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ค าแถลง 

 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้
วิทยาลัยนครราชสีมา ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ประจ าปีงบประมาณ 2565 นั้น 
 
 การด าเนินโครงการส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้มีพระคุณหลาย
ฝ่าย คณะท างานขอกราบขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
ทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 
 
 ท้ายนี้ คณะท างานขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกหัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนต าบล. ตลอดจนประชาชนในเขตพ้ืนที่ทุกท่าน ที่ได้ให้
ข้อมูลและความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิทยาลัยนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

กันยายน 2565 
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บทสรปุผู้บริหาร 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความ  
พึงพอใจและจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

 จากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
8,751 คนใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา จ านวน 400 คน ซึ่งได้จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่าง ๆ รวม 14 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านสุ่มตัวอย่าง
ประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน 
ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 
ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการส ารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.50) 
ส่วนมากมีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี (ร้อยละ 30.75) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา           
(ร้อยละ 72.25) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 65.50 ) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง
6,001 – 8,000 บาท (ร้อยละ 36.25) ส่วนมากรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับงาน
ป้องกันและควบคุมโรค (ร้อยละ 24.50 )ส่วนใหญ่ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในช่วงเดือน
มิถุนายน 2565 และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วส่วนใหญ่จากจากเสียง
ตามสาย/หอกระจายข่าว 

 การส ารวจความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจในคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.85) มีความพึงพอใจ            

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

และด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.85) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า 
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 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวก

มากที่สุด ( ̅ = 4.88) รองลงมา คือ เรื่องระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ( ̅ = 4.87) 
และ เรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน 

( ̅ = 4.86) ตามล าดับ 

 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้

บริการได้ง่ายมากที่สุด ( ̅ = 4.87) รองลงมา คือ เรื่องมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่

สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง ( ̅ = 4.86) และเรื่องมีการให้บริการนอกสถานที่ ( ̅ = 4.85) ตามล าดับ 

 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่

ในการให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.89) รองลงมา คือ เรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส มีความ

เป็นกันเอง ( ̅ = 4.88) และเรื่องเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี ( ̅ = 4.87) 
ตามล าดับ 

 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความ

เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมากที่สุด ( ̅ = 4.86) รองลงมา คือ เรื่องสถานที่จอดรถมีความ

สะดวกและเพียงพอ ( ̅ = 4.85) และเรื่องสถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

( ̅ = 4.84) ตามล าดับ 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแยกตามภาระงาน พบว่า 

 1) งานป้องกันและควบคุมโรค ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 

4.86) รองลงมาคือด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.85) และด้านช่องทางการให้บริการกับด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  ( ̅ = 4.84) ตามล าดับ 

 2) งานส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.87) 

รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.85) และด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.84) 
ตามล าดับ 

 3) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด 

( ̅ = 4.87) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.85) และด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ 
= 4.84) ตามล าดับ 
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 4) งานสังคมสงเคราะห์ ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากท่ีสุด ( ̅ = 4.86) 

รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการกับด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( ̅ = 4.85) 

และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( ̅ = 4.84) ตามล าดับ 

 5) งานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมาย ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

มากที่สุด ( ̅ = 4.87) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.85) และด้านช่องทางการ

ให้บริการ ( ̅ = 4.84) ตามล าดับ 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วในภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้าน
ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ใน
ระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อย
ละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.86 97.20 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.85 97.00 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.87 97.40 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 96.80 10 
 รวม 4.85 97.00 10 
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ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2565 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วมีการพัฒนาการให้บริการ
เพ่ิมข้ึน โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ. 2565 เพ่ิมจากร้อยละ 
96.80 เป็นร้อยละ 97.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 
97.00 เป็นร้อยละ 97.20 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็น
ร้อยละ 97.00ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 97.20 เป็นร้อยละ 97.40 
และด้าน    สิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจเพ่ิมร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 96.80  
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วแยกตามงานส าคัญ 5 งานอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานป้องกันและควบคุม
โรค อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานส่งเสริมสุขภาพ  อยู่ในระดับ
ร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   อยู่ในระดับ
ร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานสังคมสงเคราะห์ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 
โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมายอยู่ในระดับร้อย
ละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานป้องกันและควบคุมโรค 97.00 10 
2. งานส่งเสริมสุขภาพ 97.00 10 
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 97.00 10 
4. งานสังคมสงเคราะห์ 97.00 10 
5. งานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมาย 97.00 10 
 ภาพรวมทั้ง 5 งาน 97.00 10 

 
 
