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คําแถลง 
 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมาไดเห็นชอบให

วิทยาลัยนครราชสีมา  ดําเนินการสํารวจ ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ 

ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย ประจําปงบประมาณ 2561 นั้น 

 

 การดําเนินโครงการสําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดีจากผูมีพระคุณหลาย

ฝาย คณะทํางานขอกราบขอบพระคุณ เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา

ทุกทาน ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินโครงการใหมีความสมบูรณ

ยิ่งข้ึน 

 

 ทายนี้ คณะทํางานขอขอบคุณนายกอบต . ปลัดอบต . สมาชิกอบต . หัวหนาสวน             

และเจาหนาท่ีพนักงานสวนอบต . ตลอดจนประชาชนในเขตพ้ืนท่ีทุกทาน ท่ีไดใหขอมูลและความ

คิดเห็นในการเก็บรวบรวมขอมูลมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิทยาลัยนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 

กันยายน  2561 
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บทสรุปผูบริหาร 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําป งบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความ  

พึงพอใจและจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ  2561 ในดาน

กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดาน       

สิ่งอํานวยความสะดวก 

 จากจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล      

เทพาลัย  6,554 คน ใชกลุมตัวอยางเพ่ือศึกษา จํานวน 400 คน ซ่ึงไดจากการคํานวณขนาดของ               

กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม ( Cluster 

Random Sampling) โดยแบงประชากรออกเปนพ้ืนท่ีตาง ๆ รวม 17 หมูบาน และทําการสุมหมูบาน          

ดวยวิธีการจับฉลากแบบไมใสคืนมา 12 หมูบาน และในแตละหมูบานสุมตัวอยางประชาชน         

อยางเปนสัดสวน ( Proportional Random Sampling) ของประชากรในแตละหมูบาน สําหรับ

เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจ คือ แบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา ( Rating Scales) 5 ระดับ 

วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการสํารวจลักษณะประชากรกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 56.00) 

สวนมากมีอายุมากกวา 50 ปข้ึนไป (รอยละ 45.75) สวนใหญมีการศึกษาระดับ ประถมศึกษา           

(รอยละ 76.00) สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  (รอยละ 58.75) สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง

4,00 1 – 6,000 บาท (รอยละ 58.50) สวนมาก เคยมาติดตอขอรับบริการจากองคการบริหาร           

สวนตําบลเพ่ือขอรับบริการเก่ียวกับ งานดานรายไดหรือภาษี (รอยละ 30.80) สวนใหญประชาชน   

มาติดตอขอรับบริการในชวงเดือน มีนาคม 2561 และไดรับทราบขอมูลขาวสารขององคการบริหาร

สวนตําบลเทพาลัยสวนใหญจากเสียงตามสาย 

 การสํารวจความพึงพอใจพบวา กลุมตัวอยางประชาชนพอใจในคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 4.79) มีความพึงพอใจ             

มากท่ีสุด ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ(�̅�𝑥 = 4.81) รองลงมา คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ
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(�̅�𝑥 = 4.80) และดานสิ่งอํานวยความสะดวก (�̅�𝑥 = 4.79) ตามลําดับ เม่ือพิจารณาในรายละเอียด    

แตละดาน พบวา 

 1) ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ผูรับบริการพอใจเรื่องระยะเวลาการใหบริการ

เหมาะสมกับงานมากท่ีสุด  (�̅�𝑥 = 4.86) รองลงมา คือ เรื่องแบบฟอรม/คํารองตางๆ และตัวอยางการ

กรอกแบบฟอรมมีความชัดเจน เขาใจงาย  (�̅�𝑥 = 4.81) และเรื่องมีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยใน

การใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.79)ตามลําดับ 

 2) ดานชองทางการใหบริการ ผูรับบริการพอใจเรื่องมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการ

ใหบริการงานตางๆ อยางท่ัวถึงมากท่ีสุด  (�̅�𝑥 = 4.86) รองลงมา คือ เรื่องมีการจัดระบบการใหบริการ

ตามลําดับกอน-หลัง  (�̅�𝑥 = 4.81) และเรื่อง มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลายเชน ผานทาง

อินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท ฯลฯ (�̅�𝑥 = 4.80)ตามลําดับ 

 3) ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ผูรับบริการพอใจเรื่องใหบริการดวยความเปนกันเองสุภาพ 

และเปนมิตรกับประชาชนมากท่ีสุด  (�̅�𝑥 = 4.89) รองลงมา คือ  เรื่องใหบริการดวยความสะดวก 

รวดเร็วถูกตอง  (�̅�𝑥 = 4.87) และเรื่อง ใหบริการดวยความเสมอภาคและเปนธรรม  (�̅�𝑥 = 4.81)

ตามลําดับ 

 4) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ผูรับบริการพอใจเรื่องสถานท่ีใหบริการมีความสะอาดและ

เปนระเบียบเรียบรอยมากท่ีสุด  (�̅�𝑥 = 4.86) รองลงมา คือ เรื่องปายประชาสัมพันธและปายบอกจุด

บริการชัดเจน เห็นไดงาย (�̅�𝑥 = 4.82) และเรื่องเครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณมีการจัดวางเปนระเบียบและ

สะดวกตอการใชงาน (�̅�𝑥 = 4.81) ตามลําดับ 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการแยกตามภาระงาน พบวา 

 1) งานดานรายไดหรือภาษีผูรับบริการพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการมาก

ท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.81) รองลงมา คือ ดานชองทางการใหบริการ  (�̅�𝑥 = 4.80) และดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.79) ตามลําดับ 

 2) งานดานโยธาผูรับบริการพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการมากท่ีสุด  (�̅�𝑥 = 

4.81) รองลงมา คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  (�̅�𝑥 = 4.80) และดานชองทางการใหบริการ  (�̅�𝑥 = 

4.78) ตามลําดับ 
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 3) งานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพาลัย)  ผูรับบริการพอใจดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการมากท่ีสุด  (�̅�𝑥 = 4.81) รองลงมา คือ ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  (�̅�𝑥 = 4.80) 

และดานชองทางการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.79) ตามลําดับ 

 4) งานดานการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินผูรับบริการพอใจดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการมากท่ีสุด  (�̅�𝑥 = 4.80) รองลงมา คือ ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  (�̅�𝑥 = 4.79) 

และดานชองทางการใหบริการ (�̅�𝑥 = 4.78) ตามลําดับ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยในภาพรวม อยูในระดับรอยละ 95.80 โดยได

คะแนนอยูในระดับ 10 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอ

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดบัรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจ

ดานชองทางการใหบริการอยูในระดับรอยละ 95.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10พอใจดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการอยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

อยูในระดับรอยละ 95.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 เม่ือพิจารณาผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย จะเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย มีการพัฒนาการ

ใหบริการเพ่ิมข้ึน โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหวางป พ.ศ. 2560 ถึงป พ.ศ. 2561 เพ่ิมจาก

รอยละ 95.60 เปนรอยละ 95.80 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน จะเห็นวาดานกระบวนการ ข้ันตอนการ

ใหบริการระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากรอยละ 95.40 เปนรอยละ 96.20 ดานชองทางการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากรอยละ 95.20เปนรอยละ 95.40ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึง

พอใจเพ่ิมจากรอยละ 95.80 เปนรอยละ 96.00 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ

เพ่ิมจากรอยละ 95.60เปนรอยละ 95.80 

 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ                  

องคการบริหารสวนตําบล เทพาลัย แยกตามงานสําคัญ 4งาน พบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึง

พอใจตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย โดย ภาพรวมท้ัง 4 งานอยูใน

ระดับรอยละ 95.80 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10เม่ือพิจารณาเปนรายภาระงานพบวากลุมตัวอยาง

ประชาชนมีความพึงพอใจตองานดานรายไดหรือภาษี อยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10 พอใจงานดานโยธา อยูในระดับรอยละ 95.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงานดาน

การศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพาลัย)อยูในระดบัรอยละ 95.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

วิทยาลัยนครราชสีมา 

 



 
 

จ 

และพอใจงานดานการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน อยูในระดับรอยละ 95.60 ไดคะแนน

อยูในระดับ 10 

 

 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  จากการสํารวจพบวา ประชาชนผูใชบริการมีความ

คิดเห็นตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยวา มีการปรับปรุงการใหบริการท่ีดีข้ึน

กวาปท่ีผานมา ดังนี้  ดานข้ันตอนกระบวนการทํางาน ข้ันตอนการใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว ไม

ยุงยาก   มีการรับเรื่องรองเรียนและแกไขไดเร็วข้ึนระยะเวลารอคอยเพ่ือรอรับบริการไมนาน มีการ

ประชาสัมพันธงานตางๆ รวมท้ังขอมูลขาวสารตาง ของ อบต.ไดท่ัวถึงมากข้ึน เสียงตามสายมีการ

ปรับปรุงชัดเจนดี มีการใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ี ซ่ึงกอนจะออกเก็บภาษีทาง อบต.จะมีการ

ประชาสัมพันธลวงหนาทําใหประชาชนทราบและสามารถเตรียมการจายภาษี  เจาหนาท่ีมีความเอาใจ

ใสในการใหบริการมากข้ึน มีความกระตือรือรนในการใหบริการ และใหคําแนะนําดี  มีความเปน

กันเอง  เจาหนาท่ีใหความชวยเหลือและดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีดีข้ึน   ภายในสํานักงานมีความสะอาด

มีท่ีนั่งรอรับบริการท่ีพอเพียง สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ  และมีความคิดเห็นเพ่ิมเติม

อ่ืนๆ  คือ ประชาชนมีความคิดเห็นตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยในปนี้วา ใน

ภาพรวมมีความพึงพอใจและเห็นวามีการทํางานท่ีดีข้ึน อบต.เปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีสวน

รวมในการทําแผนพัฒนา และมีการประชาคมทุกเดือน เพ่ือชี้แจงการทํางานของ อบต. และสอบถาม

ความคิดเห็นความตองการของประชาชนในเรื่องตางๆ ซ่ึงประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจ และ

ตองการให อบต.สรางความเขาใจกับประชาชนท่ีไมมารวมทําประชาคมหรือมาประชุมใหเขาใจถึง

ความสําคัญของการใชสิทธิ์ออกเสียงเสนอความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินโดยประชาชน  บาง

หมูบานมีการพัฒนาเรื่องการจัดการขยะ โดยการเขารวมโครงการจังหวัดสะอาด ซ่ึงมีการคัดแยกขยะ 

รูจักการใชประโยชนจากขยะ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีดี ประชาชนตองการให อบต.มีการสงเสริมกิจกรรมนี้ให

ครบทุกหมูบาน เนื่องจากบางหมูบานไมมีถังขยะ ประชาชนในพ้ืนท่ีตองจัดหาเอง และตองการให อบต.

มีการจัดเก็บขยะ เนื่องจากปจจุบันบางหมูบานทําการกําจัดเองโดยวิธีการเผาทําใหเกิดควันและกลิ่น 

ซ่ึงทําใหเกิดมลพิษและสรางความรําคาญใหกับเพ่ือนบานได การใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดี ให

ความใสใจดูแลนักเรียนดี หองน้ําสะอาด มีอุปกรณในการเรียนพรอม แตสถานท่ีคับแคบ และตองการ

ใหทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีบริการรถรับสงนักเรียน   และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ตองการใหมีการ

สํารวจและการพัฒนาถนนในเสนทางท่ีชํารุด ทําการปรับปรุงทอระบายน้ํา เพ่ิมไฟฟาสองสวางริมทาง

ใหมากข้ึน  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ 2561 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงนับวาเปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้งจาก

ประชาชนในทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชนสุขของ

ชุมชนในทองถ่ิน ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และมาตรา 

284 ไดกําหนดใหรัฐตองกระจายอํานาจการปกครองโดยใหทองถ่ินพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการ

ทองถ่ินไดเองอยางอิสระตามขอบเขตของกฎหมายตามหลักการกระจายอํานาจปกครอง 

(Decentralization) โดยดําเนินการปกครองตนเอง จัดตั้งบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในทองถ่ิน มีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร บรหิารงาน

บุคคล การเงินและการคลัง 

 ปจจุบันจังหวดันครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบรหิารราชการเปน 3 สวน คือ  

 1. การบริหารราชการสวนกลาง มีสวนราชการสังกัดสวนกลางตั้งหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีใน

จังหวัดอยูประมาณ 196 หนวย (รวมท้ังหนวยงานอิสระ 26 หนวย รัฐวิสาหกิจ 27 หนวย) 

 2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค มีสวนราชการสังกัดสวนภูมิภาคประจําจังหวัด 30 หนวย 

ปจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบงการปกครองออกเปน 32 อําเภอ 287 ตําบล 3,743 หมูบาน 

ประกอบดวย  อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอปากชอง อําเภอพิมาย อําเภอดานขุนทด อําเภอ      

