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 คำแถลงคำแถลง  
  

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  
ได้เห็นชอบให้วิทยาลัยนครราชสีมา  ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ              
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ประจำปีงบประมาณ  2565  นั้น 
 การดำเนินโครงการสำเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดี  จากผู้มีพระคุณ
หลายฝ่าย  คณะทำงานขอกราบขอบพระคุณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  หัวหน้าส่วนงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่พนักงาน               
ทุกส่วนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดนครราชสีมาทุกท่านที่กรุณาให้คำปรึกษาให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ตลอดจนประชาชนในเขตพ้ืนที่  
ทุกท่านที่กรุณาให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 ท้ายนี้คณะทำงานขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็น
รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
            วิทยาลัยนครราชสีมา 
              กันยายน  2565 
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บทสรุปผู้บรหิบทสรุปผู้บรหิาราร  
  

 

 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจความ 
พึงพอใจและจัดเรียงลำดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ  พร้อมทั้งการสำรวจปัญหาและอุปสรรค  ตลอดจ น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนางานที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอ
โชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6,654 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา  จำนวน 377 คน ซึ่งได้จาก
การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro  Yamane  การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Stratified Random Sapling)  โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่างๆ  ในแต่ละ
หมู่บ้านสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional  Random  Sampling)  ของประชากร
ในแต่ละหมู่บ้าน  สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scales) 5  ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 377 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 67.37 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 33.95 ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 35.01 และร้อยละ 27.06  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีรายได้
โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 6,001–8,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 36.60 ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.81 
มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 1 - 2 ครั้งใน 1 รอบปี โดยร้อยละ 
27.06 มาติดต่อขอรับบริการกองคลัง รองลงมาได้เข้ามาติดต่อขอรับบริการสำนักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล คิดเป็นร้อยละ 21.22  มาติดต่อขอรับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
คิดเป็นร้อยละ 20.95 มาติดต่อขอรับบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อยละ 16.71 
และร้อยละ 14.06 มาติดต่อขอรับบริการกองช่าง โดยช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการบอกเล่าของผู้นำชุมชน การติด
ประกาศและเสียงตามสาย 
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 ซึ่งผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานที่ได้ดำเนินการและได้รับ
การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอ           
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 21.49 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม  รองลงมาติดต่อขอรับบริการงานด้านรายได้และภาษี  คิดเป็นร้อยละ 19.10   
มาติดต่อขอรับบริการงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 15.92  มาติดต่อ
ขอรับบริการงานด้านบริการกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 15.38 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านสาธารณสุข   
คิดเป็นร้อยละ 15.12  และมาติดต่อขอรับบริการงานด้านการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 13.00   
 การสำรวจความพึงพอใจพบว่าประชากรกลุ่ มตัวอย่างมีความพึงพอใจในคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.82) 
โดยระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.38 คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10   
 เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.83) ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.52 รองลงมาคือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( X =4.82) ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.43 ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก  ( X = 4.82) ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.39  ด้านช่องทางการให้บริการ ( X = 4.81) 
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.25  ด้านคุณภาพการให้บริการ ( X = 4.81) ระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 96.25  และ ซึ่งทุกด้านไดค้ะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10   

 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจำแนกตามหน่วยงานภายในองค์การบริหาร       
ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า  
 1)  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”          
( X = 4.82)  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.37  คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10   
 2)  กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประชากรกลุ่มตัวอย่างมี             
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( X = 4.81) ระดับความ            
พึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 96.24 คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10  
 3)  กองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความ            
พึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( X = 4.82) ระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 96.39  คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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 4)  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  
( X = 4.82) ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.29  คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10  
 5)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”   
( X = 4.82) ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.43  คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10   
 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำแนกตามภาระงานหลัก 
 1) งานด้านบริการกฎหมาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ประชากร 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” ( X =4.79)  
ระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.82  คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10   
 2) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่
พัฒนา ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” 
( X =4.81)  ระดับความพึงพอใจคิด เป็นร้อยละ 96.26 คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
 3) งานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ภาพรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” ( X =4.82) ระดับความ 
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40 คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10  
 4) งานด้านรายได้และภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประชากร 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  ภาพรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” ( X =4.84)  
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.85  คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
 5) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  ภาพรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด”  
( X =4.83)  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.54  คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
 6) งานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประชากร 
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  ภาพรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” ( X =4.83)  
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.55  คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลละลมใหม่พัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีการให้บริการโดยภาพรวมของระดับความ
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.38 
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 เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่า ประชาชน ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาโดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ โดยมีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.52 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการ  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.43  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.39 ด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.25 และด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.25   
 ผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 2 มิติ ด้านคุณภาพการให้บริการ  
จำแนกตามกรอบภาระงานที่ประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1) งานด้านบริการกฎหมาย 2) งานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  3) งานด้านการศึกษา 4) งานด้านรายได้และภาษี 5) งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม และ 6) งานด้านสาธารณสุข  ทั้งนี้เมื่อคำนวณผลรวมตามสูตร ผลการประเมินทั้ง 
6 งาน มีค่าเท่ากับ  578.42 คิดเป็นร้อยละ  96.40 โดยเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 2 คะแนนที่ได้ 
จะมีค่าเท่ากับ 10 คะแนน 

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  การให้บริการแก่ประชาชนเน้นความพึงพอใจประชาชนเป็นหลัก  ผู้บริหาร
มีนโยบายแบบเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมทำให้
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.38 

นอกจากนี้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้
เสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี ้

1. อยากให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดหารถเก็บขยะ สำหรับบริการประชาชน
เนื่องจากหมู่บ้านขยายใหญ่ขึ้น  ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น  หากชาวบ้านจะกำจัดเองอาจทำให้ควันและ 
กลิ่นไปรบกวนเพื่อนบ้าน 

2. ควรจัดสรรงบประมาณวางท่อระบายน้ำให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในชุมชน และควรมีการลอกท่อ
ระบายน้ำเนื่องจากบางพ้ืนที่มีการอุดตนั ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได ้

3. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด 
4. อยากให้มีการเพ่ิมงบประมาณติดตั้งไฟส่องสว่างตามซอยต่างๆเพ่ิมเติม  รวมถึงแก้ไขในเรื่อง

ไฟฟ้าที่มีการดับบ่อย 
 



 

 

 

 

สารบัญสารบัญ  
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การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ 
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1.1 หลักการและเหตุผล 

  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

มาตรา 6 ไดกำหนดวา การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมาย  

ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิด 

ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเปน มีการปรับปรุงภารกิจของ 

สวนราชการใหทันตอสถานการณประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ โดยรัฐมอบอำนาจใหหนวยงานสวน

ทองถ่ินสามารถบริหารจัดการทองถ่ินดวยตนเองภายใตโครงสรางการบริหารท่ีกฎหมายกำหนด ทำให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอำนาจและหนาท่ีดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมเพ่ือ

ประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงหลักสำคัญในการจัดบริการ

สาธารณะตามแผนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มี 4 หลักการ คือ 1) หลัก

ผลประโยชนมหาชนของรัฐ 2) หลักความรับผิดชอบของทองถ่ินในการจัดบริการ 3) ความสามารถของ

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

ปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทมากข้ึนในการจัดบริการสาธารณะ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในการให

ประชาชนไดปกครองและบริทารจัดการทองถ่ินดวยตนเอง ท้ังนี้เนื่องจากการปกครองสวนทองถ่ิน

สามารถสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะแต

ละทองถ่ินยอมมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ปญหาและความตองการของ

ประชาชนดังนั้น การบริหารจัดการทองถ่ินตางๆ ของตนเอง จึงเปนการแกปญหาหรือใหบริการ

สาธารณะตางๆ ตรงกับความตองการของประชาชนและเกิดความรวดเร็ว นอกจากนั้น การปกครองสวน

ทองถ่ินยังเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบงเบาภาระของรัฐบาล ทำใหประชาชน
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รูจักการปกครองตนเองและเปนแหลงสรางผูนำทางการเมือง (โกวิทย พวงงาม. 2550) โดยสวนราชการ

สวนกลางและสวนภูมิภาคเปนผูทำหนาท่ีใหค่ำปรึกษา สนับสนุน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ 

สวนราชการสวนทองถ่ินเพ่ือการปฏิบัติราชการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  การปกครองสวนทองถ่ิน (Local government) ถือเปนการบริหารราชการรูปแบบหนึ่งท่ีเปน

พ้ืนฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยท่ีมีความใกลชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนทองถ่ินท่ีมีสภาพปญหาสังคม วัฒนธรรม ความเปนอยู

และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีแตกตางกัน หากมีการหวังพ่ึงรัฐบาลกลางในฐานะท่ีตองดูแลประชาชน

โดยรวมท่ัวประเทศ ยอมไมสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาไดอยางท่ัวถึง และตรงตาม

ความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีความสำคัญอยางมากตอการ

พัฒนา และเขาไปแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นไดอยางทันทวงที โดยใหสิทธิแกชุมชนในการตัดสินใจดำเนิน

ภารกิจตาง ๆ ของทองถ่ิน การใหความสำคัญตอการเรียนรูและฝกปฏิบัติการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมโดยทองถ่ิน ซ่ึงการปกครองทองถ่ินถือเปนสวนหนึ่งของการบริหารราชการ

แผนดิน ซ่ึงเปนไปตามหลักการกระจายอำนาจและใหอิสระแกทองถ่ินในการปกครองตนเอง โดยรัฐจะ

มอบหมายใหทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งหรือหลายทองถ่ิน เปนผูดำเนินการในการบริหารงานตามภารกิจตาง 

ๆ เพ่ือแกไขและตอบสนองความตองการของผูรับบริการในทองถ่ินตลอดจนการพัฒนาทองถ่ินให

เจริญกาวหนา ทองถ่ินท่ีไดรับมอบหมายจะจัดตั้งข้ึนเปนองคกรโดยผลแหงกฎหมายและนโยบายของรัฐ 

มีฐานะเปนนิติบุคคลและรับผิดชอบในขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีกำหนดไวอยางชัดเจน มีความเปนอิสระในการ

บริหารงบประมาณและการบริหารงานในระดับหนึ่ง ซ่ึงจะเห็นไดวาการปกครองทองถ่ินเปนการกระจาย

อำนาจการปกครองจากสวนกลางใหแกทองถ่ินเพ่ือใหสามารถสนองตอบตอความตองการของ

ผูรับบริการในทองถ่ินไดอยางตรงเปาหมายและเพ่ือสงเสริมใหผูรับบริการในทองถ่ินไดเรียนรูและดำเนิน

กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปกครองทองถ่ินดวยตนเอง การบริหารราชการสวนทองถ่ินเปนรูปแบบ

การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) 

คือรัฐบาลกลางไดกระจายอำนาจทางการปกครองและการบริหารใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รูปแบบตาง ๆ เพ่ือดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนภายใตขอบเขตของกฎหมาย  

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

การปกครองท่ีจำเปนและมีความสำคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนตาง ๆ เฉพาะอยางยิ่ง

ชุมชนท่ีมีการปกครองระบบประชาธิปไตย ซ่ึงกลาวในทางทฤษฎีและแนวความคิดทางปกครอง จะเห็น

ไดวารัฐบาลซ่ึงเปนกลไกในการบริหารการปกครองของรัฐนั้น (Jack C. Plano and Others, Political 

Science Dictionary (Illinois : The Dry Press, 1973), p.147 อางใน ประทาน คงฤทธิศึกษากร) 

ยอมมีภาระหนาท่ีอยาง มากมายในการบรหิารประเทศใหประชาชนไดรับความสุข ความสะดวกสบายใน
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การดำรงชีวิต (Well Being) อีกท้ังความม่ันคงแหงชาติท้ังในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

(National Security) แต ยอมเปนไปไมไดท่ีรัฐบาลจะดูแลและจัดบริการใหกับประชาชนไดท่ัวถึงทุก

ชุมชนของประเทศ เพราะอาจจะเกิดปญหาเก่ียวกับความลาชาในการดำเนินงาน การท่ีอาจจะไม

สนองตอบตอความตองการของแตละชุมชนได และรวมท้ังขอจำกัดเก่ียวกับงบประมาณ (Budget) และ

ตัวบุคคลหรือ เจาหนาท่ีดำเนินงานให ท่ัวถึงได เม่ือเปนดังนี้  การลดภาระของรัฐบาลโดยการให

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปกครองตนเองเพ่ือการสนองตอบตอความตองการของชุมชน จะได

เกิดความสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความมุงประสงคของชุมชนนั้น ๆ จึงเปนผลใหการปกครองทองถ่ิน

มีบทบาทและความสำคัญเกิดข้ึน 

   “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

ปกครองสวนทองถ่ิน อาทิ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบ

ชมุชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยดานการวางแผนสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ

ทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดาน

ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนั้น เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับโอน
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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   

การรักษาความสงบเรียบรอย 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 

  มิติท่ี 2 ดานคุณภาพการใหบริการ คือ สวนราชการแสดงการใหความสำคัญกับผูรับบริการใน

การใหบริการท่ีมีคุณภาพสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ เชน ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

เปนตน 
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  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) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

  4) ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

  5) ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ 

  นอกจากนี้เพ่ือใหการสำรวจสามารถสะทอนความตองการของประชาชนผูรับบริการในพ้ืนท่ี

ไดอยางชัดเจนและสอดคลองกับความเปนจริงมากท่ีสุด จึงทำการสำรวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1.2 วัตถุประสงค   

 1.2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการใหบริการของสวนงานดานตางๆ ของ

องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ  ดานสิ่งอำนวยความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการ 

 1.2.2 เพ่ือประเมินคุณภาพการใหบริการตามอำนาจหนาท่ีแกประชาชนของเจาหนาท่ีของ

องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี  

ผูใหบริการ  ดานสิ่งอำนวยความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการ 

 1.2.3 เพ่ือจัดเรียงลำดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี  

ผูใหบริการ  ดานสิ่งอำนวยความสะดวกและดานคุณภาพการใหบริการ  จำแนกตามภาระงาน 
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 1.2.4 เพ่ือสำรวจปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน

ท่ีมาใชประโยชนในการพัฒนางานท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  

อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.3 ขอบเขตของการดำเนินงาน 

 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลละลมใหมพัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในครั้งนี้ 

ใชกลุมตัวอยางจากประชาชนผูรับบริการในองคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  อำเภอโชคชัย  

จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 377 คน โดยใชวิธีการสัมภาษณจากประชาชนผูรับบริการในทองท่ีเขต

รับผิดชอบในประเด็นหลัก คือ 1) ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 2) ความพึงพอใจ

ดานชองทางการใหบริการ 3) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4) ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวย

ความสะดวก 5) ดานคุณภาพการใหบริการ โดยจำแนกตามหนวยการใหบริการ   

1.4 ขอจำกัดของการศึกษา 

 การสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตำบลละลมใหมพัฒนา  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งนี้  

จะทำการสำรวจเฉพาะกลุมตัวอยางจากประชาชนท่ีเคยไดรับบริการจากองคการบริหารสวนตำบล 

ละลมใหมพัฒนา  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยไดจากการสุมตัวอยาง ซ่ึงผลการศึกษาจึง

ครอบคลุมเฉพาะภารกิจหลักขององคกรเทานั้น  ซ่ึงอาจจะไมครอบคลุมภารกิจอ่ืนๆ ท้ังหมดของ

องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมาไดท้ังหมด 

 

1.5 นิยามศัพทในการศึกษา 

  1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  หมายถึง ราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้งจาก

ประชาชนในทองถ่ิน  มีอำนาจหนาท่ีในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชนสุขของ

ชุมชนในทองถ่ินนั้น   

  2) องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 โดยมีฐานะเปนนิติบุคคลท้ังนี้ 

อบต. แตละแหงจะมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตตำบลท่ีไมอยูในเขตของเทศบาล หรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน ยกเวน องคการบริหารสวนจังหวัด 
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สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ภาระงานหลักขององคกรปกครอง      

สวนทองถ่ิน 

สถานสภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  3) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรูของบุคคลตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย

ปรากฏออกมาในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย พอใจหรือไมพอใจ ซ่ึงจะเกิดข้ึนก็

ตอเม่ือ สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได 

  4) ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจตอการไดรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ใน

ระหวางหรือหลังการใหบริการ  ซ่ึงเจาหนาท่ีสามารถตอบสนองหรือการบริการนั้นสามารถแกไขปญหา

และทำใหตนเองเกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดีข้ึนกวาเดิม โดยจำแนกเปน 5 ดาน คือ ดานกระบวนการ

ข้ันตอนการใหบริการ  ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก

และดานคุณภาพการใหบริการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1.6 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอ

คุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงพิจารณาจากการใหบริการ 5 ดานท่ีสอดคลองกับความตองการและ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ จึงไดนำมากำหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา  ดังนี้  
        

         

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  5  ดาน   

1.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  

2.  ดานชองทางการใหบริการ 

3.  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  

4.  ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

5.  ดานคุณภาพการใหบริการ 



 

 

 

 

แนวคิดและงานวิจัยแนวคิดและงานวิจัย  

ที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของ  

บทท่ี บทท่ี 22  
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แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
  

 

 ในการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล

ละลมใหมพัฒนา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  คณะผูสำรวจไดศึกษาเอกสาร  งานวิจัย  แนวคิด  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะนำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถ่ิน 

  2.2 ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา อำเภอโชคชัย 

    จังหวัดนครราชสีมา 

  2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริการ 

  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

  2.5 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ 

  2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีการปกครองสวนทองถิ่น 

การปกครองทองถ่ินในรูปแบบของการปกครองตนเอง (Local Self Government) เปนเรื่องท่ี

มีความสัมพันธกันอยางมากกับแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอำนาจ (Decentralization) โดยมี

นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ไดใหความหมายของการปกครองทองถ่ินไว ดังนี้ 

 ความหมายของการปกครองสวนทองถิ่น 

  การปกครองทองถ่ิน คือ เครื่องจักรท่ีรัฐบาลจัดใหแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนใน

ทองถ่ินตางๆ มีอำนาจหนาท่ี มีทรัพยากร มีกฎหมายเพียงพอท่ีจะสรางบานสรางเมืองของตนเองดวย

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

ใหนิยามการปกครองสวนทองถ่ินไววา เปนการใหคนในทองถ่ินมีอิสระในการปกครองกันเองหรือกลาว

อีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีพ้ืนฐานของหลักการ

กระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ท่ีหมายถึง การท่ีรัฐมอบอำนาจการปกครองใหองคกร

อ่ืนๆ ท่ีไมใชองคกรสวนกลางจัดทำบริการสาธารณะบางอยางภายใตการกำกับดูแลของรัฐ 

22 
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  1) การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงชุมชนเหลานั้นอาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญ 

จำนวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนท่ี เชน หนวยการปกครองทองถ่ินของไทยจัดไดคือ กรุงเทพมหานคร 

เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล และเมืองพัทยาตามเหตุผลดังกลาว 

  2) หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีอำนาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนาท่ีตาม

ความเหมาะสม กลาวคือ อำนาจของหนวยการปกครองทองถ่ินอยางแทจริง หากมีอำนาจมากเกินไป 

ไมมีขอบเขต หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ก็จะกลายสภาพเปนรัฐอธิปไตยเอง เปนผลเสียตอความ

ม่ันคงของรัฐบาล อำนาจของทองถ่ินนี้มีขอบเขตท่ีแตกตางกันออกไปตามลักษณะความเจริญและ

ความสามารถของประชาชนในทองถ่ินนั้นเปนสำคัญ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณา 

การกระจายอำนาจใหหนวยการปกครองทองถ่ินระดับใดจึงจะเหมาะสม 

  3) หนวยการปกครองทองถ่ินจะตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Segal Rights) ท่ีจะดำเนินการ

ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมาย แบงไดเปน 2 ประเภท คือ  

   3.1) หนวยการปกครองทองถ่ินมีสิทธิท่ีจะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตางๆ 

ขององคกรปกครองทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการบริหารตามหนาท่ีและเพ่ือใชบังคับประชาชนในทองถ่ิน

นั้นๆ เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับ เปนตน  

   3.2) สิทธิท่ีเปนหลักในการดำเนินการบริหารทองถ่ิน คือ อำนาจในการกำหนด

งบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอำนาจหนาท่ีของหนวยการปกครองทองถ่ินนั้นๆ 

  4) มีองคกรท่ีจำเปนในการบริหารและการปกครองตนเอง องคกรท่ีจำเปนของทองถ่ิน 

จัดแบงเปนสองฝาย คือ องคการฝายบริหารและองคการฝายนิติบัญญัติ เชน การปกครองทองถ่ินแบบ

เทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ หรือในแบบมหานคร 

คือ กรุงเทพมหานครจะมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหาร สภากรุงเทพมหานครจะเปนฝาย

นิติบัญญัติ เปนตน  

  5) ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน จากแนวคิดท่ีวาประชาชนใน

ทองถ่ินเทานั้นท่ีจะรูปญหาและวิธีแกไขของตนเองอยางแทจริง หนวยการปกครองทองถ่ินจึงจำเปนตอง

มีคนในทองถ่ินมาบริหารงานเพ่ือใหสมเจตนารมณและความตองการของชุมชนและอยูภายใตการ

ควบคุมของประชาชนในทองถ่ิน นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถ่ินเขาใจในระบบและ

กลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริงอีกดวย 

 ประทาน  คงฤทธิ์ ศึกษากร (2554 : 7) ใหคำยามวา การปกครองทองถ่ินเปนระบบ 

การปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองคการท่ีทำหนาท่ีปกครองทองถ่ิน โดยคนในทองถ่ินนั้น 

องคการนี้จัดตั้งและถูกรวบรวมโดยรัฐบาลแตมีอำนาจในการกำหนดนโยบายและควบคุมใหการปฏิบัติ

ใหเปนไปตามนโยบายของตนเอง 
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 เดเนียล วิท (Daniel Wit, 1967 อางถึงใน สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2555 : 9) 

กลาววา การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางใหอำนาจ หรือกระจายอำนาจไปให

หนวยการปกครองทองถ่ิน เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดมีอำนาจในการปกครองรวมกันท้ังหมด 

หรือเปนบางสวนในการบริหารทองถ่ิน ตามหลักการท่ีวา ถาอำนาจการปกครองมาจากประชาชนใน

ทองถ่ินแลว รัฐบาลของทองถ่ินก็ยอมเปนรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังนั้น 

การบริหารการปกครองทองถ่ินจึงจำเปนตองมีองคกรของตนเอง อันเกิดจากการกระจายอำนาจของ

รัฐบาลกลาง โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาลกลาง มีอำนาจในการตัดสินใจและบริหารงาน

ภายในทองถ่ินในเขตอำนาจของตน  

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

หมายถึง องคการท่ีมีอาณาเขตแนนอน มีประชากรตามหลักท่ีกำหนดไว มีอำนาจการปกครองตนเองมี

การบริหารการคลังของตนเอง และมีสภาทองถ่ินท่ีสมาชิกไดรับการเลือกตั้งจากประชากร 

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

หมายถึง การปกครองซ่ึงหนวยการปกครองทองถ่ินไดมีการเลือกต้ังโดยอิสระเพ่ือเลือกผูท่ีมีหนาท่ี

บริหารการปกครองทองถ่ิน มีอำนาจอิสระพรอมความรับผิดชอบซ่ึงตนสามารถท่ีจะใชไดโดยปราศจาก

การควบคุมของหนวยการบริหารราชการสวนกลาง หรือสวนภูมิภาค แตท้ังนี้หนวยการปกครองทองถ่ิน

ยังตองอยูภายใตบทบังคับวาดวยอำนาจสูงสุดของประเทศ ไมไดกลายเปนรัฐอิสระใหมแตอยางใด  

 การปกครองทองถ่ินจะสำเร็จผลไมได หากไมไดรับการรวมมือจากประชาชน การปลูกฝงให

ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง และสรางใหเกิดการเรียนรู สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินจัดการ

เรื่องของตนเอง จะทำใหองคกรปกครองทองถ่ินสามารถบริหารตนเองได จะเปนผลดีตอองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และประเทศชาติตอไป 
 

 ทฤษฏีเกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่น 

 สำหรับแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองทองถ่ินในระบอบประชาธิปไตยจะเนนการจัด

โครงสรางและรูปแบบของหนวยงานการปกครองทองถ่ิน  เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ปกครองตนเองใหมากท่ีสุด  มีองคกรท่ีจำเปนในการปกครองตนเอง  คือ ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ  

องคกรปกครองทองถ่ินมีอำนาจตามกฎหมาย  นอกจากนั้นประชาชนอาจมีสวนรวมในรูปแบบอ่ืนๆ  

เชน การเขาฟงการประชุมสภาการติดตามดูแลการปฏิบัติของเทศบาล การลงสมัครรับเลือกตั้งและ 

การแสดงความคิดเห็นตางๆ เปนตน ดังนี้ 
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 โกวิทย พวงงาม (2543 : 12 ) ไดสรุปความหมายของแนวคิดและหลักการสำคัญท่ีเก่ียวกับ

การปกครองสวนทองถ่ิน โดยท่ัวไปวา  การปกครองสวนทองถ่ินเปนการจัดระเบียบการปกครองตาม

หลักการกระจายอำนาจปกครอง (Decentralization) โดยรัฐหรือรัฐบาลกลางมอบอำนาจใหประชาชน

ในทองถ่ินไปดำเนินการปกครองตนเองและจัดตั้งบริการสาธารณะบางอยางเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของประชาชนในทองถ่ิน  โดยอิสระตามสมควรภายในขอบเขตของกฎหมาย  การมอบอำนาจในทองถ่ิน

ทำใหเกิดสภาพการปกครองตนเองหรือการปกครองตนเองในทองถ่ิน  (Local  Self  Government)   

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

ทองถ่ินมีอิสระในการปกครองตนเอง กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชนในทองถ่ิน 

ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีพ้ืนฐานจากหลักการกระจายอำนาจการปกครอง(Decentralization) ท่ีหมายถึง 

การท่ีรัฐมอบอำนาจการปกครองใหองคกรอ่ืน ๆ ท่ีไมใชองคกรสวนกลางจัดทำบริการสาธารณะ

บางอยางภายใตการกำกับดูแลของรัฐ 

 จากคำนิยามตางๆ ขางตนสามารถสรุปหลักการปกครองสวนทองถ่ินไดในสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง อาจมีความแตกตางกันในดานความเจริญขนาดพ้ืนท่ี หรือ

จำนวนประชากร ทำใหเกิดหนวยการปกครองทองถ่ินของไทยในหลายลักษณะ เชน กรุงเทพมหานคร  

เมืองพัทยา เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล เปนตน 

  2.  หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีอำนาจอิสระ (Autonomy) อำนาจของหนวย

การปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีขอบเขตพอสมควร เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวย

การปกครองสวนทองถ่ิน อยางแทจริงอำนาจทองถ่ินนี้มีขอบเขตท่ีแตกตางกันออกไปตามลักษณะ 

ความเจริญและความสามารถของประชาชนในทองถ่ินนั้นๆ เปนสำคัญ รวมท้ังนโยบายของรัฐบาลในการ

กระจายอำนาจใหหนวยการปกครองสวนทองถ่ินระดับใดจึงจะเหมาะสม 

  3.  หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีสิทธิ์ตามกฎหมาย (Legal Rights) โดยแบง

สิทธิ์ตรากฎหมายเปน 2 ประเภท คือ 

   3.1)  หนวยการปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีสิทธิ์ตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ

ตางๆ ขององคกรสวนปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการบริหารตามหนาท่ีและเพ่ือบังคับ

ประชาชนในทองถ่ินนัน้ๆ 

   3.2)  สิทธิของหลักการดำเนินการบริหารสวนทองถ่ิน คือ อำนาจในการกำหนด

งบประมาณ เพ่ือบริหารกิจกรรมตามอำนาจหนาท่ีของหนวยการปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ 

  4.  มีองคการท่ีจำเปนและปกครองตนเอง องคกรท่ีจำเปนของทองถ่ินแบบเทศบาล จะมี

คณะเทศมนตรีเปนฝายบริหาร และสภาเทศบาลเปนฝายนิติบัญญัติ หรือกรุงเทพมหานคร จะมีผูวา

ราชการกรุงเทพมหานครเปนฝายบริหารระบบและกลไกของประชาธิปไตย 
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  5.  ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากประชาชนใน

ทองถ่ินจะรูปญหาและวิธีการแกไขของตนเอง  ดังนั้นหนวยการปกครองสวนทองถ่ินจึงจำเปนตองมีคน

ในทองถ่ินมาบริหารงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและความตองการของชุมชน และอยูภายใตการ

ควบคุมของประชาชนในทองถ่ิน นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหประชาชนในทองถ่ินเขาใจระบบ และ

กลไกของประชาธิปไตยอยางแทจริง 

  สรุปแนวคิดและหลักการท่ีสำคัญของการปกครองสวนทองถ่ินคือ เปนหนวยการปกครอง

ซ่ึงรัฐไดจัดตั้งข้ึน และมอบอำนาจใหประชาชนดำเนินการปกครองตนเอง (Autonomy) โดยผูมีอำนาจ

หนาท่ีบริหารการปกครองทองถ่ินจะตองมาจากการเลือกต้ัง ตามระบอบประชาธิปไตย มีความ

รับผิดชอบและอำนาจท่ีเปนอิสระ โดยสมควรมีอำนาจหนาท่ีการกำหนดนโยบาย  ตัดสินใจ และดำเนิน

กิจการภายใตการดูแลของรัฐบาลกลาง โดยมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) เพ่ือประโยชนในการ

บริหารงานดานตางๆ ตามอำนาจหนาท่ีของหนวยการปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ และจัดใหมีองคกร 

ท่ีจำเปนในการปกครอง (Necessary Organization) เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีใหประสบความสำเร็จสมความ

มุงหมาย เพ่ือประโยชนสูงสุด อันพึงจะมีแกทองถ่ินนั้น   
 

 วัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถิ่น 

 ชูวงศ ฉายะบุตร (2539 : 26) ไดจำแนกวัตถุประสงคของการปกครองสวนทองถ่ินไว ดังนี้  

 1. ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล เปนสิ่งท่ีเห็นไดชัดวาในการบริหารประเทศจะตองอาศัยเงิน

งบประมาณเปนหลัก หากเงินงบประมาณจำกัดภารกิจท่ีจะตองบริการใหกับชุมชนตาง ๆ อาจไม

เพียงพอ ดังนั้น หากจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน หนวยการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ ก็สามารถมีรายได 

มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอท่ีจะดำเนินการสรางสรรคความเจริญใหกับทองถ่ินได จึงเปนการ

แบงเบาภาระของรัฐบาลไดเปนอยางมาก การแบงเบานี้ เปนการแบงเบาท้ังในดานการเงิน ตัวบุคคล 

