.1  ที่น่ังพักรอรับบริการ 

     

   4.2  บริการน้ าดื่ม      
   4.3  หนังสือพิมพ ์      
   4.4  ห้องน้ า      
5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ ข้อมูลสารสนเทศ      
6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      
7. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานท่ีให้บริการ      
8. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้      
9. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมของ
กองคลัง 

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ      
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ      
3. ความเสมอภาคในการให้บริการ      
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ      
5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์      
6. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านคณุภาพการให้บริการโดยรวมของ
กองคลัง 

     



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
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ข้อเสนอแนะ 
-  ปัญหาในการให้บริการ.............................................................................................................. 
- ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง................................................................................................... 

3.  กองช่าง    เคยใช้บริการ    ไม่เคยใช้บริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ ้อน มีความคล ่องตัว      
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ      
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะน าขั้นตอนการให้บริการ      
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการเท่าเทียมกัน      
5. ความสะดวกทีไ่ดร้ับจากการบรกิารแต่ละขั้นตอน      
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

     

7. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ
โดยรวมของกองช่าง 

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ      
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียง
ตามสาย และกล่องรับความคิดเหน็และทางโทรศัพท์  

     

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณท์ี่ทันสมัยในการให้บริการ      
5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร รับแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ      
6. การออกหน่วยเคลื่อนที ่      
7. ระบบโทรศัพท์      
8. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดยรวมของ 
กองช่าง 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
1. ความสุภาพ กิรยิามารยาทเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหนา้ที่ 
ผู้ให้บริการ 

     

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

     



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม
ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได ้

     

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผูร้ับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ      
6. ความซื่อสัตยส์ุจริตในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบฯลฯ 

     

7. ความพงึพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรผู้ให้บรกิาร
โดยรวมของกองช่าง 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สถานท่ีให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ      
2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ี การให้บริการเห็นง่าย บอกจุด
บริการ 

     

3. อาคารและสถานท่ีให้บริการมีความสะอาด สะดวกสบายและสวยงาม       
4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ 
   4.1  ที่น่ังพักรอรับบริการที่เพียงพอและสะดวกสบาย 

     

   4.2  มีน้ าดื่ม หรือ เครื่องดื่มบรกิารประชาชนท่ีมารับบริการ       
   4.3  มีสื่อ สนัทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ เช่น หนังสืออ่านเล่น 
หรือ หนังสือพิมพ ์หรือ โทรทัศน ์

     

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ ข้อมูลสารสนเทศ วสัดุ
อุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพียงพอ      
8.  สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้      
9. มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ      
10. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมของ
กองช่าง 

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ      
2. ความเสมอภาคในการให้บริการ      
3. ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์      
4. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านคณุภาพการให้บริการโดยรวมของ
กองช่าง 

     



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
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ข้อเสนอแนะ 
-  ปัญหาในการให้บริการ คือ..........…................................................................................................................... 
-  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง……...................................................................................................................... 
 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เคยใช้บริการ  ไม่เคยใช้บริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน -หลัง      
2. มขีัน้ตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีความคล่องตัว      
3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม      
5. แบบฟอร์มค าร้องต่างๆมีความชัดเจนเข้าใจง่าย      
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอรม์/ค าร้องต่างๆชัดเจน      
7. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการเท่าเทียมกัน      
8. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบรกิาร
โดยรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ      
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ  
เสียงตามสาย และกล่องรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

     

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณท์ี่ทันสมัยในการให้บริการ      
5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องราวตา่ง ๆ      
6. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดยรวมของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหาข้อสงสัยอธิบายได้ชัดเจน      
2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเรยีบร้อย      
3. เจ้าหน้าท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ      
4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพเรียบร้อย      
5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหนา้ที่ 
ผู้ให้บริการ 

     

6. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      



รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา   อ าเภอสดีา   จังหวัดนครราชสีมา หน้า 152 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการเท่าเทียม
กัน 

     

8. ความซื่อสัตยส์ุจริตในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ  

     

9. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผูร้ับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ      
10. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรผู้ให้บริการ
โดยรวมของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สถานท่ีให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ      
2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นง่าย      
3. สถานท่ีให้บริการมคีวามสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย      
4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 
     4.1  ที่น่ังพักรอรับบริการ 

     

4.2  บริการน้ าดื่ม      
4.3  หนังสือพิมพ ์      

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ ข้อมูลสารสนเทศ      
6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      
7. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานท่ีให้บริการ      
8.  สือ่ประชาสมัพันธ์ /คูม่ือเอกสารให้ความรู ้      
9. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านอ านวยความสะดวกโดยรวมของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ      
2. ความถูกต้องของงานท่ีให้บริการ      
3. ความรวดเร็วของการให้บริการ      
4. ความเสมอภาคในการให้บริการ      
5. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านคณุภาพการบริการโดยรวมของ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ข้อเสนอแนะ 
-  ปัญหาในการให้บริการ คือ..........…............................................................................................ 
-  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุ…….............................................................................................. 
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5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    เคยใช้บริการ  ไม่เคยใช้บริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

1. มีการจดัระบบการให้บร ิการตามล าด ับก ่อน - หลัง      

2. แนะนำขั้นตอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง แนะน าขัน้ตอนในการบริการ      

4. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

5. ระยะเวลาการให้บร ิการเหมาะสมตรงตอ่ความต ้องการ      

6. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ(เรียงตามลำดับ ก่อนหลัง 
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

     

7. แบบฟอร ์ม คำร้องต่างๆ ม ีความชัดเจนเข้าใจง ่าย      

8. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอรม์/คำร ้องต่างๆชัดเจน      
9. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บรกิารดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการบรกิาร
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 

1. มีชอ่งทางการให้บริการทีห่ลากหลาย      

2. การให้บริการช ่วงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพ ิมพ ์ สื่อสิ่งพ ิมพ ์ แผ่นพับ การติดประกาศ      

4. เว็บไซต ์หรือแผนผังขัน้ตอนการปฏิบัติงาน      

5. ระบบเสียงตามสาย      

6. การออกหน่วยเคลื่อนทีใ่นการบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      

7. ระบบโทรศัพท ์      

8. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บรกิารด้านช่องทางการให้บริการของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ 

1. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า การตอบข ้อซักถามป ัญหา ข้อสงสัยและอธิบาย
ได้ชัดเจน 

     

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเรยีบร้อย      

3. เจ้าหน้าท่ีเตม็ใจดูแลเอาใจใส่และกระตอืร ือร้นในการให้บริการ      
4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ให้บริการเรยีบร้อย 

     

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลกัษณะท่าทาง ของเจ้าหนา้ที ่
ผู้ให้บริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

6. เจ้าหน้าท่ีมคีวามเป็นกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      
7. การให้เก ียรติและการให้ความสำคัญก ับประชาชนท่ีมารับบริการอย่าง
เท่าเท ียมก ัน 

     

8. ความซื ่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไมร่ับสินบน ไมห่า
ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9.  เจ้าหน้าท่ีให้บริการต ่อผู้รับบริการเหมอืนกันท ุกราย โดยไม ่เลือกปฏิบัต ิ      
10. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บรกิาร 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สถานท่ีให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ      
2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ี การให้บริการเห็นง่าย บอกจุด
บริการ 

     

3. อาคารและสถานท่ีให้บริการมีความสะอาด สะดวกสบายและสวยงาม       
4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
   4.1 ที่น่ังพักรอรับบริการที่เพียงพอและสะดวกสบาย 

     

   4.2 มีน้ าดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับบริการ       
   4.3 มีสื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ เช่น หนังสืออ่านเล่น 
หรือ หนังสือพิมพ ์หรือ โทรทัศน ์

     

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงไดส้ะดวก      
6. มีเครื่องมือ/วสัดุ/อุปกรณ/์ระบบในการบริการ ข้อมลูสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพยีงพอ      
8. สื่อประชาสมัพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้      
9. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกของ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุข      
2. การส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ท างานอย่าง
มีคุณภาพและมีขวัญก าลังใจท่ีด ี

     

3. การจัดระบบส่งเสรมิสุขภาพประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ของ
ประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ด ี

     

4. การควบคุมป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

5. จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน      
6. การด าเนินงานในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคต่างฯ      
7. การฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในเขตพื้นท่ี      
8. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านคณุภาพการให้บริการของ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     

ข้อเสนอแนะ 
-  ปัญหาในการให้บริการ คือ..........…................................................................................................................... 
-  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง……..................................................................................................................... 