โนนสูง อําเภอปกธงชัยอําเภอสีค้ิว อําเภอครบุรี อําเภอคง อําเภอชุมพวง อําเภอประทาย อําเภอ   

บัวใหญ อําเภอหวยแถลง อําเภอสูงเนินอําเภอจักราช อําเภอโนนไทย อําเภอหนองบุญมาก อําเภอ

โชคชัย อําเภอเสิงสาง อําเภอวังน้ําเขียว อําเภอพระทองคํา อําเภอแกงสนามนาง อําเภอขาม
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สะแกแสง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเมืองยาง อําเภอลําทะเมนชัยอําเภอขามทะเลสอ อําเภอ

เทพารักษ อําเภอบัวลาย อําเภอโนนแดง อําเภอสีดา และอําเภอบานเหลื่อม 

 3. การบริหารราชการสวนทองถ่ิน มี 3 รูปแบบ  

  1) องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง คือ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  

  2) เทศบาล 75 แหง ประกอบดวย  

   - เทศบาลนคร 1 แหง  คือ เทศบาลนครนครราชสีมา  

   - เทศบาลเมือง 3 แหง  คือ เทศบาลเมืองปากชอง เทศบาลเมืองบัวใหญ และ  

เทศบาลเมืองสีค้ิว 

   - เทศบาลตําบล 71 แหง  

  3)  องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 258 แหง 

 ท้ังนี้ภารกิจหลักในการบริหารจัดการ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินในดานตางๆ ไดแก  

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต เชน การสงเสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ดานจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษาความสะอาดเรียบรอย เชน การสงเสริมประชาธิปไตย การปองกันสาธารณภัยการ

รักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

เชน การวางแผน  พัฒนาทองถ่ิน การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ดานการบริหารจัดการ

และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม เชน การคุมครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและดูแล

ท่ีสาธารณะประโยชน และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การดูแล

รักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เปนตน 

 การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีดีจึงตองปฏิบัติตามภารกิจดังกลาวขางตน และ

เพ่ือใหการบริหารจัดการสําเร็จลุลวง สามารถแกไขปญหา และ สนองตอบตอความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ

เพ่ือรวมมือกันพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนาไดนั้น การประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจ จึง

ประกอบดวย 4 มิติ คือดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร ดานคุณภาพการใหบริการ ดานประสิทธิภาพ

ของการปฏิบัติราชการ และดานการพัฒนาองคกร 

 การดําเนินงานตามโครงการในครั้งนี้จะดําเนินการเฉพาะมิติท่ี 2 คือ คุณภาพการใหบริการ    

ท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน  4 ประเด็น

หลัก ไดแก ความพึงพอใจ ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ความพึงพอใจ ดานชองทางการ

ใหบริการ ความพึงพอใจ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และ ความพึงพอใจ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก

นอกจากนี้ เพ่ือใหการสํารวจสามารถสะทอนความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางชัดเจนและ
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สอดคลองกับความเปนจริงมากยิ่งข้ึน จึงไดมีการสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน

ในพ้ืนท่ีหรือผูท่ีเก่ียวของท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1.2 วัตถุประสงค 

 

 1) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ  2561 ในดานกระบวนการ 

ข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความ

สะดวก 

 2) เพ่ือจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ            

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ  2561  ใน

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดาน

สิ่งอํานวยความสะดวก จําแนกตามภาระงาน 

 3) เพ่ือสํารวจปญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชน ท่ีมี

ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  

 

1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

 

 การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวน

ตําบลเทพาลัย อําเภอคงจังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ  2561 ในครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางของ

ประชาชน ในทองถ่ินท่ีเคยมารับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล เทพาลัย เปนกรณีศึกษาใน

การศึกษาจะใชวิธีการสัมภาษณจากประชาชนในทองถ่ินในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตําบลเทพาลัยใน 4 ประเด็นหลัก คือ ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการความ    

พึงพอใจดานชองทางการใหบริการความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และความพึงพอใจดาน   

สิ่งอํานวยความสะดวก 

 

1.4 ขอจํากัดของการศึกษา 

 

 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลเทพาลัย  อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ  2561 ครั้งนี้ จะทําการ

สํารวจเฉพาะกลุมตัวอยางประชาชนท่ีเคยมารับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยบางสวน

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

วิทยาลัยนครราชสีมา 



4 

 

ท่ีไดจากการสุม เนื่องจากมีระยะเวลาจํากัดในการสํารวจ ฉะนั้นผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะ

ภาระงานหลักขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย ซ่ึงไมอาจครอบคลุมขอเท็จจริงของภาระงาน

อ่ืนๆ ท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยได 

 

1.5 นิยามศัพทในการศึกษา 

 

 1) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) หมายถึง ราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้ง จาก

ประชาชนในทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชนสุข ของ

ชุมชนในทองถ่ินนั้น ซ่ึงประกอบดวย 

  (1) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

  (2) สํานักงานเทศบาล ไดแก เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล 

  (3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

  (4) การปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 

 2) สํานักงานเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดนครราชสีมา ท่ีไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการ

สาธารณะตามกฎหมาย แบงไดเปน 3 ประเภท คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับจํานวนประชากรในทองถ่ิน ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได ในทองถ่ิน และแบง

ออกเปน 3 ขนาด คือ สํานักงานเทศบาลขนาดเล็ก สํานักงานเทศบาลขนาดกลาง และสํานักงาน

เทศบาลขนาดใหญ โดยอาศัยหลักเกณฑการกําหนดขนาดของประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 

 3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ.2537 โดยมีฐานะเปนนิติบุคคล ท้ังนี้ 

อบต. แตละแหงจะมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในเขตตําบลท่ีไมอยูในเขตของเทศบาล หรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืน ยกเวน องคการบริหารสวนจังหวัด 

 4) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรูของบุคคลตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย

ปรากฏออกมาในลักษณะท่ีชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย พอใจหรือไมพอใจ  ซ่ึงจะเกิดข้ึน

ก็ตอเม่ือสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความตองการใหแกบุคคลนั้นได 

 5) ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจตอการไดรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) จาก
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งานท้ัง 4ดาน ไดแก ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการความพึงพอใจดานชองทาง

การใหบริการความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในครั้งนี้ คณะผูสํารวจไดศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือเปน

พ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

 

 2.1 ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.4 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 

2.1 ขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  

 

 สภาพขอมูลท่ัวไป  

 1. ท่ีตั้ง  

  องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยตั้งอยูท่ี  บานวัด  หมู 9  ถนน มิตรภาพ-หนองคาย  

ตําบลเทพาลัย  อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงอยูทางทิศตะวันออก  19  กิโลเมตร จากท่ีวาการ

อําเภอคงและอยูทางทิศเหนือจากตัวจังหวัดนครราชสีมา  63  กิโลเมตร 

  ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอโนนแดง และ อําเภอบัวใหญ  

  ทิศใต   ติดตอกับ ตําบลตาจั่น และ อําเภอพิมาย  

  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อําเภอโนนแดง และ อําเภอพิมาย  

  ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ตําบลขามสมบูรณ  อําเภอคง  

 2. เนื้อท่ี  

  องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมดโดยประมาณ 71.66 ตาราง

กิโลเมตร 

 

  

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 3. ภูมิประเทศ  

  ลักษณะภูมิประเทศเปนพ้ืนท่ีปกติ คือเปนท่ีราบ ซ่ึงแบงออกเปนท่ีราบลุม ประมาณ 80% 

และเปนท่ีราบสูงประมาณ 20% และยังมีปาไมท่ีเสื่อมโทรมในเขตท่ีสาธารณะโดยมี

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

 4 . เขตการปกครอง  

  องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนหมูบาน  1 7 

หมูบาน ประกอบดวย 

หมู 1  บานบุตําแย    หมู 2  บานคอนเมือง  

หมู 3  บานโคกแปะ    หมู 4  บานตะครอ  

หมู 5  บานกระถิน    หมู 6  บานหนองพรานปาน  

หมู 7  บานหนองบัวโคก   หมู 8  บานดอนวัว  

หมู 11  บานดอนทะบวง   หมู 12  บานสระปทุม  

หมู 13  บานโคกสงา    หมู 14  บานตะครอมิตรภาพ  

หมู 16  บานนอยพัฒนา   หมู 17  บานโนนคูณพัฒนา 

  -จํานวนหมูบานท่ีบางสวนอยูในเขตของ องคการบริหารสวนตําบลมี 1  หมูบาน  ไดแก 

  หมู 9 บานวัด 

  องคกรปกครองทองถิ่นอ่ืนในเขตตําบล  

  - จํานวนเทศบาล 1 แหง คือ เทศบาลตําบลเทพาลัย 

 5. ประชากร  

  ประชากรตามทะเบียนราษฎรมีท้ังสิ้น 6 ,554 คน เพศชาย 3 ,243 คน เพศหญิง 3 ,311 

คน  มีความหนาแนนเฉลี่ย  91.53 คน/ตารางกิโลเมตร   5.1 ตารางการแยกแยะประชากรตามขอมูล

เพศและชวงชั้นอายุ 
 

ตารางจํานวนประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

 
 

ตําบล/หมูบาน ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน 

หมู 1 273 273 546 125 

หมู2 379 379 758 180 

หมู 3 211 232 443 107 

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
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ตําบล/หมูบาน ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน 

หมู 4 330 319 649 148 

หมู 5 345 358 703 166 

หมู 6 153 162 315 72 

หมู 7 304 315 619 138 

หมู 8 128 131 259 49 

หมู 9 11 20 31 29 

หมู 11 304 327 631 158 

หมู 12 265 243 508 103 

หมู 13 81 88 169 42 

หมู 14 196 192 388 95 

หมู 16 106 100 206 34 

หมู 17 157 172 329 65 

  รวม 3,243 3,311 6,554 1,516 

หมายเหตุ :ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียนอําเภอคง ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 

 

ตารางแสดงจํานวนประชากรผูสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 

ตําบล/หมูบาน ชาย หญิง รวม 

หมู 1 199 224 423 

หมู2 280 307 587 

หมู 3 171 196 367 

หมู 4 258 252 510 

หมู 5 261 280 541 

หมู 6 122 131 253 

หมู 7 220 251 471 

หมู 8 99 101 200 

หมู 9 7 14 21 

หมู 10 240 259 499 

หมู 11 187 186 373 

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
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ตําบล/หมูบาน ชาย หญิง รวม 

หมู 12 57 71 128 

หมู 13 160 152 312 

หมู 14 79 82 161 

หมู 16 114 123 237 

หมู 17 2,454 2,629 5,083 

รวม 199 224 423 
 

หมายเหตุ : ขอมูลจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบลตําบลเทพาลัย ณ  วันท่ี 10 มีนาคม 2557 

 

 6. อาชีพ  

  6.1 อาชีพสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานาทําไรรับจาง และคาขาย เปนหลัก 

  6.2 กลุมอาชีพเสริม 

   กลุมอาชีพท่ีไดข้ึนทะเบียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  

  1.  กลุมเลี้ยงสุกรขุน  หมู 1   บานบุตําแย  

  2.  กลุมหมอนสม็อค  หมู 1   บานบุตําแย  

  3.  กลุมจักรสานใบลาน  หมู 1   บานบุตําแย  

  4.  กลุมตัดเย็บเสื้อผา  หมู 2   บานคอนเมือง  

  5.  กลุมเกษตรอินทรีย  หมู 2   บานคอนเมือง  

  6.  กลุมเย็บผา   หมู 3   บานโคกแปะ  

  7.  กลุมผูทํานา   หมู 3   บานโคกแปะ  

  8.  กลุมผูเลี้ยงไก   หมู 3   บานโคกแปะ  

  9.  กลุมเลี้ยงโค   หมู 4 บานตะครอ 

  10.  กลุมเลี้ยงปลาและไก หมู 4 บานตะครอ  

  11.  กลุมหมอนสม็อคและทอผา หมู 5 บานกระถิน  

  12.  กลุมกระถินรวงทอง (ขาวหอมมะลิ 105)      หมู 5   บานกระถิน  

  13.  กลุมเย็บผา   หมู 6 บานหนองพรานปาน  

  14.  กลุมทําดอกไมจันทน หมู 7 บานหนองบัวโคก  

  15.  กลุมเลี้ยงสุกร  หมู 7 บานหนองบัวโคก  

  16.  กลุมเลี้ยงปลาในกระชัง (ปลาทับทิม) หมู 7 บานหนองบัวโคก  

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

วิทยาลัยนครราชสีมา 



10 

 

  17.  กลุมเลี้ยงปลา  หมู 8 บานดอนวัว  

  18.  กลุมเย็บผา   หมู 10 บานถนนนางคลาน 

  19.  กลุมเกษตรอินทรีย  หมู  11 บานดอนทะบวง 

  20.  กลุมเย็บผา   หมู  11 บานดอนทะบวง 

  21.  กลุมเย็บผา   หมู 14 บานตะครอมิตรภาพ  

  22.  กลุมทอเสื่อกก  หมู 17 บานโนนคูณพัฒนา  

  23.  กลุมเลี้ยงปลาดุก  หมู 16 บานนอยพัฒนา  

 