ตลอดจนเวลาท่ีใชในการดำเนินการ  

 2. เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง เนื่องจากประเทศมี

ขนาดกวางใหญ ความตองการของประชาชนในแตละทองท่ียอมมีความแตกตางกัน การรอรับการ

บริการจากรัฐบาลแตอยางเดียว อาจไมตรงตามความตองการท่ีแทจริงและลาชา หนวยการปกครอง

ทองถ่ินท่ีประชาชนในทองถ่ินเปนผูบริหารเทานั้น จึงจะสามารถตอบสนองความตองการนั้นได  

 3. เพ่ือความประหยัด โดยท่ีทองถ่ินแตละแหงมีความแตกตางกัน สภาพความเปนอยูของ

ประชาชนก็ตางไปดวย การจัดตั้งหนวยการปกครองทองถ่ินข้ึน จึงจำเปนโดยใชอำนาจการปกครอง

ทองถ่ินจัดเก็บภาษีอากร ซ่ึงเปนวิธีการหารายไดใหกับทองถ่ิน เพ่ือนำไปใชในการบริหารกิจการของ
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ทองถ่ิน ทำใหประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลท่ีจะตองจายใหกับทองถ่ินท่ัวประเทศเปนอันมาก และ

แมจะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปใหบางแตก็มีเง่ือนไขท่ีกำหนดไวอยางรอบคอบ  

 4. เพ่ือใหหนวยการปกครองทองถ่ินเปนสถาบัน ท่ี ใหการศึกษาการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยแกประชาชน จากการท่ีการปกครองทองถ่ินเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ปกครองตนเอง ไมวาจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินเลือกเขามาทำหนาท่ี    

ฝายบริหารหรือฝายนิติบัญญัติของหนวยการปกครองทองถ่ินก็ตาม การปฏิบัติหนาท่ีท่ีแตกตางกันนี้    

มีสวนในการสงเสริมการเรียนรูถึงกระบวนการปกครองระบบประชาธิปไตยในระดับชาติไดเปนอยางด ี

 

 ความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่น 

 แนวความคิดในการปกครองทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคทางการปกครองของรัฐในอันท่ี

จะรักษาความม่ันคงและความผาสุกของประชาชนโดยยึดหลักการกระจายอำนาจการปกครองและ

เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย โดยประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองความสำคัญ

ของการปกครองทองถ่ิน จึงสามารถสรุปไดดังนี้  

 1. การปกครองทองถ่ิน คือ รากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง

ทองถ่ินจะเปนสถาบันฝกสอนทางการเมืองการปกครองใหแกประชาชนใหประชาชนรูสึกวาตนเองมี

ความเก่ียวพันกับสวนไดสวนเสียในการปกครอง การบริหารทองถ่ินเกิดความรับผิดชอบ และหวงแหน

ตอประโยชนอันพึงมีตอทองถ่ินท่ีตนอยูอาศัย อันจะนำมาซ่ึงความเลื่อมใสศรัทธาในระบบการปกครอง

ประชาธิปไตยในท่ีสุด โดยประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร การเลือกตั้งจะเปน

การฝกใหประชาชนใชดุลยพินิจเลือกผูแทนท่ีเหมาะสม สำหรับผูท่ีไดรับเลือกตั้งเขาไปบริหารกิจการของ

ทองถ่ิน นับไดวาเปนผูนำในทองถ่ินจะไดใชความรูความสามารถบริหารงานทองถ่ินเกิดความคุนเคยมี

ความชำนาญในการใชสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ซ่ึงจะนำไปสูการมีสวนรวมทางการเมืองในระดับชาติ

ตอไป  

 2. การปกครองสวนทองถ่ินทำใหประชาชนในทองถ่ินรูจักการปกครองตนเอง หัวใจของการ

ปกครองระบบประชาธิปไตย ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเอง มิใชเปนการปกครองอันเกิดจาก

คำสั่งเบื้องบน การปกครองตนเอง คือ การท่ีประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง ซ่ึงผูบริหารทองถ่ิน

นอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพ่ือรับผิดชอบบริหารทองถ่ิน โดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากประชาชน

แลว ผูบริหารทองถ่ินจะตองฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตยตาง ๆ เชน เปดโอกาสให

ประชาชนออกเสียงประชามติใหประชาชนมีอำนาจถอดถอน ซ่ึงจะทำใหประชาชนเกิดความสำนึกใน

ความสำคัญของตนตอทองถ่ิน ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรคและชวยแกไขปญหาทองถ่ินของตน  
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 นอกจากนี้ การปกครองตนเองในรูปของการปกครองทองถ่ินอยางแทจริงหรือการกระจาย

อำนาจไปในระดับต่ำสุด คือ รากหญา ซ่ึงเปนฐานเสริมสำคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการ

ปกครองในระบบประชาธิปไตยความลมเหลวของระบบประชาธิปไตยมีหลายองคประกอบแต

องคประกอบสำคัญยิ่งยวดอันหนึ่งคือการขาดรากฐานในทองถ่ิน  

 3. การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซ่ึงเปนหลักการสำคัญของการ

กระจายอำนาจ การปกครองทองถ่ินมีข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการแบงเบาภาระของรัฐบาล เนื่องจาก

ความจำเปนบางประการ ดังนี้  

  3.1 ภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยางกวางขวาง นับวาจะขยายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจาก

งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนในแตละปตามความเจริญของบานเมือง  

  3.2 รัฐบาล มิอาจจะดำเนินการในการสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยาง

ท่ัวถึงเพราะแตละทองถ่ินยอมมีปญหาและความตองการท่ีแตกตางกัน การแกปญหาหรือจัดบริการ

โครงการในทองถ่ิน โดยรูปแบบท่ีเหมือนกันยอมไมบังเกิดผลสูงสุด ในทองถ่ินยอมรูปญหาและเขาใจ

ปญหาไดดีกวาผูซ่ึงไมอยูในทองถ่ินนั้น ประชาชนในทองถ่ินจึงเปนผูท่ีเหมาะสมท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในทองถ่ินนั้นมากท่ีสุด  

  3.3 กิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะถ่ินนั้น ไมเก่ียวพันกับทองถ่ินอ่ืนและไมมีสวนไดสวน

เสียตอประเทศโดยสวนรวม จึงเปนการสมควรท่ีจะใหประชาชนในทองถ่ินดำเนินการดังกลาวเอง  

 ดังนั้น หากไมมีหนวยการปกครองทองถ่ินแลวรัฐบาลจะตองรับภาระดำเนินการทุกอยางและ

ไมแนวาจะสนองความตองการของทองถ่ินไดถูกจุดหรือไม รวมท้ังจะตองดำเนินเฉพาะทองถ่ินนั้นไม

เก่ียวพันกับทองถ่ินอ่ืน หากไดจัดใหมีการปกครองทองถ่ิน เพ่ือดำเนินการเองแลวภาระของรัฐบาลก็จะ

ผอนคลายไป รัฐบาลจะมีหนาท่ีเพียงแตควบคุมดูแลเทาท่ีจำเปนเทานั้น เพ่ือใหทองถ่ินมีมาตรฐานในการ

ดำเนินการยิ่งข้ึน  การแบงเบาภาระทำใหรัฐบาล มีเวลาท่ีจะดำเนินการในเรื่องท่ีสำคัญหรือกิจการ  

ใหญๆ ระดับชาติ อันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม ความคับค่ังของภาระหนาท่ีตาง ๆ ท่ี

รวมอยูสวนกลางจะลดนอยลง ความคลองตัวในการดำเนินงานของสวนกลางจะมีมากข้ึน 

 4 . การปกครองทองถ่ินสามารถสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมายและมี

ประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถ่ินมีความแตกตางกันไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากรประชากร ความ

ตองการ และปญหายอมแตกตางกันออกไป ผูท่ีใหบริหารหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับ

ความตองการของประชาชนก็ตองเปนผูท่ีรูถึงปญหาและความตองการของประชาชนเปนอยางดี  การ

บริหารงานจึงจะเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไมตองเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติไปยังหนวย

เหนือข้ึนไป ทองถ่ินจะบริหารงานใหเสร็จสิ้นลงภายในทองถ่ินนั่นเอง ไมตองสิ้นเปลืองเวลาและ

คาใชจายโดยไมจำเปน  
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 5. การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนำทางการเมืองการบริหารของประเทศในอนาคต 

ผูนำการปกครองสวนทองถ่ิน ยอมเรียนรูประสบการณทางการเมือง การไดรับเลือกตั้งการสนับสนุนจาก

ประชาชนในทองถ่ิน ยอมเปนพ้ืนฐานท่ีดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะทางการ

บริหารงานในทองถ่ินอีกดวย  

 6. การปกครองทองถ่ินสอดคลองกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองการ

ปกครองทองถ่ิน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ทำใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพ่ึงตนเองท้ังทาง

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การดำเนินงานพัฒนาชนบทท่ีผานมายังมีอุปสรรคสำคัญประการหนึ่ง คือ 

การมีสวนรวมจากประชาชนในทองถ่ินอยางเต็มท่ี ซ่ึงการพัฒนาชนบทใหสัมฤทธิ์ผลนั้นตองมาจากการ

ริเริ่มชวยตนเองของทองถ่ินทำใหเกิดความรวมมือรวมแรงกัน โดยอาศัยโครงสรางความเปนอิสระในการ

ปกครองตนเอง ซ่ึงตองมาจากการกระจายอำนาจอยางแทจริง มิเชนนั้นแลว การพัฒนาชนบทจะเปน

ลักษณะ “หยิบยื่นยัดใสหรือก่ึงหยิบยื่นยัดใส” เกิดความคาดหวังวาทุกปจะมี “ลาภลอย” แทนท่ีจะเปน

ผลดีตอทองถ่ิน กลับสรางลักษณะการพัฒนาแบบพ่ึงพาไมยอมชวยตนเองอันเปนผลทางลบตอการ

พัฒนาพ้ืนฐานระบบประชาธิปไตย ดังนั้น การกระจายอำนาจจึงจะทำใหเกิดลักษณะการพ่ึงตนเอง  

ซ่ึงเปนหลักสำคัญของการพัฒนาสังคมชนบทอยางยิ่ง 

 กลาวโดยสรุปความสำคัญของการปกครองทองถ่ินนั้น หากจะมองรวมเปนจุดใหญ ๆ แลว

สามารถแบงออกไดเปนสองดาน คือ ดานการเมืองการปกครองและการบริหารกลาวคือในดานการเมือง

การปกครองนั้นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาลและประชาชนในทองถ่ินไดหาทางตอบสนองแกปญหา

ดวยตนเอง ดวยกลไกทางการบริหารตาง ๆ และในแงของการบริหารงานบุคคล งบประมาณและการ

จัดการ 
 

 องคประกอบของการปกครองสวนทองถิ่น 

 ระบบการปกครองทองถ่ินจะตองประกอบดวย องคประกอบ 8 ประการ คือ (โกวิทย         

พวงงาม. 2550 : 22) 

 1. สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความวา ประเทศใดกำหนดเรื่อง การปกครอง

ทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองทองถ่ินในประเทศนั้นจะมีความเขมแข็งกวาการ

ปกครองทองถ่ินท่ีจัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะขอความท่ีกำหนดไวในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงให

เห็นวาประเทศนั้นมีนโยบายท่ีจะกระจายอำนาจอยางแทจริง 

 2. พ้ืนท่ีและระดับ (Area and Level) ปจจัยท่ีมีความสำคัญตอการกำหนดพ้ืนท่ีและระดับ

ของหนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการ เชน ปจจัยท่ีมีทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เชื้อชาติและ

ความสำนึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑท่ีจะกำหนดพ้ืนท่ีและระดับของหนวย
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การปกครองทองถ่ินออกเปน 2 ระดับ คือ หนวยการปกครองทองถ่ินขนาดเล็กและขนาดใหญสำหรับ

ขนาดพ้ืนท่ีจากการศึกษาขององคการสหประชาชาติ โดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

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

กิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ไดใหความเห็นไววาหนวยการปกครองทองถ่ินท่ีสามารถ

ใหบริการและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพได ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คน แตก็ยังมีปจจัย

อ่ืนๆ ท่ียังจะตองพิจารณาดวย เชน ประสิทธิภาพในการบริหารรายไดและบุคลากร เปนตน 

 3. การกระจายอำนาจและหนาท่ีการท่ีจะกำหนดใหทองถ่ินมีอำนาจหนาท่ีมากนอยเพียงใด

ข้ึนอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสำคัญ 

 4. องคการนิติบุคคล จัดตั้งข้ึนโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติ 

มีขอบเขตการปกครองท่ีแนนอน มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ออกกฎ ขอบังคับควบคุมใหมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 

 5. การเลือกตั้งสมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในทองถ่ิน

นั้นๆ ท้ังหมดหรือบางสวน เพ่ีอแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมือง การปกครองของประชาชน  

โดยเลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 

 6. อิสระในการปกครองทองถ่ิน สามารถใชดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายใน

ขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไมอยูในสายการบังคับบัญชาของ

หนวยงานทางราชการ 

 7. งบประมาณของตนเอง มีอำนาจในการจัดเก็บรายได การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตท่ี

กฎหมายใหอำนาจในการจัดเก็บ เพ่ือใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอท่ีจะทำนุบำรุงทองถ่ินใหเจริญกาวหนา

ตอไป 

 8. การควบคุมดูแลของรัฐ เม่ือไดรับการจัดตั้งข้ึนแลวยังคงอยูในการกำกับดูแลจากรัฐเพ่ือ

ประโยชนและความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยสวนรวม โดยการมีอิสระในการดำเนินงานของหนวย

การปกครองทองถ่ินนั้น ท้ังนี้มิไดหมายความวามีอิสระเต็มท่ีทีเดียว คงหมายถึงเฉพาะอิสระในการ

ดำเนินการเทานั้น เพราะมิฉะนั้นแลวทองถ่ินจะกลายเปนรัฐอธิปไตยไป (ชูวงศ ฉายะบุตร. 2539 : 31) 

รัฐจึงตองสงวนอำนาจในการควบคุมดูแลอยู 

 องคประกอบของการปกครองทองถ่ินดังกลาวขางตนนี้ไดสอดคลองกับคำกลาวของมอเรียว 

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

5 ประการไดแก 

 1. มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 2. มีสถานะเปนนิติบุคคลมหาชน 
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 3. มีองคกรเปนของตนเอง 

 4. มีภารกิจหนาท่ีเก่ียวกับผลประโยชนของตนเอง 

 5. มีการกำกับดูแลจากรัฐ 

  การปกครองทองถ่ินกำหนดบนพ้ืนฐานทฤษฎีการกระจายอำนาจและอุดมการณ

ประชาธิปไตยซ่ึงมุงเปดโอกาสและสนับสนุนใหประชาชนเขามีสวนรวมในกระบวนการทางการเมืองและ

กิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่งซ่ึงจะเห็นไดวาจากลักษณะสำคัญของการปกครองทองถ่ินท่ี

เนนการมีอำนาจอิสระในการปกครองตนเองมีการเลือกตั้งมีองคการหรือสถาบันท่ีจำเปนในการปกครอง

ตนเองและท่ีสำคัญก็คือประชาชนในทองถ่ินจะมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยางกวางขวาง

นอกจากนี้ คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการปกครองทองถ่ิน โดยนายชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี ไดมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว ตามคำสั่งท่ี 262/2535 เม่ือ

วันท่ี 11 ธันวาคม 2535 เพ่ือศึกษาระบบการบริหารการปกครองทองถ่ินของไทยท่ีดำเนินการอยูใน

ปจจุบัน ในทุกรูปแบบหาแนวทางและขอเสนอในการปรับปรุงโครงสรางอำนาจหนาท่ีการคลังและ

งบประมาณ ตลอดจนความสัมพันธระหวางรัฐบาลหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคกับหนวยการ

ปกครองทองถ่ิน โดยกลาวถึง องคประกอบการปกครองทองถ่ินไวดังนี้ 

 1. เปนองคกรท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล และทบวงการเมือง 

 2. มีสภาและผูบริหารระดับทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งตามหลักการท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 

 3. มีอิสระในการปกครองตนเอง 

 4. มีเขตการปกครองท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

 5. มีงบประมาณรายไดเปนของตนเองอยางเพียงพอ 

 6. มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง 

 7. มีอำนาจหนาท่ีท่ีเหมาะสมตอการใหบริหาร 

 8. มีอำนาจออกขอบังคับเปนกฎหมายของทองถ่ินภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท 

 9. มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ 

 สรุปไดวา “การปกครองทองถ่ิน” นั่นเพ่ือสนองตอความตองการสวนรวมของประชาชน 

โดยใหงานนั้นไดดำเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของประชาชน  
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2.2 ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา 

 ทำเลท่ีตั้งตำบล องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา ตั้งอยูเลขท่ี 103 หมูท่ี 3 บานละลม   

ตำบลละลมใหมพัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   

ทิศเหนือ  ติดตอกับตำบลทาจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศใต  ติดตอกับตำบลโชคชัยและตำบลทาเยี่ยม  อำเภอโชคชัย   

จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันตก ติดตอกับตำบลดานเกวียน,ตำบลทาอาง อำเภอโชคชัย   

จังหวัดนครราชสีมา                          

 ทิศตะวันออก ติดตอกับตำบลทาจะหลุง  อำเภอโชคชัย , ตำบลลุงเขวา และ 

   ตำบลแหลมทอง  อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 

 ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของตำบล  ตำบลละลมใหมพัฒนาเปนพ้ืนท่ีราบและพ้ืนท่ีดอน

พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีทางการเกษตร ตำบลละลมใหมพัฒนา มีพ้ืนท่ีประมาณ  52.1  ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ  34,814 ไร โดยมีเนื้อท่ีแยกเปนรายหมูบาน  12  หมูบาน  ดังนี้ 

 หมูท่ี 1 บานละลม     ผูปกครอง นายมนัสชัย ปลองกระโทก ผูใหญบาน 

 หมูท่ี 2 บานละลม     ผูปกครอง นายสมชาย เตยกระโทก  ผูใหญบาน 

 หมูท่ี 3 บานละลม     ผูปกครอง นายจรัญ เทพกระโทก  ผูใหญบาน 

 หมูท่ี 4 บานละลม     ผูปกครอง นายกฤตเมทต นอมกระโทก ผูใหญบาน 

 หมูท่ี 5 บานสระตะหมก    ผูปกครอง นายสัญญา  แปะกระโทก  กำนัน 

 หมูท่ี 6 บานกุดจอกนอย ผูปกครอง นายถาวร  ฝายกระโทก  ผูใหญบาน 

 หมูท่ี 7 บานกุดจอกใหญ ผูปกครอง นายจรูญ   ปุมกระโทก  ผูใหญบาน 

 หมูท่ี 8 บานคลองกระชาย ผูปกครอง   นางสงา นิดกระโทก  ผูใหญบาน 

 หมูท่ี 9 บานคลองยาง ผูปกครอง นายกุหลาบ แนะกระโทก  ผูใหญบาน 

 หมูท่ี 10 บานหนองชุมแสง ผูปกครอง นายวิชาติ    ปุกทะเล  ผูใหญบาน 

 หมูท่ี 11 บานหนองผกัหวาน  ผูปกครอง นายบุญสืบ หาดทะเล  ผูใหญบาน 

 หมูท่ี 12 บานโคกพลวง ผูปกครอง   นายบรรพต  หมวกเสนา  ผูใหญบาน 

 

 

 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา หนา 21 

 

 จำนวนเนื้อท่ี 
 

หมูท่ี บาน เนื้อท่ี  (ไร) 

1 ละลม 914 

2 ละลม 4,616 

3 ละลม 3,130 

4 ละลม 1,685 

5 สระตะหมก 3,130 

6 กุดจอกนอย 3,156 

7 กุดจอกใหญ 2,328 

8 คลองกระชาย 1,978 

9 คลองยาง 3,000 

10 หนองชุมแสง 3,150 

11 หนองผักหวาน 2,098 

12 โคกพลวง 2,328 
 

 -  พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสรางมีเนื้อท่ีประมาณ  2,075  ไร หรือรอยละ 5.96  ของเนื้อท่ีตำบล

ซ่ึงประกอบไปดวยชุมชน สถานท่ีราชการและโรงงานอุตสาหกรรม 

 -  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีเนื้อท่ีประมาณ 29,318  ไร  หรือรอยละ  84.22  ของเนื้อท่ีตำบลท่ีสำคัญ

พอสรุปไดดังนี้ 

 -  นาขาว  มีเนื้อท่ีประมาณ  13,772  ไร  หรือรอยละ  39.57  ของเนื้อท่ีตำบล 

 -  ออย  มีเนื้อท่ีประมาณ  1,946  ไร  หรือรอยละ  5.59  ของเนื้อท่ีตำบล 

 -  มันสำปะหลัง  มีเนื้อท่ีประมาณ  10,151  ไร หรือรอยละ  29.16  ของเนื้อท่ีตำบล 

 -  ยูคาลิปตัส  มีเนื้อท่ีประมาณ  3,360  ไร หรือรอยละ 9.65  ของเนื้อท่ีตำบล 

 -  ไมผลผสม  มีเนื้อท่ีประมาณ  18  ไร  หรือรอยละ  0.05  ของเนื้อท่ีตำบล 

 -  โรงเรียนเลี้ยงสัตว  มีเนื้อท่ีประมาณ  26  ไร หรือรอยละ  0.07  ของเนื้อท่ีตำบล 

 -  พ้ืนท่ีปาไม  มีเนื้อท่ีประมาณ  1,271  ไร หรือรอยละ  3.65  ของเนื้อท่ีตำบล ซ่ึงเปนปา

สมบูรณและปาเสื่อมโทรม 

 -  พ้ืนท่ีน้ำ มีเนื้อท่ีประมาณ  746  ไร  หรือรอยละ  2.14  ของเนื้อท่ีตำบล ซ่ึงประกอบไปดวย

แหลงน้ำธรรมชาติและแหลงน้ำท่ีสรางข้ึนเอง 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา หนา 22 

 

 -  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด มีเนื้อท่ีประมาณ 1,404 ไร หรือรอยละ 4.03 ของเนื้อท่ีตำบลซ่ึงเปนไมละเมาะ

และพ้ืนท่ีลุม  

 จำนวนประชากรและครัวเรือน     

หมูที่ 
 

บาน 

จำนวน

ครัวเรือน 

ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

1 ละลม 191 343 330 673 

2 ละลม 197 311 328 639 

3 ละลม 179 294 315 609 

4 ละลม 140 220 225 445 

5 สระตะหมก 133 212 239 451 

6 กุดจอกนอย 237 369 362 731 

7 กุดจอกใหญ 165 268 294 562 

8 คลองกระซาย 92 141 144 285 

9 คลองยาง 121 200 186 386 

10 หนองชุมแสง 191 310 316 626 

11 หนองผักหวาน 139 238 248 486 

12 โคกพลวง 258 351 410 761 

รวม 2,043 3,257 3,397 6,654 

 

      ประชากร   จำนวนประชากรของตำบลละลมใหมพัฒนามีจำนวนท้ังสิ้น  6,654 คน  จำแนกเปน

ชาย  3,257 คน  หญิง  3,397  คน และมีจำนวนครัวเรือนท้ังสิ้น  2,043  ครัวเรือน  

การศาสนา 

 ประชาชนในตำบลละลมใหมพัฒนา  จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน  3  แหง  คือ 

 1.  วัดบานละลม    ตั้งอยูท่ีบานละลม  หมูท่ี  1   

 2.  วัดกุดจอกนอย  ตั้งอยูท่ีบานกุดจอกนอย หมูท่ี  6   

3.  วัดบานกุดจอกใหญ ตั้งอยูท่ีบานกุดจอกใหญ หมูท่ี  7 

4.  โบสถคริสต  ตั้งอยูท่ีบานหนองชุมแสง   หมูท่ี  10 
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ระบบสาธารณูปโภค 

 1.  การโทรคมนาคม 

- ท่ีทำการไปรษณีย   ในตำบลยังไมมี 

- ตูไปรษณียขนาดเล็ก   2 แหง 

- ตูโทรศัพทสาธารณะ            12  แหง 

- มีหอกระจายขาวทุกหมูบาน 

2.  การไฟฟา 

การขยายเขตไฟฟา  ปจจุบันมีไฟฟาใชครอบคลุมพื้นที่ประมาณ รอยละ 98 เนื่องจากบางครัวเรือน

อยูในพื้นที่หางไกล  ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนามีงบประมาณไมเพียงพอที่ใชในการขยายเขต

ไฟฟาสาธารณะ  ประชาชนใชไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
 

 3.  ระบบประปา 

 ประชาชนในตำบลละลมใหมพฒันา   ใชบริการประปาหมูบาน  โดยมีระบบประปาหมูบาน ดังนี้ 

 1.ประปาบานละลม  ใหบริการ  ม.1  ม.2  ม.3  ม.4  และ ม.10 

 2.ประปาบานสระตะหมก  ใหบริการ  ม.5 

 3.ประปาบานกุดจอกนอย  ใหบริการ  ม.6  และ  ม.11 

 4.ประปาบานกุดจอกใหญ  ใหบริการ  ม.7  และ  ม.12  

 5.ประปาบานโคกพลวง(บน)  ใหบริการ ม.12 (โคกพลวงบน) 

 6.ประปาบานคลองกระชาย  ใหบริการ  ม.8 

 7.ประปาบานคลองยาง  ใหบริการ  ม.9 

 8.ประปาโกรกกัดลิ้น  ใหบริการ  ม.9 (โกรกกัดลิ้น) 

 โดยครอบคลุมพื้นทีป่ระมาณ  รอยละ 98  ของครัวเรือนทั้งหมด 

การศึกษา 

 ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  มีโรงเรียนของรัฐในพ้ืนท่ีระดับประถมศึกษา

จำนวน  3  โรงเรียน และ 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้ 

1. โรงเรียนบานละลม   

2. โรงเรียนบานกุดจอกนอย    

3. โรงเรียนกุดจอกใหญ   

      4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนาโรงเรียนบานกอกวิทยา   
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การสาธารณสุข 

 ตำบลละลมใหมพัฒนามีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล   1   แหง  ไดแก 

  1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลละลมใหมพัฒนา ตั้งอยูท่ีละลม หมูท่ี   

• อัตราการมีและใชสวมราดน้ำ รอยละ  100 

• ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.)  12    แหง 

การคมนาคม 

 การคมนาคมระหวางตำบล 

 - การเดินทางจากอำเภอเสนทางการเดินทางจากตำบลสูอำเภอเปนถนนลาดยางยาว 1 สาย  

ระยะทาง  22  กิโลเมตร 

  1.  ถนนลาดยางเชื่อมตอกับตำบลดานเกวียน อำเภอโชคชัย 

  2.  ถนนลาดยางเชื่อมตอกับตำบลทาจะหลุง  อำเภอโชคชัย 

  3.  ถนนคอนกรีตเชื่อมตอกับตำบลทาอาง  อำเภอโชคชัย 

 การคมนาคมภายในตำบล 

 1.  ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง หินคลุกเชื่อมการคมนาคมระหวาง  บานละลม  

บานกุดจอกใหญ  บานกุดจอกนอย  บานคลองกระชาย  บานคลองยาง   บานโคกพลวง   

 2.  ถนนภายในหมูบานเกือบทุกหมูบานเปนถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนหินคลุก 

ดานเศรษฐกิจ 

 อาชีพ 

 อาชีพสวนใหญของคนในพ้ืนท่ีรอยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทำนา ทำไร ทำสวน  

เลี้ยงสัตว ประชากรอีกรอยละ 10 ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม เชน คาขาย รับราชการ และ

รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม 

1. หนวยธุรกิจในเขต อบต. 