 
งานที่ขอรับการประเมินครอบคลุมภารกิจในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลสีดา   

อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. การให้บริการงานส่งเสริมสขุภาพและสาธารณสุข  เคยใช้บริการ     ไม่เคยใช้บริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง      
2. มีการแนะน าขั้นตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซบัซ้อน      
3. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รบับริการ      
4. มีการด าเนินงานด้านการส่งเสรมิการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      
5. มีการส่งเสริมกจิกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ      
6. มีการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน ดูแลผู้พิการและผู้ดอ้ยโอกาส 
และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

     

7. การส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ท างานอย่างมี
คุณภาพและมีขวัญก าลังใจ  

     

8. มีการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.ในการตรวจโรคต่าง ๆ  การควบคมุป้องกัน
มิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อในพ้ืนท่ี 

     

9. มีการรณรงค์/ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ เช่น การก าจัดยุง การรณรงค์โรค
ไข้เลือดออก 

     

10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บรกิารด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
โดยรวมของงานสง่เสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ      
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผน่พับหรือการตดิประกาศ      
4. มีการสื่อสารสาธารณะเพื่อสุขภาพและการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ      
5. มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ เช่น การตรวจโรคทั่วไปการตรวจสุขภาพผู้สงูอายุ  
การตรวจทางด้านทันตกรรม  

     

6. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดยรวมของ
งานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสขุ 

     

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหาข้อสงสัยและอธบิายได้
ชัดเจน 

     

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเรยีบร้อย      
3. เจ้าหนา้ที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ      
4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการเรยีบร้อย 

     

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหนา้ที่ 
ผู้ให้บริการ 

     

6. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นกนัเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      
7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน 

     

8.  ความซื่อสัตยส์ุจรติในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผูร้ับบริการเหมือนกนัทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ      
10. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บรกิารด้านเจ้าหน้าที่/บคุลากรผู้ให้บริการ
โดยรวมของงานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นง่าย      
2. สถานท่ีใหบ้ริการมคีวามสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย      
3. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ       
4.  สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

5. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมของ
งานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสขุ 

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ 

1. ความโปร่งใสในการให้บริการ      

2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ      
3. ความเสมอภาคในการให้บริการ      
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ      
5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์      
6. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านคณุภาพการให้บริการ โดยรวมของ
งานส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสขุ 

     

ข้อเสนอแนะ 
-  ปัญหาในการให้บริการ คือ..........…................................................................................................................... 
-  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง…….................................................................................................................... 

 

2. การให้บริการงานก่อสร้าง  เคยใช้บริการ   ไม่เคยใช้บริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 
1.ขั้นตอนการให้บริการไมยุ่่งยากซบัซ้อนมีความคล่องตัว      
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ      
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงและแนะน าขั้นตอนในการให้บรกิาร      
4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ(เรียงตามล าดับก่อนหลัง 
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

     

5.  ความสะดวกทีไ่ด้รับจากการบริการแตล่ะขั้นตอน      
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

     

7. เส้นทางคมนาคมที่ใช้สญัจรได้โดยสะดวกทุกฤดูกาล       
8. การกอ่สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและขดุลอกคูคลอง      
9. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสะพาน,ทางเดินเท้า, ถนน ไดด้ าเนินการ
อย่างทัว่ถึง 

     

10. การก่อสร้างวางท่อระบายน้ า      
11. การติดตั้งปา้ยและสัญญาณไฟจราจร       
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

12. การขยายเขตไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน      
13.การติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง และการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ       
14. ไฟฟ้าสาธารณะมีความสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน      
15.การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าสาธารณะในการสญัจรไปมา      
16. โครงการก่อสรา้งถนนมีความเพียงพอต่อการใช้สัญจรไปมา      
17. คุณภาพของถนนท่ีก่อสร้างเหมาะสมกับการใช้งาน      
18. ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนในการสญัจรไปมา      
19. โครงการก่อสรา้งถนนมีประโยชน์ต่อการขนส่งสินคา้ พืชผลทาง
การเกษตร หรือผลิตภัณฑ ์

     

20. คุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านมีความสะอาดได้มาตรฐานในด้านสี กลิ่นและรส      
21. ประชาชนมีน้ าใช้เพียงพอกับความต้องการใช้ในชีวิตประจ าวัน      
22. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ
ของงานก่อสร้าง 

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ      
3. เอกสารสิ่งพมิพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผน่พับ การติดประกาศ      
4. ระบบเสยีงตามสาย      
5. ระบบโทรศัพท์      
6. การออกหน่วยเคลื่อนที ่      
7. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการของงานก่อสร้าง      
ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
1. ความสุภาพ กิรยิามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหนา้ที ่
ผู้ให้บริการ 

     

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี      
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้บรกิาร เช่น การตอบค าถามชี้แจงข้อสงสัยให้
ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหาได ้

     

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผูร้ับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ      
6. ความซื่อสัตยส์ุจริตในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบฯลฯ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

7. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการดา้นเจา้หน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บริการของงาน
ก่อสร้าง 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย      
2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ครอบคลุมการใช้งานทันสมัย      
3. สื่อประชาสมัพนัธ์ / คูม่ือเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานของ 
งานก่อสร้าง 

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ      
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ      
3. ความเสมอภาคในการให้บริการ      
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ      
5. ได้รับบริการที่คุม้ค่า คุ้มประโยชน์      
6. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บรกิารด้านคณุภาพการให้บริการของ 
งานก่อสร้าง 

     

ข้อเสนอแนะ 
-  ปัญหาในการให้บริการ คือ..........…............................................................................................ 
-  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง…….............................................................................................. 
 

3. การให้บริการงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เคยใช้บริการ    ไม่เคยใช้บริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 
1.  เวลารับ – ส่งเด็กมาที่ศูนย์ฯ      
2.  ความเอาใส่เด็กของผู้ดูแลเด็ก      
3.  อัตราก าลังผู้ดูแลเด็กเพียงพอกับจ านวนเด็ก      
4.  ความรู้ ความความเข้าใจของผู้ดูแลเด็ก      
5.  ค่าวัสดุสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน      
6.  ค่าเทอม      
7.  การด าเนินงานด้านวิชาการ      
  7.1 การประชมุวางแผนเพือ่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างผู้บริหาร ผู้ดแูลเด็กและผู้ปกครอง 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

  7.2 การน าเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดมุมแสดงผล
งานของเด็ก 

     

  7.3 การแจ้งผลการประเมินพฒันาการความพร้อมของเด็กเป็นรายบุคคล
ให้ผู้ปกครองทราบ 

     

  7.4 การจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน      
  7.5 สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์มีจ านวนเพียงพอ ตรงกับ 
ความต้องการเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

     

  7.6 การจัดให้มีมุมตา่ง ๆ ทีส่ง่เสริมประสบการณ์และสร้างบรรยากาศ 
การพัฒนาการเรียนรูส้ าหรับเด็กได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

     

  7.7 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักวฒันธรรมไทย      
  7.8  จัดกิจกรรมวันส าคญัร่วมกนัระหว่างผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง      
  7.9  การบันทึกพัฒนาการเด็กโดยรายงานใหผู้้ปกครองทราบอยา่งต่อเนื่อง      
8.  ด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม      
  8.1  ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของศูนย ์      
  8.2 องค์กรรัฐ เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฯ      
  8.3 ประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารและกจิกรรมต่างๆ ใหผู้้ปกครองและ
ชุมชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 

     

  8.4  เปิดโอกาสให้ผู้บรหิาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองได้มสี่วนร่วม 
ในการประชุมเพื่อแสดงความคดิเห็นต่อกิจกรรมของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