  6.3 หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

  - รานคา   50 แหง  

  - ปมน้ํามันและกาซ 3 แหง  

  - โรงสี   13 แหง  

 7. การศึกษา  

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.        2        แหง  คือ  หมูท่ี 2,7 

  - โรงเรียนประถมศึกษา  5 แหง  คือ  หมูท่ี 2,5,6,7,14  

  - โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แหง  คือ  หมูท่ี 9  

  - โรงเรียนขยายโอกาส  2 แหง  คือ  หมูท่ี 2,6  

  - ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน 14 แหง  

 8. สถาบันและองคการทางศาสนา  

  - วัด / สํานักสงฆ  9 แหง  

  - โบสถ   3 แหง  

 9. การสาธารณสุข  

  - สถานีอนามัย      2 แหง  

  - ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)   14 แหง  

  - เจาหนาท่ีสาธารณสุข      6 คน  

  - ลูกจางชั่วคราวของสถานีอนามัย    5 คน  

  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  152 คน   

  - อาสาสมัครพัฒนาปศุสัตวประจําหมูบาน (อพปม.) 14 คน  

 10. มวลชนจัดตั้ง 

  - ลูกเสือชาวบาน  1 รุน  120 คน  

  - หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย   40 คน  

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
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  - อปพร.       81 คน  

  - อาสาสมัครปกปองสถาบัน 1 รุน  117 คน  

 สภาพโครงสรางพ้ืนฐาน  

 1) การคมนาคม  องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยมีถนนสายหลัก 3 สาย 

  - ถนนมิตรภาพ ทางหลวงหมายเลข 2 โดยผานองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย จากหมู

ท่ี 15 บานใหมสามัคคี    ไปทางทิศเหนือสุดเขตท่ีบานดอนวัว หมูท่ี 8 

  - ถนนสายท่ี 2 (ลาดยาง) คือ จากบานวัด หมูท่ี 9 ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดท่ีบานดอน

ทะบวง หมูท่ี 11 กอนถึงอําเภอโนนแดง (ถนนเจนจบทิศ) 

  - ถนนสายท่ี 3 (ลาดยาง) เปนถนนเชื่อม อบต.เทพาลัย กับ อําเภอคง ซ่ึงออกจากบานวัด 

หมูท่ี 9 ไปทางทิศตะวันตก 

   จํานวนถนนลูกรงั  4 สาย  ประมาณการความยาว 20  กม.  

  จํานวนถนนดิน  3 สาย ประมาณการความยาว 10  กม.  

  จํานวนถนนลาดยาง 1 สาย ประมาณการความยาว  1   กม.  

  จํานวนถนนคอนกรตี      19 สาย ประมาณการความยาว  6   กม.  

 2) การโทรคมนาคม  

  - ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข  - แหง  

  - เสาสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี  3 แหง  

 3) การไฟฟา  

  - ไฟฟาท่ีผลิตโดยการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาคคิดเปนรอยละ  95  ของ

พ้ืนท่ี 

  - จํานวนประชากรท่ีใชไฟฟา             1,346    ครัวเรือน  

  -จํานวนไฟฟาสาธารณะ  206     จุด          

  -จํานวนไฟฟาสาธารณะท่ีตองการเพ่ิม   65      จุด 

  -จํานวนระบบไฟฟาแบบโซลาเซลล           1     จุด  

 4)การประปา 

  -จํานวนหมูบานท่ีมีน้ําประปาใช            15         หมูบาน  

  -จํานวนครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใช         1,293         ครัวเรือน  

 5 )ลักษณะการใชท่ีดิน 

  พ้ืนท่ีพักอาศัย     3,478   ไร  

  พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม    -        ไร  

  พ้ืนท่ีตั้งหนวยงานของรัฐ   2,500   ไร  1    แหง 

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
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  สวนสาธารณะ / นันทนาการ  1  ไร  5    แหง 

  พ้ืนท่ีตั้งสถานศึกษา   300  ไร 5    แหง  

  พ้ืนท่ีวางพ้ืนท่ีสาธารณะ   3,904  ไร  

  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม                  28,202  ไร  

 6) แหลงน้ําธรรมชาติ 

  - ลําน้ํา - ลําหวย     3 สาย  

  - บึง,หนอง และอ่ืน ๆ  23 แหง  

 7 ) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

  - ฝาย     4 แหง  

  - บอน้ําตื้น   16 แหง  

  - บาดาล   20 แหง 

  - อางเก็บน้ํา    3 แหง  

 

ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น ไดแก โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

งบประมาณ และเคร่ืองมืออุปกรณ 

โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  ประกอบดวย 

 1 . ฝายบริหาร  ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล (มาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง)ซ่ึงเปนผูควบคุม และรับผิดชอบในการบริหาร

ราชการขององคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางขององคการ

บริหารสวนตําบล 

  โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง รอง

จากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบ ควบคุม ดูแลราชการประจําขององคการบริหาร

สวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกองคการ

บริหารสวนตําบลมอบหมาย 

 คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

  1) นายพิสุทธิ์    พรอมจะบก ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล  

  2) นายไหล พรมชาติ ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  

  3) นายแฉลม    ชีโพธิ์  ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  

  4) นางสุพร งามสุขศรี ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
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 2. ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบล    มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  

หมูบานละ  2  คน ตามกฎหมายท่ีกําหนด   ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติขององคการบริหารสวน

ตําบล  ประกอบดวย ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  1 คน และรองประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  1 คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   28  คน   รวมจํานวน 30 คน 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล หมูท่ี บาน ตําแหนง 

1 นายมงคล        นาคแท 1 บุตําแย รองประธานสภาฯ 

2 นายสุวิทย       อนันทวัน 1 บุตําแย ส.อบต. 

3 นางลําใย         สายหยุด 2 คอนเมือง ส.อบต. 

4 นายวิรัตน        คาข้ึน 2 คอนเมือง ส.อบต. 

5 นางโสภาภรณ   คนพิมาย 3 โคกแปะ ส.อบต. 

6 นายอวม         พิรักษา 3 โคกแปะ ส.อบต. 

7 นางละมอม       ชางพะเนาว 4 ตะครอ ส.อบต. 

8 นายศุภกิตติ์      ศรีนอก 4 ตะครอ ส.อบต. 

9 นายพนม          ยอดนอก 5 กระถิน ส.อบต. 

10 นายเสริม          แกวไพฑูรย 5 กระถิน ส.อบต. 

11 นายสมชาย        เอียการนา 6 หนองพรานปาน ส.อบต. 

12 นายอํานวย        รามหริ่ง 6 หนองพรานปาน ส.อบต. 

13 นายจันทรดี        พรมชาต ิ 7 หนองบัวโคก ส.อบต. 

14 นางอุดม            หอมจันทร 7 หนองบัวโคก ส.อบต. 

15  นางคํามูล          ชัยชนะ 8 ดอนวัว ส.อบต. 

16  นางตุง              พรมเสน 8 ดอนวัว ส.อบต. 

17 นางสายทอง       จันชุม 9 วัด ส.อบต. 

18 นางลาวี            ชํานาญจันทร 9 วัด ส.อบต. 

19 นางละออง        วาดพิมาย 11 ดอนทะบวง ส.อบต. 

20 นายมานะ         เขียนโพธ์ิ 11 ดอนทะบวง ส.อบต. 

21 วาท่ี ร.ต. ครรชิต  รัตนวัน 12 สระปทุม ประธานสภาฯ 

22 นายสมเกียรติ    จั่นขุนทด 12 สระปทุม ส.อบต. 

23 นางสมจิตร       ปองชาล ี 13 โคกสงา ส.อบต. 

24 นายจําลอง       สุวรรณรัตน 13 โคกสงา ส.อบต. 

25 นางจาํลอง       หมั่นคง 14 ตะครอมิตรภาพ ส.อบต. 

26 นายเรรัย         พิรักษา 14 ตะครอมิตรภาพ ส.อบต. 

27 นายนอย         คําลาย 16 นอยพัฒนา ส.อบต. 

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล หมูท่ี บาน ตําแหนง 

28 นายทราย        คําสยั 16 นอยพัฒนา ส.อบต. 

29 นายกิ             พิมพสระเกษ 17 โนนคูณพัฒนา ส.อบต. 

30 นายจุนท         จรงิโพธ์ิ 17 โนนคูณพัฒนา ส.อบต. 

 

 

โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการบริหารงานบุคคลของการแบงสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย          

แบงออกเปน  4   สวนราชการ   ประกอบดวย 

 

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยไดแบงสวนการบริหารออกเปน  4 สวน  ประกอบดวย 

  1) สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลมีภาระหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการ งาน

สารบรรณ        การจัดทําแผนพัฒนาตําบล การจัดทํารางขอบัญญัติตําบล งานงบประมาณ การ

ดําเนินการเก่ียวกับการอนุมัติ  อนุญาตตางๆ งานกฎหมายและคดี งานควบคุมภายใน งานบริหารงาน

บุคคล  

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอ่ืนๆ ตาม

แผนการสาธารณสุข และขอบังคับตําบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลผลและวิเคราะห 

ขอมูลทางสถิติท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุข งานเฝาระวังโรค การเผยแพรฝกอบรม การใหสุขศึกษา 

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

นายกองคการบริหารสวนตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบล 

พนักงานสวนตําบล/ 
พนักงานจาง 
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งานสาธารณสุขงานดานสิ่งแวดลอม      การใหบริการสาธารณสุข การควบคุม การฆาสัตว จําหนาย

เนื้อสัตว  

 งานสงเสริมการเกษตร   มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติทางการเกษตรและทางสัตวแพทย  

ศึกษา คนควาทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร เชน การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ การ

ขยายพันธุ การคัดพันธุตานโรคและศัตรูพืช  การวิเคราะหดิน การจัดการและรักษามาตรฐานพันธุพืช 

การศึกษาวิเคราะหวิจัยเพ่ือควบคุมพันธุพืช วัตถุมีพิษ และ สารเคมี การใหคําปรึกษาแนะนําดนการ

เลี้ยงและรักษาสัตว การเพาะเลี้ยงเชื้อ ตลอดจนการชวยดูแลเครื่องมือ เครื่องใชการปฏิบัติการใน

หองทดลอง การดําเนินการพัฒนา การแปรรูปผลิตภัณฑ การเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  กําหนด

นโยบายวางแผนการดําเนินงานวิชาการเกษตรตามแผน การวัดและประเมินผลการดําเนินงาน

การเกษตร  กําหนดระบบและวิธีการดานการนิเทศ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลทางการเกษตร 

จัดสวนและอบรมทางดานการเกษตร จัดประชุมเผยแพรทางการเกษตรและการปฏิบัติงานท่ีไมอยู

ในความรับผิดชอบของสวนราชการ ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน รวมท้ังการกํากับดูแลและเรงรัดการ

ปฏิบัติงานของสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบล    ใหเปนไปตามนโยบาย คําสั่ง แนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล  

 

2) กองคลัง 

  กองคลัง มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บ

รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง 

คาตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ    เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะการเงิน การ

จัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการ

เบิกจาย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล

และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

 

3) กองชาง 

สวนโยธามีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล

ทางดานวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ 

การกอสราง งานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนปฏิบัติการ งานกอสรางและซอม

บํารุง การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องกล  การรวบรวมประวัติ  

ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษาการเบิกจายวัสดุอุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง 

และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย  
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4) กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานทาง

การศึกษา งานเก่ียวกับการวิเคราะห วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผลการ

พัฒนาตําราเรียน สงเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน การจัดการและสงเสริมการกีฬา 

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 11  ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการ

นํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอม

ท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ

ชุมชน ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยให

ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายใน

ชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะ

นําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องคการ

บริหารสวนตําบลเทพาลัย จึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ “ เทพาลัยนาอยู เชิด

ชูดานการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ประเพณีล้ํา เกษตรกรรมกาวหนา ” 

 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 

 2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจหรือพอใจตรงกับภาษาอังกฤษวา  “Satisfaction” มีผูใหความหมาย        

ไวหลายความหมายดังนี้ 

 Davis (1967) กลาววา พฤติกรรมเก่ียวกับความพึงพอใจของมนุษย คือ ความพยายาม

ของมนุษยท่ีจะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย เม่ือ

มนุษยสามารถขจัดสิ่งตาง ๆ ดังกลาวไดแลว มนุษยก็จะไดรับ ความพึงพอใจในสิ่งท่ีตนตองการ 

ขณะท่ี Wolman (1973) ไดใหความหมายวาความพึงพอใจคือความรูสึกมีความสุขเม่ือไดรับผลสําเร็จ

ตามความมุงหมายท่ีตองการหรือแรงจูงใจ สวน Mullins.(1985:280) ใหความหมายไววา  ความ    

พึงพอใจ  เปนทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งตางๆ ในหลายๆ ดาน เปนสภาพภายในท่ีมีความสัมพันธกับ

ความรูสึกของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในความตองการหรือคาดหวัง 

 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เชน วิยะดาเสรีวิชยสวัสดิ์  (2545) ไดใหความหมายวา

ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีดีของบุคคลท่ีไดรับการตอบสนองเม่ือบรรลุวัตถุประสงคในสิ่งท่ีตองการ

ก็จะทําใหรูสึกดีชอบและสบายใจหากสอดคลองกับความคาดหวังหรือมากกวาท่ีคาดหวังไวก็จะมี

ความรูสึกพึงพอใจ  สวนปริญญา จเรรัชต และคณะ (2546) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึง ทาที
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ความรูสึก  หรือทัศนคติในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีตองานท่ีปฏิบัติ รวมปฏิบัติหรือไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติ  โดยผลตอบแทนท่ีไดรับรวมท้ังสภาพแวดลอมตางๆท่ีเก่ียวของเปนปจจัย ท่ีกอใหเกิดความพึง

พอใจตองานท่ีทํา และวาทินีไลงอ  (2549) ไดใหความหมายวาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกของ

บุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเม่ือไดรับการตอบสนองความตองการทําใหบุคคลมีความรูสึกในทางบวกหรือมี

ความรูสึกในทางท่ีดี 

 

 2.2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 

  อัจฉราสมสวย (2545: 5-6) กลาวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว ดังนี้ 

  1) ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอ

สิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลจําเปนตองปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวและการตอบสนองความตองการของ

บุคคลดวยการตอบโตกับบุคคลอ่ืนและสิ่งตางๆในชีวิตประจําวัน ทําใหแตละคนมีประสบการณการ

เรียนรูสิ่งท่ีจะไดรับตอบแทนแตกตางกัน 

  2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกตางระหวางสิ่งท่ีคาดหวังกับสิ่ง            

ท่ีไดรับจริงในสถานการณหนึ่ง 

  3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอมและสถานการณ            

ท่ีเกิดข้ึน ความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีผันแปรไดตามปจจัยท่ีไมเก่ียวของ          

กับความคาดหวังของบุคคลในแตละสถานการณนอกจากนี้ความพึงพอใจเปนความรูสึกท่ีแสดงออกมา

ในระดับมากนอยไดข้ึนอยูกับความแตกตางของการประเมินสิ่งท่ีไดรับจริงกับสิ่งท่ีคาดหวังไว 

 นอกจากนี้ ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะถูกกําหนดจากความรูสึกของแตละ

บุคคล  โดยจากการ พิจารณาความแตกตางระหวางผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริงและ            

ผลตอบแทนท่ีเขามีความรูสึกวาเขาควรจะไดรับ แลวถาหาก ผลตอบแทน ท่ีไดรับ จริงมากกวา

ผลตอบแทนท่ีเขาคาดวาจะไดรับ ยอมจะกอใหเกิด ความพึงพอใจข้ึน  ซ่ึง ความ พอใจจะ มาก             

หรือนอยหรือไมพึงพอใจนั้น ข้ึนอยูกับความยุติธรรมของผลตอบแทน 

 

 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ 

  การใหบริการ  เปนหนาท่ีหลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐ  โดยเฉพาะงานท่ี

จะตองมีการติดตอสัมพันธกับประชาชนโดยตรงโดยหนวยงานและเจาหนาท่ีผูใหบริการมีหนาท่ีในการ

สงตอการบริการ (Delivery service) ใหแกผูรับบริการ 

  John D. Millett (1951:397-400) กลาวไววา คุณคาประการแรกของการบริการงาน     

รัฐกิจท้ังหมดคือ การปฏิบัติงานดวยการใหบริการท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 5 

ประการคือการใหบริการอยางเทาเทียมกัน (Equivalent Services) การใหบริการอยางรวดเร็ว
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ทันเวลา (Timely Services)การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Services)การใหบริการ                 

อยางตอเนื่อง (Continuous Services)และการใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Services) 

 

 2.2.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

 Herbert (1960:180) กลาววา ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขามารับบริการสัมพันธ

กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ สวน Hinhaw and Atwood (1982:170-171) กลาววา 

ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนความคิดเห็นของผูรับบริการตอการดูแลท่ีไดรับจากผูใหบริการ ซ่ึง

จัดเปนเกณฑประเมินดานผลลัพธขณะท่ี Aday and Andersen (1971:4-11) กลาววา ความพึง

พอใจของผูรับบริการเปนความรูสึก หรือความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับ ทัศนคติ ของคนท่ีเกิดจาก

ประสบการณท่ีผูรับบริการเขาไปใชบริการในสถานบริการนั้น และประสบการณนั้นไดเปนไปตาม

ความคาดหวังของผูรับบริการมากนอยเพียงใด 

 

 2.2.5 เกณฑในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 

  สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กลาวถึงเกณฑในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว 

ดังนี้ 

 1) รูปธรรม ( Tangible)  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการท่ีผูรับบริการ

ไดรับ ทําใหเขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกลาวได 

 2) ความไววางใจ ( Reliability) หมายถึง ผูรับบริการเล็งเห็นถึงความสมํ่าเสมอ และ

ความถูกตองในการใหบริการ รวมท้ังประสิทธิภาพของพนักงานท่ีใหบริการ 

 3) การตอบสนองตอผูรับบริการ ( Responsiveness)  หมายถึง ผูใชบริการจะคํานึงถึง

เวลาและความสามารถในการแกไขปญหาของผูใหบริการวา ตรงจุดหรือดีกวาตามท่ีผูรับบริการ

ตองการหรือไม 

 4) ความม่ันใจได ( Assurance) หมายถึง ผูรับบริการจะมองถึงความรู ความชํานาญ

หรือความสามารถของบุคลากร ซ่ึงเปนผลท่ีจะสรางความม่ันใจ รวมท้ังความไววางใจในบริการนั้น 

 5) ความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ (  Empathy) หมายถึง ผูรับบริการจะพิจารณา

ถึงความสะดวกดานเวลา สถานท่ี ทําเลท่ีตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานท่ีจะเขาใจ             

ถึงความตองการของผูบริการรวมท้ังความสนใจในการตอบสนองความตองการดังกลาว 
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 2.2.6 การวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการบริการ 

  ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการจะเกิดข้ึนหรือไมนั้นจะตองพิจารณาถึงลักษณะของ

การใหบริการขององคกรประกอบกับระดับความรูสึกของผูมารับบริการในมิติตางๆของแตละบุคคล

ดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการใชบริการสามารถทําไดหลายวิธีดังนี้(ชานันทถาคู, 2545: 10) 

  1) การใชแบบสอบถามซ่ึงเปนวิธีการท่ีนิยมใชกันแพรหลายวิธีหนึ่งโดยการ               

ขอความรวมมือจากกลุมบุคคลท่ีตองการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมท่ีกําหนดคําตอบ          

ไวใหเลือกตอบหรือเปนคําตอบอิสระคําถามท่ีถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในดานตางๆ               

ท่ีหนวยงานหรือองคกรกําลังใหบริการอยูเชนลักษณะของการใหบริการสถานท่ีใหบริการ บุคลากรท่ี

ใหบริการเปนตน 

  2) การสัมภาษณเปนวิธีการท่ีตองอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณท่ี

จะจูงใจใหผูถูกสัมภาษณตอบคําถามใหตรงกับขอเท็จจริง 

  3) การสังเกตเปนวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมท้ังกอนมารับบริการขณะรับบริการและ

หลังจากการไดรับบริการแลวเชนการสังเกตกิริยาทาทางการพูดสีหนาและความถ่ีของการมาขอรับ

บริการเปนตน ผูวัดจะตองกระทําอยางจริงจังและมีแบบแผนท่ีแนนอน 

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 วรนุช  บวรนันทเดช (2546)ไดศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอบริการของ               

หนวยบริการปฐมภูมิ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวม            

อยูในระดับปานกลาง ในดานบริการหลัก การใหคําปรึกษา และบริการกอนกลับบาน ปจจัย            

สวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอบริการ ไดแก ระดับการศึกษา รายได และเขตท่ีอยู

อาศัยของประชาชนท่ีมารับบริการ และไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ หนวยงานควรกําหนด

มาตรฐานบริการใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เนน

บริการเชิงรุกเขาสูชุมชน ดานการสงตอ/เยี่ยมบาน  และดานกิจกรรมในชุมชน 

 

 วลัยภรณวชิรเข่ือนขันธ (2548)ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล

จังหวัดสมุทรปราการพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด

สมุทรปราการอยูในระดับปานกลางปจจัยจูงใจอยูในระดับมากดานปจจัยคํ้าจนุอยูในระดับปานกลาง

การทดสอบความสัมพันธ พบวา เพศอายุตําแหนงหนาท่ีระดับตําแหนงประสบการณในการทํางาน

และขนาดของโรงเรียนไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
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จังหวัดสมุทรปราการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสวนความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติการทดสอบสมมติฐานพบวาเพศอายุตําแหนงหนาท่ีระดับตําแหนงประสบการณใน

การทํางานและขนาดของโรงเรียนไมมีความสัมพันธกับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 ลันดา สิทธิจักร และจิราภรณ จันทรอารักษ ( 2550) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารยและ

นักศึกษาตอการใชหองสมุด วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี พบวา ความพึงพอใจของอาจารยโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุด สวนดานทรัพยากรสารสนเทศมีคาเฉลี่ย

คะแนนต่ําสุด และพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ

ดานบุคลากรมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ในขณะท่ีดานสภาพแวดลอม มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด 

 

 ภาวนา  เวชกิจ ( 2550) ไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน และความผูกพันของพนักงาน

ตอองคการ: ศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จํากัด ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจในงานอยูใน

ระดับปานกลาง สวนความผูกพันของพนักงานตอองคการอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาตามตัวแปร       

ในสวนของความพึงพอใจ พบวา ความตั้งใจท่ีจะกาวหนาในการทํางาน รูสึกพึงพอใจกับบริษัทใน

ฐานะท่ีเปนท่ีทํางาน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับสูง ขณะท่ีความผูกพันของพนักงานตอองคการ 

พบวา พนักงานพรอมท่ีจะทุมเทความพยายาม ความสามารถเพ่ือความสําเร็จของบริษัทดวยความเต็ม

ใจ พนักงานคิดวาองคการนี้เปรียบเสมือนบานหลังท่ี 2 และเม่ือมีผูกลาวถึงบริษัทในทางท่ีไมดีผิดไป

จากขอเท็จจริงพนักงานจะรูสึกไมพอใจและจะพยายามชี้แจงใหเขาเขาใจใหถูกตองเสมอ มีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบวา ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองคการ 

มีความสัมพันธเชิงบวกระดับคอนขางสูงกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานตอ

องคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 

 ธนิดา ริมดุสิทธ ( 2551) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย         

ท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ใน 5 ดาน คือ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน ดานความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน และดาน

คาตอบแทน ผลจากการวิจัย พบวาในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ

มากท่ีสุดดานกระบวนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงาน       

ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน และคาตอบแทน ตามลําดับ 
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ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

ภาระงานหลักของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สภาพท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม 

เมือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี พบวา เพศ 

ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกตางกัน อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนอายุ และรายได ในภาพรวมไมแตกตางกัน 
 

 พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553) ศึกษาวามพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการดานระบบ

สาธารณูปโภค ไฟฟา แสงสวาง ระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรตาง ๆ ในเทศบาลนคร

หาดใหญ ระหวาง พ.ศ. 2552–พ.ศ.2553พบวาประชาชนกลุมตัวอยางพึงพอใจตอการดําเนินการโดย

ภาพรวมและในแตละโครงการอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด และพบวาปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายไดตอเดือนโดยเฉลี่ย และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ไมมี

ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐานของ

เทศบาลนครหาดใหญ 
 

2.4 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 

 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิด ซ่ึงจะนํามา

ประยุกตใชกับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงในภาพท่ี 2.1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

(1) ความพึงพอใจดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ 

(2)  ความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ 

(3)  ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

(4)  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 

 

 การสํารวจในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการ        

ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รวมท้ังสํารวจสภาพปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผูรับบริการใน 4ดาน คือ ดานกระบวนการ ข้ันตอน

การใหบริการ ดานชองทางการใหบริการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวกซ่ึง

มีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

 

3.1 ขอมูลที่ใชในการศึกษา 

 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางของประชาชน             

ผูมารับบริการท่ีไดรับแบบสอบถาม ซ่ึงมีท่ีพักอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยเพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพา

ลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

 

3.2 ประชากรเปาหมาย 

 

 ประชากรเปาหมายสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ( Primary data) คือประชาชน        

ท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย จํานวน 6,554 คน  จาก 1 7 หมูบาน ไดแก            

หมูท่ี1 บานบุตําแยหมูท่ี2 บานคอนเมืองหมูท่ี3 บานโคกแปะหมูท่ี4 บานตะครอหมูท่ี5 บานกระถิน