-  ปมน้ำมัน, ปมหลอด และกาซ     6  แหง   

-  โรงสี        12 แหง 

-  โรงทำเครื่องปนดินเผา     5 แหง 

-  รานคา       53 แหง 

-  รานเสริมสวย      7 แหง 

-  รานซอมรถ       5 แหง 

รายไดเฉลี่ยตอคนตอป ของประชากรในพ้ืนท่ี  33,000  บาท 
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 ประชากรในตำบลละลมใหมพัฒนารอยละ 90 ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม ไดแก ทำไร  

ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมจึงมีการทำนาเปนอาชีพหลักปละ 1-2 ครั้ง 

โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ ไดแก น้ำฝนและลำน้ำท่ีไหลผาน ในพ้ืนท่ีดอนนั้นจะทำไรมันสำปะหลัง ไร

ออย และยังมีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ไดแก กลุมทำเคร่ืองปน กลุมทำหินทราย กลุมจัก

สาน  เปนตน สวนประชากรรอยละ 10  ประกอบอาชีพ คาขาย รับราชการ และเปนลูกจางในโรงงาน

อุตสาหกรรม 

  หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตำบล 

   -  ปมหลอด      1 แหง 

   -  ปมกาซ LPG     1   แหง 

   -  โรงแรม  บานเชา     6 แหง 

   -  โรงสีขาว      5 แหง 

   -  โรงงานอุตสาหกรรม    3 แหง 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 แหลงน้ำธรรมชาติ 

 -  แหลงน้ำธรรมชาติ  ไดแก  ลำน้ำละลม  คลองยาง  และคลองเสว 

 -  แหลงน้ำท่ีสรางข้ึนเอง  ไดแก  อางเก็บน้ำคลองยาง 

 -  โครงการพัฒนาแหลงน้ำผิวดิน ไดแก โครงการชลประทานขนาดใหญ มี  2  โครงการ  ไดแก 

โครงการเข่ือนลำพระเพลิง (โครงการชลประทานขนาดใหญ  2  โครงการ  ไดแก  โครงการเข่ือนลำพระ

เพลิง (โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง,2551 )  มีพ้ืนท่ีรับประโยชน  67  ไร  หรือรอยละ 

0.19  ของเนื้อท่ีตำบล และโครงการเข่ือนลำแชะ (โครงการสงน้ำและบำรุงรักษามูลบน – ลำแชะ,2551) 

มีพ้ืนท่ีรับประโยชน  14,891  ไร  หรือรอยละ  42.97  ของเนื้อท่ีตำบล 

 แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 

 -  ฝาย         3 แหง 

 -  บอโยก                12 แหง 

 -  บอน้ำตื้น        3 แหง  

 -  ประปาหมูบาน       6   แหง  

 ทรัพยากรปาไม    

 -  ปาสงวนแหงชาติ ในพ้ืนท่ีตำบลมีเนื้อท่ีประมาณ 20,229  ไร หรือรอยละ 58.11 ของเนื้อท่ี

ตำบลไดมีการจำแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ  ออกเปน 3 
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เขต แตในพ้ืนท่ีตำบลมี  1 เขต  คือ เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ  ไดมีการมอบ ส.ป.ก.4-01 จำนวนท้ังสิ้น 

1,466  ไร  หรือรอยละ 4.21 ของเนื้อท่ีตำบล  (สำนักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา,2551) 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 

 การดำเนินชีวิตของคนเราในชีวิตประจำวัน ลวนแตมีสวนเก่ียวของกับการบริการอยางใดอยางหนึ่ง

ท้ังสิ้น เนื่องจากคนเราอยูคนเดียวไมได จำเปนตองพ่ึงอาศัยคนในสังคมดวย การท่ีคนเรากระทำสิ่งหนึ่ง

หรือปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความเต็มใจท่ีจะชวยเหลือหรืออำนวยความสะดวกเพียงเพ่ือจะทำใหบุคคลนั้น 

รูสึกพึงพอใจเรียกไดวาเปน “การบริการ” ในปจจุบันแนวคิดการบริการมีการนำมาใชอยางกวางขวางใน

วงการธุรกิจการคาหรือแมกระท้ัง หนวยงานราชการตางๆ ก็เห็นความสำคัญของการบริการ ซ่ึงมีผูให

ความหมายของการบริการ ไวดังนี้ 

 ความหมายของการบริการ 

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

บริการ หมายถึง การรับใช อำนวยความสะดวกใหชวยเหลือเก้ือกูล ดังนั้น การบริการประชาชน 

จึงหมายถึงการรับใชประชาชน อำนวยความสะดวกใหแกประชาชนและชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน 

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

สะดวกในการดำเนินงานดานการผลิตมีเปาหมายที(ลูกคาทางอุตสาหกรรม แบงออกเปน 3 กลุม คือ

บริการบำรุงรักษา (Maintenance Service) เชน บริการทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย  

การประกันอัคคีภัยตางๆ บริการซอมแซม (Repair Service) เชน การบริการซอมแซมเครื่องใชเครื่องจักร

ตางๆ และบริการใหคำแนะนำแกธุรกิจ (Business Advisory Service) เชน สำนักงานกฎหมาย บริษัท

โฆษณา บริษัทรับทำบัญชี 

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

หนวยงานหนึ่งๆ สามารถเสนอใหกับอีกหนวยงานหนึ่งอันเปนสิ่งท่ีไมมีรูปลักษณอยางเปนแกนสารและไม

มีผลลัพธในสภาพความเปนเจาของในสิ่งใดๆ โดยท่ีการผลิตของมันอาจจะหรือไมอาจจะผูกมัดกับ

ผลิตภัณฑกายภาพก็ได การบริการเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงสภาพการณหรือในสถานภาพของผูบริโภคไป

ในทางใดทางหนึ่งการบริการตองตอบสนองตอเง่ือนไขอยางไมจำกัดของผูบริโภค 

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

เศรษฐกิจท่ีฝายหนึ่งเสนอใหฝายอ่ืน กลาวคือ เปนการจางคนมาทำงานตามกาลเวลาท่ีกำหนดชัดเจนเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาซ่ึงอาจเปนความตองการของลูกคาเองหรือความตองการของสิ่งของ

หรือทรัพยสินอ่ืนๆ ของลูกคาท่ีผูซ้ือเปนคนรับผิดชอบกับสิ่งดังกลาวท่ีเกิดข้ึนลูกคาบริการคาดหวังวาจะ

ไดรับคุณคาจากการไดใชแรงงานทักษะท่ีชำนาญ สิ่งอำนวยความสะดวกเครือขายระบบและเครื่องมือ
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ตางๆ โดยปกติพวกเขาไมสามารถเปนเจาของกับสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ท่ีมองเห็นซ่ึงใชเพ่ือ

สนับสนุนในการบริการนั่นเอง 

 มิลเล็ท (Millet อางถึงใน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2547 : 18) กลาววา 

เปาหมายสำคัญของการบริการ คือ การสรางความพึงพอใจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมี

หลักและแนวทาง คือ การใหบริการอยางเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐท่ีมี

ฐานคติท่ีวา คนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในแงมุม

ของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการประชาชน จะไดรับการปฏิบัติในฐานะท่ีเปนปจเจก

บุคคลท่ีใชมาตรฐานในการใหบริการเดียวกันการใหบริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะตองมอง

วา การใหบริการสาธารณะจะตองตรงตอเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ จะถือวาไมมี

ประสิทธิผลเลย ถาไมมีการตรงตอเวลา ซ่ึงจะตองสรางความไมพอใจใหแกประชาชนการใหบริการอยาง

เพียงพอ หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมีลักษณะ มีจำนวนการใหบริการและสถานท่ีใหบริการ

อยางเหมาะสม มิลเล็ท เห็นวา ความเสมอภาคหรือการตรงตอเวลาจะไมมีความหมายเลย ถามีจำนวน

การใหบริการไมเพียงพอและสถานท่ีตั้งท่ีใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ  

การใหบริการอยางตอเนื่อง หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีเปนไปอยางสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชน

ของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของหนวยงานท่ีใหบริการวา จะใหบริการ หรือ หยุดบริการ

เม่ือใดก็ได และการใหบริการอยางกาวหนา (progressive service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะท่ีมี

การปรับปรงุคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถ

ท่ีจะทำหนาท่ีไดมากข้ึนโดยใชทรัพยากรเทาเดิม 

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(2547 : 3) ไดกลาวถึงคุณภาพการใหบริการท่ีภาครัฐ

พึงใหแกประชาชน โดยการใหบริการของภาครัฐท่ีรูจักกันในคำวา “บริการสาธารณะ” นั้น จะแตกตางกัน

กับการใหบริการของภาคเอกชน เหตุผลสำคัญท่ีสุดคือ ภาครัฐมีเปาหมายการใหบริการประชาชนอยูท่ี

ประชาชนไดรับบริการอยางดีท่ีสุด สม่ำเสมอ และเสมอภาค โดยไมหวังสิ่งตอบแทนเพราะถือเปนหนาท่ี

ของรัฐ แตเปาหมายการใหบริการของภาคเอกชนกลับมีเปาหมายอยูท่ีผลประโยชนท่ีองคกรของตนตอง

ไดรับตอบแทนกลับมา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการมุงหากำไรจากการใหบริการนั่นเอง  

 ดังนั้นจากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การบริการ หมายถึงกิจกรรมท่ีบุคคลหนึ่งทำใหอีกบุคคล

หนึ่งซ่ึงสิ่งท่ีทำใหนั้นเปนสิ่งท่ีไมสามารถจับตองไดและสามารถตอบสนองความตองการของผูรับ โดยท่ี 

ผูบริการสามารถรับรูถึงการบริการท่ีไดรับดังนั้น การใหบริการของภาครัฐจะตองพิจารณาวัดท่ีความรูสึก 

พึงพอใจของประชาชนเปนหลัก กลาวคือ เม่ือประชาชนไดรับการใหบริการท่ีดี มีมาตรฐาน และเสมอภาค

แลว ประชาชนยอมตองมีความรูสึกตอบสนองตอการดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงอาจแสดง

ออกมาในรูปของการใหการสนับสนุนกิจการของรัฐ การใหความชวยเหลือการปฏิบัติตามคำแนะนำ  
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 ลักษณะของการบริการ 

 มีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของการบริการไวดังนี้ 

 จิตตินันท เดชะคุปต (2543 : 23) ไดอธิบายถึงลักษณะการบริการ มีดังนี้ 

 1. สาระสำคัญของความไววางใจ (Trust) การบริการเปนกิจกรรมหรือการกระทำท่ีผูบริการปฏิบัติ

ตอผูรับบริการ ขณะท่ีกระบวนการบริการท่ีเกิดข้ึน ผูซ้ือหรือรับบริการไมสามารถทราบลวงหนาไดวาจะ

ไดรับการปฏิบัติอยางไรจนกวากิจกรรมการบริการจะเกิดข้ึน การตัดสินใจซ้ือบริการจึงจำเปนตองข้ึนอยู

กับความไววางใจ ซ่ึงแตกตางจากการซ้ือสินคาท่ัวไปท่ีผูบริโภคสามารถหยิบจับตรวจดูสินคากอนท่ีจะ

ตัดสินใจซ้ือ การบริการทำไดเพียงการใหคำอธิบายสิ่งท่ีลูกคาจะไดรับประกันคุณภาพหรือการอางอิง

ประสบการณท่ีผูอ่ืนเคยใชบริการมากอน 

 2. สิ่งท่ีจับตองไมได (Intangibility) การบริการเปนสิ่งท่ีจับตองไมไดและไมอาจสัมผัสกอนท่ีจะมี

การซ้ือเกิดข้ึน กลาวคือ ผูซ้ือหรือลูกคาไมอาจรับรูการบริการลวงหนาหรือกอนท่ีจะตกลงใจซ้ือเหมือนกับ

การซ้ือสินคาท่ัวไป นอกจากนั้นการซ้ือบริการก็เปนการซ้ือท่ีจับตองไมไดเพียงแตอาศัยความคิดเห็น 

เจตคติ และประสบการณเดิมท่ีไดรับประกอบการตัดสินใจซ้ือบริการนั้นๆโดยผูซ้ืออาจกำหนดเกณฑ

เก่ียวกับคุณภาพ หรือประโยชนของการบริการท่ีตนเองไดรับแลวจึงตัดสินใจซ้ือบริการท่ีตรงกับ 

ความตองการดังกลาว 

 3. ลักษณะท่ีแบงแยกออกจากกันไมได (Inseparability) การบริการมีลักษณะท่ีไมอาจแยกจาก 

ตัวบุคคล หรืออุปกรณเครื่องมือท่ีทำหนาท่ีเปนผูใหบริการหรือขายบริการนั้นๆ ไดการผลิตและการบริโภค

การบริการจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกับการขายบริการ ซ่ึงจะแตกตางกับตัวสินคาท่ีมี 

การผลิตการขายสินคาแลว จึงเกิดการบริโภคภายหลังเนื่องจากการบริการมีลักษณะท่ีแบงแยกไมได  

ทำใหมีขอจำกัดในเรื่องของปริมาณการขายและขอบเขตจากการดำเนินบริการซ่ึงในบางกรณีอาจ

จำเปนตองมีผูใหบริการอยูตลอดเวลา ในลักษณะของการขายตรงจากผูขายไปยังผูซ้ือ หรืออาจใชตัวแทน

เปนสื่อกลางติดตอระหวางผูขายหรือผูใหบริการกับผูซ้ือหรือผูรับบริการ 

 4. ลักษณะท่ีแตกตางไมคงท่ี (Heterogeneity) การบริการมีลักษณะท่ีไมคงท่ีและไมสามารถ

กำหนดมาตรฐานท่ีแนนอนได เนื่องจากการบริการแตละแบบข้ึนอยูกับผูใหบริการแตละคน  ซ่ึงมีวิธีการ

เปนลักษณะเฉพาะของตนเองถึงแมจะเปนการบริการอยางเดียวกันจากผูใหบริการคนเดียวกันแตตาง

วาระกัน คุณภาพของการบริการก็อาจแตกตางกันไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับผูใหบริการผูรับบริการชวงเวลาของ 

การบริการและสภาพแวดลอมขณะบริการท่ีแตกตางกัน เนื่องจากการบริการท่ีมีความหลากหลายผันแปร

ไปตามปจจัยหลายอยาง จึงเปนการยากท่ีจะกำหนดเปนมาตรฐานในการบริการอยางเดียวกัน แมจะมี

กำหนดเปนระบบการทำงาน เชน การบริการบนเครื่องบินการบริการในธนาคารการบริการในโรงพยาบาล

เปนตน การใหบริการก็แตกตางกันได ดังนั้นการใหความสำคัญตอการเลือกบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะ
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กับลักษณะงานและจัดใหมีการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอเปนเรื่องจำเปนอยางยิ่ง รวมท้ังการกำหนด

มาตรการในการใหบริการมากเปนพิเศษ เชนรับฟงคำติชม ขอคิดเห็นจากผูรับการเสนอบริการดาน

อุปกรณอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เปนตน เพ่ือใหม่ันใจในคุณภาพและความสม่ำเสมอ

ของการบริการ 

 5. ลักษณะท่ีไมสามารถเก็บรักษาไวได (Perish Ability) การบริการท่ีไมสามารถเก็บรักษาหรือ

สำรองไวไดเหมือนกับสินคาท่ัว ๆไป เม่ือไมมีความตองการใชบริการจะกอใหเกิดความสูญเปลาท่ีไมอาจ

เรียกกลับคืนมาใชประโยชนใหมได การบริการจึงตองมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาและการบริการ

จะตองมีการจัดเตรียมความพรอมไวสำหรับการบริการเม่ือใดก็ได เชน การจัดเตรียมอาหารไวบริการ

ลูกคาตามความตองการ เม่ือไมมีผูมาใชบริการการจัดเตรียมของไวก็อาจสูญเปลาแตทวาก็จำเปนท่ีตอง

เตรียมไว เนื่องจากอาจจะมีผูใชบริการมาใชบริการไดตลอดเวลา การรักษาสมดุลของลูกคาจำเปนตองมี

การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพ่ือหาวิธีจูงใจลูกคาใหหันมาใชบริการอยางสม่ำเสมอ 

 6. ลักษณะท่ีไมสามารถแสดงความเปนเจาของได (Non - Ownership) การบริการมีลักษณะท่ีไมมี

ความเปนเจาของเม่ือมีการซ้ือบริการเกิดข้ึน ซ่ึงแตกตางจากการซ้ือสินคาท่ัวไปอยางเห็นไดชัดเพราะ 

เม่ือผูซ้ือจายเงินซ้ือสินคาใดก็จะเปนเจาของสินคานั้นอยางถาวรทันที ในขณะท่ีผูซ้ือจายเงินซ้ือบริการใด  

ก็จะเปนคาบริการนั้นท่ีผูซ้ือจะไดรับตามเง่ือนไขของการบริการแตละประเภทเพราะการบริการไมใช

สิ่งของ แตเปนกิจกรรมหรอืกระบวนการของการกระทำนั้น เชน เม่ือผูโดยสารหรือลูกคาซ้ือตัวr เครื่องบิน

เดินทางกับบริษัทการบินไทย จากท่ีแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง การบริการจะเกิดข้ึนขณะท่ีโดยสารบน

เครื่องบินจากท่ีแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง เม่ือถึงจุดหมายปลายทางการบริการก็จบสิ้นลงผูโดยสาร 

ไมสามารถเปนเจาของการบริการนั้นไดอีกเพราะการบริการหมดลงไมถาวรเหมือนสินคาอ่ืน 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546 : 18) กลาววาถึงลักษณะการบริการไวดังนี้ 

 1. กิจกรรมของกระบวนการสงมอบ (Delivery Activity) หมายถึง การดำเนินการ หรือการกระทำ 

(Performance) ใดๆ ของธุรกิจบริการอันเปนผลใหผูรับบริการ (ลูกคา) ไดรับการตอบสนองความ

ตองการ เชน การท(ีลูกคามารานซอมนาิกา สิ่งท่ีลูกคาตองการ คือ การท่ีนาิกาอยูในสภาพใชงานได 

ดังนั้น กิจกรรมของกระบวนการสงมอบก็คือจะตองแกไขนาิกาตามความตองการของลูกคา 

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

กระบวนการสงมอบ ซ่ึงไดแก คำปรึกษา การรับประกัน การใหบริการความบันเทิง การใหบริการทาง

การเงิน เปนตน 

 3. ความตองการของผูรับบริการ (Customer Need and Want) หมายถึง มีความจำเปนและ

ความปรารถนาของลูกคาท่ีคาดหวังวาจะไดรับการบริการนั่นๆ 
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 4. ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การท่ีลูกคาไดรับการบริการท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการจากการศึกษาลักษณะการบริการ สรุปไดวา ลักษณะของการบริการเปนสิ่งท่ีไมมี

ตัวตนไมสามารถสัมผัสได ไมสามารถผลิตและเก็บไวเพ่ือใหลูกคามาเลือกซ้ือได เม่ือมีผูใหบริการก็ตองมี

ผูรับบริการในคราวเดียวกัน โดยมีมาตรฐานในการใหบริการกับลูกคาอยางเทาเทียมกัน ลูกคาเกิด 

ความเชื่อม่ันและรับรูถึงคุณภาพการใหบริการและกลับมาใชบริการซ้ำอีกครั้ง 

 หลักการใหบริการท่ีดี 

  มีนักวิชาการไดกลาวถึงหลักการใหบริการท่ีดีไว ดังนี้ 

  ปรัชญา เวสารัชช (2540 : 20 - 21) กลาวถึงหลักการพ้ืนฐานของการบริการท่ีพึงกำหนดเปน

เปาหมายท่ีตองใหบรรลุได มีดังนี้ 

  1. ทำใหผูรับบริการเต็มใจ ไมเกิดความทุกขและความเครียดในการมารับบริการ กลาวคือ

สมัยกอนประชาชนเรียกสถานบริการบางอยางดวยความสยดสยอง สะทอนความไมพอใจ ความอึดอัด

ลำบากใจในการขอรับบริการ เชน เรียกวาสถานฆาสัตว โรงสูบเลือด หนวยกระสือ ดังนั้นใครก็ตาม 

ท่ีรับผิดชอบในการจัดบริการตองเปลี่ยนภาพลักษณดังกลาวเสีย มีบางคนลางานไปท้ังวันเพ่ือจะไปรับ

บริการท่ีหนวยงานแหงหนึ่งปรากฏวาไดรับบริการเรียบรอยเพียงไมถึงเกาโมงเชาเทานั้น 

  2. อยาปลอยใหผูรับบริการอยูท่ีหนวยบริการนานเกินไปกลาวคือ เนื่องจากสถานบริการอาจคับ

แคบ การมีคนจำนวนมากเดินขวักไขวนั้นเปนสิ่งท่ีพึงหลีกเลี่ยงอยางยิ่ง ดังนั้นตองหาวิธีการตางๆ มาใช

เพ่ือลดจำนวนคนท่ีมารับบริการ เชน จัดบริการผานไปรษณีย ระบบโทรศัพท หรือระบบอีเมลและ 

หากมีผูรับบริการมาติดตอก็ตองใหผูรับบริการออกจากหนวยบริการใหเร็วท่ีสุด ท้ังนี้รวมท้ังพยายาม

จัดบริการใหเสร็จเสียในคราวเดียวกัน จะไดไมตองเปนภาระมาติดตออีกในเรื่องเดิม 

  3. อยาผิดพลาดจนผูรับบริการเดือดรอน กลาวคือ ตองระวังไมทำเอกสารหายทำบกพรองจน

ตองใหผูรับบริการมาเริ่มใหม ใหขอมูลผิดจนตองเสียเท่ียว หากเปนในความบกพรอง ผิดพลาดของ

เจาหนาท่ี ตองหาทางแกไข ขอโทษ หัวหนาหนวยลงมาดูแลและพบปะผูเสียหายดวยตนเองและสราง

ความพอใจดวยการอำนวยความสะดวกเปนพิเศษใหเทาท่ีสามารถทำได ประชาชนจะไมพอใจหาก

เจาหนาท่ีทำไมรูรอนรูหนาวกับความบกพรองของตนเอง 

  4. สรางบรรยากาศของหนวยบริการใหนารื่นรมย กลาวคือโดยการจัดสถานท่ีใหรมรื่นมีท่ีนั่งพัก 

มีรานอาหารท่ีมีคุณภาพดี ขาราชการแตงตัวเรียบรอย สุภาพ สถานท่ีดูสะอาด 

  5. ทำใหผูรับบริการ เกิดความคุนเคยกับการบริการกลาวคือ โดยการจัดทำปายจะเปน 

การประชาสัมพันธแนะนำใหรูจักสถานท่ีรูวาควรไปติดตอท่ีไหนอยางไร มีข้ันตอนอยางไรเจาหนาท่ี 

ซ่ึงพรอมจะตอบคำถาม มีการตอบคำถามทางโทรศัพทหรือทำระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 
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  6. เตรียมความสะดวกใหพรอม กลาวคือ ผูรับบริการอาจขาดความพรอมบางอยาง เชน ไมได

เตรียมรูปถายมา ไมไดทำสำเนาบัตรประชาชนมา ลืมเอาภรรยามาลงนาม เหลานี้ เปนปญหาท่ี 

หนวยบริการตางก็รับรูรับทราบตลอดเวลา และหลายหนวยงานก็ไดเตรียมจัดระบบไวรองรับแลวเชน  

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการถายเอกสาร มีคำแนะนำวาจะไปถายรูปท่ีใด ท่ีใกลท่ีสุดรับเรื่องไวกอน 

แลวใหภรรยามาลงนามโดยสามีไมตองมาอีก จัดทำท่ีแลกเงินหรือถอนเงิน รับเงินในรูปบัตรเครดิต 

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

สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการตองคำนึงถึงผูรับบริการเปนหลักจะตองนำ

ความตองการของผูรับบริการ มาเปนขอกำหนดในการใหบริการดังนี้ 

   1. สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการตองคำนึงถึงผูรับบริการ

เปนหลักจะตองนำความตองการของผูรับบริการ มาเปนขอกำหนดในการใหบริการ แมวาจะเปนการให

ความชวยเหลือท่ีเราเห็นวาดีและเหมาะสมแกผูรับบริการเพียงใด แตถาผูรับบริการไมสนใจไมให

ความสำคัญ การบริการนั้นก็ไรคา 

   2. ทำใหผูรับบริการเกิดความพอใจ คุณภาพคือความพอใจของลูกคาเปนหลักเบื้องตน

เพราะฉะนั้นการบริการจะตองมุงม่ันใหผูรับบริการเกิดความพอใจ และถือเปนหลักสำคัญในดานการ

ประเมินผลการใหบริการ ไมวาเราจะต้ังใจใหบริการมากมายเพียงใด แตก็เปนเพียงดานปริมาณแต

คุณภาพของบริการวัดไดดวยความพอใจของลูกคา 

   3. ปฏิบัติโดยความถูกตองสมบูรณครบถวน การใหบริการซ่ึงจะตอบสนองความตองการ

และความพอใจของผูรับบริการท่ีเห็นไดชัดคือการปฏิบัติท่ีตองมีการตรวจสอบความถูกตองและมีความ

สมบูรณครบถวน เพราะหากมีขอผิดพลาดขาดตกบกพรองแลวก็ยากท่ีจะทำใหลูกคาพอใจแมจะมีคำขอ

โทษขออภัย ก็ไดรับเพียงความเมตตา 

   4. เหมาะสมแกสถานการณ การใหบริการท่ีรวดเร็ว สงสินคาหรือใหบริการตรงตาม

กำหนดเวลาเปนสิ่งสำคัญ ความลาชาไมทันกำหนด ทำใหเปนการบริการท่ีไมสอดคลองกับสถานการณ

นอกจากการสงสินคาทันกำหนดเวลาแลวยังจะตองพิจารณาถึงความเรงรีบของลูกคาและตอบสนองให

รวดเร็วกอนกำหนดดวย 

   5. ไมกอผลเสียหายแกบุคคลอ่ืนๆ การใหบริการในลักษณะใดก็ตามจะตองมาพิจารณา

โดยรอบ จะมุงประโยชนท่ีจะเกิดแกลูกคาฝายเราเทานั้นไมเปนการเพียงพอจะตองคำนึงถึงผูเก่ียวของ

หลายฝาย รวมท้ังสังคม และสิ่งแวดลอมจึงควรยึดหลักในการใหบริการจะระมัดระวังไมทำใหเกิดผล

กระทบ ทำความเสียหายใหแกบุคคลอ่ืนดวย 
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  จากการศึกษาหลักการใหบริการท่ีดี กลาวโดยสรุปไดวา คือ การบริการท่ีดีนั้นตองคำนึงถึง

ผูรับบริการเปนสำคัญ โดยจะตองทำใหผูรับบริการมีความสุข ไมรูสึกวารอนาน มีความสะดวกมีความ

พรอมในทุกๆ ดาน มีบรรยากาศท่ีรื่นรมย ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

จนทำใหผูรับบริการรับรูถึงคุณภาพการบริการนั้นๆ 

 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ 

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

การศึกษาท่ีสำคัญคือการวิเคราะหท่ีเรียกวา SERVQUAL ท้ังนี้ นักวิชาการท้ังสองทานเสนอวา คุณภาพ

การใหบริการ เปนการตัดสินใจวินิจฉัยเก่ียวกับความเลิศของบริการ (superiority of the service) 

 คอตเลอร (Kotler. 2000 : 438) กลาวถึงคุณภาพบริการในการแขงขันดานธุรกิจบริการ 

ผูใหบริการตองสรางบริการใหเทาเทียมกับหรือมากกวาคุณภาพบริการท่ีผูรับคาดหวังตอคุณภาพบริการ

ของผูรับบริการมาจากประสบการณเดิม  เม่ือผูรับบริการมารับบริการ  ก็จะเปรียบเทียบบริการท่ีตนไดรับ

จริงกับบริการท่ีคาดหวังไว  ถาผลพบวาบริการท่ีไดรับจริงในสถานการณนั้นนอยกวาบริการท่ีคาดหวัง  

ผูรับบริการจะไมพึงพอใจและจะไมกลับมาใชบริการอีก  ในทางตรงกันขาม  ถาบริการท่ีไดรับจริงเทากับ

หรือมากกวาบริการท่ีคาดหวังไว  ผูรับบริการจะเกิดความพึงพอใจ  ประทับใจและกลับมาใชบริการอีก 

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

คุณภาพการบริการคือการบริการท่ีไดรับจริง โดยผูใชบริการสามารถวิเคราะหแสดงความรูสึกการตัดสินใจ

มีในสวนท่ีสามารถสนองตอบตอความตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 สมวงศ พงศสถาพร (2550 : 66) เสนอความเห็นไววา คุณภาพการใหบริการ เปนทัศนคติท่ี

ผูรับบริการสะสมขอมูลความคาดหวังไววาจะไดรับจากบริการ ซ่ึงหากอยูในระดับท่ียอมรับได (tolerance 

zone) ผูรับบริการก็จะมีความพึงพอใจในการใหบริการ ซ่ึงจะมีระดับแตกตางกันออกไปตามความ

คาดหวังของแตละบุคคล และความพึงพอใจนี้เองเปนผลมาจากการประเมินผลท่ีไดรับจากบริการนั้น ณ 

ขณะเวลาหนึ่ง 

 พรรณี ชุติวัฒนธาดา (2554 : 45) มีแนวความคิดเก่ียวกับคุณลักษณะการใหบริการท่ีดีไวดังนี้ 

การบริการ หมายถึง กระบวนการของการปฏิบัติเพ่ือใหผูอ่ืนไดรับความสุข ความสะดวก หรือความสบาย

อันเปนการกระทำท่ีเกิดจากจิตใจท่ีเปยมไปดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือเก้ือกูล เอ้ืออาทร มีน้ำใจไมตรี 

ใหความเปนธรรมและเสมอภาค การใหบริการจะมีท้ังผูใหและผูรับ ถาเปนการบริการท่ีดี ผูรับจะเกิด

ความประทับใจหรือเกิดทัศนคติท่ีดีตอการบริการดังกลาว ถานำคำวา "service" มาแยกตัวอักษรแตละ 

ตัว และใชเปนอักษรข้ึนตนคำ เราจะพบหัวใจขององคประกอบของการบรกิารท่ีดี  
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  S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยม เอาใจเขาใสใจเรา เห็นใจในความจำเปนของผูรับบริการ  

 E = Early Response ตอบสนองความประสงคของผูรับบริการอยางรวดเร็ว  

 R = Respecful แสดงออกถึง การใหเกียรติแกผูรับบริการ  

 V = Voluntariness Manner ลักษณะการใหบริการอยางเต็มใจ  

 I = Image Enhancing แสดงออกซ่ึงการรักษาภาพพจนของผูใหบริการขององคกร  

 C = Courtesy ความ มีไมตรีจิตในการบริการ  

 E = Enthusiasm ความกระตือรือรนในการบริการ  

 ลักษณะของงานบริการเปนงานหนักท่ีจะตองพบกับคนจำนวนมากและตอบสนองความตองการ

ท่ีหลากหลายของผูรับบริการอยูตลอดเวลา อันสงผลใหบางครั้งการบริการอาจไมรวดเร็วทันกับความ

ตองการของผูรับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได 

 จากความหมายดังกลาว อาจสรุปไดวา คุณภาพการบริการหมายถึง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ

ท้ังท่ีจับตองไดและจับตองไมไดของการบริการท่ีผูใชไดรับ  โดยผูรับบริการมีประเมินคาตัดสินใจในสวน 

ท่ีสามารถสนองตอบความตองการของผูใชบริการซ่ึงกอใหเกิดความพึงพอใจทุกครั้งท่ีมาใชบริการ 

 หลักการประเมินคุณภาพการใหบริการประชาชนขององคการของรัฐ  

 เปนท่ีกลาวกันอยูเสมอวา วิธีการทดสอบการบริหารท่ีดีก็คือ การดูความสามารถในการจัดองคกร

และการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและรักษาระดับการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผลไวได 

ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวาประสิทธิผล คือสิ่งท่ีเปนเครื่องตัดสินในข้ันสุดทายวาการบริหาร

องคกรประสบความสำเร็จเพียงใด และสำหรับนักสังคมศาสตรแลวประสิทธิผลมักหมายความถึงคุณภาพ

ของชีวิตการทำงาน  

 ในขณะท่ีดานภาคเอกชนจะมองประสิทธิผลขององคกรวาวัดจากผลกำไร แตในการบริหารภาครัฐ

ซ่ึงมิไดมีเปาหมายเพ่ือสรางกำไร แตเพ่ือการใหบริการกับประชาชนเปนสำคัญดังนั้น ประสิทธิผลของ

องคการของรัฐจึงมักตองคำนึงท้ังการบรรลุ ถึงเปาหมายท่ีองคการของรัฐนั้นๆ ไดตั้ งไว รวมท้ัง

ความสามารถในการตอบสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวมไดดวย หรือเรียกวาคุณภาพ

องคกรของรัฐนั่นเอง ดังนั้นเม่ือพิจารณาถึงการประเมินคุณภาพขององคการของรัฐหรืออีกนัยหนึ่งการ

ตัดสินวาหนวยงานของรัฐนั้นประสบความสำเร็จในการจัดการงานเพียงใดนั้น ตองพิจารณา 2 ดาน 

(สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2547 : 4-5) ดังนี้  

 1. การประเมินประสิทธิผลในแงของการบรรลุเปาหมาย คือ การวัดประสิทธิผลขององคการ

การบรรลุถึงเปาหมายท่ีไดตั้งเอาไวนั้น ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากตัวเลขหรือสถิติ  
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 2. การประเมินประสิทธิผลในแงความพึงพอใจของผูรับบริการ คือการประเมินจากความรูสึก 

พึงพอใจของประชาชนท่ีไดรับการบริการจากหนวยงานของรัฐ ไดแก การใหบริการสาธารณะสามารถ

ตอบสนองตอความตองการหรือขอเรียกรองของประชาชนไดหรือไม มีความเสมอภาคในการใหบริการ

หรือไม  

 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 

 สุพรรณี อินทรแกว ( 2550 : 28) ไดอธิบาย การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ 