9.  ด าเนินงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น      
  9.1  ส ารวจและน าภมูิปัญญาท้องถิน่มาร่วมกิจกรรมการเรยีนการสอน      
10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บรกิารด้านกระบวนการขั้นตอนการใหบ้ริการ
โดยรวมของงานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
2. การให้บริการช่วงวันหยดุราชการ      
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผน่พับหรือการตดิประกาศ      
4. ระบบเสยีงตามสาย      
5. การออกหนว่ยเคลื่อนที ่      
6. ระบบโทรศัพท์ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

7. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการดา้นช่องทางการให้บริการโดยรวมของ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเข้าใจในจติวิทยาพัฒนาการเด็ก      
2. บุคลากรดแูลเอาใจใส่เด็กสม่ าเสมอ      
3. ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

     

4. มีแผนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่หลากหลาย      
5. หัวหน้ามีวิสัยทศัน์ท่ีกว้างไกลในการพัฒนาศูนย์ฯ ชัดเจน      
6. หัวหน้าศูนย์ ฯ มีภาวะความเปน็ผู้น า      
7. มีความสุภาพกิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
8. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

     

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผูร้ับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัต ิ      
10. ความพงึพอใจที่มตีอ่การให้บรกิารด้านเจ้าหน้าที/่บุคลากรผู้ให้บรกิาร
โดยรวมของงานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
1. วัสดุครุภณัฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ช้ันวางของเครื่องนอน ฯลฯ มีจ านวนเพียงพอ
และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เหมาะสมกับเด็ก 

     

2. การจัดอาคารสถานท่ีและดูแลรกัษาอุปกรณ์เครื่องเล่นท่ีสนับสนุนต่อ
พัฒนาการของเด็กให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภยัส าหรับเด็ก 

     

3. อาคารเรียนหรือห้องเรยีน มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย มีความเหมาะสม
เพียงพอกับจ านวนเด็ก 

     

4. การจัดสภาพภายในหอ้งเรียน มีพื้นท่ีใช้สอยเหมาะสมที่จะจัดกจิกรรม
ส าหรับเด็ก 

     

5. ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้สะดวก      
6. ห้องน้ า ห้องส้วม มีจ านวนเพียงพอ มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย 

     

7. การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนมีบริเวณเพียงพอสะอาด ร่มรื่น
และปลอดภัย 

     

8. การก าจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ      
9. การป้องกันแมลง และพาหนะน าโรค      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

10. มาตรการความปลอดภัย      
11. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บรกิารด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อาคาร
สถานท่ี  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยรวมของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1. ด้านโภชนาการ      
   1.1  อาหารได้มาตรฐานครบ  5  หมู่      
   1.2  ความสะอาดถูกสุขลักษณะของสถานท่ีปรุงอาหาร      
   1.3  น้ าดื่ม  น้ าใช้  สะอาดและเพียงพอ      
   1.4  ภาชนะและอุปกรณ์ใส่อาหารปลอดภัยและสะอาด      
   1.5  อาหารและนมถูกสุขลักษณะ      
2. ด้านคุณภาพจากการบริการทางการศึกษา      
   2.1 มีการพฒันาด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย      
   2.2  มีการพัฒนาด้านอารมณเ์หมาะสมกับวัย      
   2.3  มีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวยั      
   2.4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญาเหมาะสมกับวัย      
   2.5 เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นตามศกัยภาพของตนเอง      
3. ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในทุกระดับที่ตั้งในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

     

4. มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนนุการศึกษาเป็นประจ าทุกป ี      
5. มีการจัดตั้งห้องสมุดสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเพือ่ส่งเสรมิ
ทักษะการอ่านให้กับประชาชนท่ัวไป 

     

6. มีการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา เช่น การจดันิทรรศการ 
การแข่งขันวิชาการ 

     

7. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการดา้นคณุภาพการใหบ้ริการโดยรวมของ 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     