หมูท่ี6 บานหนองพรานปานหมูท่ี7 บานหนองบัวโคกหมูท่ี 8 บานดอนวัวหมูท่ี  9 บานวัดหมูท่ี11 บาน

ดอนทะบวงหมูท่ี12 บานสระปทุมหมูท่ี13 บานโคกสงาหมูท่ี14 บานตะครอมิตรภาพหมูที 16 บาน

นอยพัฒนา และหมูท่ี17 บานโนนคูณพัฒนา 
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3.3 ขนาดของกลุมตัวอยางประชาชน 

 

 เนื่องจากประชากรท่ีศึกษามีจํานวนมาก ดังนั้นคณะผูสํารวจจึงใชวิธีการของ Taro Yamane 

(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2548 : 139)เพ่ือหาจํานวนขนาดกลุมตัวอยางจากประชาชนท้ังหมด              

โดยไดกําหนดความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมใหเกิดระหวางคาจริงและคาประมาณรอย

ละ 0.05 ตามสูตร 

 

 
2)(1 eN

Nn
+

=  

 โดยท่ี  n  = จํานวนขนาดตัวอยางประชาชนท่ีตองการ 

N  = จํานวนประชากรท้ังหมด 

e  = คาความคลาดเคลื่อน (0.05) 

 

 แทนคาสูตร   𝑛𝑛 = 6,554
1+6,554(0.05)2  = 376.99 หรือ 377 คน 

 

 อยางไรก็ตาม เพ่ือใหผลการศึกษาท่ีไดรับจากกลุมตัวอยางท่ีสุมมาสามารถใชอธิบายกลุม

ประชากรเปาหมายไดอยางถูกตอง และเพ่ือเปนการเพ่ิมความเท่ียงตรงของขอสรุปท่ีจะไดรับจาก

ตัวอยาง จึงใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยมีการสุมตัวอยางแบบอาศัยความนาจะเปน        

เพ่ือจะไดเปนการกระจายกลุมตัวอยางใหครอบคลุมท่ัวท้ังเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล            

และไมใหมีการกระจุกตัวอยูในเขตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งมากเกินไป 

 

3.4 วิธีการสุมตัวอยาง 

 การสุมตัวอยางในการศึกษานี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

โดยแบงประชากรออกเปนพ้ืนท่ีตางๆ รวม 17 หมูบาน  และจะทําการสุมหมูบานในเขตพ้ืนท่ี อบต.    

เพ่ือเปนตัวแทนของประชากรท่ีใชในการศึกษามารอยละ 70 ของหมูบานในเขตพ้ืนท่ี อบต.นั่นคือ

หมูบานในเขตพ้ืนท่ี อบต.ท้ังหมด1 7 หมูบาน จะสุมมา 12 หมูบาน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง              

แบบไมอาศัยความนาจะเปน ( Non-probability sampling)โดยวิธีการจับฉลากแบบไมใสคืนมา       

12 หมูบาน และในแตละหมูบานจะสุมตัวอยางประชาชนอยางเปนสัดสวน (Proportional Random 

Sampling) เพ่ือใหไดจํานวนกลุมตัวอยางจากแตละหมูบาน รวมเปน 400 คน ดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี  3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของประชาชน จําแนกตามเขตท่ีอยูอาศัยท่ีสุมได  

 

หมูบาน ประชากร (คน) สัดสวน กลุมตัวอยาง (คน) 

หมูท่ี 1 บานบุตําแย 546 9.38 38 

หมูท่ี 2 บานคอนเมือง 758 13.02 52 

หมูท่ี 3 บานโคกแปะ 443 7.61 30 

หมูท่ี 4 บานตะครอ 649 11.15 45 

หมูท่ี 5 บานกระถิน 703 12.08 48 

หมูท่ี 7 บานหนองบัวโคก 619 10.64 42 

หมูท่ี 8 บานดอนวัว 259 4.45 18 

หมูท่ี 11 บานดอนทะบวง 631 10.84 43 

หมูท่ี 12 บานสระปทุม 508 8.73 35 

หมูท่ี 13 บานโคกสงา 169 2.90 12 

หมูที 16 บานนอยพัฒนา 206 3.54 14 

หมูท่ี 17 บานโนนคูณพัฒนา 329 5.65 23 

รวม 5,820 100.00 400 

 

 หลังจากทําการกําหนดขนาดตัวอยางของแตละเขตพ้ืนท่ีไดแลว ในการเก็บรวบรวมขอมูล  จะ

สุมประชากรในแตละเขตพ้ืนท่ีโดยจะเก็บรวบรวมขอมูลใหครอบคลุมทุกเดือนตั้งแตเดือนตุลาคม 

2560ถึงเดือนกันยายน 2561ท่ีกลุมตัวอยางมาใชบริการใหไดครบตามจํานวนท่ีตองการ 

 

3.5 เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 3.5.1 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 (1) การสรางเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมครั้งนี้ คณะผูสํารวจ                  

ใชแบบสอบถามแบบปลายปดและปลายเปด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย              

ท่ีเก่ียวของ นํามา สรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมกับวัตถุประสงค โดยแบบสอบถาม

ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการของ องคการ

บริหารสวนตําบลเทพาลัย ใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ใหคาน้ําหนักโดยถือเกณฑการใหคะแนน 

ดังนี้ 
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   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจนอย  2 คะแนน 

 ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 1 คะแนน 

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับจุดเดนของการบริการท่ีทานประทับใจและจุดท่ีควร

ปรับปรุง 

 (2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใชวิธีหาความเท่ียงตรง (Validity) ดวยการ

นําแบบสอบถาม ฉบับรางไปหาความเท่ียงตรงดานเนื้อหาและโครงสราง โดยเสนอตอท่ีปรึกษา

โครงการและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)           

และความเหมาะสมถูกตองดานภาษา เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 

 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  (1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจาก                           

การออกแบบสอบถามโดยการใชวิธีการสัมภาษณตามแบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึน จํานวน             

ท้ังสิ้น 400คน 

 (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากเอกสาร 

ขอมูลทางสถิติท่ีรวบรวมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา และองคการบริหาร

สวนตําบลเทพาลัย 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 3.6.1 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลการสํารวจในครั้งนี้ใชเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล                

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงไดเลือกใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแก 

อัตราสวนรอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 

และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัดคาเฉลี่ยและการกระจายของขอมูล 

และนําเสนอในรูปตารางพรอมกับการพรรณนาประกอบ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมี

ตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

 

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

วิทยาลัยนครราชสีมา 



28 

 

 3.6.2 การประเมินผล 

 สําหรับขอมูลระดับความพึงพอใจ ไดทําการหาคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเปนราย

กลุม โดยมีเกณฑการพิจารณาเก่ียวกับระดับคาเฉลี่ย ดังนี้ 

 ระดับคาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  

 ระดับคาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 ระดับคาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 ระดับคาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

 ระดับคาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  ความพึงพอใจอยูในระดับควรปรบัปรุง 

 ในสวนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยนั้น คณะผูสํารวจไดกําหนดเกณฑในการคํานวณคาคะแนนรอยละ 

โดยคิดจากคาคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการใหบริการท่ีไดจากกลุมตัวอยางประชาชน ใน

แตละดาน และนําคาคะแนนเฉลี่ยท่ีไดมาเทียบหาคารอยละจากคะแนนเต็มของแตละดาน เพ่ือจัด

ระดับของความพึงพอใจได ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  3.2 แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 

คาคะแนน ระดับความพึงพอใจ(รอยละ) ระดับคะแนน 

คะแนนเฉลี่ยมากกวา 4.75  ข้ึนไป มากกวารอยละ 95  ข้ึนไป 10 

คะแนนเฉลี่ยไมเกิน 4.75 ไมเกินรอยละ 95 9 

คะแนนเฉลี่ยไมเกิน 4.50 ไมเกินรอยละ 90 8 

คะแนนเฉลี่ยไมเกิน 4.25 ไมเกินรอยละ 85   7 

คะแนนเฉลี่ยไมเกิน 4.00 ไมเกินรอยละ 80 6 

คะแนนเฉลี่ยไมเกิน 3.75 ไมเกินรอยละ 75 5 

คะแนนเฉลี่ยไมเกิน 3.50 ไมเกินรอยละ 70 4 

คะแนนเฉลี่ยไมเกิน 3.25 ไมเกินรอยละ 65 3 

คะแนนเฉลี่ยไมเกิน 3.00 ไมเกินรอยละ 60 2 

คะแนนเฉลี่ยไมเกิน 2.75 ไมเกินรอยละ 55 1 

คะแนนเฉลี่ยนอยกวา 2.50 นอยกวารอยละ 50 0 

 สําหรับขอมูลท่ีไดจากคําถามปลายเปดไดทําการรวบรวมขอมูลท้ังหมด และดําเนินการ

วิเคราะหขอมูล ดวยการจัดจําแนกประเภทขอความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคลายคลึงกันใหอยูใน

ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลและนําเสนอในรูปของความเรียง 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้คณะผูสํารวจไดดําเนินการ

วิเคราะหตามข้ันตอนตางๆ โดยรายงานผลการศึกษาไดแบงออกเปน 7ตอน ซ่ึงมีลําดับเนื้อหา ดังนี้ 

 4.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 4.2 งานท่ีกลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ  

 4.3 ชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางประชาชนมาติดตอขอรับบริการ  

 4.4 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยของประชาชน  

 4.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

เทพาลัย 

 4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลเทพาลัย 

 4.7 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูรับบริการ 

  

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
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4.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 4.1.1 เพศ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา   สวน

ใหญรอยละ 56.00เปนเพศหญิง ในขณะท่ีเพศชาย มีอยูรอยละ 44.00ดังแสดงรายละเอียด     ใน

ภาพท่ี 4.1 

 

 
ภาพท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  

 

 4.1.2 ระดับอายุ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา       

สวนใหญรอยละ 45.75มีอายุมากกวา 50 ปข้ึนไป รองลงมามีอายุ ระหวาง 41-50 ป คิดเปน           

รอยละ 39.00 และรอยละ 11.00มีอายุอยูระหวาง 31-40ป ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียด                     

ในภาพท่ี 4.2 

 
ภาพท่ี 4.2  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับอายุ  

 

ชาย, 176, 44.00%

หญิง, 224, 56.00

%

21-30 ป

, 17, 4.25%

31-40 ป

, 44, 11.00%

41-50 ป

, 156, 39.00%

มากกวา 50 ป 

ข้ึนไป

, 183, 45.75%
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 4.1.3 ระดับการศึกษา 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา   สวน

ใหญรอยละ 76.00มีการศึกษาอยูในระดับ ประถมศึกษารองลงมามีการศึกษาอยูในระดับ มัธยมศึกษา

ตอนตนคิดเปนรอยละ 16.00 และรอยละ 3.75มีการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา ตามลําดับดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.3 

 
ภาพท่ี 4.3  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 4.1.4 อาชีพ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา        

สวนใหญรอยละ 58.75ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปคิดเปนรอย

ละ 24.75 และรอยละ 12.75มีอาชีพคาขายตามลําดับดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.4 

 

ภาพท่ี 4.4  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

 

ประถมศึกษา, 304, 

76.00%

ม. ตน, 64, 16.00%

ม. ปลายหรือ

เทียบเทา

, 15, 3.75%

อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา, 9, 2.25%
ปริญญาตรี

, 8, 2.00%

พนักงาน

บริษัทเอกชน

, 12, 3.00%

เกษตรกรรม, 235, 

58.75%
คาขาย, 51, 12.75

%

รับจางทั่วไป

, 99, 24.75%

อื่น ๆ, 3, 0.75%
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 4.1.5 ระดับรายได 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา   สวน

ใหญรอยละ 58.50มีรายไดอยูระหวาง 4,001 – 6,000 บาท รองลงมามีรายไดอยูระหวาง 6,001 - 

8,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.00 และรอยละ 11.50มีรายไดอยูระหวาง 8,000 - 10,000 บาท 

ตามลําดับดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.5 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5  แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับรายได 
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4.2 งานที่กลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 

 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ

รอยละ 30.80 มาติดตอ งานดานรายไดหรือภาษี รองลงมาติดตอขอรับบริการ เก่ียวกับงานดานการมี

สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 20.50และรอยละ 17.00 มาติดตอ งานดาน

การศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)ตามลําดับดังแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.6 

 

 

 
ภาพท่ี 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภาระงาน             

ท่ีกลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 
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4.3 ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางประชาชนมาติดตอขอรับบริการ 

 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

ประชาชนมาติดตอขอรับบริการกับองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยในชวงเดือน มีนาคม  2561 

รองลงมาเคยติดตอขอรับบริการในเดือนกุมภาพันธ 2561และเดือนมกราคม  2561ตามลําดับดังแสดง

รายละเอียดในภาพท่ี 4.7 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7 แสดงจํานวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีมาติดตอขอรับ

บริการจากองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
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4.4 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยของ

ประชาชน 

 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

รับทราบขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยจาก เสียงตามสาย รองลงมารับทราบ

ขอมูลขาวสารจาก เพ่ือนบาน /การประชุมเอกสารสิ่งพิมพและติดประกาศตางๆ ตามลําดับ  ดังแสดง

รายละเอียดในภาพท่ี 4.8 

 

 

 

 
 

 
เอกสารสิ่งพิมพ เว็บไซต ติดประกาศตางๆ เสียงตามสาย เพ่ือนบาน/การ

ประชุม 

จํานวน 21 13 16 339 225 

หมายเหตุ :ผูตอบสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 

ภาพท่ี 4.8 แสดงจํานวนของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชองทางการรับขอมูล

ขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
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4.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร        

สวนตําบลเทพาลัย 

 

 4.5.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมจําแนกเปนรายดาน 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย จําแนกเปนราย

ดาน 

 

การใหบริการ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 4.81 0.24 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.77 0.33 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.80 0.23 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.79 0.34 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.79 0.17 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลเทพาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79เม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” โดยดานกระบวนการ 

ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.81รองลงมา คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.80และดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 ตามลําดับ 
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 4.5.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมจําแนกเปนรายขอในแตละดาน 

 

   4.5.2.1 ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย ใน ดาน

กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ จําแนกเปนรายขอ 

 

ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ระยะเวลาการใหบริการเหมาะสมกับงาน 4.86 0.38 มากท่ีสุด 

2. แบบฟอรม/คํารองตางๆ และตัวอยางการกรอกแบบฟอรมมี

ความชัดเจน เขาใจงาย 

4.81 0.39 มากท่ีสุด 

3. มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ 4.79 0.41 มากท่ีสุด 

4. ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนไมยุงยากซับซอน มีความ

สะดวกรวดเร็ว 

4.76 0.43 มากท่ีสุด 

5. ใหบริการดวยความโปรงใสยุติธรรม 4.74 0.44 มากท่ีสุด 

 รวม 4.81 0.24 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลเทพาลัยใน ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  โดยรวม อยูในระดับ “มาก ท่ีสุด”มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.81เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  “มาก

ท่ีสุด”โดยเรื่องระยะเวลาการใหบริการเหมาะสมกับงานมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.86 รองลงมา คือ 

เรื่องแบบฟอรม/คํารองตางๆ และตัวอยางการกรอกแบบฟอรมมีความชัดเจน เขาใจงายมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.81 และเรื่อง มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79

ตามลําดับ 
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   4.5.2.2 ดานชองทางการใหบริการ  

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย ในดานชองทาง

การใหบริการจําแนกเปนรายขอ 

 

ดานชองทางการใหบริการ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. มีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใหบริการงานตางๆ อยางท่ัวถึง 4.86 0.39 มากท่ีสุด 

2. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.81 0.42 มากท่ีสุด 

3. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลายเชน ผานทางอินเตอรเน็ต ทาง

โทรศัพท ฯลฯ 

4.80 0.42 มากท่ีสุด 

4. มีปายแสดงชองทางการใหบริการอยางชัดเจน 4.78 0.44 มากท่ีสุด 

5. มีการใหบริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ 4.73 0.47 มากท่ีสุด 

 รวม 4.77 0.33 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลเทพาลัยในดานชองทางการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.77 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด”

โดยเรื่องมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใหบริการงานตางๆ อยางท่ัวถึง มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ4.86 

รองลงมา คือ เรื่องมีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลังมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 และเรื่อง มี

ชองทางการใหบริการท่ีหลากหลายเชน ผานทางอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท ฯลฯมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.80ตามลําดับ 
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   4.5.2.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย ในดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการ จําแนกเปนรายขอ 

 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ใหบริการดวยความเปนกันเองสุภาพ และเปนมิตรกับประชาชน 4.89 0.37 มากท่ีสุด 

2. ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็วถูกตอง 4.87 0.39 มากท่ีสุด 

3. ใหบริการดวยความเสมอภาคและเปนธรรม 4.81 0.40 มากท่ีสุด 

4. ดูแลเอาใจใสและกระตือรือรนในการใหบริการ 4.78 0.42 มากท่ีสุด 

5. แตงกายเรียบรอยและเหมาะสม 4.75 0.43 มากท่ีสุด 

6. มีความรูความสามารถในการใหบริการ และใหคําแนะนํา ตอบขอ

ซักถามไดอยางชัดเจน 

4.74 0.44 มากท่ีสุด 

 รวม 4.80 0.23 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจ

ตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยในดาน

เจาหนาท่ีผูใหบริการโดยรวมอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.80 เม่ือพิจารณาเปน รายขอพบวา ทุกขอประชาชนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับ“มากท่ีสุด” โดยเรื่องใหบริการดวยความ

เปนกันเองสุภาพ และเปนมิตรกับประชาชนมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ

4.89 รองลงมา คือ เรื่องใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็วถูกตอง

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87 และเรื่องใหบริการดวยความเสมอภาคและ

เปนธรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ4.81ตามลําดับ 
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   4.5.2.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย ในดานสิ่งอํานวย

ความสะดวก จําแนกเปนรายขอ 

 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. สถานท่ีใหบริการมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย 4.86 0.44 มากท่ีสุด 

2. ปายประชาสัมพันธและปายบอกจุดบริการชัดเจน เห็นไดงาย 4.82 0.41 มากท่ีสุด 

3. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณมีการจัดวางเปนระเบียบและสะดวกตอ

การใชงาน 

4.81 0.39 มากท่ีสุด 

4. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเชน ท่ีน่ังพัก นํ้าดื่ม หนังสือพิมพ 

และหองนํ้า มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.76 0.56 มากท่ีสุด 

5. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.74 0.50 มากท่ีสุด 

6. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ 4.70 0.53 มากท่ีสุด 

 รวม 4.79 0.34 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลเทพาลัยใน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.79เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” โดยเรื่อง

สถานท่ีใหบริการมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.86 รองลงมา คือ 

เรื่องปายประชาสัมพันธและปายบอกจุดบริการชัดเจน เห็นไดงายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 และเรื่อง

เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณมีการจัดวางเปนระเบียบและสะดวกตอการใชงานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81

ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

วิทยาลัยนครราชสีมา 



41 

 

 4.5.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร            

สวนตําบลเทพาลัย จําแนกตามภาระงาน 

 

   4.5.3.1 งานดานรายไดหรือภาษี 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตองานดานรายไดหรือภาษี จําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

การใหบริการ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 4.81 0.23 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.80 0.26 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.79 0.24 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.78 0.30 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.80 0.16 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการ งานดานรายไดหรือภาษี มีความพึง

พอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  โดยรวมอยูในระดับ “มาก ท่ีสุด”มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.80เม่ือพิจารณาเปน รายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ

“มากท่ีสุด” โดยดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.81 รองลงมา คือ 

ดานชองทางการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 

ตามลําดับ 
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   4.5.3.2 งานดานโยธา 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตองานดานโยธาจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

การใหบริการ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 4.81 0.23 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.78 0.24 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.80 0.26 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.77 0.32 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.79 0.16 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการ งานดานโยธามีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.79เม่ือพิจารณาเปน รายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด”โดย

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.81 รองลงมา คือ ดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และดานชองทางการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 ตามลําดับ 
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   4.5.3.3 งานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพาลัย) 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตองานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพาลัย)จําแนกเปนราย

ดานและภาพรวม 

 

การใหบริการ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 4.80 0.21 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.79 0.27 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.81 0.22 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.78 0.35 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.79 0.16 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลเทพาลัย)มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  โดยรวมอยูใน

ระดับ“มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึง

พอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด”โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.81 รองลงมา 

คือ ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และดานชองทางการใหบริการมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.79 ตามลําดับ 
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   4.5.3.4 งานดานการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผูรับบริการท่ีมีตองานดานการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจําแนกเปนราย

ดานและภาพรวม 

 

การใหบริการ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการแปลผล 

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 4.79 0.25 มากท่ีสุด 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.78 0.28 มากท่ีสุด 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.80 0.24 มากท่ีสุด 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.76 0.44 มากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.78 0.19 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการ งานดานการมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  โดยรวมอยู

ในระดับ “มากท่ีสุด”มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความ

พึงพอใจอยูในระดับ“มากท่ีสุด”โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.80 รองลงมา 

คือ ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 และดานชองทางการใหบริการมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.78 ตามลําดับ 
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4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลเทพาลัย 

 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลเทพาลัยในครั้งนี้ จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจการใหบริการโดยภาพรวม และความ

พึงพอใจในการใหบริการใน 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือภาษีงานดานโยธางานดานการศึกษา 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพาลัย) และงานดานการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงผล

การประเมินสามารถนําเสนอได ดังนี้ 

 

 4.6.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวม จําแนกเปนรายดาน 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉลี่ย ระดับ ความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 

 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 4.81 96.20 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.77 95.40 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.80 96.00 10 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.79 95.80 10 

 รวม 4.79 95.80 10 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลเทพาลัยในภาพรวม อยูในระดับรอยละ 95.80โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10           

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอดานกระบวนการ ข้ันตอน

การใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.20ไดคะแนนอยูในระดับ 10พอใจดานชองทางการใหบริการอยู

ในระดับรอยละ 95.40ไดคะแนนอยูในระดับ 10พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยูในระดับรอยละ 

96.00ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับรอยละ 95.80ได

คะแนนอยูในระดับ 10 
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เม่ือพิจารณาผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย จะเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย มีการพัฒนาการ

ใหบริการเพ่ิมข้ึน โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหวางป พ.ศ. 2560ถึงป พ.ศ. 2561เพ่ิมจาก

รอยละ 95.60 เปนรอยละ 95.80 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน จะเห็นวาดานกระบวนการ ข้ันตอนการ

ใหบริการระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากรอยละ 95.40 เปนรอยละ 96.20 ดานชองทางการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากรอยละ 95.20เปนรอยละ 95.40ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึง

พอใจเพ่ิมจากรอยละ 95.80 เปนรอยละ 96.00 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ

เพ่ิมจากรอยละ 95.60เปนรอยละ 95.80ดังภาพท่ี 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9 แสดงการเปรียบเทียบรอยละของความพึงพอใจ ระหวางปงบประมาณ 2560 และ 2561 
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 4.6.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ จําแนกตามงาน 

 

   4.6.2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานดานรายไดหรือภาษี 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉลี่ย ระดับ ความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

งานดานรายไดหรือภาษีจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 4.81 96.20 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.80 96.00 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.79 95.80 10 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.78 95.60 10 

 รวม 4.80 96.00 10 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

งานดานรายไดหรือภาษีขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย โดยรวมอยูในระดับรอยละ 96.00 โดย

ไดคะแนนอยูในระดับ 10 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอ

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดบัรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจ

ดานชองทางการใหบริการอยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10พอใจดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการอยูในระดับรอยละ 95.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

อยูในระดบัรอยละ 95.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 
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   4.6.2.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานดานโยธา 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉลี่ย ระดับ ความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

งานดานโยธาจําแนกเปนรายดานและภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 4.81 96.20 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.78 95.60 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.80 96.00 10 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.77 95.40 10 

 รวม 4.79 95.80 10 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

งานดานโยธาขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย โดยรวมอยูในระดับรอยละ 95.80โดยไดคะแนน

อยูในระดับ 10 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอดาน

กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.20ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดาน

ชองทางการใหบริการอยูในระดับรอยละ 95.60ไดคะแนนอยูในระดับ 10พอใจดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการอยูในระดับรอยละ 96.00ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

อยูในระดบัรอยละ 95.40ไดคะแนนอยูในระดับ 10 
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   4.6.2.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลเทพาลัย) 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉลี่ย ระดับ ความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

งานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพาลัย) จําแนกเปนรายดานและ

ภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 4.80 96.00 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.79 95.80 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.81 96.20 10 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.78 95.60 10 

 รวม 4.79 95.80 10 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

งานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพาลัย)ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย โดยรวม

อยูในระดบัรอยละ 95.80 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยาง

ประชาชนมีความพึงพอใจตอดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.00ได

คะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานชองทางการใหบริการอยูในระดับรอยละ 95.80ไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยูในระดับรอยละ 96.20ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และ

พอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับรอยละ 95.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 
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   4.6.2.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานดานการมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉลี่ย ระดับ ความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการ             

งานดานการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จําแนกเปนรายดานและ

ภาพรวม 
 

คุณภาพการใหบริการ คาเฉลี่ย (𝒙𝒙�) ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 4.79 95.80 10 

2. ดานชองทางการใหบริการ 4.78 95.60 10 

3. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 4.80 96.00 10 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.76 95.20 10 

 รวม 4.78 95.60 10 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

งานดานการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย โดยรวม

อยูในระดบัรอยละ 95.60โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยาง

ประชาชนมีความพึงพอใจตอดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 95.80ได

คะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานชองทางการใหบริการอยูในระดับรอยละ 95.60ไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยูในระดับรอยละ 96.00ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และ

พอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับรอยละ 95.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 
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   4.6.2.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอภาระงาน ในภาพรวมท้ัง 4งาน 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงระดับ ความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการใหบริการท่ีมีตอภาระงาน  

ในภาพรวมท้ัง 4งาน 
 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานดานรายไดหรือภาษี 96.00 10 

2. งานดานโยธา 95.80 10 

3. งานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพาลัย) 95.80 10 

4. งานดานการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 95.60 10 

 ภาพรวมท้ัง 4 งาน 95.80 10 

 

 จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ              

ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย โดยภาพรวมท้ัง 4 งานอยูในระดบัรอยละ 95.80โดยไดคะแนน

อยูในระดับ 10เม่ือพิจารณาเปนรายภาระงานพบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตองาน

ดานรายไดหรือภาษี อยูในระดับรอยละ 96.00ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงานดานโยธา อยูใน

ระดับรอยละ 95.80ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล

เทพาลัย)อยูในระดบัรอยละ 95.80ไดคะแนนอยูในระดับ 10และพอใจงานดานการมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน อยูในระดับรอยละ 95.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 
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4.7 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูรับบริการ 

 

ในปงบประมาณ 2561 นี้ ประชาชนผูใชบริการมีความคิดเห็นตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลเทพาลัยวา มีการปรับปรุงการใหบริการท่ีดีข้ึนกวาปท่ีผานมา ดังนี้ 

1. ดานข้ันตอนกระบวนการทํางาน 

- ข้ันตอนการใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว ไมยุงยาก 

- มีการรับเรื่องรองเรียนและแกไขไดเร็วข้ึนระยะเวลารอคอยเพ่ือรอรับบริการไมนาน  

2. ดานชองทางการใหบริการ 

- มีการประชาสัมพันธงานตางๆ รวมท้ังขอมูลขาวสารตาง ของ อบต.ไดท่ัวถึงมากข้ึน เสียง

ตามสายมีการปรับปรุงชัดเจนดี  

- มีการใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ี ซ่ึงกอนจะออกเก็บภาษีทาง อบต.จะมีการ

ประชาสัมพันธลวงหนาทําใหประชาชนทราบและสามารถเตรียมการจายภาษี  

3. ดานเจาหนาท่ี 

- เจาหนาท่ีมีความเอาใจใสในการใหบริการมากข้ึน  

- มีความกระตือรือรนในการใหบริการ และใหคําแนะนําดี  มีความเปนกันเอง   

- เจาหนาท่ีใหความชวยเหลือและดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีดีข้ึน 

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

- ภายในสํานักงานมีความสะอาดมีท่ีนั่งรอรับบริการท่ีพอเพียง 

- สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ  

5. ความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืน  ๆ

  ประชาชนมีความคิดเห็นตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยในปนี้วา  

ในภาพรวมมีความพึงพอใจและเห็นวามีการทํางานท่ีดีข้ึน อบต.เปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีสวน

รวมในการทําแผนพัฒนา และมีการประชาคมทุกเดือน เพ่ือชี้แจงการทํางานของ อบต. และสอบถาม

ความคิดเห็นความตองการของประชาชนในเรื่องตางๆ ซ่ึงประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจ และ

ตองการให อบต.สรางความเขาใจกับประชาชนท่ีไมมารวมทําประชาคมหรือมาประชุมใหเขาใจถึง

ความสําคัญของการใชสิทธิ์ออกเสียงเสนอความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินโดยประชาชน  บาง

หมูบานมีการพัฒนาเรื่องการจัดการขยะ โดยการเขารวมโครงการจังหวัดสะอาด ซ่ึงมีการคัดแยกขยะ 

รูจักการใชประโยชนจากขยะ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีดี ประชาชนตองการให อบต.มีการสงเสริมกิจกรรมนี้ให

ครบทุกหมูบาน เนื่องจากบางหมูบานไมมีถังขยะ ประชาชนในพ้ืนท่ีตองจัดหาเอง และตองการให อบต.

มีการจัดเก็บขยะ เนื่องจากปจจุบันบางหมูบานทําการกําจัดเองโดยวิธีการเผาทําใหเกิดควันและกลิ่น 

ซ่ึงทําใหเกิดมลพิษและสรางความรําคาญใหกับเพ่ือนบานได การใหบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดี ให
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ความใสใจดูแลนักเรียนดี หองน้ําสะอาด มีอุปกรณในการเรียนพรอม แตสถานท่ีคับแคบ และตองการ

ใหทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีบริการรถรับสงนักเรียน   และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ตองการใหมีการ

สํารวจและการพัฒนาถนนในเสนทางท่ีชํารุด ทําการปรับปรุงทอระบายน้ํา เพ่ิมไฟฟาสองสวางริมทาง

ใหมากข้ึน  
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

 

 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลเทพาลัย สามารถสรุปผลการศึกษา ซ่ึงมีลําดับเนื้อหา ดังนี้ 

 

 5.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 

 5.2 งานท่ีกลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ  

 5.3 ชวงเวลาท่ีกลุมตัวอยางประชาชนมาติดตอขอรับบริการ  

 5.4 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยของประชาชน  

 5.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล

เทพาลัย 

 5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลเทพาลัย 

 5.7 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูรับบริการ 

 

5.1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 

 

 5.1.1 เพศ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา   สวน

ใหญรอยละ 56.00 เปนเพศหญิง ในขณะท่ีเพศชาย มีอยูรอยละ 44.00 
 

 5.1.2 ระดับอายุ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา       

สวนใหญรอยละ 45.75 มีอายุมากกวา 50 ปข้ึนไป รองลงมามีอายุ ระหวาง 41-50 ป คิดเปน           

รอยละ 39.00 และรอยละ 11.00มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป ตามลําดับ 

  

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

วิทยาลัยนครราชสีมา 



55 

 

 5.1.3 ระดับการศึกษา 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา   สวน

ใหญรอยละ 76.00 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษารองลงมามีการศึกษาอยูในระดับ มัธยมศึกษา

ตอนตน คิดเปนรอยละ 16.00 และรอยละ 3.75มีการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเทา ตามลําดับ 

 

 5.1.4 อาชีพ 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา        

สวนใหญรอยละ 58.75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปคิดเปนรอย

ละ 24.75 และรอยละ 12.75 มีอาชีพคาขายตามลําดับ 

 

 5.1.5 ระดับรายได 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา   สวน

ใหญรอยละ 58.50 มีรายไดอยูระหวาง 4,001 – 6,000 บาท รองลงมามีรายไดอยูระหวาง 6,001 - 

8,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.00 และรอยละ 11.50มีรายไดอยูระหวาง 8,000 - 10,000 บาท 

ตามลําดับ 

 

5.2 งานที่กลุมตัวอยางประชาชนสวนใหญมาติดตอขอรับบริการ 

 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญ

รอยละ 30.80 มาติดตองานดานรายไดหรือภาษี  รองลงมาติดตอขอรับบริการ เก่ียวกับงานดานการมี

สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  คิดเปนรอยละ 20.50 และรอยละ 17.00 มาติดตองานดาน

การศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตามลําดับ 

 

5.3 ชวงเวลาที่กลุมตัวอยางประชาชนมาติดตอขอรับบริการ 

 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน 400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

ประชาชนมาติดตอขอรับบริการกับองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยในชวงเดือน มีนาคม  2561 

รองลงมาเคยติดตอขอรับบริการในเดือนกุมภาพันธ 2561และเดือนมกราคม 2561ตามลําดับ 
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5.4 ชองทางการรับขอมูลขาวสารจากองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยของ

ประชาชน 

 

 ผลการสํารวจกลุมตัวอยางประชาชน จํานวน  400 คน ท่ีตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญ

รับทราบขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยจาก เสียงตามสาย รองลงมารับทราบ

ขอมูลขาวสารจากเพ่ือนบาน/การประชุม เอกสารสิ่งพิมพและติดประกาศตางๆตามลําดับ 

 

5.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร        

สวนตําบลเทพาลัย 
 

 5.5.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมจําแนกเปนรายดาน 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79เม่ือ

พิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” โดยดาน

กระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.81รองลงมา คือ ดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80และดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 ตามลําดับ 

 
 

 5.5.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวมจําแนกเปนรายขอในแตละดาน 

 

   5.5.2.1 ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

    การสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยใน ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  โดยรวม อยูในระดับ 

“มากท่ีสุด”มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยู

ในระดับ “มากท่ีสุด”โดยเรื่องระยะเวลาการใหบริการเหมาะสมกับงานมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.86 

รองลงมา คือ เรื่องแบบฟอรม/คํารองตางๆ และตัวอยางการกรอกแบบฟอรมมีความชัดเจน เขาใจ

งายมีคาเฉลี่ยเทากับ4.81 และเรื่องมีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.79ตามลําดับ 
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   5.5.2.2 ดานชองทางการใหบริการ 

    จากผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยในดานชองทางการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับ  

“มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยู

ในระดับ  “มากท่ีสุด ”โดยเรื่องมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใหบริการงานตางๆ อยางท่ัวถึง มี

คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.86 รองลงมา คือ เรื่อง มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลังมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.81 และเรื่อง มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลายเชน ผานทางอินเตอรเน็ต ทาง

โทรศัพท ฯลฯมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80ตามลําดับ 

 

   5.5.2.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการโดยรวมอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 เม่ือพิจารณาเปน รายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  

“มากท่ีสุด” โดยเรื่องใหบริการดวยความเปนกันเองสุภาพ และเปนมิตรกับประชาชนมีคาเฉลี่ยสูงสุด

เทากับ4.89 รองลงมา คือ เรื่องใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็วถูกตองมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.87 และ

เรื่องใหบริการดวยความเสมอภาคและเปนธรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ4.81ตามลําดับ 

 

   5.5.2.4 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยในดานสิ่งอํานวยความสะดวก  โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด”

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79เม่ือพิจารณาเปน รายขอพบวา ทุกขอประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  

“มากท่ีสุด” โดยเรื่องสถานท่ีใหบริการมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 

4.86 รองลงมา คือ เรื่องปายประชาสัมพันธและปายบอกจุดบริการชัดเจน เห็นไดงายมีคาเฉลี่ย

เทากับ4.82 และเรื่อง เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณมีการจัดวางเปนระเบียบและสะดวกตอการใชงานมี

คาเฉลี่ยเทากับ4.81ตามลําดับ 
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 5.5.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร            

สวนตําบลเทพาลัย จําแนกตามภาระงาน 

 

   5.5.3.1 งานดานรายไดหรือภาษี 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานดานรายไดหรือ

ภาษีมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย โดยรวมอยูในระดับ “มาก

ท่ีสุด”มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับ “มากท่ีสุด” โดยดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.81 รองลงมา 

คือ ดานชองทางการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.79 ตามลําดับ 

 

   5.5.3.2 งานดานโยธา 

    จากผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานดานโยธามี

ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย โดยรวมอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ 

“มากท่ีสุด” โดยดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.81 รองลงมา คือ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และดานชองทางการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 

ตามลําดับ 

 

   5.5.3.3 งานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพาลัย) 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานดานการศึกษา 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพาลัย)มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพา

ลัย โดยรวมอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดาน

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ “มากท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด

เทากับ 4.81 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 และดาน

ชองทางการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 ตามลําดับ 

 

   5.5.3.4 งานดานการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนผูมารับบริการงานดานการมีสวน

รวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพา

ลัย โดยรวมอยูในระดับ “มากท่ีสุด” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดาน
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ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  “มากท่ีสุด” โดยดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด

เทากับ 4.80 รองลงมา คือ ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 และดาน

ชองทางการใหบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 ตามลําดับ 

 

5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลเทพาลัย 

 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลเทพาลัยในครั้งนี้ จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจการใหบริการโดยภาพรวม และความ

พึงพอใจในการใหบริการใน 4 งาน ไดแก งานดานรายไดหรือภาษีงานดานโยธางานดานการศึกษา 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพาลัย) และงานดานการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงผล

การประเมินสามารถนําเสนอได ดังนี้ 

 

 5.6.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยภาพรวม จําแนกเปนรายดาน 

   ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยในภาพรวม อยูในระดับรอยละ 95.80 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 

10 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอดานกระบวนการ 

ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานชองทางการ

ใหบริการอยูในระดับรอยละ 95.40 ไดคะแนนอยูในระดับ 10พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยูใน

ระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับรอย

ละ 95.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

   เม่ือพิจารณาผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย จะเห็นวา องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย มีการพัฒนาการ

ใหบริการเพ่ิมข้ึน โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหวางป พ.ศ. 2560 ถึงป พ.ศ. 2561 เพ่ิมจาก