มีองคประกอบ 4 ประการ ไดแก 

  1. การเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ ไดแก 

   1.1 คิดพิจารณารูจริงรูลึกบุคลากรภาครัฐจะตองใสใจใฝรูเพ่ิมพูนทักษะอยางตอเนื่อง

เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายไดอยางทันโลก มีความคิดแบบพหุนิยมหรือ

แบบองครวม ท่ีสามารถผสมผสานความหลากหลายใหสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันไดท้ังนี้จะตอง

ทำงานอยางมืออาชีพท่ีรูจริง รูลึกในเรื่องท่ีรับผิดชอบ และรูกวางพอท่ีนำองคความรูภายนอกมาพัฒนา

องคความรูภายใน และพัฒนาตนใหมีทักษะหลายดานท่ีสามารถปรับตัวรับตอความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะ

สามารถชวยใหทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   1.2 ทำงานมุงผลสัมฤทธิ์บุคลากรภาครัฐทุกคนตองมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุ

เปาหมาย ไมเกียจคราน เฉ่ือยชา ตอปญหาและวิกฤติการณรอบตัว ตองมีการกลาตัดสินใจแกปญหาตางๆ 

ใหลุลวงไดอยางทันการณ และมีประสิทธิภาพคุมคาทรัพยากร การทำงานของเจาหนาท่ีจะตองเปลี่ยนให

เปนราชการท่ีไมคิดเพียงการปฏิบัติหนาท่ีในเวลาราชการเทานั้น แตจะตองพยายามคิดหาหนทางท่ีจะทำ

ใหงานสำเร็จไดอยางมีคุณภาพทันการณ และเปนท่ีพอใจของประชาชนและสังคมโดยรวม 

   1.3 ทำงานดวยความโปรงใส และประชาชนมีสวนรวมงานภาครัฐ ถือเปนงานสาธารณะ

จึงตองมีการประชาสัมพันธผลงานภาครัฐใหประชาชนไดรับทราบและรูความกาวหนาในการทำงานอยาง

ตอเนื่องและพรอมใหประชาชนตรวจสอบ เจาหนาท่ีรัฐจะตองเปดใจใหกวางพรอมท่ีจะรับความคิดเห็นคำ

วิพากษวิจารณจากประชาชนและเพ่ือนรวมงาน และนำมาพัฒนางานท่ีตนทำอยูใหดีข้ึน 
   1.4 ทำงานดวยความรับผิดชอบ เจาหนาท่ีภาครัฐตองทำงานอยางมีความรับผิดชอบการ

แบงงานตองมีความชัดเจนรูวาใครรับผิดชอบเรื่องใด แตละคนท่ีตองทำหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็ม

ความสามารถ หากประชาชนสงสัยในงานเรื่องใดก็สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลไดทันทีตองอธิบายให

ประชาชนทราบในกรณี ท่ีการทำงานมีอุปสรรคหรือเกิดปญหาข้ึนสำหรับนักบริหารจะตองดูแล

ผูใตบังคับบัญชาใหอยูในระเบียบ วินัย และทำหนาท่ีอยางแข็งขัน 
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   1.5 ทำงานเปนทีม และเปนระบบเครือขายสังคมยุคใหมเปนสังคมเครือขายท่ีขอมูล 

วิ่งผานไปมาเปนเครือขาย จึงเปนโอกาสท่ีองคกรและบุคคลตางๆ จะสื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและความรู

ความคิดกันไดโดยงาย การเปนสมาชิกเครือขายจึงเปนประโยชนการทำงานของทุกคนจึงจะเปนระบบ

เครือขาย หมดสมัยเก็บงำไวเพียงคนเดียว การแลกเปลี่ยนและรวมใชขอมูลดวยกันจะเปนพลังใหองคการ

และบุคคลเจริญกาวหนาไมหยุดยั้ง ขาราชการยุคใหมจะตองใจกวางรูจักประสานประโยชนและสราง

ความสัมพันธ ซ่ึงมีลักษณะเปนแนวราบได การทำงานลักษณะนี้มีประสิทธิภาพสูงและเปนการใช

ประโยชนสูงสุด จากพลังความคิด ทรัพยากรท้ังในและนอกองคกร 

  2. งานบริการเปนหนาท่ีของขาราชการ ปจจัยสำคัญท่ีสุดท่ีจะทำใหการปรับปรุงการบริการ

ภาครัฐประสบความสำเร็จได คือ การมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีจิตสำนึกในการใหบริการและปรารถนาท่ีจะ

ปรับปรุงบริการภาครัฐ ท้ังนี้เนื่องจากงานบริการเปนกระบวนการของกิจกรรมการสงมอบบริการจาก 

ผูใหบริการไปยังผูรับบริการ ไมใชสิ่งท่ีจับตองไดชัดเจน แตออกมาในรูปเวลา สถานท่ี รูปแบบและท่ีสำคัญ

เปนสิ่งท่ีเอ้ืออำนวยทางจิตวิทยาใหเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น จิตสำนึกในการใหบริการจึงเปนกุญแจสำคัญ

ในการปรับปรุงบริการภาครัฐ แบงเปน 3 ดาน ดังนี้ 

   2.1 ดานกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ หมายถึง ข้ันตอนในการใหบริการมี

ความชัดเจนเหมาะสมการบริการสะดวกรวดเร็วตรงกับความตองการและการบริการเปนไปตามลำดับ 

กอน-หลัง เปนตน 

   2.2 ดานเจาหนาท่ีหรือบุคลากรผูใหบริการ หมายถึง เจาหนาท่ีแตงกายสุภาพ เรียบรอย

บุคลิก ลักษณะทาทาง เหมาะสมเจาหนาท่ีมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอยพูดจาไพเราะยิ้มแยมแจมใส

และมีมนุษยสัมพันธดี และเจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนสนใจเอาใจใส และบริการดวยความเต็มใจ   

   2.3 ดานสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออาคารสถานท่ีใหบริการ หมายถึง อาคารสถานท่ี

ใหบริการสะดวก เหมาะสม สถานท่ีท่ีใหบริการสะอาด เรียบรอย และแสงสวางเหมาะสมอากาศ มีการ

ถายเทไดสะดวก เปนตน 

  3. การบริการจะเปนการแสดงถึงคุณภาพของขาราชการ ภาพสะทอนท่ีประชาชนท่ัวไป 

จะมองขาราชการข้ึนอยูกับบริการท่ีขาราชการเปนผูใหการบริการท่ีไมดีแมวาจะเกิดจากการให บริการ

ของขาราชการเพียงบางสวน แตมีผลสวนกระทบสำคัญมายังขาราชการในสวนรวม ลักษณะการบริหารท่ี

มีผลตอภาพลักษณของขาราชการ มีตัวอยางใหเห็น เชน ทำแบบเฉ่ือยชาชักชาแบบเคยชินใชความรู

วิธีการเดิมโดยไมบริการประชาชนไมรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน มุงเนนแตกฎหมาย ระเบียบและ

ระบบงานท่ีไมทันสมัยและขาดความรอบรูและทัศนคติท่ีถูกตอง เปนตน 
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  4. งานบริการเปนหัวใจของขาราชการประชาชนก็คือลูกคา ภาคเอกชนพยายามทำทุกทาง

เพ่ือเอาใจลูกคา เปรียบเทียบลูกคาวามีความสำคัญระดับพระเจาหรือพระราชาเพราะลูกคาเทานั้นท่ีเปน

ผูทำใหธุรกิจอยูไดเปนผูทำใหกิจการมีรายไดเติบโต และสงคืน ทำนองเดียวกันงานราชการอยูไดก็ดวย

ภาษีของประชาชนหนวยงานราชการอยูไดก็เพราะประชาชนมารับริการ หนวยงานราชการจะขยายและ

เติบโตไดก็เพราะประชาชนใชบริการเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ การใหบริการท่ีดีจึงเปนหัวใจของงานราชการโดยแท 

 สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เปนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนของ

หนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ มีองคประกอบ 4 ประการ ไดแก การเพ่ิม

ประสิทธิภาพงานบริการประชาชนของบุคลากรภาครัฐ งานบริการเปนหนาท่ีของขาราชการการบริการ

เปนการแสดงถึงคุณภาพของขาราชการ และงานบริการเปนหัวใจของขาราชการ เปนตน 

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

การท่ีบุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอำนาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการใหบริการสาธารณะซ่ึงอาจจะ

เปนของรัฐหรือเอกชนมีหนาท่ีในการสงตอการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ

สนองตอความตองการของประชาชนโดยสวนรวม มีองคประกอบท่ีสำคัญ 6 สวนไดแก สถานท่ีและบุคคล

ท่ีใหบริการ ปจจัยท่ีนำหรือทรัพยากร กระบวนการและกิจกรรม ผลผลิตหรือตัวบริการชองทางการ

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

อำนวยการ หรือในความควบคุมของฝายปกครองท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการสวนรวมของ

ประชาชน ท้ังนี้โดยลักษณะเปนการใหบริการ หรือการดำเนินการอ่ืนเพ่ือสนองความตองการของ

ประชาชน ซ่ึงไมมีลักษณะในการจำกัดอำนาจของประชาชนแตอยางใด แตเปนการอำนวยความสะดวกแก

ประชาชนทำใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและเปนกิจกรรมท่ีจัดทำข้ึน

โดยไมไดมุงหวังผลกำไร แตมุงหวังใหประชาชนในทองถ่ินไดรับประโยชนสูงสุดจากบริการสาธารณะ 

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการท่ีรัฐหรือเอกชนจัดให

บุคคล หรือกลุมบุคคล มีหนาท่ีเขาไปดำเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยคำนึงถึง

ประโยชนของประชาชนท่ีจะไดรับเปนสำคัญ 
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 ความสำคัญของการบริการสาธารณะ 

 เก่ียวกับความสำคัญของการบริการสาธารณะนั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงดังตอไปนี้ 

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

ประการ ดังนี้ 

  1. บริการสาธารณะ เปนกิจการท่ีอยูในดานความอำนวยการ หรือในความหมายควบคุมของ

ฝายปกครองบริการสาธารณะนั้น ไมวาจะเปนประเภทใด จะตองอยูในความรับผิดชอบของฝายปกครอง

ในฐานะท่ีเปนผูอำนวยการจัดทำเองหรือในฐานท่ีเปนผูควบคุมดูแลใหผูอ่ืนจัดทำเสนอบริการสาธารณะ

สวนใหญ ฝายปกครองเขาอำนวยการจัดทำเอง เชน การรักษาความสงบภายในการปองกันประเทศ การ

คลัง แตมีกิจการบางอยางท่ีฝายปกครองอาจหมายใหองคการของรัฐบาลหรือมอบหมายใหเอกชนเปน

ผูรับไปดำเนินการแทนได เชน การใหสัมปทานกิจการสาธารณูปโภคใหเอกชนรับไปทำในกรณีเชนนี้ ฝาย

ปกครองเปนแตเพียงผูดูแล ไมไดเขาไปอำนวยการจัดทำเอง แตกิจการเชนนี้ก็ยังถือวาอยูในความควบคุม

ของฝายปกครองนั้นเอง 

  2. บริการสาธารณะตองมีวัตถุประสงคในการสนองความตองการสวนรวมของประชาชน 

  3. การจัดระเบียบและวิธีการจัดทำบริการสาธารณะยอมจะตองมีการดำเนินการแกไข

เปลีย่นแปลง ไดเสมอโดยกฎหมาย 

  4. บริการสาธารณะจะตองจัดดำเนินการอยูเปนนิจและโดยสม่ำเสมอไมมีการหยุดชะงัก 

  5. เอกชนยอมมีสิทธิไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะเทาเทียมกัน 

 ลักษณะสำคัญของการบริการสาธารณะ กลาวโดยสรุปไดวา คือ เปนการอำนวยความสะดวก

ใหกับประชาชนโดยในการใหบริการนั้นมีขอกำหนด ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย ควบคุมการดำเนิน

กิจกรรมนั้นและหากทำนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดจะไดรับบทลงโทษ 
 

 การบริการประชาชน 

 เก่ียวกับการบริการประชาชนนั้นไดมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงดังตอไปนี้ 

 การบริการประชาชนโดยหนวยงานของรัฐเปนการอำนวยความสะดวกท่ีหนวยงานของรัฐจัด

ใหแกประชาชนท้ังนี้หนวยงานอาจกำหนดใหประชาชนไปรับบริการท่ีหนวยงานของรัฐหรืออาจสง

เจาหนาท่ีออกไปใหบริการในจุดท่ีสะดวกสำหรับประชาชนก็ได (ปรัชญา เวสารัชช. 2540 : 6 - 7) 

โดยท่ัวไปการบริการประชาชนโดยหนวยงานของรัฐเปนเรื่องท่ีมีลักษณะดังนี้ 

  1. มีผูใหบริการและผูรับบริการ ผูใหบริการในท่ีนี้คือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงสวนใหญจะเปน

ขาราชการและลูกจาง รับเงินเดือนประจำโดยปจจุบันมิไดมีคาตอบแทนเปนพิเศษจากการบริการในขณะ

ผูรับบริการในท่ีนี้หมายถึงประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้ การบริการแตละเรื่องนั้นอาจมีกลุมประชาชนเฉพาะกลุม 
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เชน กรณีการรับบริการดานผานพิธีทางศุลกากร ซ่ึงมีกลุมผูนำของออกหรือท่ีเรียกวา ชิปปงเปนกลุม

ลูกคาสำคัญในขณะที(การบริการดานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร หรือการเก็บภาษีเงินรายไดสวน

บุคคลนัน้ ผูรับบริการไดแก ประชาชนท่ัวไป 

  2. เปนเรื่องท่ีรัฐกำหนดและมีลักษณะผูกขาด บริการใดท่ีประชาชนจะไดรับนั้นเปนเรื่องท่ี

รัฐกำหนด การบริการประชาชนจึงมีลักษณะผูกขาด กลาวคือ เฉพาะหนวยงานของรัฐเปนผูกำหนด

รายละเอียดและเปนผูใหบริการโดยหนวยงานของรัฐ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ข้ันตอน เง่ือนไขหรือ

รายละเอียดท่ีรัฐกำหนด ท้ังนี้ประชาชนจะตองไปรับบริการ ณ จุดซ่ึงหนวยงานของรัฐกำหนดเทานั้นเชน 

หากอยูในเขตขนสงทางบกใดก็ตองไปรับบริการ ณ จุดนั้นจะไปรับบริการท่ีหนวยอ่ืนไมได 

  3. มีการกำหนดระยะเวลาและบทลงโทษผูไมปฏิบัติตามเง่ือนไขบริการท่ีรัฐกำหนดนั้นมักมี

เง่ือนเวลาเก่ียวของดวย นอกจากนี้ประชาชนไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีรัฐกำหนด ก็อาจมีบทลงโทษเชน ปรับ 

เพิกถอนใบอนุญาต หรือาจถูกฟองรองดำเนินคดี เปนตน 

  4. มีกฎระเบียบในการรองรับบริการของรัฐก็เชนเดียวกับการดำเนินการอ่ืนๆ ของรัฐ คือ

เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงอาจเปนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงระเบียบ

หรือคำสั่ง รวมท้ังมีการกำหนดข้ันตอนเง่ือนไขตางๆ ไวคอนขางรัดกุม จนเปนกรอบกำหนดการบริการซ่ึง

ขณะเดียวกันก็เปนขอจำกัดของการบริการดวยเชนกัน 

 จากการศึกษาการบริการประชาชนสรุปไดวา การใหบริการประชาชนจากหนวยงานของรัฐสวน

ใหญแลวผูใหบริการคือเจาหนาท่ีของรัฐ การบริการมีลักษณะผูกขาดคือรัฐเปนผูกำหนดเง่ือนไขในการ

ใหบริการ มีกำหนดระยะเวลาและบทลงโทษหากไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการบริการ ซ่ึงเง่ือนไขในการบริการ

ตองเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ เปนลักษณะนามธรรมไมสามารถท่ีจะมองเห็นเปนรูปรางได แตสามารถสังเกตได

จากการแสดงออก “พึง” เปนคำชวยกิริยา หมายถึง “ควร” เชน พึงใจ หมายความวา เหมาะใจ พอใจ 

เปนความรูสึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรับความสำเร็จตามความมุงหมาย และความตองการ ความพึงพอใจเปน

เรื่องของบุคคล เปนความรูสึกสวนตัวของบุคคลท่ีมีความหมายกวาง ความพึงพอใจ โดยท่ัวไปตรงกับคำ

ภาษาอังกฤษ “Satisfaction” ซ่ึงไดมีผูใหความหมายเก่ียวกับความพึงพอใจไวหลายลักษณะ ดังนี้ 

 อภินันท  จันตะนี (2547 : 34) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจวา หมายถึงความพึงพอใจ

ท่ีลูกคาหรือผูใชบริการไดสินคาหรือบริการท่ีมุงหมายหรือตั้งใจไว ถาเม่ือไดรับสินคาหรือบริการแลวจะ
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เกิดความพึงพอใจ ยิ่งไดรับสินคาหรือบริการท่ีดีข้ึนก็จะทำใหเกิดความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน แตถาไดรับ

สินคาหรือบริการต่ำกวาท่ีตั้งใจไว ก็จะทำใหความพึงพอใจลดลงไปดวย เปนตน 

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

ตอความพึงพอใจของผูรับบริการเปนสิ่งท่ีผูรับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือลบตอสิ่งท่ีไดรับจาก

การบริการ และการนำเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีไดคาดหวังไวซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไป

ไดตามปจจัยแวดลอมและสถานการณท่ีเกิดข้ึนในระหวางการบริการ 

 กชกร เปาสุวรรณ และคณะ (2550) ไดกลาวถึง ความหมายของความพึงพอใจวา สงท่ีควรจะ

เปนไปตามความตองการ ความพึงพอใจเปนผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง  

ซ่ึงเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจท่ีมีประสบการณท่ีมนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็ไดและเปน

ความรูสึกท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงเปนไปไดท้ังทางบวกและทางลบ แตก็เม่ือไดสิ่งนั้นสามารถตอบสนอง

ความตองการ หรือทำใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก เปนความรูสึกท่ีพึงพอใจแตในทาง

ตรงกันขาม ถาสิ่งนั้นสรางความรูสึกผิดหวัง ก็จะทำใหเกิดความรูสึกทางลบ เปนความรูสึกไมพึงพอใจ 

 จากความหมายของความพึงพอใจ สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกท่ีดี หรือมี

ทัศนคติในทางท่ีดีของบุคคล ซ่ึงเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามท่ีตนตองการอยางเสมอภาค 

รวดเร็ว ทันตอความตองการ และใหบริการอยางตอเนื่อง มีวัสดุอุปกรณอยางเพียงพอตอการใชงาน 

ผูใชบริการก็จะเกิดความรูสึกท่ีดีตอการใหบริการ 

 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ไดมีผูใหแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ ไวดังนี้ 

 เฮิรซเบิรก (Herzberg.  1959 : 113-115) ไดทำการศึกษาพบวาทฤษฎีท่ีเปนมูลเหตุทำให

เกิดความพึงพอใจ เรียกวา The Motivation – Hygiene Theory ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึงองคประกอบท่ี

กอใหเกิดความพึงพอใจในการทำงาน 2 องคประกอบ คือ 

  1. องคประกอบจูงใจ (Motivation Factor) หมายถึง องคประกอบท่ีเก่ียวกับตัวงานและ

ความสำเร็จของงาน  

  2. องคประกอบค้ำจุน (Hygiene Factor) หมายถึง องคประกอบท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมใน

การทำงาน 

 สกอตต (Scott.  1970 : 124) เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจูงใจใหเกิดความพึงพอใจตอการ

ทำงานท่ีจะใหผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้ 

  1. งานและความปรารถนาสวนตัวควรมีความสัมพันธกัน 

  2. งานตองมีการวางแผนและวัดความสำเร็จได 
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  3. เพ่ือใหไดผลในการสรางสิ่งจูงใจภายในเปาหมายของงาน จะตองมีลักษณะดังนี้ 

   3.1  คนทำงานมีสวนในการตั้งเปาหมาย 

   3.2  ผูปฏิบัติไดรับทราบผลสำเร็จในการทำงานโดยตรง 

   3.3  งานนั้นสามารถทำใหสำเร็จได 

 มาสโลว (Maslow.  1970 : 69-80) ไดเสนอทฤษฎีลำดับข้ันของความตองการ 

(Need-Hierarchy Theory) โดยตั้งอยูบนสมมุติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยดังนี้ 

  1.  ลักษณะความตองการของมนุษย ไดแก 

   1.1 ความตองการของมนุษยเปนไปตามลำดับข้ัน โดยเริ่มจากระดับ 

ความตองการ ข้ันต่ำไปสูความตองการข้ันสูง 

   1.2 มนุษยมีความตองการอยูเสมอ  เม่ือมีความตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนอง

แลว ก็จะมีความตองการสิ่งใหมเขามาทดแทน 

   1.3 เม่ือความตองการระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว จะไมจูงใจใหเกิดพฤติกรรม

ตอสิ่งนั้น แตจะมีความตองการในระดับสูงเขามาแทน เปนแรงจูงใจใหเกิดพฤติกรรมนั้น 

   1.4 ความตองการท่ีเกิดข้ึนอาศัยซ่ึงกันและกัน มีลักษณะควบคูกันเม่ือความตองการ

อยางหนึ่งยังไมหมดสิ้นไป  ก็จะมีความตองการอยางหนึ่งเกิดข้ึนมา  

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

   2.1 ความตองการทางกาย (The Physiological Needs) เปนความตองการเบื้องตน

เพ่ือความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร น้ำ อากาศ เครื่องนุงหมยารักษาโรคท่ีอยูอาศัย 

ความตองการทางเพศ 

   2.2 ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)เปนความรูสึกท่ีตองการความม่ันคง 

ปลอดภัยในปจจบุันและอนาคต ซ่ึงรวมถึงความเจริญกาวหนาและความอบอุนใจ 

   2.3 ความตองการทางสังคม (Social or Belonging Needs) ไดแก ความตองการจะ

เขารวม และไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตรและความรักจากเพ่ือน 

   2.4 ความตองการท่ีจะไดรับการยกยอง หรือมีชื่อเสียง (The Esteem Needs) เปน

ความตองการระดับสูง ไดแก ความตองการอยากเดนในสังคม รวมถึงความสำเร็จ  ความรูความสามารถ 

ความเปนอิสระและเสรีภาพ และการเปนท่ียอมรับนับถือของคนท้ังหลาย 

   2.5 ความตองการท่ีจะไดรับความสำเร็จในชีวิต (Self Actualization)เปนความ

ตองการระดับสูงสุดของมนุษย สวนมากจะเปนเรื่องการอยากจะเปน อยากจะไดตามความคิดของตนเอง

แตไมสามารถเสาะแสวงหาได 
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  จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจ ท่ีกลาวมาขางตนวา ความตองการหรือความ

พึงพอใจของมนุษยเปนไปตามลำดับข้ันจากข้ันต่ำไปสูความตองการข้ันสูง 

 

 กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 

  จากแนวคิดของ กอทเลอร (Kotler. 2003 : 69)กลาวไววา กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 

เริ่มตนจากผูปฏิบัติงานมีแรงจูงใจมากจะมีความพยายามในการปฏิบัติงานทำใหปฏิบัติงานไดมาก โดยจะ

นำมาซ่ึงการไดรับรางวัลมากข้ึนและจะนำไปสูความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึนดังแสดงในภาพท่ี 2.1 

 

ภาพท่ี 2.1  กระบวนการเกิดความพึงพอใจ 
 

 

 
 

 

 

 

 

ท่ีมา:  กอทเลอร (Kotler.2003 : 69) 

 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกกำหนดจากความรูสึกของแตละ

บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและผลตอบแทนท่ีเขามี

ความรูสึกวาเขาควรจะไดรับแลว ถาหากผลตอบแทนท่ีไดรับจริงมากกวาผลตอบแทนท่ีเขาคาดวา 

จะไดรับยอมจะกอใหเกิดความพึงพอใจข้ึน ซ่ึงความพอใจจะมากหรือนอยหรือไมพึงพอใจนั้น ข้ึนอยูกับ

ความยุติธรรมของผลตอบแทน นั่นคือ ผลการปฏิบัติงาน  จะนำไปสูผลตอบแทนหรือรางวัลท่ีไดรับ  

โดยผลตอบแทนจะไมมีความสัมพันธโดยตรงกับความพึงพอใจ แตจะผานการรับรูเก่ียวกับความยุติธรรม

ของผลตอบแทน 

 การวัดความพึงพอใจตอการบริการ 

  เนื่องจากความพึงพอใจ เปนทัศนคติในทางบวกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งการจะวัดวา

บุคคลมีความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจจึงมีความจำเปนท่ีจะตองสรางเครื่องมือท่ีชวยในการวัดทัศนคติ

นั้น ซ่ึงนักวิชาการหลายคนไดกลาวถึงการวัดความพึงพอใจไวสรุปไดดังนี้ 

แรงจูงใจ 

แรงจูงใจ ไดรางวัลตอบแทน 

ความพยายาม ผลการปฏิบัต ิ
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  ถวิล  ธาราโรจน (2536 : 77-86) ไดกลาวถึงการวัดความพึงพอใจไววาในการวัดความรูสึก 

หรือการวัดทัศนคตินั้นจะวัดออกมาในลักษณะของทิศทาง (Direction) ซ่ึงมีอยู 2 ทิศทาง คือ ทางบวก 

หรือทางลบ ทางบวก หมายถึง การประเมินคาความรูสึกไปในทางท่ีดี ชอบ หรือพอใจ สวนทางลบจะเปน

การประเมินคาความรูสึกไปในทางท่ีไมดี ไมชอบหรือไมพอใจและการวัดในลักษณะปริมาณ (Magnitude) 

ซ่ึงเปนความเขมขน ความรุนแรง หรือระดับทัศนคติไปในทิศทางท่ีพึงประสงค หรือไมพึงประสงคนั่นเอง 

ซ่ึงวิธีการนั้นมีอยูหลายวิธี เชน วิธีการสังเกตวิธีการสัมภาษณ วิธีการใชแบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้ 

   1. วิธีการสังเกตเปนวิธีการใชตรวจสอบบุคคลอ่ืน  โดยการเฝามองและจดบันทึกอยางมี

แบบแผน วิธีนี้เปนวิธีการศึกษาท่ีเกาแก และยังเปนท่ีนิยมใชอยางแพรหลายจนถึงปจจุบันแตก็เหมาะสม

กับการศึกษาเปนรายกรณีเทานั้น 

   2. วิธีการสัมภาษณ เปนวิธีการท่ีผูวิจัยจะตองออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกับบุคคล

นั้นๆ โดยมีการเตรียมแผนงานไวลวงหนา เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนจริงมากท่ีสุด 

   3. วิธีการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) วิธีการนี้จะเปนการใชแบบสอบถามท่ีมีขอ

คำอธิบายไวอยางเรียบรอย เพ่ือใหผูตอบทุกคนตอบมาเปนแบบแผนเดียวกัน มักใชในกรณีท่ีตองการ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวนมากๆ วิธีนี้นับเปนวิธีท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของ

แบบสอบถามจะใชมาตราวัดทัศนคติ ซ่ึงท่ีนิยมใชในปจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตรสวนแบบ ลิเคิรท (Likert 

Scales) ประกอบดวยขอความท่ีแสดงถึงทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งเราอยางใดอยางหนึ่ง แลวมีคำตอบท่ี

แสดงถึงระดับความรูสึก 5 คำตอบ เชน มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

  ศักดิ์ชัย  ศิริปรีชากูล (2545 : 23) กลาวถึงความพึงพอใจตอบริการ  จะเกิดข้ึนไดหรือไมนั้น  

จะตองพิจารณาถึงลักษณะของการใหบริการขององคกร  ประกอบกับระดับความรูสึกของผูรับบริการใน

มิติตางๆ  ของแตละบุคคล 

    1. การใชแบบสอบถาม ซ่ึงเปนวิธีท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง โดยการขอรอง

หรือขอความรวมมือจากกลุมบุคคลท่ีตองการวัด 

    2. การสัมภาษณ  เปนวิธีท่ีตองอาศัยเทคนิคและความชำนาญพิเศษของผูสัมภาษณท่ี

จะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคำถามใหตรงกับขอเท็จจริง 

    3. การสังเกต  โดยการสังเกตจากพฤติกรรมท้ังกอนมารับบริการ  ขณะมารับบริการ

และหลังรับบริการ  เชน กิริยาทาทาง สีหนา เปนตน โดยวิธีนี้  ผูวัดจะตองกระทำอยางจริงจังและมีแบบ

แผนแนนอน  จงึจะสามารถประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการไดอยางถูกตอง 
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  การวัดความพึงพอใจในบริการ มิลเล็ท (Millet อางถึงใน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ. 2554 : 17) ไดกลาวเก่ียวกับความพึงพอใจในบริการหรือความสามารถท่ีจะพิจารณาวา 

บริการนั้นเปนท่ีพึงพอใจหรือไมโดยวัดจากการใหบริการอยางเทาเทียม คือ การบริการท่ีมีความยุติธรรม

เสมอภาค และเสมอหนา ไมวาผูนั้นจะเปนใคร การใหบริการรวดเร็วทันตอเวลา คือ  การใหบริการตาม

ลักษณะความจำเปนรีบดวน และตามความตองการของผูรับบริการ การใหบริการอยางเพียงพอ คือ ความ

เพียงพอในดานสถานท่ีบุคลากรวัสดุอุปกรณตางๆ การใหบริการอยางตอเนื่อง และการใหบริการท่ีมี

ความกาวหนา คือ การพัฒนางานบริการทางดานปริมาณ และคุณภาพใหมีความเจริญกาวหนาไปเรื่อยๆ 

 

2.5 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการใหบริการ 

 ศักดิ์ชัย  ศิริปรีชากุล (2545 : 18) ไดเสนอแนวคิดวา  ปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของและเปนสาเหตุท่ี

ทำใหผูรับบรกิารเกิดความพึงพอใจ  หรือไมพอใจในการรับบริการ  ประกอบดวยปจจัย  3  ประการดังนี้ 

  1.  ปจจัยดานระบบการใหบริการ  หมายถึง  องคประกอบและโครงขายท่ีสัมพันธกันของ

กิจกรรมบริการตางๆ 

  2.  ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  หมายถึง  ข้ันตอนตางๆ  ของบริการท่ีตอเนื่องกัน  

ตั้งแตเริ่มตนจนถึงข้ันสุดทายของงาน 

  3.  ปจจัยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  หมายถึง  เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ   

โดยความพึงพอใจท่ีเกิดจากตัวแปรท้ัง  3  ตัวนี้  มีปฏิสัมพันธในเชิงภาพรวมและกอเปนรูปความรูสึก