ข้อเสนอแนะ 
-  ปัญหาในการให้บริการ คือ..........…............................................................................................ 
-  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง…….............................................................................................. 
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4. การให้บริการงานบริหารงานทั่วไป  เคยใช้บริการ   ไม่เคยใช้บริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง      
2. มีการแนะน าขั้นตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซบัซ้อน      
3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รบับริการ      
5. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการเท่าเทียมกัน      
6. แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย      
7. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอรม์/ค าร้องต่างๆชัดเจน      
8. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการดา้นกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบ้ริการ
ของงานบริหารงานท่ัวไป 

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย      
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ      
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ในระบบต่าง ๆ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ 
เสียงตามสาย และกล่องรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

     

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณท์ี่ทันสมัยในการให้บริการ      
5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องราวตา่ง ๆ      
6. การออกหน่วยเคลื่อนที ่      
7. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการด้านช่องทางการใหบ้ริการของ 
งานบริหารงานท่ัวไป 

     

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ 
1. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อสงสยัและอธิบายได้
ชัดเจน 

     

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเรยีบร้อย      
3. เจ้าหน้าท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น ในการให้บริการ      
4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพกิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการ
เรียบร้อย 

     

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหนา้ที่ 
ผู้ให้บริการ 

     

6. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยส์ุจริตในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผูร้ับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ      
10. ความพึงพอใจทีม่ตี่อการให้บรกิารด้านเจ้าหน้าท่ี/ บุคลากรผู้ให้บรกิารของ
งานบริหารงานท่ัวไป 

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สถานท่ีให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ      
2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการเห็นง่าย บอกจุด
บริการ 

     

3. สถานท่ีให้บริการมคีวามสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย      
4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 
 4.1 ที่น่ังพักรอรับบริการที่เพียงพอและสะดวกสบาย 

     

  4.2 มีน้ าดื่มหรือเครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับบริการ       
  4.3  มีสื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ เช่น หนังสืออ่านเล่น 
หรือ หนังสือพิมพ ์หรือ โทรทัศน ์

     

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมเข้าถึงได้สะดวก      
6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ ข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับ
ผู้รับบริการมคีวามเพียงพอ 

     

7. มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ      
8. ความพึงพอใจทีม่ีต่อการให้บริการดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกของงาน
บริหารงานท่ัวไป 

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
1.  ความโปร่งใสในการให้บริการ      
2.  ความยืดหยุ่นในการให้บริการ      
3.  ความเสมอภาคในการให้บริการ      
4.  ได้รับบริการตรงตามความต้องการ      
5.  ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุม้ประโยชน์      
6.  ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคณุภาพการให้บริการของงาน
บริหารงานท่ัวไป 
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ข้อเสนอแนะ 
-  ปัญหาในการให้บริการ คือ..........…............................................................................................ 
-  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุ…….............................................................................................. 

 

5.  การให้บริการงานพัฒนาและจัดเกบ็รายได้   เคยใช้บริการ   ไม่เคยใช้บริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง      
2. มีการแนะน าข้ันตอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยาก ซบัซ้อน      
3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รบับริการ      
5. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับ ก่อนหลังมี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

     

6. แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย      
7. มีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีทันสมยัในการให้บริการ      
8. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของงานบริการ 
ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

     

ด้านช่องทางการให้บริการ 
1. มีช่องทางการให้บริการทีห่ลากหลาย      
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ      
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผน่พับ การติดประกาศ      
4. ระบบเสยีงตามสายแจ้งรายละเอียดให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง      
5. การออกหน่วยเคลื่อนทีใ่นการบริการดา้นการพัฒนาและจัดเก็บรายได ้      
6. ระบบโทรศัพท์สามารถติดต่อประสานงานไดต้ลอดเวลา      
7. ความพึงพอใจต่อที่มีต่อช่องทางการให้บริการของงานบริการ 
ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

     

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ใหบ้ริการ 
1. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า การตอบข้อซักถามปัญหาข้อสงสัย และอธิบายได้
ชัดเจน 

     

2. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความเรยีบร้อย      
3. เจ้าหน้าท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ      
4. เจ้าหน้าท่ีให้บริการด้วยความสภุาพกิริยามารยาทของ เจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการเรยีบร้อย 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหนา้ที ่
ผู้ให้บริการ 

     