รอยละ 95.60 เปนรอยละ 95.80 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน จะเห็นวาดานกระบวนการ ข้ันตอนการ

ใหบริการระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากรอยละ 95.40 เปนรอยละ 96.20 ดานชองทางการใหบริการ 

ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากรอยละ 95.20เปนรอยละ 95.40ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ระดับความพึง

พอใจเพ่ิมจากรอยละ 95.80 เปนรอยละ 96.00 และดานสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจ

เพ่ิมจากรอยละ 95.60เปนรอยละ 95.80 
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 5.6.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการ จําแนกตามงาน 

 

   5.6.2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานดานรายไดหรือภาษี 

    จากผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ

การใหบริการงานดานรายไดหรือภาษี ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย โดยรวมอยูในระดับรอย

ละ 96.00 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมี

ความพึงพอใจตอดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10 พอใจดานชองทางการใหบริการอยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10พอใจ

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยูในระดับรอยละ 95.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานสิ่ง

อํานวยความสะดวก อยูในระดับรอยละ 95.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

   5.6.2.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานดานโยธา 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการงานดานโยธาขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย โดยรวมอยูในระดับรอยละ 95.80โดยได

คะแนนอยูในระดับ 10 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอ

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดบัรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจ

ดานชองทางการใหบริการอยูในระดับรอยละ 95.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10พอใจดานเจาหนาท่ีผู

ใหบริการอยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

อยูในระดับรอยละ 95.40ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

   5.6.2.3 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลเทพาลัย) 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการงานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพาลัย)ขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

โดยรวมอยูในระดับรอยละ 95.80 โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุม

ตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 

96.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานชองทางการใหบริการอยูในระดับรอยละ 95.80 ได

คะแนนอยูในระดับ 10พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยูในระดับรอยละ 96.20 ไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10 และพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับรอยละ 95.60ไดคะแนนอยูในระดับ 10 
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   5.6.2.4 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตองานดานการมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการงานดานการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

โดยรวมอยูในระดับรอยละ 95.60โดยไดคะแนนอยูในระดับ 10 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา กลุม

ตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับรอยละ 

95.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจดานชองทางการใหบริการอยูในระดับรอยละ 95.60 ได

คะแนนอยูในระดับ 10พอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการอยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนนอยูใน

ระดับ 10 และพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับรอยละ 95.20 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 

 

   5.6.2.5 ความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอภาระงาน ในภาพรวมท้ัง 4 งาน 

    ผลการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย โดยภาพรวมท้ัง 4 งานอยูในระดบัรอยละ 95.80 โดย

ไดคะแนนอยูในระดับ 10เม่ือพิจารณาเปนรายภาระงานพบวากลุมตัวอยางประชาชนมีความพึงพอใจ

ตองานดานรายไดหรือภาษี อยูในระดับรอยละ 96.00 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงานดานโยธา 

อยูในระดับรอยละ 95.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 พอใจงานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลเทพาลัย)อยูในระดบัรอยละ 95.80 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 และพอใจงานดานการมีสวนรวม

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน อยูในระดับรอยละ 95.60 ไดคะแนนอยูในระดับ 10 
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คณะทํางาน 

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพ

การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําป พ.ศ. 2561 

กันยายน  2561 

5.7 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผูรับบริการ 

ประชาชนผูใชบริการมีความคิดเห็นตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

เทพาลัยวา มีการปรับปรุงการใหบริการท่ีดีข้ึนกวาปท่ีผานมา ดังนี้  ดานข้ันตอนกระบวนการทํางาน 

ข้ันตอนการใหบริการมีความสะดวกรวดเร็ว ไมยุงยาก   มีการรับเรื่องรองเรียนและแกไขไดเร็วข้ึน

ระยะเวลารอคอยเพ่ือรอรับบริการไมนาน มีการประชาสัมพันธงานตางๆ รวมท้ังขอมูลขาวสารตาง ของ 

อบต.ไดท่ัวถึงมากข้ึน เสียงตามสายมีการปรับปรุงชัดเจนดี มีการใหบริการรับชําระภาษีนอกสถานท่ี ซ่ึง

กอนจะออกเก็บภาษีทาง อบต.จะมีการประชาสัมพันธลวงหนาทําใหประชาชนทราบและสามารถ

เตรียมการจายภาษี  เจาหนาท่ีมีความเอาใจใสในการใหบริการมากข้ึน มีความกระตือรือรนในการ

ใหบริการ และใหคําแนะนําดี  มีความเปนกันเอง  เจาหนาท่ีใหความชวยเหลือและดูแลประชาชนใน

พ้ืนท่ีดีข้ึน  ภายในสํานักงานมีความสะอาดมีท่ีนั่งรอรับบริการท่ีพอเพียง สถานท่ีจอดรถมีความสะดวก

และเพียงพอ  และมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  คือ ประชาชนมีความคิดเห็นตอการทํางานขององคการ

บริหารสวนตําบลเทพาลัยในปนี้วา ในภาพรวมมีความพึงพอใจและเห็นวามีการทํางานท่ีดีข้ึน อบต.เปด

โอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีสวนรวมในการทําแผนพัฒนา และมีการประชาคมทุกเดือน เพ่ือชี้แจง

การทํางานของ อบต. และสอบถามความคิดเห็นความตองการของประชาชนในเรื่องตางๆ ซ่ึงประชาชน

สวนใหญมีความพึงพอใจ และตองการให อบต.สรางความเขาใจกับประชาชนท่ีไมมารวมทําประชาคม

หรือมาประชุมใหเขาใจถึงความสําคัญของการใชสิทธิ์ออกเสียงเสนอความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

โดยประชาชน  บางหมูบานมีการพัฒนาเรื่องการจัดการขยะ โดยการเขารวมโครงการจังหวัดสะอาด ซ่ึง

มีการคัดแยกขยะ รูจักการใชประโยชนจากขยะ ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีดี ประชาชนตองการให อบต.มีการ

สงเสริมกิจกรรมนี้ใหครบทุกหมูบาน เนื่องจากบางหมูบานไมมีถังขยะ ประชาชนในพ้ืนท่ีตองจัดหาเอง 

และตองการให อบต.มีการจัดเก็บขยะ เนื่องจากปจจุบันบางหมูบานทําการกําจัดเองโดยวิธีการเผาทํา

ใหเกิดควันและกลิ่น ซ่ึงทําใหเกิดมลพิษและสรางความรําคาญใหกับเพ่ือนบานได การใหบริการของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดี ใหความใสใจดูแลนักเรียนดี หองน้ําสะอาด มีอุปกรณในการเรียนพรอม แต

สถานท่ีคับแคบ และตองการใหทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีบริการรถรับสงนักเรียน   และมีขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมคือ ตองการใหมีการสํารวจและการพัฒนาถนนในเสนทางท่ีชํารุด ทําการปรับปรุงทอระบายน้ํา 

เพ่ิมไฟฟาสองสวางริมทางใหมากข้ึน  
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

ท่ีมีตอการใหบริการของอบต.เทพาลัย 

 

 

 แบบสอบถามน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ

อบต.เทพาลัย เพ่ือนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการ และกําหนดนโยบายการใหบริการแก

ประชาชน คณะผูวิจัยจึงขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามฉบับน้ี 

 

 

 แบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของอบต.เทพาลัย 

  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับจุดเดนของการบริการท่ีทานประทับใจและจุดท่ีควรปรับปรุง 

 

 

 การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาใหทานตอบใหครบทุกขอ ขอมูลทุกขอมีความสําคัญตอความถูกตอง

และเปนประโยชนตอการพัฒนาการใหบริการของอบต.เทพาลัยเปนอยางยิ่ง คําตอบของทานจะถูกเก็บเปนความลับ 

จะไมมีผลกระทบตอทานทางดานการรับบริการแตอยางใด 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

คณะผูวิจัย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน (  ) หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

1. เพศ 

 (   )  1.  ชาย    (   )  2.  หญิง 

2. อาย…ุ………ป 

3. ระดับการศึกษา 

 (   )  1.  ประถมศึกษา   (   )  2.  ม. ตน   

 (   )  3.  ม. ปลายหรือเทียบเทา  (   )  4.  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  

 (   )  5.  ปริญญาตร ี   (   )  6.  สูงกวาปริญญาตร ี

4. อาชีพ 

 (   )  1.  รับราชการ/พนักงานของรัฐ (   )  2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  (   )  3.  พนักงานบริษัทเอกชน 

 (   )  4.  เกษตรกรรม   (   )  5.  คาขาย.......................................... 

 (   )  6.  รับจางท่ัวไป   (   )  7.  ธุรกิจสวนตัว .......................................... 

 (   )  8.  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………… 

5. รายไดตอเดือน (โดยประมาณ) 

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

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

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

6. ทานมาใชบริการเก่ียวกับเรื่องใด 

(   )  1.  งานดานรายไดหรือภาษี   (   )  2.  งานดานโยธา 

(   )  3.  งานดานการใหบริการนํ้าประปา  (   )  4.  งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

(   )  5.  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (   )  6.  งานดานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  

(   )  7.  งานดานสาธารณสุข   (   )  8.  งานดานสงเสริมการการเกษตร 

(   )  9.  งานดานการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 (   )  10.  งานอ่ืนๆ................................. 

7.   ทานมาใชบริการเก่ียวกับงานตามขอ 7. ในชวงเดือน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (    ) 1.   ตุลาคม 2560 (   ) 2.   พฤศจิกายน 2560 (   ) 3.   ธันวาคม 2560 

 (   ) 4.   มกราคม 2561 (   ) 5.   กุมภาพันธ 2561 (   ) 6.   มีนาคม 2561 

 (    ) 7.   เมษายน 2561 (   ) 8.   พฤษภาคม 2561 (   ) 9.   มิถุนายน 2561 

 (    ) 10. กรกฎาคม 2561 (   ) 11.  สิงหาคม 2561 (   ) 12. กันยายน 2561 

8. ทานรับทราบขอมูลขาวสารตางๆของอบต. จากขอใด(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   )  1.  เอกสารสิ่งพิมพ  (   )  2.  แผนพับ  (   )  3.  จดหมายขาว 

 (   )  4.  สื่อสิ่งพิมพ  (   )  5.  เว็บไซต  (   )  6.  การจัดทําสื่อเผยแพร 

 (   )  7. ติดประกาศตางๆ (   )  8. เสียงตามสาย (   )  9. เพ่ือนบาน/การประชุม 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากท่ีสุด โดยใหระดับ

คะแนน ดังน้ี(5 = มากท่ีสุด    4 = มาก 3 = ปานกลาง   2 = นอย1 = นอยท่ีสุด) 
ประเด็นการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานขั้นตอนการใหบริการ      

1. ข้ันตอนการใหบริการแตละข้ันตอนไมยุงยาก ซับซอนมีความสะดวกรวดเร็ว      

2. ใหบริการดวยความโปรงใส ยุติธรรม      

3. ระยะเวลาการใหบริการเหมาะสมกับงาน      

4. แบบฟอรม/คํารองตาง ๆ และตัวอยางการกรอกแบบฟอรมมีความชัดเจน 

เขาใจงาย 

     

5. มีอุปกรณและเครื่องมือท่ีทันสมัยในการใหบริการ      

ดานชองทางการใหบริการ      

1. มีการจัดระบบการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง      

2. มีชองทางการใหบริการท่ีหลากหลาย เชน ผานทางอินเตอรเน็ต ทาง

โทรศัพท ฯลฯ 

     

3. มีการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใหบริการงานตางๆอยางท่ัวถึง      

4. มีปายแสดงชองทางการใหบริการอยางชัดเจน      

5. มีการใหบริการนอกสถานท่ี/นอกเวลาราชการ      

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

1. มีความรู ความสามารถในการใหบริการ และใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามได

อยางชัดเจน 

     

2. ใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง      

3. ดูแลเอาใจใส และกระตือรือรนในการใหบริการ      

4. ใหบริการดวยความเปนกันเอง สุภาพ และเปนมิตรกับประชาชน      

5. แตงกายเรียบรอยและเหมาะสม      

6. ใหบริการดวยความเสมอภาคและเปนธรรม      

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      

1.  สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย      

2. ปายประชาสัมพันธและปายบอกจุดบริการ ชัดเจน เห็นไดงาย      

3. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ท่ีน่ังพัก นํ้าดื่ม หนังสือพิมพ และหองนํ้า 

มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

     

4. เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณมีการจัดวางเปนระเบียบและสะดวกตอการใชงาน      

5. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

6. มีการจัดเครื่องถายเอกสารไวใหบริการในสถานท่ีใหบริการ      

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเดนของการบริการท่ีทานประทับใจและจุดท่ีควรปรับปรุง 

 3.1 ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 3.2 ดานชองทางการใหบริการ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 3.3 ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 3.4 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 3.5 ขอเสนอแนะ ความคิดเห็น อ่ืนๆ 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ภาพการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนผูใชบริการ 
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