สะทอนออกมา 

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

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ  ดังนี้ 

  1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ

บริหารงานของรัฐท่ีมีฐานคติท่ีวาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยาง

เทาเทียมกัน ในแงมุมของกฎหมายไมมีการแบงแยกกีดกัน ในการบริการประชาชนจะไดรับการปฏิบัติใน

ฐานะท่ีเปนปจเจกบุคคลท่ีใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน 

  2. การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริหารจะตองมองวา 

การใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐจะถือวา ไมมีประสิทธิผล

เลยถาไมมีการตรงเวลา ซ่ึงจะสรางความไมพอใจใหแกประชาชน 

  3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมี

ลักษณะมีจำนวนการใหบริการ และสถานท่ีใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at the 
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geographical) ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไมความหมายเลย ถามีจำนวนการใหบริการท่ีไม

เพียงพอและสถานท่ีใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดข้ึนแกผูรับบริการ 

  4. การใหบริการอยางตอเนื่อง (Continuous service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะ 

ท่ีเปนไปอยางสม่ำเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลัก ไมใชยึดความพอใจของหนวยงาน 

ท่ีใหบริการวา จะใหหรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได 

  5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะ 

ท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน  

 

2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 เวชพล ออนละมัย และคณะ (2553) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการองคการบริหาร

สวนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ป 2553 ผลการวิจัยพบวา ระดับคาเฉลี่ย

ความสำคัญ อันดับหนึ่ง พบวาการบริการของรถกูภัย โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสำคัญ รวมท้ังหมด 3.96 

ระดับคาเฉลี่ยความสำคัญ อันดับสอง พบวา แตงกายสุภาพเรียบรอย โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสำคัญ

รวมท้ังหมด 3.79 ระดับคาเฉลี่ยความสำคัญ อันดับสาม พบวา สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม โดยมี

คาเฉลี่ยระดับความสำคัญรวมท้ังหมด 3.61 ระดับคาเฉลี่ยความสำคัญ อันดับสี่ พบวาสงเสริมการพัฒนา

เด็กและเยาวชนโดยมีคาเฉลี่ยระดับความสำคัญรวมท้ังหมด 3.49 ระดับคาเฉลี่ยความสำคัญ อันดับหา 

พบวาการรักษาความสงบในชุมชน โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสำคัญรวมท้ังหมด 3.49 ระดับคาเฉลี่ย

ความสำคัญ อันดับหก พบวา การบำรุงรักษาไฟฟาแสงสวาง โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสำคัญรวมท้ังหมด 

3.49 ระดับคาเฉลี่ยความสำคัญ อันดับเจ็ด พบวา พูดจาไพเราะ โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสำคัญรวม

ท้ังหมด 3.45 ระดับคาเฉลี่ยความสำคัญ อันดับแปด พบวาสงเสริมกิจกรรมทางดานกีฬา โดยมีคาเฉลี่ย

ระดับความสำคัญรวมท้ังหมด 3.22 ระดับคาเฉลี่ยความสำคัญ อันดับเกา พบวาใหบริการโดยไมเลือก

ปฏิบัติ โดยมีคาเฉลี่ยระดับความสำคัญ รวมท้ังหมด 3.17 ระดับคาเฉลี่ยความสำคัญ อันดับสิบ 

ประชาสัมพันธโดยมีคาเฉลี่ยระดับความสำคัญรวมท้ังหมด 2.81 จากการศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะ ดังนี้ การบริหารนี้ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลบากเรือ ในการปฏิบัติหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบากเรือ

ตองใชการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใหคำนึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน 

การมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้นประเด็นท่ีควรปรบัปรุงและพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบาก

เรือ ใหดียิ่งข้ึนจึงควรมุงไปในประเด็นท่ีมีคาคะแนนผลการประเมินนอยกวาดานอ่ืน 
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 พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินการดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ กลุมตัวอยางในการวิจัย คือประชากรท่ีอาศัยอยูในเขต

เทศบาลนครหาดใหญ จำนวน 390 คน โดยมีตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุอาชีพ ระดับการศึกษา ระดับ

รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน และตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของประชาชน

ตอการดำเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐานของเทศบาลนครหาดใหญ ระหวาง พ.ศ. 2552–พ.ศ. 2553  

ผลการศึกษาพบวา 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง อายุต่ำกวา 30 ป ประกอบ

อาชีพรับจางท่ัวไป การศึกษาระดับปริญญาตรี/หรือเทียบเทา มากท่ีสุด โดยมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 

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

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

โดยภาพรวมและพิจารณาในแตละโครงการอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 3.ผลการเปรียบเทียบระดับความ

พึงพอใจของประชาชนกลุมตัวอยางตอการดำเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ 

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

อาชีพ และรายไดตอเดือนโดยเฉลี่ย ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ไมมีความสัมพันธกับระดับความ 

พึงพอใจของประชาชนตอการดำเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ของเทศบาลนครหาดใหญ 4. ปญหาและ

ขอเสนอแนะท่ัวไป ไดแก ควรปรับปรุงกอสรางทางเทาใหท่ัวถึงและเพียงพอตอการใชบริการของ

ประชาชนควรจัดระเบียบทางเทาเพ่ือใหเปนทางสัญจรไปมาไดสะดวกแกผูสัญจร ควรปรับปรุงซอมแซม

ถนนและทางเทาท่ีชำรุดใหใชงานไดดีท่ัวถึงและใชเวลาใหเหมาะสมกับการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือไมให

เกิดปญหาในการจราจร ควรเอาใจใสในการเก็บขยะใน คูระบายน้ำอยางสม่ำเสมอเพ่ือปองกันขยะอุดตัน 

ขยายคูระบายน้ำเพ่ือใหทันในสภาวะฉุกเฉินในการระบายน้ำ และจัดอบรมประชาชนในชุมชนใหมีความรู 

ควรดำเนินการแกไขเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรท่ีไมชัดเจนและเพ่ิมตามจุดตาง ๆ ท่ี

เหมาะสม ควรดำเนินการติดตั้งไฟฟาสาธารณะเพ่ิมเติมในจุดท่ีลอแหลมตอการเกิดอุบัติเหตุและ

อาชญากรรม และจัดการตรวจตราแกไขอยางรวดเร็วเม่ือเกิดชำรุด 

 สุกัญญา มีแกว (2554) ไดศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการ

บริหารสวนตำบลเขตอำเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจ

ของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวนตำบลเขตอำเภอทาชนะจังหวัดสุราษฎรธานี 

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวนตำบล เขตอำเภอ

ทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 

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

จำนวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน ใชบริการดานสำนักงานสาธารณสุข และตำบลท่ีใชบริการคือ ตำบล

ประสงค ความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององคการบริหารสวนตำบลเขตอำเภอทาชนะ 
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จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและรายดานความพึงพอใจในการใชบริการ อยูในระดับปานกลาง  

โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานอาคาร/สถานท่ี ดานพนักงาน 

ผูใหบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ ตามลำดับ ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย พบวาปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ อาชีพ จำนวนสมาชิกในครอบครัว และประเภท 

การใชบริการ ตางกันทำใหความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 

 ปริมปภา วงคคำตา (2555 : บทคัดยอ) คุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายได องคการบริหาร

สวนตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลพบวา 1) กลุม

ตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายไดในภาพรวมและรายดานไมแตกตาง

กัน 2) กลุมตัวอยางท่ีมีอายุตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายได ในภาพรวม ดานการ

ตอบสนองตอผูรับบริการ ดานความเปนรูปธรรมของบริการ ดานความม่ันใจ แกผูรับบริการ ดานความ

เปนมืออาชีพแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในดานการติดตอสื่อสารแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และดานความเชื่อถือไววางใจไดไมแตกตางกัน 3) กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพ

ตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายไดในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 4) กลุม

ตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายไดในภาพรวมและรายดาน

ไมแตกตางกัน 5) กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน เห็นวาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บรายได 

ดานการติดตอสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนภาพรวมและดานอ่ืนๆ ไม

แตกตางกัน 

 ผุสดี แสนเสนาะ. (2556). ไดศึกษาคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บภาษีในองคการบริหารสวน

ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงคครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับความ

คิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ งานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตำบลตะ

ปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพการ

ใหบริการงานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงจำแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ

ประชาชนผูเสียภาษีขององคการบริหารสวนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 282 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ งานจัดเก็บภาษีขององคการ

บริหารสวนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .91 สถิติ 

ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา

ที (T – Test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) โดยผลการวิจัยพบวา 1) 

ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บภาษีของ
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องคการบริหารสวนตำบลตะปอน โดยรวมอยูในระดับสูง เรียงลำดับคาสูงสุดไปหาคาต่ำสุด ดังนี้ดาน

กระบวนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอำนวยความสะดวก 2) การเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตำบลตะ

ปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนตางกัน           

มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการงานจัดเก็บภาษีในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลตะปอน           

ในดานข้ันตอนการใหบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

วิวิธีดำเนินการธีดำเนินการ  

บทที่ บทที่ 33  
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วิธีดำเนินการวิธีดำเนินการ  
  

 การสำรวจในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  รวมทั้งสำรวจสภาพ
ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผู้รับบริการใน 5 ด้าน  คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ  ด้านช่องทางการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกและด้านคุณภาพการให้บริการ  ซึ่งมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้มารับ
บริการที่ได้รับแบบสอบถามที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เพ่ือศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเป้าหมายสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)  คือ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน  
6,654  คน จาก 12 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย  หมู่ 1 บ้านละลม  หมู่ 2 บ้านละลม หมู่ 3 บ้านละลม 
หมู่ 4 บ้านละลม  หมู่ 5 บ้านสระตะหมก  หมู ่6 บ้านกุดจอกน้อย  หมู่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่  หมู ่8 บ้าน
คลองกระซาย  หมู่ 9 บ้านคลองยาง  หมู่ 10 บ้านหนองชุมแสง  หมู่ 11 บ้านหนองผักหวาน  หมู่ 12 
โคกพลวง   
 

3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
 เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจำนวนมาก  ดังนั้น  คณะผู้สำรวจจึงใช้วิธีการคำนวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane.1973 : 125)โดยกำหนดความคลาดเคลื่อน              
ร้อยละ 0.05  ตามสูตร 
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สูตร     n      =    N 
                 1+N (e)2 
  n    = จำนวนกลุ่มตัวอย่างหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N   = จำนวนประชากรหรือ ขนาดของประชากรทั้งหมด 
  e    = ค่าความคลาดเคลื่อน (sampling error)   

แทนค่าในสูตร             6,654 
         1+  6,654 (0.05)2 
 

                      6,654 
                     17.57     

     

=      377.318    377 
 

 อย่างไรก็ตาม  เพ่ือให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบาย               
กลุ่มประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับ              
จากตัวอย่าง  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นเพ่ือจะได้เป็นการกระจาย
กลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา และไม่ให้มีการ
กระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งมากเกินไป 
 

3.4  วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Stratified Random Sapling) 
โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่างๆ โดยในแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน 
(Proportional  Random  Sampling)  เพ่ือให้ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทุกหมู่บ้าน รวมเป็น 
377 คน  ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่3.1 จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามหมู่บ้าน 
 

ลำดับ หมู่บ้าน ประชากร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
1 หมู่ 1 บ้านละลม 673 10.13 38 
2 หมู่ 2 บ้านละลม 639 9.63 36 
3 หมู่ 3 บ้านละลม 609 9.12 34 
4 หมู่ 4 บ้านละลม 445 6.74 26 

= 
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ลำดับ หมู่บ้าน ประชากร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
5 หมู่ 5 บ้านสระตะหมก 451 6.70 25 
6 หมู่ 6 บ้านกุดจอกน้อย 731 10.99 41 
7 หมู่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ 562 8.36 32 
8 หมู่ 8 บ้านคลองกระซาย 285 4.29 16 
9 หมู่ 9 บ้านคลองยาง 386 5.84 22 
10 หมู่ 10 บ้านหนองชุมแสง 626 9.52 36 
11 หมู่ 11 บ้านหนองผักหวาน 486 7.33 28 
12 หมู่ 12 บ้านโคกพลวง 761 11.35 43 

รวม 6,654 100.00 377 

 หลังจากทำการกำหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่ได้แล้ว  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
จะสุ่มประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทั้งนี้เพราะ
ประชากรมีจำนวนมากและมีเขตพ้ืนที่กว้าง 
 

3.5  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
   (1)   การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ ใช้ ในการรวบรวมครั้ งนี้  คณะผู้สำรวจใช้
แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นำมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคำถามปลายเปิดและปลายปิด 
    ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการจำแนกตาม            
ส่วนงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา                    
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert  Scale)  และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นที่ประทับใจและสิ่งที่ควรปรับปรุง เป็นคำถามปลายเปิด จำแนกตาม
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
    ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ เป็นคำถามปลายเปิด  
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   (2)   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
   ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใช้วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วย
การนำแบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดยเสนอต่อที่ปรึกษา
โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ
เหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพ่ือนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (1) ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้จากการตอบ
แบบสอบถามโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 377 คน          
เพ่ือให้ผลการศึกษามีความเที่ยงตรงในการสรุปผล ทีมผู้สำรวจจะเดินแจกแบบสอบถามและรอเก็บคืน 
ถ้าผู้ตอบไม่เข้าใจหรืออ่านหนังสือไม่ออก หรืออ่านลำบาก ผู้สำรวจก็จะอ่านให้ฟัง และกากบาท
เครื่องหมายในแบบสอบถาม ผู้สำรวจจะเก็บข้อมูลโดยการเข้าพบตามบ้าน หรือที่สาธารณะ จนได้
ตัวอย่างครบตามกลุ่มตัวอย่าง 
  (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ข้อมูล
ทางสถิติที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบล
ละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการดำเนินการดังนี้ 
  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์
หาค่าสถิติ พ้ืนฐาน  โดยการคำนวณหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่  (Frequency) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัด
ค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และนำเสนอในรูปตาราง พร้อมกับการพรรณนาประกอบเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่ มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่ วนตำบล                   
ละลมใหม่พัฒนา แล้วแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100-103) 

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  แปลความหมายว่า มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  แปลความหมายว่า มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  แปลความหมายว่า ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  แปลความหมายว่า น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  แปลความหมายว่า น้อยที่สุด 
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  2. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา นั้น คณะผู้สำรวจได้กำหนดเกณฑ์ในการคำนวณค่าคะแนนร้อยละ 
โดยคิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนใน 
แต่ละด้านและนำค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพ่ือจัดระดับ
ของความพึงพอใจได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่  3.2   แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 
 

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

  สำหรับข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายเปิดได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจำแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกัน จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนำเสนอในรูปของความเรียง 

 



 

 

 

 

ผลการศึกษาผลการศึกษา  

บทที่ บทที่ 44  
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ผลการศึกษาผลการศึกษา  
  

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยสัญลักษณ์ที่ใช้
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

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

 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้  คณะผู้สำรวจได้ดำเนินการวิเคราะห์ตามข้ันตอนต่างๆ โดยรายงานผล
การศึกษาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ  ดังนี้ 
  4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
  4.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมาของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
  4.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  4.4 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  4.5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
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4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 4.1.1 เพศ 
 ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 377 คน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 67.37 เป็น
เพศหญิง ในขณะที่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 32.63   รายละเอียดแสดงดังแผนภาพ 

 

แผนภาพที่ 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 
 

 4.1.2 ระดับอายุ 
  ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 377 คน พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ  
33.95  มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี รองลงมามีอายุอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.24 มีอายุ
ระหว่าง 20 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 18.57 และมีอายุระหว่าง 41 -50 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.24
ตามลำดับ  รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

 

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

  จำนวน 70 128 65 114 

  ร้อยละ 18.57 33.95 17.24 30.24 

แผนภูมิที่  4.1  แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับอายุ 

ชาย 123 คน 
32.63 % หญิง 254 คน 

67.37 % 
 

114 

30.24 % 

65 

17.24 % 

128 

33.95 % 

70 

18.57 % 
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4.1.3 ระดับการศึกษา 

  ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 377 คน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 35.01  
สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา รองลงมาสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
27.32   สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 13.53   สำเร็จการศึกษาในระดับต่ำกว่า
ประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 12.73  และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 11.41  
ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังแผนภาพ 

 

 
  

 

แผนภาพที่ 4.2 แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประถมศึกษา 132 คน 
35.01 % 

ต่ำกวา่ประถมศึกษา 48 คน 
12.73  % 

 

ปริญญาตรี  43 คน 
11.41 % 

 อนุปริญญา 51 คน 
13.53 % 

 

มัธยมศึกษา 103 คน 
27.32 % 
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 4.1.4 อาชีพ 
ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน  377 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.06  

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 22.02  ประกอบอาชีพ
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 18.83 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 18.30 ประกอบอาชีพ 
รับราชการพนักงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.81 เป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.98 และรายละเอียด
แสดงดังแผนภูม ิ
 

 

 เกษตรกรรม รับจ้าง พนักงานบริษัท ค้าขาย 
รับราชการ 

พนักงานของรัฐ 
นักเรียน 

  จำนวน 102 71 69 83 37 15 

  ร้อยละ 27.06 18.83 18.30 22.02 9.81 3.98 

แผนภูมิที่  4.2  แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ 

 

 

102 

27.06 % 

71 

18.83% 

69 

18.30% 

83 

22.02 % 

37 

9.81% 
15 

3.98 % 
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4.1.5 ระดับรายได้ 
  ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 377 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.60  
มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001– 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001-6,000 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 24.67  มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001- 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.40 และร้อยละ  14.32  
มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,001 – 4,000  บาท รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 
 

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

 จำนวน 54 93 138 92 

  ร้อยละ 14.32 24.67 36.60 24.40 

แผนภูมิที่  4.3  แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม   จำแนกตามระดับรายได้ 

 

 

 

54 

14.32 
% 

93 

24.67% 

138 

36.60% 

92 

24.40% 
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4.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาของกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชน 
 4.2.1 จำนวนครั้งที่มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

 ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 377 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.81  
มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 1-2 ครั้งใน 1 รอบปี รองลงมาเคย
มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 3-4 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็น 
ร้อยละ 26.26  เคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 5-6 ครั้ง 
ใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ 20.16 และเคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล 
ละลมใหม่พัฒนา 7-8 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ 17.77 รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ 

 

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

  จำนวน 135 99 76 67 

  ร้อยละ 35.81 26.26 20.16 17.77 

แผนภูมิที่  4.4  แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามจำนวนครั้ง            
  ที่มาติดต่อขอรับบริการ  

135 

35.81% 

99 

26.26% 

76 

20.16% 

67 

17.77% 
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 4.2.2   ส่วนงานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน  377 คน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.06 
มาติดต่อขอรับบริการกองคลัง รองลงมาได้เข้ามาติดต่อขอรับบริการสำนักงานปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล คิดเป็นร้อยละ 21.22  มาติดต่อขอรับบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็น
ร้อยละ 20.95 มาติดต่อขอรับบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อยละ 16.71 และ 
ร้อยละ 14.06 มาติดต่อขอรับบริการกองช่าง ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังแผนภูมิ  

 

 
สำนักงานปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบล 
กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

  จำนวน 80 102 53 79 63 

  ร้อยละ 21.22 27.06 14.06 20.95 16.71 

แผนภูมิที่  4.5 แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  จำแนกตามส่วนงาน 
  ที่มาติดต่อขอรับบริการ 

 

 

 

 

21.22% 27.06% 

14.06% 

20.95% 

80 

102 

53 

79 

16.71% 

63 
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 4.2.3 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน  377 คน พบว่า  ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากการบอกเล่าจากผู้นำชุมชน  รองลงมารับทราบข้อมูลข่าวสารจากการติดประกาศต่างๆ และ
เสียงตามสาย ตามลำดับ รายละเอียดแสดงดังตาราง 
 

ตารางที ่4.1  แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามช่องทาง     
    การรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
 

ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสาร จำนวน ร้อยละ 

ติดประกาศต่างๆ 145 33.18 
การบอกเล่าจากผู้นำชุมชน 173 39.59 
เสียงตามสาย 119 27.23 
รวม 437 100.00 

หมายเหตุ : ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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 4.2.4 งานที่ได้ดำเนินการและได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 

  ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานที่ได้ดำเนินการและได้รับการ
พัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอ 
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 21.49 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม  รองลงมาติดต่อขอรับบริการงานด้านรายได้และภาษี  คิดเป็นร้อยละ 19.10   
มาติดต่อขอรับบริการงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 15.92  มาติดต่อขอรับ
บริการงานด้านบริการกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 15.38 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านสาธารณสุข   
คิดเป็นร้อยละ 15.12  และมาติดต่อขอรับบริการงานด้านการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 13.00  รายละเอียด
ดังแผนภูมิ   
 

 

 
งานด้านบริการ

กฎหมาย 
งานด้านโยธา 

การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง 

งานด้าน
การศึกษา 

งานด้านรายได้และ
ภาษ ี

งานด้านพัฒนา
ชุมชนและ

สวัสดิการสังคม 

งานด้าน
สาธารณสุข 

  จำนวน 58 60 49 72 81 57 

  ร้อยละ 15.38 15.92 13.00 19.10 21.49 15.12 

แผนภูมิที ่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามจำนวนที่มาติดต่อขอรับบริการ งานที่ได้ดำเนินการและได้รับ
การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 

58 
60 

49 

72 

81 

57 

15.38% 15.92 % 
13.00% 

19.10% 21.49 % 

15.12 % 
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4.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 
 4.3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร 
   ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

ตารางที่ 4.2  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ 
 การใหบ้ริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.62 96.52 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.65 96.25 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.63 96.43 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 0.64 96.39 มากที่สุด 

ด้านคณุภาพการให้บริการ 4.81 0.63 96.25 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.63 96.38 มากที่สุด 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องคก์ารบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ  96.52  รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความ 
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.43 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ  96.39 ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็น
ร้อยละ 96.25  และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็น 
ร้อยละ  96.25    ตามลำดับ 
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 4.3.2   ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการจำแนกตามส่วนงาน 
4.3.2.1 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ 
  การให้บริการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

 คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.61 96.53 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.66 96.25 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.84 0.66 96.72 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.81 0.68 96.10 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.49 96.43 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.82 0.63 96.37 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  4.84 รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.83  คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ ตามลำดับ 

 

4.3.2.2 กองคลัง  
ตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองคลัง  จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

 คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.61 96.52 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.80 0.69 96.02 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 0.59 96.19 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 0.59 96.38 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 0.58 95.93 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 0.61 96.24 มากที่สุด 
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จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมของกองคลัง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา 
คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.81  ตามลำดับ 
 

4.3.2.3 กองช่าง  
ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองช่าง  จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.53 96.85 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.79 0.64 95.84 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.83 0.59 96.59 มากท่ีสุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 0.66 96.36 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.58 96.42 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.82 0.61 96.39 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหมพั่ฒนา  ภาพรวมของกองช่าง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด    
3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการข้ันตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84  รองลงมาคือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ 
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4.3.2.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องาน 
  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.57 96.65 มากทีสุ่ด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.77 0.67 95.48 มากทีสุ่ด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.62 96.32 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 0.68 96.44 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 0.65 96.28 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.64 96.29 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83  รองลงมามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามลำดับ 

 

4.3.2.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 
ตารางที่ 4.7  แสดงคา่เฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องาน 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.68 96.40 มากท่ีสุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.58 96.60 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.81 0.61 96.22 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 0.54 96.28 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.84 0.65 96.73 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.61 96.43 มากทีสุ่ด 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ“มากที่สุด”  



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา หน้า 68 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด    
คือ ด้านคณุภาพการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
2)  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ 

 

 4.3.3  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลละลมใหม่พฒันาที่ได้ดำเนินการและพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ได้ดำเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักด้าน
ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาที่สำคัญได้แก่ 
  1) งานด้านบริการกฎหมาย  
  2) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
  3) งานด้านการศึกษา 
  4) งานด้านรายได้และภาษ ี
  5) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  6) งานด้านสาธารณสุข 
  โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
  1)  งานด้านบริการกฎหมาย 
ตารางที่ 4.8  แสดงคา่เฉลี่ย ระดับความพึงพอใจและระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการงานด้าน 
         บริการกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำแนกเป็นรายด้านและ 

        ภาพรวม 

  คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ 4.81 0.67 96.19 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.78 0.64 95.53 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.80 0.56 95.89 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.79 0.66 95.80 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.77 0.74 95.45 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.79 0.65 95.82 มากที่สุด 

จากตาราง พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
บริการกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดบั“มากที่สุด”  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.81 รองลงมาคือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 
ตามลำดับ 

  2)  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
ตารางที่ 4.9  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ 
  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  

จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.66 96.73 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.72 96.13 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.80 0.76 95.91 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 0.74 96.30 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 0.68 96.04 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.81 0.71 96.26 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  คือ ด้านช่องทาง 
การให้บริการ  ตามลำดับ 
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3)  งานด้านการศึกษา 
ตารางที่ 4.10  แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ
    งานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  จำแนกเป็นรายด้าน 
    และภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.80 0.73 95.91 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.67 96.75 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 0.71 96.29 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.85 0.58 97.03 มากที่สุด 
ด้านคณุภาพการให้บริการ 4.83 0.61 96.54 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.82 0.67 96.40 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน

การศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  

3  อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85  รองลงมาคือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 
ตามลำดับ 
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4)  งานด้านรายได้และภาษี 

ตารางที่ 4.11  แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ
     งานด้านรายได้และภาษขีององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา   

   จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.56 97.01 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.87 0.54 97.37 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.84 0.62 96.82 มากทีสุ่ด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.83 0.58 96.68 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 0.65 96.32 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.84 0.59 96.85 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน

รายไดแ้ละภาษขีององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  

อันดับแรก คือ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คือ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ตามลำดับ 
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5)  งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ตารางที่ 4.12  แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ
     งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององคก์ารบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา   

   จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.81 0.63 96.21 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.62 96.54 มากท่ีสุด 

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.85 0.62 96.92 มากทีสุ่ด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 0.57 96.40 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการใหบ้ริการ 4.83 0.59 96.61 มากทีสุ่ด 

ภาพรวม 4.83 0.60 96.54 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานพัฒนา

ชมุชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  

อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.83 คือ 1) ด้านคุณภาพการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ 
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6)  งานด้านสาธารณสุข 
ตารางที่ 4.13  แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ
    งานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา   

  จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.59 96.73 มากที่สุด 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.69 96.29 มากที่สุด 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.85 0.60 96.91 มากที่สุด 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.83 0.71 96.50 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 0.72 95.99 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.83 0.65 96.55 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน

สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  

3  อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากบั 4.85 รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.84 คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คือ ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก ตามลำดับ 
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 4.3.4   ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร                
ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำแนกเป็นรายข้อในแต่ละส่วนงาน 

4.3.4.1 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  

จำแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 
  

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บรกิาร     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง 4.80 0.78 96.09 มากท่ีสุด 
2. มีการแนะนำขั้นตอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสม
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.79 0.76 95.86 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.80 0.85 96.05 มากที่สุด 
4. มีระยะเวลาการใหบ้ริการที่เหมาะสม 4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 
5. แบบฟอร์มและคำร้องต่างๆมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ ชัดเจน 4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 
7. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจต่อการบริการด้านกระบวนการขั้นตอน
การบริการของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   

4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.92 0.48 98.42 มากท่ีสุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.79 0.78 95.73 มากทีสุ่ด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรือการติด
ประกาศต่างๆ 

4.82 0.72 96.32 มากที่สุด 

4. เว็บไซต์ หรือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 
5. ระบบเสียงตามสาย 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.80 0.43 96.00 มากทีสุ่ด 
7. ระบบโทรศัพท์ 4.80 0.57 96.00 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจตอ่การบริการช่องทางการให้บริการ
ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   

4.78 0.69 95.64 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถามปัญหา  
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.91 0.57 98.16 มากทีสุ่ด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยสุภาพความเรียบร้อย 4.80 0.85 96.05 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.93 0.26 98.57 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.78 0.69 95.64 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่มคีวามเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.86 0.72 97.11 มากที่สุด 

6. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.76 0.82 95.17 มากท่ีสุด 

7. ความพึงพอใจตอ่การบริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.78 0.86 95.53 มากทีสุ่ด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4.80 0.70 96.00 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 
อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 
     4.1  ที่นั่งพักรอรบับริการ 4.83 0.74 96.58 มากท่ีสุด 

4.2  บริการน้ำดื่ม 4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 
4.3  หนังสือพิมพ์ 4.84 0.67 96.7 มากทีสุ่ด 

     4.4  ห้องน้ำ 
 

4.85 0.57 96.92 มากทีสุ่ด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ 

4.80 0.57 96.00 มากทีสุ่ด 

6. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.79 0.78 95.73 มากที่สุด 
7. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่
ให้บริการ 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

8. ความพึงพอใจต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก
ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   

4.73 0.78 94.61 มากทีสุ่ด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.94 0.24 98.81 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องของงานที่ให้บริการ 4.73 0.45 94.55 มากทีสุ่ด 
3. ความรวดเร็วของการให้บริการ 4.88 0.38 97.54 มากทีสุ่ด 
4. ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ 4.80 0.73 96.09 มากท่ีสุด 
5. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.82 0.64 96.43 มากที่สุด 
6. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 4.83 0.53 96.67 มากทีสุ่ด 
7. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบล   
4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของสำนักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล   

4.82 0.63 96.37 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ  โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด        
3 อันดับแรก คือ ความโปร่งใสในการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.94 รองลงมา คือ 
เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 และมีช่องทาง 
การให้บริการที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 4.92 ตามลำดับ 
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4.3.4.2 กองคลัง  
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
   คุณภาพการให้บริการของกองคลัง  จำแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 

 คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. รอ้ยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง 4.86 0.63 97.24 มากที่สุด 
2. มีการแนะนำขั้นตอนที่หลากหลาย มีความ
เหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.72 0.74 94.48 มากที่สุด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 

5. แบบฟอร์มและคำร้องต่างๆ มีความชัดเจน 4.80 0.67 96.00 มากที่สุด 
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆชัดเจน 4.76 0.89 95.28 มากทีสุ่ด 
7.  มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.81 0.67 96.19 มากที่สุด 
8.  ความพึงพอใจทีม่ีต่อการบริการดา้นกระบวนการ/
ขั้นตอนการบริการของกองคลัง   

4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.90 0.61 98.10 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.75 0.69 95.00 มากที่สุด 
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับ
ความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

4.83 0.49 96.67 มากที่สุด 

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมยั 4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 
5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรับ
แจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 