6. เจ้าหน้าท่ีมีความเป็นกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      
7. การให้เกียรติและการให้ความส าคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอย่างเท่า
เทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยส์ุจริตในการปฏิบตัิหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผูร้ับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่ เลือกปฏิบัต ิ      
10. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที/่บคุลากรผู้ให้บริการงานบริการ 
ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

     

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. สถานท่ีให้บรกิารตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่การเดินทางไปรับบริการ      
2. มีป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายแสดงสถานท่ีการให้บริการ      
3. สถานท่ีให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย      
4. มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเหมาะสม เกี่ยวกับ 
ที่น่ังพกั บริการน้ าดื่ม ห้องน้ า 

     

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ /ระบบในการบริการ ข้อมลู สารสนเทศ      
6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      
7. จัดเครื่องถ่ายเอกสารให้บริการในสถานท่ี      
8. สื่อประชาสมัพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู ้      
9. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในงานบริการดา้นการพฒันาและ
จัดเก็บรายได ้

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ  
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ      
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ      
3. ความเสมอภาคในการให้บริการ      
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ      
5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์      
6. ความพึงพอใจโดยภาพรวมทีไ่ดร้ับจากการบริการของงานบริการ 
ดา้นการพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
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ข้อเสนอแนะ 
-  ปัญหาในการให้บริการ คือ..........…............................................................................................ 
-  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุ…….............................................................................................. 

 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ 

1. ท่านต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา  ด าเนนิการพัฒนาในดา้นใดเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

2. ปัญหาและอุปสรรคเร่งด่วนที่ทา่นต้องการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลสีดารบัทราบ 
...................................................................................................................................................... 

3. ข้อเสนอแนะในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสดีา  
...................................................................................................................................................... 

 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 

 

 

 

ภาคผนวก   ภาคผนวก   งง  
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ภาคผนวก  ภาคผนวก  งง  

   
 

 

 
 

ลําดับท่ี 1 หัวหนาโครงการ 

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

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

 การศึกษา 

  คบ.(การวัดผลการศึกษา  

  กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา  

  ปร.ด. (สาขาวิชาสถิติและวิจัยทางวิทยาการทางปญญา   มหาวิทยาลัยบูรพา  

 ความเช่ียวชาญ 

- ประเมินโครงการ 

- สถิติ วิจัยสาขาตางๆ  

- ประเมินคุณภาพการศึกษา 

- ยุทธศาสตรและการวางแผนนโยบายของหนวยงาน 

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

  - ประเมินผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  เปนประจําทุกๆ ป 

- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  รวมสมัยสรางสรรคไทย สูสากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันท่ี  17 – 22  สิงหาคม  2553 

- การประเมินการจัดงานสัปดาหศิลปนแหงชาติ  ประจําปพุทธศักราช 2554 ระหวางวัน

ศุกรท่ี 25  กุมภาพันธ –วันเสารท่ี 5  มีนาคม 2554 

- รายงานผลการประเมินนิทรรศการ ศิลปะสมัยราชกาลท่ี 9“ไทยเท  จากทองถ่ินสูอินเตอร”

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

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

คณะทํางาน 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตําบลสีดา  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

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

การประเมินโครงการ  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดการความรู  การจัดทําแผนกลยุทธ

และแผนพัฒนา 

  - ผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.  

 

ลําดับท่ี 2 คณะทํางาน  

 ผูชวยศาสตราจารยศิริกาญจนา  พิลาบุตร      

 การศึกษา   

  - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร    

  ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ    

  - ผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.  

 

ลําดับท่ี 3 คณะทํางาน  

 อาจารยปรีญาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี     โทรศัพท  : 081-723-1949    

 E-Mail: Preeyanat@gmail.com   

 การศึกษา   

  - บธ.บ.(บริหารธุรกิจ    

  - บธ.ม (เศรษฐศาสตรธุรกิจ    

  - ปร.ด. (โลจิสติกส)   

 ความเช่ียวชาญ  

  - การเขียนแผนธุรกิจ   เศรษฐศาสตรธุรกิจ  

  ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ    

  - การบริการวิชาการและการเพ่ิมมูลคาผลติภัณฑผาไทยยวน  อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 
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ลําดับท่ี 4 คณะทํางาน 