4.85 0.63 96.90 มากที่สุด 

6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.74 0.83 94.87 มากที่สุด 
7. ระบบโทรศัพท์ 4.85 0.57 96.92 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจทีมี่ต่อการใหบ้ริการด้านช่องทาง 
การให้บริการของกองคลัง 

4.66 1.02 93.26 มากที่สุด 
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 คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. รอ้ยละ การแปลผล 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถามปัญหา
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.71 0.65 94.29 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.76 0.78 95.17 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.94 0.24 98.81 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ  
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.86 0.63 97.24 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแตง่กาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.72 0.74 94.48 มากท่ีสุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.82 0.64 96.43 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่/ 
บุคลากรผู้ให้บริการของกองคลัง   

4.83 0.53 96.67 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     
1. สถานทีใ่ห้บริการตั้งอยู่ในแหล่งทีส่ะดวกแก่ 
การเดินทางไปรับบริการ 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย 

4.82 0.71 96.32 มากที่สุด 

3. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.85 0.57 96.92 มากที่สุด 
4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 
   4.1  ที่นั่งพักรอรับบริการ 4.80 0.57 96.00 มากที่สุด 
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 คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. รอ้ยละ การแปลผล 

   4.2  บริการน้ำดื่ม 4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 
   4.3  หนังสือพิมพ์ 4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 
   4.4  ห้องน้ำ 4.72 0.87 94.47 มากที่สุด 
5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

4.92 0.48 98.42 มากที่สุด 

6. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.79 0.78 95.73 มากที่สุด 
7. มีการจัดเครื่องถา่ยเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่
ให้บริการ 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

8. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.82 0.64 96.43 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกของกองคลัง 

4.91 0.34 98.13 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.80 0.78 96.09 มากที่สุด 
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 
3. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 4.82 0.56 96.32 มากที่สุด 
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 
5. ได้รับบริการที่คุม้ค่า  คุ้มประโยชน์ 4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของกองคลัง 

4.72 0.87 94.47 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของกองคลัง   4.81 0.61 96.24 มากที่สุด 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมของกองคลัง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.94 รองลงมาคือ มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 คือ 1) มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ 2) ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ของกองคลัง ตามลำดับ 
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4.3.4.3 กองช่าง  
ตารางที ่4.16 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ 
  คุณภาพการให้บริการของกองช่าง  จำแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ     
1. ขัน้ตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
มีความคล่องตัว 

4.86 0.63 97.24 มากท่ีสุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงแนะนำขั้นตอน 
การให้บริการ 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ 
เทา่เทียมกัน 

4.83 0.55 96.55 มากที่สุด 

5. ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.82 0.64 96.43 มากที่สุด 
6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรง 
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

4.83 0.53 96.67 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการของกองช่าง 

4.86 0.57 97.22 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์  สื่อสิ่งพิมพ์  แผ่นพับหรอืการติด
ประกาศ 

4.74 0.78 94.71 มากที่สุด 

4. เว็บไซต์ หรือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.82 0.64 96.43 มากที่สุด 
5. ระบบเสียงตามสาย 4.78 0.77 95.62 มากที่สุด 
6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
7. ระบบโทรศัพท์ 4.82 0.56 96.32 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการของกองช่าง 
 

4.83 0.53 96.67 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ใหบ้ริการ     
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.83 0.67 96.67 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.74 0.60 94.79 มากที่สุด 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.83 0.55 96.55 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความสามารถในการให้บริการ 
เช่น การตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ  
ช่วยแก้ปัญหาได้ 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.92 0.48 98.42 มากที่สุด 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที ่เช่น 
 ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ 

4.82 0.56 96.32 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ / 
บุคลากรผู้ให้บริการโดยรวมของกองช่าง 

4.86 0.63 97.24 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งทีส่ะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่  
การให้บริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ 

4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 

3. อาคารและสถานที่ให้บริการมีความสะอาด 
สะดวกสบายและสวยงาม  

4.78 0.51 95.62 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 
   4.1 ที่นั่งพักรอรับบริการที่เพียงพอและสะดวก 4.85 0.62 97.01 มากที่สุด 
   4.2 มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนที่มา
รับบริการ  

4.76 0.82 95.13 มากที่สุด 

   4.3 มีสื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ 
เช่น หนงัสืออ่านเล่น หนังสือพิมพ์ หรือ โทรทัศน์ 

4.79 0.41 95.89 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง
ได้สะดวก 

4.92 0.39 98.33 มากที่สุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมลูสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์สำหรบัผู้รับบริการ 
มีความเพียงพอ 

4.79 0.58 95.89 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย สะดวกและเพียงพอ 4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 
8. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู ้ 4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 
9. มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4.84 0.78 96.84 มากที่สุด 
10. ความพึงพอใจทีมี่ต่อการให้บริการด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกโดยรวมของกองช่าง 

4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.89 0.35 97.86 มากที่สุด 
2. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 
3. ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 
4. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของกองช่าง 

4.75 0.44 94.91 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของกองช่าง 4.82 0.61 96.39 มากที่สุด 
 
  

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมของกองช่าง  อยู่ในระดับ  “มากทีสุ่ด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 
อันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.92 คือ 1) จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 2) เจ้าหน้าที่ ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ   รองลงมาคือ  
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรวมของกองช่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 คือ ความโปร่งใสในการให้บริการ ตามลำดับ 
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4.3.4.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องาน 
   คุณภาพการให้บริการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน -หลัง 4.87 0.59 97.50 มากที่สุด 
2. มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนและ 
มีความคล่องตัว 

4.86 0.56 97.13 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.89 0.35 97.86 มากทีสุ่ด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสม 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
5. แบบฟอร์มคำร้องต่างๆมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 
6. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆชัดเจน 4.86 0.63 97.23 มากทีสุ่ด 
7. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการ 
เท่าเทียมกัน 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

8. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการให้บริการของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.82 0.69 96.43 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.80 0.78 96.09 มากทีสุ่ด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.75 0.44 94.90 มากที่สุด 
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับ
ความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

4.79 0.73 95.89 มากทีสุ่ด 

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยบริการ 4.74 0.78 94.71 มากที่สุด 
5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรับ
แจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 

4.81 0.43 96.27 มากท่ีสุด 

6. ความพึงพอใจทีมี่ต่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

4.75 0.87 95.00 มากทีสุ่ด 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถามปัญหา
ข้อสงสัยอธิบายได้ชัดเจน 

4.91 0.57 98.16 มากท่ีสุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.82 0.39 96.36 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.78 0.77 95.62 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.82 0.56 96.32 มากท่ีสุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการเท่าเทียมกัน 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ  

4.80 0.70 96.00 มากท่ีสุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที/่ 
บุคลากรผู้ให้บริการของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.81 0.74 96.13 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 

4.84 0.68 96.77 มากท่ีสุด 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ  
อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 
     4.1  ที่นั่งพักรอรับบริการ 4.93 0.44 98.51 มากทีสุ่ด 

4.2  บริการน้ำดื่ม 4.82 0.69 96.43 มากที่สุด 
4.3  หนังสือพิมพ์ 4.74 0.91 94.74 มากท่ีสุด 

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ 

4.81 0.74 96.13 มากที่สุด 

6. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 
7. มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้บริการในสถานที่
ให้บริการ 

4.82 0.74 96.32 มากท่ีสุด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ ์/คู่มือเอกสารให้ความรู ้ 4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 
9. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.81 0.63 96.12 มากทีสุ่ด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 
2. ความถูกต้องของงานที่ให้บริการ 4.81 0.74 96.13 มากที่สุด 
3. ความรวดเร็วของการให้บริการ 4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 
4. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.81 0.74 96.13 มากท่ีสุด 
5. ความพึงพอใจทีมี่ต่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของกองการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

4.82 0.69 96.43 มากทีสุ่ด 

ภาพรวมการให้บริการของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

4.82 0.64 96.29 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อยู่ใน
ระดับ  “มากทีสุ่ด”  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ ที่นั่งพักรอรับ
บริการ โดยมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.93 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถามปัญหา
ข้อสงสัยอธิบายได้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และการให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.89  ตามลำดับ 
 

4.3.4.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ตารางที่ 4.18  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อ  
    คุณภาพการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ     

1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง 4.71 0.86 94.29 มากที่สุด 
2. แนะนำขั้นตอนที่หลากหลาย เหมาะสมไม่ยุ่งยาก 
ซับซอ้น 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนำขั้นตอน 
ในการบริการ 

4.80 0.70 96.00 มากที่สุด 

4. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.83 0.74 96.58 มากที่สุด 

5. ระยะเวลาการให้บริการเหมาะสมตรงต่อความ
ต้องการ 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

6. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ(เรียง
ตามลำดับ ก่อนหลังมคีวามเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

4.91 0.50 98.29 มากที่สุด 

7. แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.75 0.76 94.98 มากทีสุ่ด 

8. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/คำร้องตา่งๆชัดเจน 4.86 0.57 97.22 มากที่สุด 
9. ความพึงพอใจที่มต่ีอการให้บริการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบ้ริการของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

4.88 0.60 97.50 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     

1. มีช่องทางการใหบ้ริการทีห่ลากหลาย 4.76 0.82 95.13 มากที่สุด 

2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 
 

4.87 0.59 97.50 มากที่สุด 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ การติด
ประกาศ 

4.86 0.56 97.13 มากที่สุด 

4. เว็บไซต์ หรือแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4.89 0.35 97.86 มากที่สุด 

5. ระบบเสียงตามสาย 4.82 0.69 96.43 มากที่สุด 

6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 

7. ระบบโทรศพัท์ 4.88 0.44 97.53 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.80 0.67 96.00 มากที่สุด 

ดา้นเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าทีใ่ห้คำแนะนำ การตอบข้อซักถามปัญหา 
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.86 0.63 97.23 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เตม็ใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.76 0.82 95.13 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ กิริยามารยาท
ของ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.74 0.83 94.87 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทาง ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.79 0.78 95.73 มากทีสุ่ด 

6. เจ้าหน้าทีมี่ความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับ
ประชาชนที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.82 0.64 96.43 มากที่สุด 

8. ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.83 0.53 96.67 มากที่สุด 

9.  เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.89 0.35 97.86 มากทีสุ่ด 

10. ความพึงพอใจที่มต่ีอการให้บริการด้านเจ้าหน้าที/่ 
บุคลากรผู้ให้บริการของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

4.82 0.56 96.32 มากท่ีสุด 
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ด้านส่ิงอำนวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ 
การเดินทางไปรับบริการ 

4.84 0.50 96.71 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่  
การให้บริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ 

4.79 0.58 95.89 มากที่สุด 

3. อาคารและสถานที่ให้บริการมคีวามสะอาด 
สะดวกสบายและสวยงาม  

4.88 0.44 97.53 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 
   4.1  ที่นั่งพักรอรับบริการที่เพียงพอและ
สะดวกสบาย 4.84 0.50 96.71 

 
มากที่สุด 

   4.2  มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนที่มา
รบับริการ  

4.81 0.57 96.16 มากท่ีสุด 

   4.3  มีสื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ 
เช่น หนังสืออ่านเล่น หรือ หนังสือพิมพ์ หรือ โทรทัศน์ 

4.76 0.82 95.13 มากที่สุด 

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก 

4.79 0.41 95.89 มากที่สุด 

6. มีเครื่องมอื/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ สำหรับผู้รับบริการมีความเพียงพอ 

4.85 0.46 96.99 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและ
เพียงพอ 

4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 

8. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.83 0.55 96.55 มากทีสุ่ด 
9. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.82 0.56 96.32 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. มีการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้าน
สาธารณสุข 

4.80 0.85 96.05 มากที่สุด 

2. การส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี 

4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 
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3. การจัดระบบส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อพ่ึงพา
ตนเอง ของประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดี 

4.83 0.53 96.67 มากที่สุด 

4. การควบคุมป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ 

4.90 0.58 98.08 มากทีสุ่ด 

5. จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน 4.92 0.48 98.42 มากที่สุด 
6. การดำเนนิงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 4.85 0.45 96.90 มากที่สุด 
7. การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชนในเขตพ้ืนที่ 4.79 0.73 95.89 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจที่มต่ีอการให้บรกิารด้านคณุภาพ 
การให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4.82 0.72 96.32 มากที่สุด 

ภาพรวมการใหบ้ริการของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

4.82 0.61 96.43 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด                      
3  อันดับแรก คือ จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.92  
รองลงมาคือ  ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ(เรียงตามลำดับ ก่อนหลังมีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 การควบคุมป้องกันมิให้เกิดการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ ตามลำดับ 
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 4.3.5 ความพึงพอใจของผูร้ับบริการทีมี่ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ละลมใหม่พัฒนา ที่ได้ดำเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหาร            
ส่วนตำบล จำแนกตามงาน 
 องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้ดำเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลัก 
ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาที่สำคัญได้แก่ 

1)  งานด้านบริการกฎหมาย  
2)  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
3)  งานด้านการศึกษา 
4)  งานด้านรายได้และภาษี 
5)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
6)  งานด้านสาธารณสุข 

 โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บรกิาร ดังนี้ 
 

  1)  งานด้านบริการกฎหมาย 
 

ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
  งานด้านบริการกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำแนกเป็นรายข้อ  

 และภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน -หลัง 4.91 0.33 98.16 มากที่สุด 
2. มีการแนะนำขั้นตอนที่หลากหลาย  
มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำ
ขั้นตอนในการบริการ 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 

4. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 
5. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อ 
ความต้องการของผู้รับบริการ 

4.92 0.39 98.33 มากที่สุด 

6. แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจงา่ย 4.78 0.83 95.53 มากที่สุด 
7. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆชัดเจน 4.83 0.55 96.58 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
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8. การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน 4.74 0.78 94.71 มากที่สุด 
9. การร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์ 4.74 0.84 94.74 มากที่สุด 
10. การทำนิติกรรมและสัญญาต่างๆท่ีมผีลผูกพัน
ทางกฎหมาย 

4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 

11. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของ 
งานด้านบริการกฎหมาย 

4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.79 0.76 95.86 มากที่สุด 

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับ
ความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 

4.72 0.87 94.47 มากที่สุด 

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทีทั่นสมัย 
ในการให้บริการ 

4.87 0.60 97.38 มากที่สุด 

5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและ 
รับแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 

4.73 0.45 94.55 มากที่สุด 

6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.69 0.66 93.85 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการของงานด้านบริการกฎหมาย 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ใหบ้ริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถามปัญหา
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.82 0.71 96.32 มากท่ีสุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ 
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.77 0.42 95.40 มากที่สุด 
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5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.85 0.36 96.92 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.80 0.70 96.00 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.71 0.86 94.29 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบนไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.78 0.51 95.53 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.81 0.43 96.27 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจทีมี่ต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที/่ 
บุคลากรผู้ให้บริการของงานด้านบริการกฎหมาย 

4.76 0.67 95.24 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     
1. สถานทีใ่ห้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.74 0.84 94.74 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่  
การให้บริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ 

4.76 0.67 95.24 มากที่สุด 

3. สถานทีใ่ห้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4.83 0.67 96.67 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 
อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 

4.1  ที่นั่งพักรอรับบริการที่เพียงพอและสะดวก 4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 

   4.2  มีน้ำด่ืม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนที่มา
รับบริการ  

4.74 0.44 94.77 มากทีสุ่ด 

   4.3  มีสื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ 
เช่น หนังสืออ่านเล่น หรือ หนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ 

4.76 0.67 95.24 มากที่สุด 

4.4  หอ้งน้ำ 
 

4.82 0.71 96.32 มากที่สุด 
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5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง
ได้สะดวก 

4.89 0.35 97.86 มากที่สุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ สำหรับผู้รับบริการมีความเพียงพอ 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 

7. สถานที่จอดรถมคีวามปลอดภัยสะดวกเพียงพอ 4.80 0.70 96.00 มากทีสุ่ด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

9. มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4.76 0.67 95.24 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกของงานด้านบริการกฎหมาย 

4.74 0.91 94.74 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.78 0.83 95.53 มากที่สุด 

2. ความถูกต้องของงานที่ให้บริการ 4.77 0.42 95.38 มากที่สุด 

3. ความรวดเร็วของการให้บริการ 4.80 0.70 96.00 มากที่สุด 

4. ความตรงตอ่เวลาในการให้บริการ 4.75 0.87 95.00 มากทีสุ่ด 

5. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.80 0.70 96.00 มากที่สุด 

6. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 4.78 0.83 95.53 มากที่สุด 

7.  ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคณุภาพ 
การให้บริการของงานด้านบริการกฎหมาย 

4.74 0.84 94.74 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของงานด้านบรกิารกฎหมาย 4.79 0.65 95.82 มากที่สุด 
 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมงานด้านบริการกฎหมายอยู่ในระดับ“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด           
3  อันดับแรก คือ มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.92 รองลงมา คือ มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน -หลัง  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.91 และจุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89  
ตามลำดับ 
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2)  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 

ตารางที่ 4.20  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
   งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  

  จำแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
มีความคล่องตัว 

4.76 0.72 95.24 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงแนะนำ
ขัน้ตอนในการให้บริการ 

4.93 0.44 98.51 มากที่สุด 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 
(เรียงตาม ลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน) 

4.87 0.73 97.30 มากที่สุด 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละ
ขั้นตอน 

4.72 0.87 94.47 มากที่สุด 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 

7. ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พ้ืนที่ก่อสร้าง
รวดเร็ว 

4.84 0.37 96.84 มากที่สุด 

8. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างแท้จริง 

4.80 0.77 96.05 มากที่สุด 

9. ขั้นตอนพจิารณาออกใบอนุญาตถูกต้องสนอง
ความต้องการของประชาชน 

4.90 0.58 98.08 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการ 
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการของ 

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 

4.87 0.66 97.37 มากท่ีสุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรือ 
การติดประกาศ 

4.76 0.54 95.26 มากที่สุด 

4. ระบบเสียงตามสาย 4.83 0.74 96.58 มากท่ีสุด 
5. ระบบโทรศัพท์ 4.84 0.69 96.76 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มตี่อการใหบ้ริการด้านช่องทาง
การให้บริการของงานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.70 0.97 93.95 มากทีสุ่ด 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. ความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที ่ 
ผู้ให้บริการ 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.87 0.60 97.38 มากที่สุด 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการให้บริการ เช่น การตอบคำถามชี้แจง 
ข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหา 

4.70 0.89 93.95 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที ่เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบฯลฯ 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที/่ 
บุคลากรผู้ให้บริการของงานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 

4.82 0.71 96.32 มากที่สุด 
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X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     
1. สถานทีใ่ห้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 
2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ครอบคลุมการใช้งาน
ทันสมัย 

4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 

3. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือเอกสารให้ความรู้
เกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้ง่ายด้านการบริการงานด้าน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   

4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

4. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและ
ถูกต้องในการติดต่อราชการ 

4.79 0.82 95.79 มากที่สุด 

5. ความพึงพอใจทีมี่ต่อการให้บริการด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกของงานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.80 0.66 95.96 มากที่สุด 

ดา้นคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการของงานด้าน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.79 0.81 95.79 มากที่สุด 

2. ความเสมอภาคในการใหบ้รกิารของงานด้าน
โยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.83 0.53 96.67 มากที่สุด 

3. ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 
ของงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.76 0.70 95.24 มากที่สุด 

4. การตรวจสอบสถานที่ ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ ด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้อง 

4.78 0.69 95.64 มากท่ีสุด 

5. การตรวจพิจารณาแบบแปลนถูกต้องสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

4.79 0.82 95.79 มากที่สุด 

6. การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นรวดเร็วชัดเจน 
ประชาชนได้รบัประโยชน์สูงสุด 

4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

7. ประสิทธิภาพการก่อสร้างสร้างถนนและ 
การก่อสร้างผิวจราจร 

4.84 0.37 96.84 มากทีสุ่ด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

8. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ
การใหบ้ริการของงานด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.82 0.74 96.32 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของงานด้านโยธา  
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

4.81 0.71 96.26 มากที่สุด 

 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมของงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
อยู่ในระดับ“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด    
3  อันดับแรก คือ  ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.93 รองลงมาคือ การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.90 คือ ขั้นตอนพจิารณาออกใบอนุญาตถูกต้องสนองความต้องการของประชาชน ตามลำดับ 
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  3) งานด้านการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.21  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการงานด้าน 
    การศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ดา้นกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1.  เวลารับ –  ส่งเด็กมาท่ีศูนย์ฯ 4.61 1.00 92.09 มากที่สุด 
2.  ความเอาใส่เด็ก   ของผู้ดูแลเด็ก 4.90 0.46 97.94 มากทีสุ่ด 
3.  อัตรากำลังผู้ดูแลเด็กเพียงพอกับจำนวนเด็ก 4.72 0.86 94.49 มากที่สุด 
4.  ความรู้  ความความเข้าใจของผู้ดูแลเด็ก 4.69 0.89 93.82 มากที่สุด 
5.  ค่าวัสดุสนับสนุนอุปกรณก์ารเรียนการสอน 4.76 0.82 95.13 มากที่สุด 
6.  ค่าเทอม 4.74 0.83 94.87 มากที่สุด 
7.  การดำเนินงานด้านวิชาการ     
  7.1 การประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนระหว่างผู้บริหาร 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง 

4.76 0.82 95.13 มากที่สุด 

  7.2  การนำเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการจัดมุมแสดงผลงานของเด็ก 

4.91 0.50 98.29 มากที่สุด 

  7.3  การแจ้งผลการประเมินพัฒนาการความพร้อม
ของเด็กเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบ 

4.84 0.69 96.76 มากที่สุด 

  7.4  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน 
ในห้องเรียน 

4.86 0.57 97.22 มากที่สุด 

  7.5  สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์มีจำนวน
เพียงพอ ตรงกับความต้องการเหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน 

4.88 0.60 97.50 มากที่สุด 

  7.6 การจัดให้มีมุมต่างๆที่ส่งเสริมประสบการณ์และ
สร้างบรรยากาศการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กได้ 
อย่างเหมาะสมตามวัย 
 

4.78 0.71 95.53 มากที่สุด 
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  7.7 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักวัฒนธรรม
ไทย 

4.84 0.69 96.76 มากที่สุด 

  7.8  จัดกิจกรรมวันสำคัญร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง 

4.86 0.57 97.22 มากที่สุด 

  7.9  การบันทึกพัฒนาการเด็กโดยรายงาน 
ให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง 

4.78 0.80 95.66 มากที่สุด 

8.  ดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม     
  8.1 ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
ของศูนย์ 

4.80 0.78 95.90 มากที่สุด 

  8.2 องค์กรรัฐ เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฯ 4.84 0.67 96.73 มากที่สุด 
  8.3 ประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 
ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ 

4.82 0.72 96.36 มากทีสุ่ด 

  8.4  เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมของงานด้านการศึกษา   

4.79 0.72 95.85 มากที่สุด 

9.  ดำเนินงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น     
  9.1  สำรวจและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอน 

4.78 0.79 95.64 มากทีสุ่ด 

10. ความพึงพอใจที่มต่ีอการให้บริการด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการของงานด้านการศึกษา 

4.76 0.81 95.24 มากทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.84 0.69 96.76 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.86 0.57 97.22 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรือการติด
ประกาศ 

4.87 0.59 97.50 มากทีสุ่ด 

4.  ระบบเสียงตามสาย 4.80 0.84 95.96 มากที่สุด 
5.  การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.85 0.63 96.95 มากที่สุด 
6.  ระบบโทรศัพท์ 4.82 0.69 96.43 มากที่สุด 
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7.  ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการของงานด้านการศึกษา 

4.82 0.68 96.43 มากที่สุด 

ดา้นเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเข้าใจในจิตวิทยา
พัฒนาการเด็ก 

4.86 0.69 97.17 มากที่สุด 

2. บุคลากรดูแลเอาใจใส่เด็กสม่ำเสมอ 4.90 0.44 98.05 มากที่สุด 
3. ความเหมาะสมในการแต่งกายบุคลิกลักษณะท่าทาง
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.80 0.80 96.05 มากท่ีสุด 

4. มีแผนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนที่หลากหลาย 

4.79 0.82 95.79 มากที่สุด 

5. หัวหน้ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาศูนย์ฯ 
ชัดเจน 

4.84 0.67 96.73 มากที่สุด 

6. หัวหน้าศูนย์ ฯ มีภาวะความเป็นผู้นำ 4.81 0.70 96.23 มากทีสุ่ด 
7. มีความสุภาพกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.80 0.81 95.94 มากที่สุด 
8. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อม 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

4.85 0.68 96.91 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.90 0.44 98.05 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที/่ 
บุคลากรผู้ให้บริการของงานด้านการศึกษา 

4.60 1.05 92.00 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสถานที่  ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย 
1. วัสดุครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ชั้นวางของเครื่องนอน 
ฯลฯ มีจำนวนเพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ 
เหมาะสมกับเด็ก 

4.90 0.46 97.94 มากที่สุด 

2. การจัดอาคารสถานที่และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่อง
เล่นที่สนับสนุนต่อพัฒนาการของเด็กให้อยู่ในสภาพที่ดี
และปลอดภัยสำหรับเด็ก 
 

4.87 0.52 97.33 มากที่สุด 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา หน้า 101 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

3. อาคารเรียนหรือห้องเรียน มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย 
มีความเหมาะสมเพียงพอกับจำนวนเด็ก 

4.90 0.44 98.05 มากที่สุด 

4. การจัดสภาพภายในห้องเรียน มีพ้ืนที่ใช้สอย
เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก 

4.85 0.66 96.95 มากที่สุด 

5. ห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทได้
สะดวก 

4.85 0.63 96.91 มากที่สุด 

6. ห้องน้ำ ห้องส้วม มีจำนวนเพียงพอ มีความสะอาด 
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

4.81 0.63 96.14 มากที่สุด 

7. การจัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนมีบริเวณ
เพียงพอสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย 

4.85 0.67 97.04 มากที่สุด 

8.  การกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 4.91 0.28 98.22 มากที่สุด 
9.  การป้องกันแมลง  และพาหนะนำโรค 4.84 0.62 96.86 มากที่สุด 
10.  มาตรการความปลอดภัย 4.81 0.76 96.19 มากทีสุ่ด 
11.  ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอำนวย 
ความสะดวก อาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยของงานด้านการศึกษา 

4.79 0.74 95.75 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ด้านโภชนาการ     
   1.1 อาหารได้มาตรฐานครบ  5  หมู่ 4.77 0.71 95.29 มากที่สุด 
   1.2 ความสะอาดถูกสุขลักษณะของสถานที่ปรุงอาหาร 4.83 0.60 96.54 มากที่สุด 
   1.3 น้ำดื่ม  น้ำใช้  สะอาดและเพียงพอ 4.78 0.76 95.48 มากทีสุ่ด 
   1.4 ภาชนะ อุปกรณ์ใส่อาหารปลอดภัยและสะอาด 4.78 0.71 95.51 มากทีสุ่ด 
   1.5  อาหารและนมถูกสุขลักษณะ 4.82 0.81 96.32 มากที่สุด 
2. ด้านคุณภาพจากการบริการทางการศึกษา     
   2.1 มีการพัฒนาด้านร่างกายเหมาะสมกับวัย 4.80 0.69 95.94 มากที่สุด 
   2.2  มีการพัฒนาด้านอารมณ์เหมาะสมกับวัย 4.78 0.73 95.64 มากที่สุด 
   2.3  มีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย 4.92 0.35 98.47 มากท่ีสุด 
   2.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมกับวัย 4.89 0.46 97.85 มากที่สุด 
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   2.5 เด็กมีพัฒนาการดีขึน้ตามศักยภาพของตนเอง 4.88 0.37 97.63 มากที่สุด 
3. ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในทุกระดับที่ตั้งในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล 

4.86 0.57 97.11 มากที่สุด 

4. มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการศึกษา 
เป็นประจำทุกปี 

4.86 0.55 97.08 มากที่สุด 

5. มีการจัดตั้งห้องสมุดสาธารณะในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านให้กับประชาชน 

4.84 0.61 96.87 มากที่สุด 

6. มีการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษา เช่น              
การจัดนิทรรศการ การแข่งขันวิชาการ 

4.82 0.62 96.30 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของงานด้านการศึกษา 

4.80 0.66 96.03 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการของงานด้านการศึกษา 4.82 0.66 96.40 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน

การศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 

อันดับแรก คือ มีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมกับวัย  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.92 รองลงมาคือ 
1) การกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ 2) การนำเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดมุม
แสดงผลงานของเด็ก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คือ 1) อาคารเรียนหรือ
ห้องเรียน มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย มีความเหมาะสมเพียงพอกับจำนวนเด็ก 2) บุคลากรดูแลเอาใจใส่
เด็กสม่ำเสมอ 3) เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 4) วัสดุ
ครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ชั้นวางของเครื่องนอน ฯลฯ มีจำนวนเพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้  
เหมาะสมกับเด็ก 5) ความเอาใส่เด็ก   ของผู้ดูแลเด็ก ตามลำดับ 
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  4) งานด้านรายได้และภาษี 
 

ตารางที่ 4.22  แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
    งานด้านรายได้และภาษขีององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา   

  จำแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง 4.84 0.61 96.84 มากที่สุด 
2. มีการแนะนำขั้นตอนที่หลากหลายมีความเหมาะสม  
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.80 0.77 96.05 มากที่สุด 

3. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 
4. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรง 
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

4.84 0.67 96.73 มากที่สุด 

5. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ  
(เรียงตามลำดับ ก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 

6. แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.85 0.36 96.92 มากทีสุ่ด 
7. มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ 4.87 0.47 97.37 มากที่สุด 
8. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการของงานด้านรายได้และภาษี 

4.83 0.38 96.62 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.92 0.35 98.47 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.82 0.65 96.32 มากท่ีสุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรือ 
การติดประกาศ 

4.85 0.68 96.91 มากที่สุด 

4. ระบบเสียงตามสาย 4.86 0.69 97.17 มากที่สุด 
5. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.90 0.58 98.08 มากทีสุ่ด 
6. ระบบโทรศัพท์ 4.83 0.38 96.62 มากที่สุด 
7. ความพึงพอใจที่มต่ีอการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการของงานด้านรายได้และภาษี 
 

4.90 0.44 98.05 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถามปัญหา
ข้อสงสัย และอธิบายได้ชัดเจน 

4.88 0.38 97.54 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.78 0.76 95.53 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.83 0.74 96.58 มากท่ีสุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพกิริยามารยาท
ของ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.85 0.68 96.91 มากทีสุ่ด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.75 0.73 95.00 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าที่มีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.82 0.42 96.32 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 

8. ความซือ่สัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.86 0.69 97.17 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย 
โดยไม่ เลือกปฏิบัติ 

4.95 0.32 98.95 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที/่ 
บุคลากรผู้ให้บริการของงานด้านรายได้และภาษี 

4.84 0.78 96.84 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวก 
แก่การเดินทางไปรับบริการ 