อาจารยพิชชานารถ  เงินดเีจริญ  โทรศัพท  : 088-582-9212     

 E-Mail : pitcha23@hotmail.com   

 การศึกษา 

  คบ.(เคมี   

  กศ.ม (วิทยาศาสตรท่ัวไป  

  กําลังศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

 ความเช่ียวชาญ 

  - การดูแลสุขภาพ  การสงเสริมสุขภาพ  อาชีวอนามัยสิ่งแวดลอม  สาธารณสุขมูลฐาน   

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

  - การบริการวิชาการสาธารณสุขมูลฐาน  การสงเสริมสุขภาพชุมชนอําเภอโนนแดง  

จังหวัดนครราชสีมา     

ลําดับท่ี 5 คณะทํางาน 

อาจารยกชพร  ใจอดทน   โทรศัพท  : 081-069-5269   

 E-Mail : Sukanya@nmc.ac.th 

 การศึกษา 

  บธ.บ.(การตลาด  

  บธ.ม.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาการเปนผูประกอบการ   วิทยาลัยนครราชสีมา 

 ความเช่ียวชาญ 

- การเขียนแผนธุรกิจ  การออกแบบสื่อ  สอนรายวิชาหลักการตลาด  

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

  - ประเมินผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  เปนประจําทุกๆ ป 

- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  รวมสมัยสรางสรรคไทย สูสากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันท่ี  17 – 22  สิงหาคม  2553 

- การประเมินการจัดงานสัปดาหศิลปนแหงชาติ  ประจําปพุทธศักราช 2554 ระหวางวัน

ศุกรท่ี  25กุมภาพันธ –วันเสารท่ี 5  มีนาคม 2554 

- รายงานผลการประเมินนิทรรศการ ศิลปะสมัยราชกาลท่ี 9“ไทยเท  จากทองถ่ินสูอินเตอร”

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

ศิลปวฒันธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 



รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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ลําดับท่ี 6 คณะทํางาน 

อาจารยศลิษา  เจริญสุข   โทรศัพท  : 044-466-052 

 E-Mail :  poohnar@hotmail.com 
    

 การศึกษา 

  บธ.ม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 
  

ความเช่ียวชาญ 

- การเขียนแผนธุรกิจ  สอนรายวิชาหลักการตลาด 
 

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

- การดูแลสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ 

- การบริการวิชาการและการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ 

ลําดับท่ี 7 คณะทํางาน 

อาจารยอนุชา   พิมายนอก   โทรศัพท  : 091-351-2841   

 E-Mail : Anucha_loveyou@hotmail.com 

 การศึกษา 

  วท.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ  

  รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร  

 ความเช่ียวชาญ ประเมินโครงการ  เขียนโครงการ 

ผลงานท่ีไดรับความไววางใจ 

- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  รวมสมัยสรางสรรคไทย สูสากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันท่ี  17 – 22  สิงหาคม  2553 

- การประเมินการจัดงานสัปดาหศิลปนแหงชาติ  ประจําปพุทธศักราช  2554  ระหวาง 

วันศุกรท่ี  25  กุมภาพันธ –วันเสารท่ี  5  มีนาคม 2554 

  - ประเมินผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  ปงบประมาณ  2555 

- รายงานผลการประเมินนิทรรศการ ศิลปะสมัยราชกาลท่ี 9“ไทยเท  จากทองถ่ินสูอินเตอร”

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

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

 



 

 

 

 

 

 


	1.1 หลักการและเหตุผล   2
	2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการ   39
	บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา   121
	ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 357 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.01 มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 1-2 ครั้งใน 1 รอบปี รองลงมาเคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 3-4 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ  24.37 เคยมาติดต่อข...
	ส่วนใหญ่ร้อยละ 24.66 มาติดต่อขอรับบริการกองคลัง  รองลงมาได้เข้ามาติดต่อขอรับบริการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คิดเป็นร้อยละ 21.10 มาติดต่อขอรับบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 20.55 มาติดต่อขอรับบริการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  คิด...