4.86 0.69 97.17 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการ 4.93 0.26 98.57 มากที่สุด 
3. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.87 0.59 97.50 มากที่สุด 
4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 
อย่างเหมาะสม เกี่ยวกับ ที่นั่งพัก บริการน้ำดื่ม  
ห้องน้ำ 

4.76 0.72 95.24 มากที่สุด 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทีม่ีต่อคณุภาพการให้บริการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสมีา หน้า 105 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

5. มีเครื่องมอื/วัสดุ/อุปกรณ์ /ระบบในการบริการ 
ข้อมูล สารสนเทศ 

4.86 0.68 97.14 มากที่สุด 

6. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.83 0.68 96.58 มากที่สุด 
7. จัดเครื่องถ่ายเอกสารให้บริการในสถานที่ 4.74 0.44 94.77 มากที่สุด 
8. สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.80 0.80 96.05 มากทีสุ่ด 
9. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกของงานด้านรายได้และภาษี 

4.86 0.35 97.11 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.80 0.77 96.05 มากที่สุด 
3. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.82 0.56 96.32 มากที่สุด 
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.81 0.63 96.12 มากที่สุด 
5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 4.78 0.76 95.53 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคณุภาพ 
การให้บริการของงานด้านรายไดแ้ละภาษี 

4.89 0.35 97.86 มากที่สุด 

ภาพรวมการใหบ้ริการของงานด้านรายได้และภาษ ี 4.84 0.59 96.85 มากที่สดุ 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน

รายไดแ้ละภาษขีององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  

อันดับแรก คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่ เลือกปฏิบัติ โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.95  รองลงมาคือ มีป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายแสดงสถานที่การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
4.93 และมีค่าเฉลี่ย 4.92 คือ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ตามลำดับ 
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  5) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
   งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา   

 จำแนกเปน็รายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน -หลัง 4.93 0.26 98.57 มากท่ีสุด 
2. มีการแนะนำขั้นตอนที่หลากหลาย มีความ
เหมาะสมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.82 0.80 96.32 มากท่ีสุด 

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำ
ขั้นตอนในการบริการ 

4.80 0.80 96.05 มากที่สุด 

4. การให้บริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม 4.70 0.89 93.95 มากที่สุด 
5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.81 0.43 96.27 มากทีสุ่ด 
6. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

4.75 0.73 95.06 มากที่สุด 

7. ความเป็นธรรมของขั้นตอนวิธีการให้บริการเท่า
เทียมกัน 

4.83 0.55 96.58 มากที่สุด 

8. แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.84 0.68 96.77 มากทีสุ่ด 
9. มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆชัดเจน 4.80 0.65 95.95 มากที่สุด 
10. ความพึงพอใจที่มตี่อการใหบ้ริการด้านกระบวนการ
ขัน้ตอนการให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

4.83 0.53 96.58 มากทีสุ่ด 

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 
3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เสียงตามสาย และกล่องรับ
ความคิดเห็นและทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
 

4.79 0.58 95.89 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

4. มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
ในการให้บริการ 

4.84 0.67 96.84 มากท่ีสุด 

5. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรับ
แจ้งเรื่องราวต่าง ๆ 

4.93 0.44 98.51 มากที่สุด 

6. การออกหน่วยเคลื่อนที่ 4.87 0.73 97.30 มากท่ีสุด 
7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

4.75 0.73 95.06 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถามปัญหา
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.82 0.83 96.40 มากท่ีสุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.81 0.74 96.13 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น 
ในการให้บริการ 

4.84 0.69 96.76 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ  
กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.83 0.68 96.58 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.89 0.47 97.85 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าทีมี่ความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.89 0.35 97.86 มากทีสุ่ด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  
ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.88 0.38 97.54 มากท่ีสุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกัน 
ทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 
 

4.82 0.74 96.32 มากทีสุ่ด 
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10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที/่ 
บุคลากรผู้ให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

4.82 0.66 96.43 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     
1. สถานที่ให้บริการตั้งอยู่ในแหล่งที่สะดวกแก่ 
การเดินทางไปรับบริการ 

4.80 0.43 96.00 มากที่สุด 

2. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ 

4.96 0.42 99.10 มากท่ีสุด 

3. สถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

4.83 0.68 96.58 มากที่สุด 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ 
อย่างเหมาะสมเกี่ยวกับ 

4.1  ที่นั่งพักรอรับบริการที่เพียงพอและสะดวก 4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 
   4.2  มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนที่มา
รบับริการ  

4.77 0.42 95.40 มากที่สุด 

   4.3  มีสื่อ สันทนาการต่างๆ ระหว่างรอรับบริการ 
เช่น หนังสืออ่านเล่นหรือหนังสือพิมพ์ หรือ โทรทัศน์ 

4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 

5. จุด/ช่องการให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง
ได้สะดวก 

4.82 0.71 96.32 มากที่สุด 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ 
ข้อมลูสารสนเทศ สำหรับผู้รับบริการมีความเพียงพอ 

4.83 0.68 96.58 มากท่ีสุด 

7. สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและ
เพียงพอ 

4.91 0.57 98.16 มากที่สุด 

8.  สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.75 0.44 94.91 มากทีสุ่ด 
9. มีการรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 
10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม 

4.89 0.47 97.85 มากท่ีสุด 
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ด้านคุณภาพการให้บริการ  
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.78 0.69 95.64 มากที่สุด 
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.82 0.56 96.32 มากที่สุด 
3. ความเสมอภาคในการให้บริการ 4.80 0.57 96.00 มากท่ีสุด 
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.83 0.68 96.58 มากที่สุด 
5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์ 4.79 0.55 95.73 มากทีสุ่ด 
6. มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4.80 0.67 95.95 มากทีสุ่ด 

7. มีการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น 
ให้มีรายได้ 

4.87 0.66 97.37 มากที่สุด 

8. มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อวัตถุประสงค์
ทางเศรษฐกิจ เช่น เพ่ือการประกอบอาชีพและเพ่ิม
รายได ้เป็นต้น 

4.86 0.69 97.17 มากที่สุด 

9. มีการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสตรีให้มีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

4.86 0.68 97.14 มากทีสุ่ด 

10. มีการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชนให้
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม 

4.82 0.66 96.43 มากทีสุ่ด 

11. มีการสนับสนุนกิจกรรมการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  
และสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพ แจกจ่ายผ้าห่ม 

4.80 0.65 95.95 มากทีสุ่ด 

12. มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสงเคราะห์ผู้พิการ 
เช่นอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อบรมอาชีพ 

4.87 0.60 97.38 มากที่สุด 

13. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
โทษภัยของยาเสพติด 

4.91 0.34 98.13 มากที่สุด 

14. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

4.87 0.59 97.50 มากที่สุด 

15. ส่งเสริมประเพณีอันดีงามและกิจกรรมทาง
ศาสนา 
 

4.82 0.39 96.40 มากที่สุด 
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16. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ
การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม 

4.80 0.43 96.00 มากทีสุ่ด 

ภาพรวมการให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม 

4.83 0.60 96.54 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่การให้บริการเห็นง่าย บอกจุดบริการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.96 รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93 คือ 1) มีการจัดระบบการให้บริการ
ตามลำดับก่อน -หลัง 2) มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ และมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 คือ 1) สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพียงพอ 2) การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด ตามลำดับ 
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  6) งานด้านสาธารณสุข 
 

ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
   งานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา   

 จำแนกเป็นรายข้อและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ     
1. มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง 4.94 0.49 98.81 มากทีสุ่ด 
2. มีการแนะนำขั้นตอนที่หลากหลาย มีความเหมาะสม 
ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน 

4.80 0.49 96.05 มากที่สุด 

3. มีระยะเวลาการให้บริการที่เหมาะสมตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

4.86 0.54 97.20 มากท่ีสุด 

4. มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

4.91 0.28 98.22 มากที่สุด 

5. มีการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อ 
การสร้างเสริมสุขภาพ 

4.84 0.68 96.77 มากที่สุด 

6. มีการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน ดูแล 
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 

7. มีการอบรมให้แก่ผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร 4.76 0.54 95.20 มากที่สุด 
8. มีการอบรมให้ความรู้แก่ อสม.ในการตรวจโรคต่างๆ 4.90 0.46 97.94 มากที่สุด 
9. มีการรณรงค/์ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ เช่น  
การกำจัดยุง การรณรงค์โรคไข้เลือดออก 

4.86 0.72 97.11 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านกระบวนการ
ขัน้ตอนการให้บริการของงานด้านสาธารณสุข 

4.75 0.87 95.00 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ     
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 4.91 0.50 98.29 มากท่ีสุด 
2. การให้บริการช่วงวันหยุดราชการ 4.70 0.97 93.95 มากที่สุด 
3. เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับหรือการติด
ประกาศ 

4.84 0.63 96.77 มากที่สุด 
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4. มีการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสุขภาพและการจัดการ
ข้อมูลด้านสุขภาพ 

4.86 0.68 97.14 มากที่สุด 

5. มีการออกหนว่ยเคลื่อนที่  4.76 0.82 95.13 มากท่ีสุด 
6. มีสื่อออนไลน์ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและรับแจ้ง
เรื่องราวต่าง ๆ 

4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 

7. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านช่องทาง 
การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข 

4.86 0.35 97.23 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ     
1. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ การตอบข้อซักถามปัญหา 
ข้อสงสัยและอธิบายได้ชัดเจน 

4.86 0.55 97.08 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเรียบร้อย 4.89 0.57 97.82 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่เต็มใจดูแลเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

4.82 0.62 96.30 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ  กิรยิามารยาท
ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเรียบร้อย 

4.80 0.66 96.03 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะ
ท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

4.93 0.44 98.51 มากที่สุด 

6. เจ้าหน้าทีม่ีความเป็นกันเองกับประชาชนที่มารับ
บริการ 

4.86 0.67 97.11 มากที่สุด 

7. การให้เกียรติและการให้ความสำคัญกับประชาชน
ที่มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 

4.85 0.62 97.01 มากที่สุด 

8. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับ
สินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 

4.88 0.44 97.53 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4.77 0.65 95.48 มากที่สุด 

10. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที/่ 
บุคลากรผู้ให้บริการของงานด้านสาธารณสุข 
 

4.81 0.76 96.19 มากที่สุด 
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คุณภาพการให้บริการ 
X  S.D. ร้อยละ การแปลผล 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก     
1. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่ 
การให้บริการเห็นง่าย 

4.80 0.85 96.05 มากที่สุด 

2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.84 0.68 96.77 มากที่สุด 
3. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ  4.93 0.44 98.51 มากท่ีสุด 
4.  สื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้ 4.82 0.69 96.43 มากที่สุด 
5. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านสิ่งอำนวย 
ความสะดวกของงานด้านสาธารณสุข 

4.74 0.91 94.74 มากที่สุด 

ด้านคุณภาพการให้บริการ     
1. ความโปร่งใสในการให้บริการ 4.84 0.67 96.7 มากที่สุด 
2. ความยืดหยุ่นในการให้บริการ 4.81 0.74 96.13 มากท่ีสุด 
3. ความเสมอภาคในการใหบ้ริการ 4.78 0.76 95.70 มากที่สุด 
4. ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 4.81 0.74 96.13 มากที่สุด 
5. ได้รับบริการที่คุ้มค่า  คุ้มประโยชน์ 4.78 0.86 95.53 มากที่สุด 
6. ความพึงพอใจที่มตี่อการให้บริการด้านคุณภาพ 
การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข 

4.79 0.55 95.73 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้บริการงานด้านสาธารณสุข 4.83 0.65 96.55 มากที่สุด 

 
จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน

สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด  3  

อันดับแรก คือ มีการจัดระบบการให้บริการตามลำดับก่อน – หลัง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.94  
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93  คือ 1) มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการ  2) ความ
เหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 
คือ 1) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย 2) มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ ตามลำดับ 
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4.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ในครัง้นี้  ครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานที่สำคัญได้แก่ 

1)  งานด้านบริการกฎหมาย  
2)  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
3)  งานด้านการศึกษา 
4)  งานด้านรายได้และภาษ ี
5)  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
6)  งานด้านสาธารณสุข 

 4.4.1  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม   
 

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย   ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.83 96.52 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 96.25 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 96.43 10 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 96.39 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 96.25 10 

ภาพรวม 4.82 96.38 10 

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยระดับความพึงพอใจร้อยละ 
96.38  ได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.52  รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.43 ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.39  ด้านคุณภาพการให้บริการ   
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.25  และด้านช่องทางการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.25  ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์
มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 

 
 4.4.2  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  จำแนกตามงาน 
  1)  งานด้านบริการกฎหมาย 
ตารางที่ 4.26  แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ
    งานด้านบริการกฎหมาย  จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.81 96.19 10 

ด้านช่องทางการให้บริการ 4.78 95.53 10 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.80 95.89 10 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.79 95.80 10 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.77 95.45 10 

ภาพรวม 4.79 95.82 10 
 

 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
บริการกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 95.82 
โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.19  รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.80  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  95.89 ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.80  ด้านช่องทางการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.78 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.53 และด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.77 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  95.45 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่
ในระดับ 10 
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  2)  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการของ
   งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.84 96.73 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 96.13 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.80 95.91 10 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 96.30 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 96.04 10 

ภาพรวม 4.81 96.26 10 
 

 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับ 
ร้อยละ 96.26 โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10    

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ในระดับ“มากที่สุด” ในด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.73 รองลงมาคือ ด้าน 
สิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.30  ด้านช่องทาง
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.13  ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.04 และด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.91  ซึ่งทุกด้านได้คะแนน
เทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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3) งานด้านการศึกษา 

ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
 งานด้านการศึกษา จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.80 95.91 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 96.75 10 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.82 96.29 10 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.85 97.03 10 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.83 96.54 10 

ภาพรวม 4.82 96.40 10 

  

 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
การศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 โดยได้
คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 97.03 รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.75 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.54 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความ
พึงพอใจร้อยละ 96.29 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับความ
พึงพอใจร้อยละ 95.91  ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานแล้วจัดอยู่ในระดับ 10 
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4) งานด้านรายได้และภาษี 

ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
 งานด้านรายได้และภาษี   จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.85 97.01 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.87 97.37 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.84 96.82 10 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.83 96.68 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.82 96.32 10 

ภาพรวม 4.84 96.85 10 
  

 จากตารางพบว่า  กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคณุภาพการให้บริการงานด้านรายได้
และภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.85  โดยได้
คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ในระดับ“มากที่สุด”   โดยด้านช่องทางการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.87 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 97.37 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  97.01 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.82 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.83  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.68  และด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 96.32  ซ่ึงทุกด้านไดค้ะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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5) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  

ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.81 96.21 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 96.54 10 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.85 96.92 10 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.82 96.40 10 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.83 96.61 10 

ภาพรวม 4.83 96.54 10 

  
 จากตารางพบว่า  กลุ่มตวัอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
96.54 โดยไดค้ะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.92 รองลงมาคือ ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.61 ด้านช่องทาง 
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.54  ด้านสิ่งอำนวย 
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40 และด้านกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.21 ซึ่งทุกด้านได้
คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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6)  งานด้านสาธารณสุข 

ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ   
งานด้านสาธารณสุข จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ 
X  

ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 4.84 96.73 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.29 10 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.85 96.91 10 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.83 96.50 10 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.80 95.99 10 

ภาพรวม 4.83 96.55 10 

  
 จากตารางพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.55 โดยได้
คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ในระดับ“มากที่สุด” ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.91 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.73  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.50  ด้านช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.29 และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80  
ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.99 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการให้บริการ โดยภาพรวมของ
ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.38 

เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ โดยมีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.52 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ประชาชนผู้รับบริการ  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.43  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.39 ด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.25 และด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการ มีความ 
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.25  ผลแสดงดังแผนภูม ิ

 
ด้านกระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทาง 
การให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที ่
ผู้ให้บริการ 

ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ 

ภาพรวม 

96.52 96.25 96.43 96.39 96.25 96.38 

แผนภูมิที่ 4.7  แสดงร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

96.25 % 

96.39 % 

96.43 % 

96.25 % 

96.52 % 

96.38 % 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ  จำแนกตามกรอบภาระงานที่ประเมิน 
6 งาน มีค่าเท่ากับ 578.42  คิดเป็นร้อยละ 96.40  โดยเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 2 คะแนนที่ได้
จะมีค่าเท่ากับ 10 คะแนน  ซึ่งประกอบด้วย   
 1) งานด้านบริการกฎหมายประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 95.82 
 2) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.26  
 3) งานด้านการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 
 4) งานด้านรายได้และภาษีประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.85 
 5) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.54 
 6) งานด้านสาธารณสุข ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.55   

 
งานบริการ
กฎหมาย 

งานโยธา การขอ
อนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง 

งานการศึกษา งานรายได้  
และภาษ ี

งานพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการ

สังคม 

งานสาธารณสุข เทียบเกณฑ์
มาตรฐาน 

ตามมิตทิี่ 2 

95.82 96.26 96.40 96.85 96.54 96.55 96.40 
แผนภูมิที่ 4.8  แสดงร้อยละผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที ่2 มิติ   

96.40 % 

96.26 % 

95.82 % 
 
 

96.85 % 

96.54 % 96.55 % 
96.40 % 
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4.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการด้านการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  การให้บริการแก่ประชาชนเน้นความพึงพอใจประชาชนเป็นหลัก  ผู้บริหาร
มีนโยบายแบบเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมทำให้
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.38 

นอกจากนี้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้
เสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี ้

1. อยากให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดหารถเก็บขยะ สำหรับบริการประชาชน
เนื่องจากหมู่บ้านขยายใหญ่ขึ้น  ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น  หากชาวบ้านจะกำจัดเองอาจทำให้ควันและ 
กลิ่นไปรบกวนเพื่อนบ้าน 

2. ควรจัดสรรงบประมาณวางท่อระบายน้ำให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในชุมชน และควรมีการลอกท่อ
ระบายน้ำเนื่องจากบางพ้ืนที่มกีารอุดตนั ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได ้

3.  ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด 
4. อยากให้มีการเพ่ิมงบประมาณติดตั้งไฟส่องสว่างตามซอยต่างๆเพ่ิมเติม  รวมถึงแก้ไขในเรื่อง

ไฟฟ้าที่มีการดับบ่อย 
 
 



 

 

 

 

 

สรุปผลการศึกษาสรุปผลการศึกษา  

บทที่ บทที่ 55  
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สรุปสรุปผลการศึกษาผลการศึกษา  
  

 

 การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา   
อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา โดยการสำรวจจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหาร         
ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ในกลุ่มตัวอย่าง 377 คน จากประชากรทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 6,654 คน 
เครื่องมือที่ใช้สำรวจ คือ แบบสอบถาม 
 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา   อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
  5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
  5.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
  5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
  5.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  5.5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 377 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ร้อยละ  
67.37 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 32.63 ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ  
33.95  มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี รองลงมามีอายุอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.24 มีอายุ
ระหว่าง 20 - 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 18.57 และมีอายุระหว่าง 41 -50 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.24 และ
ร้อยละ 35.01  สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา รองลงมาสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 27.32   สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 13.53   สำเร็จการศึกษาใน
ระดับต่ำกว่าประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 12.73  และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  คิดเป็น
ร้อยละ 11.41   ตามลำดับ 
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 ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.06  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อย
ละ 22.02  ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 18.83 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 
18.30 ประกอบอาชีพรับราชการพนักงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.81 เป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.98   
ซึ่งร้อยละ 36.60 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001– 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001-6,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.67  มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001- 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.40 และ 
ร้อยละ  14.32 มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,001 – 4,000  บาท 
 

5.2 การติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  
 ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 377  คน  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.81 มา
ติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 1-2 ครั้งใน 1 รอบปี รองลงมาเคยมา
ติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 3-4 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ 
26.26  เคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา 5-6 ครั้งใน 1 รอบปี 
คิดเป็นร้อยละ 20.16 และเคยมาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  
7-8 ครั้งใน 1 รอบปี คิดเป็นร้อยละ 17.77 
 ส่วนใหญ่ร้อยละ 27.06มาติดต่อขอรับบริการกองคลัง รองลงมาได้เข้ามาติดต่อขอรับบริการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คิดเป็นร้อยละ 21.22  มาติดต่อขอรับบริการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 20.95 มาติดต่อขอรับบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
คิดเป็นร้อยละ 16.71 และร้อยละ 14.06 มาติดต่อขอรับบริการกองช่าง  โดยช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการบอกเล่า
ของผู้นำชุมชน  การติดประกาศและเสียงตามสาย  ตามลำดับ 
 ซึ่งผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานที่ได้ดำเนินการและได้รับ
การพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 21.49 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคม  รองลงมาติดต่อขอรับบริการงานด้านรายได้และภาษี  คิดเป็นร้อยละ 19.10 มา
ติดต่อขอรับบริการงานด้านโยธาการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 15.92  มาติดต่อขอรับ 
บริการงานด้านบริการกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 15.38 มาติดต่อขอรับบริการงานด้านสาธารณสุข  
คิดเป็นร้อยละ 15.12  และมาติดต่อขอรับบริการงานด้านการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 13.00   
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5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่
พัฒนา  
 5.3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ  
  ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 ระดับความ 
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.52  รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับ
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.43 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความ 
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.39 ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 96.25  และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจ 
คิดเป็นร้อยละ  96.25  ตามลำดับ 

 5.3.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ตามโครงสร้างการบริหาร 
 1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการจำแนกหน่วยงาน 
  1.1) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
   ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ  
ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามลำดับ 
  1.2) กองคลัง 
   ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมของกองคลัง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 
รองลงมา คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ตามลำดับ 
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  1.3) กองช่าง 
   ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมของกองช่าง  อยู่ในระดับ  “มากที่สุด”  
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3 อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.83 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้าน
คุณภาพการให้บริการ 2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ 
 

  1.4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับ“มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83  
รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ ตามลำดับ 
  1.5) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ 
“มากที่สุด 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด    คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมาคือ ด้านช่องทาง 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คือ 1) ด้านกระบวนการขั้นตอน 
การให้บริการ 2)  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ 
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 2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลละลมใหม่พัฒนาที่ได้ดำเนินการและได้รับการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลักในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามงาน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ได้ดำเนินการพัฒนาครอบคลุมภารกิจหลัก
ด้านในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหมพั่ฒนา ที่สำคัญได้แก่ 
   2.1) งานด้านบริการกฎหมาย 
   2.2) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
   2.3) งานด้านการศึกษา 
   2.4) งานด้านรายได้และภาษ ี
   2.5) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
    2.6) งานด้านสาธารณสุข 
  โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ดังนี้ 
  2.1) งานด้านบริการกฎหมาย 
   ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
งานด้านบริการกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.81 
รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ตามลำดับ 
 

  2.2) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
   ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวม
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 
รองลงมาคือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  คือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ  ตามลำดับ 
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  2.3) งานด้านการศึกษา 
   ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85  รองลงมาคือ 
ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 
ตามลำดับ 
  2.4) งานด้านรายได้และภาษี 
   ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานด้านรายไดแ้ละภาษขีององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3  อันดับแรก คือ ด้านช่องทางการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมาคือ ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ใหบ้ริการ ตามลำดับ 
  2.5) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ใน
ระดับ  “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
สงูสุด 3  อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83 คือ 1) ด้านคุณภาพการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.82 คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ 
  2.6) งานด้านสาธารณสุข 
   ผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
งานดา้นสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด” 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ความพึงพอใจของประชาชนโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด  3  อันดับแรก คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 คือ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คือ ด้าน
สิ่งอำนวยความสะดวก ตามลำดับ 
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5.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ผลการประเมิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ ในระดับ “มากที่สุด” โดยระดับความ 
พึงพอใจร้อยละ 96.38  ได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา โดยด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.52  รองลงมาคือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.43 ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.39  ด้านคุณภาพ 
การให้บริการ   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.25  และด้านช่องทาง 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.25  ซึ่งทุกด้านได้คะแนน
เทยีบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
 

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลละลมใหม่พัฒนา  จำแนกตามภาระงานหลัก 
 1) การประเมินความพึงพอใจของงานด้านบริการกฎหมาย 
  ผลการประเมิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
งานด้านบริการกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
95.82  โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ในระดับ“มากท่ีสุด” โดยด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81  ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.19 รองลงมาคือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.89 ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.79 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.80  ด้านช่องทางการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.78 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.53 และด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.77 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  95.45 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่
ในระดับ 10 
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 2) การประเมินความพึงพอใจของงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
  ผลการประเมิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวม
อยู่ในระดับร้อยละ 96.26 โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10    
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ในระดับ“มากที่สุด” ในด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.84 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.73 รองลงมาคือ 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.30  ด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.13  ด้านคุณภาพ
การให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.04 และด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95.91  ซึ่งทุกด้านได้คะแนน
เทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
 3) การประเมินความพึงพอใจของงานด้านการศึกษา 
  ผลการประเมิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
งานด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40  
โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานแล้วจัดอยู่ในระดับ  10   
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 97.03 รองลงมาคือ ด้านช่องทาง 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.75 ด้านคุณภาพการให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.54 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.29 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.91  ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานแล้วจัดอยู่ในระดับ 
10 
 4) การประเมินความพึงพอใจของงานด้านรายได้และภาษี 
  ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
งานด้านรายได้และภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
96.85  โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10    
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  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ในระดับ“มากที่สุด”  โดยด้านช่องทาง 
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.87 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 97.37 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  97.01 ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.82 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.68  และด้านคุณภาพการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.32 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
 

 5) การประเมินความพึงพอใจของงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  ผลการประเมินพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.54 โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 4.85 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.92 รองลงมาคือ  
ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.61 ด้าน
ช่องทางการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.54  ด้านสิ่งอำนวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.82 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.40 และด้านกระบวนการ

ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.21 ซึ่งทุกด้านได้
คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 10 
 6) การประเมินความพึงพอใจของงานด้านสาธารณสุข 
  ผลการประเมินพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
งานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.55 
โดยได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ  10   
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  ในระดับ“มากที่สุด” ในด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.85 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.91 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.73  ด้านสิ่งอำนวย 
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ระดับความพึงพอใจร้อยละ  96.50  ด้านช่องทางการให้บริการ   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.29 และด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.80  ระดับความพึงพอใจร้อยละ 95.99 ซึ่งทุกด้านได้คะแนนเทียบเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับ 
10 
  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลละลมใหม่พัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีการให้บริการ โดยภาพรวมของระดับความ
พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.38 
 เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่า ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ 
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ โดยมีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.52 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการ  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.43  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.39 ด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชน
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.25 และด้านช่องทางการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  96.25   
 เมื่อผลการประเมินความพึงพอใจเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  
จำแนกตามกรอบภาระงานที่ประเมิน  ซึ่งประกอบด้วย   
 1) งานด้านบริการกฎหมายประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 95.82 
 2) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.26 
 3) งานด้านการศึกษาประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40   
 4) งานด้านรายได้และภาษีประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.85 
 5) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.54     
 6) งานด้านสาธารณสุข ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.55   
 ทั้งนี้เมื่อคำนวณผลรวมตามสูตร ผลการประเมินทั้ง 7 งาน มีค่าเท่ากับ 578.42. คิดเป็นร้อยละ 
96.40   โดยเทียบเกณฑ์มาตรฐานตามมิติท่ี 2 คะแนนที่ได้จะมีค่าเท่ากับ 10 คะแนน 
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5.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการด้านการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  การให้บริการแก่ประชาชนเน้นความพึงพอใจประชาชนเป็นหลัก  ผู้บริหาร
มีนโยบายแบบเชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมทำให้
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.38 

นอกจากนี้ประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนาได้
เสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี ้

1. อยากให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดหารถเก็บขยะ สำหรับบริการประชาชน
เนื่องจากหมู่บ้านขยายใหญ่ขึ้น  ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น  หากชาวบ้านจะกำจัดเองอาจทำให้ควันและ 
กลิ่นไปรบกวนเพื่อนบ้าน 

2. ควรจัดสรรงบประมาณวางท่อระบายน้ำให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในชุมชน และควรมีการลอกท่อ
ระบายน้ำเนื่องจากบางพ้ืนที่มีการอุดตนั ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได ้

3.  ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด 
4. อยากให้มีการเพ่ิมงบประมาณติดตั้งไฟส่องสว่างตามซอยต่างๆเพ่ิมเติม  รวมถึงแก้ไขในเรื่อง

ไฟฟ้าที่มีการดับบ่อย 
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 หนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจ  
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 คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
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ภาคผนวก  ภาคผนวก  คค  

 แบบสอบถามแบบสอบถาม  
แบบสอบถาม 

เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

………………………………………………………………………………….. 

แบบสอบถามนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอ              

การใหบริการขององคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนาเพ่ือนำขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุง

การใหบริการ  และกำหนดนโยบายการใหบริการแกประชาชน  คณะผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากทาน

ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้  โดยแบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ชองทางการใหบริการ 

เจาหนาท่ีผูใหบริการ  ดานสิ่งอำนวยความสะดวก  และดานคุณภาพ การใหบริการจำแนกตามสายงาน

และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  โดยจำแนกตามสวนงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  

  ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ 

 การตอบแบบถาม  ขอความกรุณาใหทานตอบใหครบทุกขอ  ซ่ึงขอมูลทุกขอมีความสำคัญ

ตอความถูกตอง  และเปนประโยชนตอการพัฒนาการใหบริการขององคการบริหารสวนตำบล              

ละลมใหมพัฒนา เปนอยางยิ่ง  คำตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ  จะไมมีผลกระทบตอทาน

ทางดานการรับบริการแตอยางใด 

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

คณะผูวิจัย 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน (  ) หนาขอความทีต่รงกับความเปนจริงของทาน 

1. เพศ (   )  1. ชาย   (   ) 2.  หญิง 

2.  อายุ  (   ) 1. 20 – 30 ป  (   ) 2. 31 – 40 ป (   ) 3. 41 – 50 ป   (   ) 4. 50 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

 (   )  1. ต่ำกวาประถมศึกษา/หรือไมไดเรียน (   ) 2.  ประถมศึกษา  

 (   )  3. มัธยมศึกษา     (   ) 4.  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  

     (   )  5. ปริญญาตรี     (   ) 6.  สูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพ  

 (   )  1. ขาราชการ/พนักงานของรัฐ   (   ) 2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 (   )  3. พนักงานบริษัทเอกชน    (   ) 4.  เกษตรกรรม   

     (   )  5. นักเรียน/นักศึกษา    (   ) 6.  คาขาย/อาชีพอิสระ 

 (   )  7. รับจางทั่วไป     (   ) 8.  แมบาน/พอบาน/เกษียณ 

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

5. รายไดตอเดือน (โดยประมาณ)  

 (   )  1. นอยกวา 2,000 บาท    (   ) 2.  2,001 - 4,000 บาท  

 (   )  3. 4,001 - 6,000 บาท    (   ) 4.  6,001 - 8,000 บาท  

 (   )  5. 8,001 - 10,000 บาท    (   ) 6.  มากกวา 10,000 บาทข้ึนไป 

6. ในรอบ 1 ปที่ผานมาทานเคยมาติดตอที่องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา จำนวน….คร้ัง(โดยประมาณ) 
 

7. สวนใหญ ทานมาติดตอที่องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  เพ่ือขอรับบริการในสวนงานใด    

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

 (   ) 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   (   ) 5.  กองการศึกษา ฯ   (   ) 6. อ่ืนๆ (ระบุ)............  
 

8. ทานมาใชบริการในสวนงานตาม ขอ 7. เกี่ยวกับเร่ืองใด 

 (   ) 1. งานดานบริการกฎหมาย   (   ) 2. งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

 (   ) 3. งานดานการศึกษา    (   ) 4.  งานดานรายไดและภาษี    

 (   ) 5. งานดานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม (   ) 6. งานดานสาธารณสุข   

9. ทานรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนาจากขอใด  

 (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

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

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

  สวนตำบลละลมใหมพัฒนา  

คำชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในระดบัความพึงพอใจที่ตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด 

1.  สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล    เคยใชบริการ       ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน - หลัง      

2. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก ซบัซอน      

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสม      

5. แบบฟอรมและคำรองตางๆมคีวามชัดเจนเขาใจงาย      

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คำรองตางๆ ชัดเจน      

7. มีอุปกรณและเครือ่งมือท่ีทันสมยัในการใหบริการ      

8. ความพึงพอใจตอการบรกิารดานกระบวนการข้ันตอนการบริการของ 

สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล   

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศตางๆ      

4. เว็บไซต หรือแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน      

5. ระบบเสยีงตามสาย      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      

8. ความพึงพอใจตอการบรกิารชองทางการใหบริการของสำนักงานปลัดองคการ

บริหารสวนตำบล   

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหา ขอสงสยัและอธิบายได

ชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยสภุาพความเรียบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ      

4. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

5. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

6. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอยางเทา

เทียมกัน 

     

7. ความพึงพอใจตอการบรกิารดานเจาหนาท่ีผูใหบริการของสำนักงานปลัด

องคการบริหารสวนตำบล   

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ      

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

3. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสมเก่ียวกับ 

    4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการ 

     

    4.2  บริการน้ำดื่ม      

    4.3  หนังสือพิมพ      

    4.4  หองน้ำ      

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการขอมูลสารสนเทศ      

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      

7. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ      

8. ความพึงพอใจตอการบรกิารสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงานปลัดองคการ

บริหารสวนตำบล   

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ      

3. ความรวดเร็วของการใหบริการ      

4. ความตรงตอเวลาในการใหบริการ      

5. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

6. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

7. ความพึงพอใจตอคณุภาพการบรกิารของสำนักงานปลัดองคการบรหิารสวนตำบล        

ขอเสนอแนะ 

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

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

 



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสมีา หนา 151 

 

2.  กองคลงั   เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน - หลัง      

2. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก ซบัซอน      

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรบับริการ      

5. แบบฟอรมและคำรองตางๆ มีความชัดเจน      

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คำรองตางๆชัดเจน      

7. มีอุปกรณและเครือ่งมือท่ีทันสมยัในการใหบริการ      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการบรกิารดานกระบวนการ/ข้ันตอนการบริการของ 

กองคลัง   

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา แผนพับ เสียง

ตามสาย และกลองรับความคิดเหน็และทางโทรศัพท เปนตน 

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัย      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของกองคลัง      

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและอธิบายได

ชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ

เรียบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอยางเทา

เทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบนไมหาประโยชนในทาง

ชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบรกิารของ 

กองคลัง   

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ      

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

3. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการ 

     

   4.2  บริการน้ำดื่ม      

   4.3  หนังสือพิมพ      

   4.4  หองน้ำ      

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ      

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      

7. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ      

8. สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกของกองคลัง      

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ไดรบับริการตรงตามความตองการ      

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของกองคลัง      

ขอเสนอแนะ 

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

- ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง................................................................................................... 
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3.  กองชาง     เคยใชบริการ     ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน มีความคลองตัว      

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนำข้ันตอนการใหบริการ      

4. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรับบริการ      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการของ

กองชาง 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ  สื่อสิ่งพิมพ  แผนพับหรือการติดประกาศ      

4. เว็บไซต หรือแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน      

5. ระบบเสยีงตามสาย      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของกองชาง      

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. ความสุภาพ กิรยิามารยาทเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

2. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

     

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี      

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคำถามช้ีแจง

ขอสงสัย ใหคำแนะนำ ชวยแกปญหาได 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบฯลฯ 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบรกิาร

โดยรวมของกองชาง 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ      

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการเห็นงาย บอกจุด

บริการ 

     

3. อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สะดวกสบายและสวยงาม       

4. มกีารจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1 ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวก 

     

   4.2 มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มบริการประชาชนท่ีมารับบริการ       

   4.3 มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน หนังสืออานเลน 

หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

     

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ

สำหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภยั สะดวกสบายและเพียงพอ      

8. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. มกีารรับฟงความคดิเห็นตอการใหบริการ      

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรวมของ

กองชาง 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

3. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน      

4. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของกองชาง      

ขอเสนอแนะ 

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

   2.  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง..............................................................................................................  
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4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เคยใชบริการ  ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน -หลัง      

2. มข้ัีนตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว      

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสม      

5. แบบฟอรมคำรองตางๆมีความชัดเจนเขาใจงาย      

6. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คำรองตางๆชัดเจน      

7. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา แผนพับ  

เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท เปนตน 

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยอธิบายไดชัดเจน      

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพเรียบรอย      

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการเทาเทียมกัน      

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ บุคลากรผูใหบรกิารของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ      

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

3. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการ อยางเหมาะสมเก่ียวกับ 

     4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการ 

     

4.2  บริการน้ำดื่ม      

4.3  หนังสือพิมพ      

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ      

6. สถานท่ีจอดรถมคีวามสะดวกและเพียงพอ      

7. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ      

8.  สือ่ประชาสมัพันธ /คูมือเอกสารใหความรู      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกของกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ      

3. ความรวดเร็วของการใหบริการ      

4. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

     

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

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

   2.  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง.............................................................................................................. 
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5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

1. มกีารจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน - หลัง      

2. แนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย เหมาะสมไมยุงยาก ซับซอน      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง แนะนำข้ันตอนในการบรกิาร      

4. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

5. ระยะเวลาการใหบริการเหมาะสมตรงตอความตองการ      

6. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ(เรียงตามลำดับ กอนหลัง 

มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     

7. แบบฟอรม คำรองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

8. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คำรองตางๆชัดเจน      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

     

ดานชองทางการใหบริการ 

1. มีชองทางการใหบรกิารท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิง่พิมพ แผนพับ การติดประกาศ      

4. เว็บไซต หรือแผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน      

5. ระบบเสียงตามสาย      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ระบบโทรศัพท      

8. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานชองทางการใหบริการของ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

     

ดานเจาหนาท่ี / บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปัญหา ขอสงสัยและอธิบายได
ชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเตม็ใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ กิริยามารยาทของ เจาหนาท่ี 

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลกัษณะทาทาง ของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอยาง

เทาเทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจรติในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน
ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9.  เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมอืนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/ บุคลากรผูใหบรกิารของ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ      

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการเห็นงาย บอกจุด

บริการ 

     

3. อาคารและสถานท่ีใหบริการมีความสะอาด สะดวกสบายและสวยงาม       

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการ 

   4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย 

     

   4.2  มีน้ำดื่ม หรอื เครื่องดื่มบรกิารประชาชนท่ีมารับบริการ       

   4.3  มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน หนังสืออานเลน 

หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

     

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมลูสารสนเทศ สำหรับ

ผูรับบริการมคีวามเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพียงพอ      

8. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกของ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. มีการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดานสาธารณสุข      

2. การสงเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใหทำงานอยางมี

คุณภาพและมีขวัญกำลังใจท่ีด ี

     

3. การจัดระบบสงเสรมิสุขภาพประชาชนเพ่ือพ่ึงพาตนเองของประชาชนสู 

การมีสุขภาพท่ีด ี
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. การควบคุมปองกันมิใหเกิดการแพรระบาดของโรคตดิตอ      

5. จัดอบรมใหความรูดานสุขภาพอนามัยแกประชาชน      

6. การดำเนินงานในการปองกันการแพรระบาดของโรค      

7. การฟนฟูสุขภาพประชาชนในเขตพ้ืนท่ี      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

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

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

 

งานที่ขอรับการประเมินครอบคลุมภารกิจในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา 

อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

1.  งานดานบริการกฎหมาย  เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน -หลัง      

2. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก ซบัซอน      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำข้ันตอนในการบริการ      

4. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

5. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรบับริการ      

6. แบบฟอรมคำรองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

7. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คำรองตางๆชัดเจน      

8. การใหคำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแกเยาวชน      

9. การรองเรียน รองทุกขและอุทธรณ      

10. การทำนิติกรรมและสัญญาตางๆท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย      

11. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ

ของงานดานบริการกฎหมาย 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา แผนพับ  

เสียงตามสาย และกลองรับความคิดเห็นและทางโทรศัพท เปนตน 

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ      

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของ 

งานดานบริการกฎหมาย 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและอธิบายได

ชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอยางเทา

เทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบนไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/ บุคลากรผูใหบรกิาร 

ของงานดานบริการกฎหมาย 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ      

2. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ี การใหบริการเห็นงาย บอกจุด

บริการ 

     

3. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสมเก่ียวกับ 

4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวก 

     

   4.2  มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดืม่บรกิารประชาชนท่ีมารับบริการ       

   4.3  มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน หนังสืออานเลน 

หรือ หนังสือพิมพหรือโทรทัศน 

     

4.4  หองน้ำ      

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก      

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ  

สำหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัยสะดวกและเพียงพอ      

8.  สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ      

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบรกิารดานสิ่งอำนวยความสะดวกของ 

งานดานบริการกฎหมาย 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความถูกตองของงานท่ีใหบริการ      

3. ความรวดเร็วของการใหบริการ      

4. ความตรงตอเวลาในการใหบริการ      

5. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

6. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

7.  ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของงานดาน

บริการกฎหมาย 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

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

- ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง...................................................................................................    
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2. งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง  เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. ข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน มีความคลองตัว      

2. ความรวดเร็วในการใหบริการ      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจงแนะนำข้ันตอนในการใหบริการ      

4. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตาม ลำดับกอนหลัง 

มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการ      

7. ข้ันตอนตรวจสอบเอกสาร/พ้ืนท่ีกอสรางรวดเร็ว      

8. การขออนุญาตกอสรางอาคารสามารถตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางแทจริง 

     

9. ข้ันตอนพิจารณาออกใบอนุญาตถูกตองสนองความตองการของประชาชน      

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ

ของงานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. ระบบโทรศัพท      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของ 

งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. ความสุภาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี ผูใหบริการ      

2. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีใหบริการ      

3. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี      

4. เจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคำถามช้ีแจง

ขอสงสัย ใหคำแนะนำชวยแกปญหา 

     

5. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัต ิ
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

6. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบฯลฯ 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการของ 

งานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

2. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณครอบคลุมการใชงานทันสมัย      

3. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือเอกสารใหความรูเก่ียวกับอุปกรณการใชงาย 

ดานการบริการงานดานโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง   

     

4. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วและถูกตองในการตดิตอราชการ      

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกของงานดานโยธา 

การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ความโปรงใสในการใหบริการของงานดานโยธา การขออนุญาต 

ปลูกสิ่งกอสราง 

     

2. ความเสมอภาคในการใหบริการของงานดานโยธา การขออนุญาต 

ปลูกสิ่งกอสราง 

     

3. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชนของงานดานโยธา การขออนุญาต 

ปลูกสิ่งกอสราง 

     

4. การตรวจสอบสถานท่ี ตรวจสอบผังเมอืง ตรวจสอบสภาพสาธารณะ  

ดวยความรวดเร็วถูกตอง 

     

5. การตรวจพิจารณาแบบแปลนถูกตองสนองความตองการของประชาชนได

อยางแทจริง 

     

6. การตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตนรวดเร็วชัดเจนประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด      

7. ประสิทธิภาพการกอสรางสรางถนนและการกอสรางผิวจราจร      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของงานดานโยธา 

การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

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

- ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง...................................................................................................    
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3. งานดานการศึกษา  เคยใชบริการ   ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1.  เวลารับ –  สงเด็กมาท่ีศูนยฯ      

2.  ความเอาใสเด็ก   ของผูดูแลเด็ก      

3.  อัตรากำลังผูดูแลเด็กเพียงพอกับจำนวนเด็ก      

4.  ความรู  ความความเขาใจของผูดูแลเด็ก      

5.  คาวัสดุสนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน      

6.  คาเทอม      

7.  การดำเนินงานดานวิชาการ      

  7.1 การประชุมวางแผนเพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรยีน

การสอนระหวางผูบริหาร ผูดูแลเด็กและผูปกครอง 

     

  7.2  การนำเทคนิควิธีการใหมๆ มาใชในการจัดกิจกรรมการจัดมมุแสดงผล

งานของเด็ก 

     

  7.3  การแจงผลการประเมนิพัฒนาการความพรอมของเด็กเปนรายบุคคล 

ใหผูปกครองทราบ 

     

  7.4  การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรยีนการสอนในหองเรียน      

  7.5  สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณมีจำนวนเพียงพอตรงกับ 

ความตองการเหมาะสมในการจัดการเรยีนการสอน 

     

  7.6 การจัดใหมีมุมตางๆท่ีสงเสรมิประสบการณและสรางบรรยากาศ 

การพัฒนาการเรียนรูสำหรับเด็กไดอยางเหมาะสมตามวัย 

     

  7.7 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กไดรูจักวัฒนธรรมไทย      

  7.8  จัดกิจกรรมวันสำคญัรวมกันระหวางผูบริหาร ผูดูแลเด็กและผูปกครอง      

  7.9  การบันทึกพัฒนาการเด็กโดยรายงานใหผูปกครองทราบอยางตอเน่ือง      

8.  ดำเนินงานดานการมีสวนรวม      

  8.1  ผูปกครองชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  ของศูนย      

  8.2 องคกรรัฐ เอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาศูนยฯ      

  8.3 ประชาสัมพันธผลงาน ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ใหผูปกครองและชุมชน

ไดรับทราบอยางสม่ำเสมอ 

     

  8.4  เปดโอกาสใหผูบรหิาร ผูดูแลเด็กและผูปกครองไดมสีวนรวม 

ในการประชุมเพ่ือแสดงความคดิเห็นตอกิจกรรมของงานดานการศกึษา   

 

     



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสมีา หนา 165 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

9.  ดำเนินงานดานภูมิปญญาทองถิ่น      

  9.1  สำรวจและนำภูมิปญญาทองถ่ินมารวมกิจกรรมการเรียนการสอน      

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการของ

งานดานการศึกษา 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

6. ระบบโทรศัพท      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการงานดานการศึกษา      

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. บุคลากรมีความรูความสามารถเขาใจในจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก      

2. บุคลากรดูแลเอาใจใสเด็กสม่ำเสมอ      

3. ความเหมาะสมในการแตงกายบุคลิกลักษณะทาทางของเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

4. มีแผนการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียน การสอนท่ีหลากหลาย      

5. หัวหนามีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลในการพัฒนาศูนยฯ ชัดเจน      

6. หัวหนาศูนย ฯ มีภาวะความเปนผูนำ      

7. มีความสุภาพกิริยามารยาทของเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

8. ความเอาใจใส กระตือรือรน และความพรอมในการใหบริการของเจาหนาท่ี      

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลอืกปฏิบัต ิ      

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/ บุคลากรผูใหบรกิารของ

งานดานการศึกษา 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสถานท่ี  สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

1. วัสดุครุภณัฑ เชน โตะ เกาอ้ี ช้ันวางของเครื่องนอน ฯลฯ มีจำนวนเพียงพอ

และอยูในสภาพท่ีพรอมใช เหมาะสมกับเดก็ 

     

2. การจัดอาคารสถานท่ีและดูแลรกัษาอุปกรณเครื่องเลนท่ีสนับสนุนตอ

พัฒนาการของเด็กใหอยูในสภาพท่ีดีและปลอดภยัสำหรับเด็ก 

     

3. อาคารเรียนหรือหองเรยีน มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย มีความเหมาะสม

เพียงพอกับจำนวนเด็ก 

     



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 

 

องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสมีา หนา 166 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

4. การจัดสภาพภายในหองเรียน มีพ้ืนท่ีใชสอยเหมาะสมท่ีจะจัดกิจกรรม

สำหรับเด็ก 

     

5. หองเรียนมีแสงสวางเพียงพอและอากาศถายเทไดสะดวก      

6. หองน้ำ หองสวม มีจำนวนเพียงพอ มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและ

ปลอดภัย 

     

7. การจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนมีบรเิวณเพียงพอสะอาด รมรื่น

และปลอดภัย 

     

8.  การกำจัดขยะท่ีถูกสุขลักษณะ      

9.  การปองกันแมลง  และพาหนะนำโรค      

10.  มาตรการความปลอดภัย      

11.  ความพึงพอใจตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสถานท่ี  

สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของงานดานการศึกษา 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ 

1. ดานโภชนาการ      

   1.1  อาหารไดมาตรฐานครบ  5  หมู      

   1.2  ความสะอาดถูกสุขลักษณะของสถานท่ีปรุงอาหาร      

   1.3  น้ำดื่ม  น้ำใช  สะอาดและเพียงพอ      

   1.4  ภาชนะและอุปกรณใสอาหารปลอดภัยและสะอาด      

   1.5  อาหารและนมถูกสุขลักษณะ      

2. ดานคุณภาพจากการบริการทางการศึกษา      

   2.1 มีการพัฒนาดานรางกายเหมาะสมกับวัย      

   2.2  มีการพัฒนาดานอารมณเหมาะสมกับวัย      

   2.3  มีพัฒนาการดานสังคมเหมาะสมกับวัย      

   2.4 มีพัฒนาการดานสติปญญาเหมาะสมกับวัย      

   2.5 เด็กมีพัฒนาการดีข้ึนตามศกัยภาพของตนเอง      

3. ใหการสนับสนุนดานการศึกษาในทุกระดับท่ีตั้งในเขตองคการบริหาร 

สวนตำบล 

     

4. มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการศึกษาเปนประจำทุกป      

5. มีการจัดตั้งหองสมุดสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตำบลเพ่ือสงเสรมิ

ทักษะการอานใหกับประชาชนท่ัวไป 

 

     



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสมีา หนา 167 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

6. มีการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการศึกษา เชน การจดันิทรรศการ  

การแขงขันวิชาการ 

     

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของงานดาน

การศึกษา 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

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

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

4. งานดานรายไดและภาษี    เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน - หลัง      

2. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสม ไมยุงยาก ซบัซอน      

3. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

4. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรบับริการ      

5. ความเปนธรรมของข้ันตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลำดับ กอนหลังมี

ความเสมอภาคเทาเทียมกัน) 

     

6. แบบฟอรมคำรองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

7. มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมยัในการใหบริการ      

8. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการของ

งานดานรายไดและภาษี 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศ      

4. ระบบเสยีงตามสาย      

5. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

6. ระบบโทรศัพท      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของงานดาน

รายไดและภาษี 

 

     



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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องคการบริหารสวนตำบลละลมใหมพัฒนา  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสมีา หนา 168 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัย และอธิบายได

ชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพกิริยามารยาทของ เจาหนาท่ีผูใหบริการ

เรียบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอยางเทา

เทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม เลือกปฏิบัต ิ      

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/ บุคลากรผูใหบรกิารของ

งานดานรายไดและภาษี 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ      

2. มีปายประชาสัมพันธปายแสดงสถานท่ีการใหบริการ      

3. สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสม เก่ียวกับ ท่ี

น่ังพัก บริการน้ำดื่ม หองน้ำ 

     

5. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ /ระบบในการบริการ ขอมลู สารสนเทศ      

6. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      

7. จัดเครื่องถายเอกสารใหบริการในสถานท่ี      

8. สื่อประชาสมัพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกของงานดาน

รายไดและภาษี 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ  

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ      

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของ 

งานดานรายไดและภาษี 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

ปญหาในการใหบริการคือ…........................................................................................................... 

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

5. งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม    เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน -หลัง      

2. มีการแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก ซบัซอน      

3. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง และแนะนำข้ันตอนในการบริการ      

4. การใหบริการสะดวกรวดเร็วเหมาะสม      

5. ความสะดวกท่ีไดรับจากการบรกิารแตละข้ันตอน      

6. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรบับริการ      

7. ความเปนธรรมของข้ันตอนวิธีการใหบริการเทาเทียมกัน      

8. แบบฟอรมคำรองตางๆ มีความชัดเจนเขาใจงาย      

9. มีตัวอยางการกรอกแบบฟอรม/คำรองตางๆชัดเจน      

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการของ

งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. มีการบริการทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปายโฆษณา แผนพับ เสียง

ตามสาย และกลองรบัความคิดเหน็และทางโทรศัพท เปนตน 

     

4. มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

5. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

6. การออกหนวยเคลื่อนท่ี      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของงานดาน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและอธิบายได

ชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอยางเทา

เทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานเจาหนาท่ี/ บุคลากรผูใหบรกิารของ

งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. สถานท่ีใหบริการตั้งอยูในแหลงท่ีสะดวกแกการเดินทางไปรับบริการ      

2. มีปายประชาสัมพันธ ปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงายบอกจุดบริการ      

3. สถานท่ีใหบริการมคีวามสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย      

4. มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการใหบริการอยางเหมาะสมเก่ียวกับ 

4.1  ท่ีน่ังพักรอรับบริการท่ีเพียงพอและสะดวกสบาย 

     

   4.2  มีน้ำดื่ม หรือ เครื่องดื่มบรกิารประชาชนท่ีมารับบริการ       

   4.3  มีสื่อ สันทนาการตางๆ ระหวางรอรับบริการ เชน หนังสืออานเลน 

หรือ หนังสือพิมพ หรือ โทรทัศน 

     

5. จุด/ชองการใหบริการมีความเหมาะสมและเขาถึงไดสะดวก 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

6. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ ขอมูลสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ

สำหรับผูรับบริการมีความเพียงพอ 

     

7. สถานท่ีจอดรถมีความปลอดภัย สะดวกสบายและเพียงพอ      

8.  สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

9. มีการรับฟงความคิดเห็นตอการใหบริการ      

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกของ 

งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ  

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ      

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา คุมประโยชน      

6. มีการรณรงคตอตานยาเสพติด การพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของ

ประชาชนอยางตอเน่ือง 

     

7. มีการสงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถ่ินใหมีรายได      

8. มีการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจ เชน  

เพ่ือการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได เปนตน 

     

9. มีการสนับสนุนการจดัตั้งกลุมสตรีใหมีบทบาทและมสีวนรวมในการพัฒนา      

10. มีการสนับสนุนการจดัตั้งกลุมเด็กและเยาวชนใหมีบทบาทและมสีวนรวม

ในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

     

11. มีการสนับสนุนกิจกรรมการสงเคราะหผูสูงอายุ และสวัสดิการสงัคม 

เชน เบ้ียยังชีพ แจกจายผาหมกันหนาว 

     

12. มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเคราะหผูพิการ เชนอุปกรณชวยเหลือ 

ผูพิการ อบรมอาชีพ 

     

13. การรณรงคประชาสมัพันธใหประชาชนทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด      

14. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

อยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

     

15. สงเสริมประเพณีอันดีงามและกิจกรรมทางศาสนา      

16. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานคณุภาพการใหบริการของ 

งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

ปญหาในการใหบริการคือ…........................................................................................................... 

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

6. งานดานสาธารณสุข    เคยใชบริการ    ไมเคยใชบริการ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

ดานกระบวนการขัน้ตอนการใหบริการ 

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลำดับกอน - หลัง      

2. มกีารแนะนำข้ันตอนท่ีหลากหลาย มีความเหมาะสมไมยุงยาก ซบัซอน      

3. มีระยะเวลาการใหบริการท่ีเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรบับริการ      

4. มีการดำเนินงานดานการสงเสรมิการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ      

5. มีการสงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการสรางเสริมสุขภาพ      

6. มีการสงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน ดูแลผูพิการและผูดอยโอกาส 

และการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

     

7. มีการอบรมใหแกผูประกอบการดานสุขาภิบาลอาหาร      

8. มีการอบรมใหความรูแก อสม.ในการตรวจโรคตางๆ      

9. มีการรณรงค/ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ เชน การกำจัดยุง การรณรงคโรค

ไขเลือดออก 

     

10. ความพึงพอใจท่ีมตีอการใหบรกิารดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

ของงานดานสาธารณสุข 

     

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย      

2. การใหบริการชวงวันหยุดราชการ      

3. เอกสารสิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพ แผนพับหรือการตดิประกาศ      

4. มีการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสุขภาพและการจัดการขอมูลดานสุขภาพ      

5. มีการออกหนวยเคลื่อนท่ี       

6. มีสื่อออนไลนใหบริการดานขอมูลขาวสารและรับแจงเรื่องราวตาง ๆ      

7. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานชองทางการใหบริการของ 

งานดานสาธารณสุข 

     

ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบริการ 

1. เจาหนาท่ีใหคำแนะนำ การตอบขอซักถามปญหาขอสงสัยและอธิบายได

ชัดเจน 

     

2. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความเรยีบรอย      



รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคณุภาพการใหบริการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2565 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย ควรปรับปรุง 

3. เจาหนาท่ีเต็มใจดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. เจาหนาท่ีใหบริการดวยความสภุาพ  กิริยามารยาทของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการเรยีบรอย 

     

5. ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาท่ี 

ผูใหบริการ 

     

6. เจาหนาท่ีมีความเปนกันเองกับประชาชนท่ีมารับบริการ      

7. การใหเกียรติและการใหความสำคัญกับประชาชนท่ีมารับบริการอยางเทา

เทียมกัน 

     

8. ความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชน

ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

9. เจาหนาท่ีใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัต ิ      

10. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผูใหบรกิาร 

ของงานดานสาธารณสุข 

     

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. มีปายประชาสัมพันธและปายแสดงสถานท่ีการใหบริการเห็นงาย      

2. สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย      

3. มีเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ/ระบบในการบริการ       

4.  สื่อประชาสัมพันธ / คูมือและเอกสารใหความรู      

5. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานสิ่งอำนวยความสะดวกของ 

งานดานสาธารณสุข 

     

ดานคุณภาพการใหบริการ  

1. ความโปรงใสในการใหบริการ      

2. ความยืดหยุนในการใหบริการ      

3. ความเสมอภาคในการใหบริการ      

4. ไดรับบริการตรงตามความตองการ      

5. ไดรับบริการท่ีคุมคา  คุมประโยชน      

6. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการดานคณุภาพการใหบริการของ 

งานดานสาธารณสุข 

     

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

ปญหาในการใหบริการคือ…..................................................................................................................... 

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



 

 

 

 

ภาคผนวก   ภาคผนวก   งง  
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ภาคผนวก  ภาคผนวก  งง  
   

 
 
 
 

 

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

 E-Mail : Onnitcha2@gmail.com , Rungnapha_mk19@hotmail.com  
 การศึกษา 
  คบ.(การวัดผลการศึกษา) 
  กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) 
  ปร.ด. (สาขาวิชาสถิติและวิจัยทางวิทยาการทางปัญญา)  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ความเชี่ยวชาญ 

- ประเมินโครงการ 
- สถิติ วิจัยสาขาต่างๆ  
- ประเมินคุณภาพการศึกษา 
- ยุทธศาสตร์และการวางแผนนโยบายของหน่วยงาน 

ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ 
  - ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประจำทุกๆ ปี 

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

- การประเมินการจัดงานสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ  ประจำปีพุทธศักราช 2554 ระหว่างวัน
ศุกร์ที่ 25  กุมภาพันธ์ –วันเสาร์ที่ 5  มีนาคม 2554 

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

คณะทำงาน 
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา  อำเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ 2565 
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  - วิทยากรด้านการสร้างแบบทดสอบ  การวัดผลประเมินผล  แผนงานโครงการ   
การประเมินโครงการ  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดการความรู้  การจัดทำแผนกลยุทธ์
และแผนพัฒนา 
  - ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ลำดับที่ 2 คณะทำงาน  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร      
 การศึกษา   
  - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   
  ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ    
  - ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
ลำดับที่ 3 คณะทำงาน  
 อาจารย์ปรีญาณัฐ  เอี๊ยบศิริเมธี     โทรศัพท์  : 081-723-1949    
 E-Mail: Preeyanat@gmail.com   
 การศึกษา   
  - บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)    
  - บธ.ม (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)    
  - ปร.ด. (โลจิสติกส์)   
 ความเชี่ยวชาญ  
  - การเขียนแผนธุรกิจ   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  
  ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ    
  - การบริการวิชาการและการเพ่ิมมูลค่าผลติภัณฑ์ผ้าไทยยวน  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
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ลำดับที่ 4 คณะทำงาน 
อาจารย์พิชชานารถ  เงินดี  โทรศัพท์  : 088-582-9212     

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

ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ 
  - การบริการวิชาการสาธารณสุขมูลฐาน  การส่งเสริมสุขภาพชุมชนอำเภอโนนแดง  
จังหวัดนครราชสีมา     

ลำดับที ่5 คณะทำงาน 
อาจารย์สุกัญญา  ใจอดทน   โทรศัพท์  : 081-069-5269   

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

- การเขียนแผนธุรกิจ  การออกแบบสื่อ  สอนรายวิชาหลักการตลาด  
ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ 

  - ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประจำทุกๆ ปี 
- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  ร่วมสมัยสร้างสรรค์ไทย สู่สากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

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

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

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

 E-Mail :  poohnar@hotmail.com 
    

 การศึกษา 
  บธ.ม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา 
  

ความเชี่ยวชาญ 
- การเขียนแผนธุรกิจ  สอนรายวิชาหลักการตลาด 
 

ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ 
- การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ 
- การบริการวิชาการและการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

ลำดับที ่7 คณะทำงาน 
อาจารย์อนุชา   พิมายนอก   โทรศัพท์  : 091-351-2841   

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

ผลงานที่ได้รับความไว้วางใจ 
- ประเมินนิทรรศการ“รวมมิตร  ร่วมสมัยสร้างสรรค์ไทย สู่สากล ”  เนื่องในวโรกาสเฉลิม

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

วันศุกร์ที่  25  กุมภาพันธ์ –วันเสาร์ที่  5  มีนาคม 2554 
  - ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2555 

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