 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการส ารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความ
คิดเห็นต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ดังนี้ ด้านขั้นตอนการให้บริการเจ้าหน้าที่มีการ
อ านวยความสะดวกในเรื่องขั้นตอนการให้บริการดี มีการอธิบายขั้นตอนการท างานในเรื่องต่างๆ 
ชัดเจนดี มีการจัดการเรื่องเอกสารต่างๆให้  มีการให้บริการนอกสถานที่ เช่น การรับช าระภาษี ท าให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ โดยมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนการเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พูดจาดี และให้ค าแนะน าดี เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไปใช้บริการ ส านักงานมีบริเวณกว้างขวาง มีสถานที่จอดรถเพียงพอ 
ภายในส านักงานจุดนั่งรอรับบริการมีความสะอาดและเพียงพอ มีการปรับทัศนียภาพบริเวณรอบๆ
ส านักงาน ดูสวยงามยิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ 
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เช่น มีการพัฒนาด้านถนนดีขึ้น มีการประชาคมทุกเดือน ท าให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารการ
ด าเนินงานของ อบต.และมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและความต้องการต่างๆ ได้  

งานป้องกันและควบคุมโรค ในช่วงสถานการณ์โควิด อบต.มีการดูและประชาชนในพื้นท่ีดีมา 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเกิดการระบาดในช่วงแรกๆจนถึงปัจจุบันยังมีการช่วยเหลือดูแลหากประชาชน
ในพ้ืนที่มีการติดเชื้อและต้องกักตัว ด้วยการจัดหาถุงยังชีพอาหารและสิ่งของจ าเป็นให้กับผู้กักตัว  มี
การลงพ้ืนที่ให้ความรู้และแจกทรายอะเบทป้องกันยุงลาย 

งานส่งเสริมสุขภาพ มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ 
ในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมและการที่ผู้สูงอายุมีการรวมตัวกันท ากิจกรรมท าให้ไม่เบื่อ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเกิดภัยทางธรรมชาติต้นไม้ล้มก็จะมีการลงพ้ืนที่
ส ารวจความเสียหายและหากพบต้นไม้ที่ล้มก็จะเข้ามาตัดแต่งได้อย่างรวดเร็ว  มีการออกช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฝน อันเนื่องจากมีลมแรงท าให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนของ
ประชาชน 

งานสังคมสงเคราะห์ อบต.มีการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการดี มีมีการออกเยี่ยม
เยียนผู้ป่วย ผู้พิการ และมอบสิ่งของที่จ าเป็น 

งานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมาย ด้านการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารมีความสะดวกในการใช้บริการไม่ยุ่งยาก เจ้าหน้าที่ให้บริการดีช่วยเหลือในเรื่องเอกสารดี  

และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ ต้องการให้ท าการส ารวจและติดตั้งส่องสว่างเพ่ิมเติม  
เนื่องจาก ที่ติดตั้งปัจจุบันมีระยะห่างของเสาไฟมาก  ต้องการให้มีการจัดการขยะ จัดหาถังขยะ  
ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งสัญญาณไฟบริเวณที่เป็นทางแยก เนื่องจากเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
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บทที่ 1 
บทน า 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่น ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และมาตรา 
284 ได้ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจการปกครองโดยให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจในกิจการ
ท้องถิ่นได้ เองอย่างอิสระตามขอบเขตของกฎหมายตามหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
(Decentralization) โดยด าเนินการปกครองตนเอง จัดตั้งบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร บริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง 
 ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดอยู่ประมาณ 196 หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 27 หน่วย) 
 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัด 30 หน่วย 
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อ าเภอ 287 ต าบล 3,743 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอปากช่อง อ าเภอพิมาย อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอ      
โนนสูง อ าเภอปักธงชัยอ าเภอสีคิ้ว อ าเภอครบุรี อ าเภอคง อ าเภอชุมพวง อ าเภอประทาย อ าเภอ   
บัวใหญ่ อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอสูงเนินอ าเภอจักราช อ าเภอโนนไทย อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอ
โชคชัย อ าเภอเสิงสาง อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอพระทองค า อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอขาม
สะแกแสง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ อ าเภอเมืองยาง อ าเภอล าทะเมนชัยอ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอ
เทพารักษ์ อ าเภอบัวลาย อ าเภอโนนแดง อ าเภอสีดา และอ าเภอบ้านเหลื่อม 
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 3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ 
  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  2) เทศบาล 75 แห่ง ประกอบด้วย 
   - เทศบาลนคร 1 แห่ง  คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 
   - เทศบาลเมือง 3 แห่ง  คือ เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองบัวใหญ่  และ  
เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
   - เทศบาลต าบล 71 แห่ง  
  3)  องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 258 แห่ง 
 ทั้งนี้ภารกิจหลักในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสะอาดเรียบร้อย เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสาธารณภัยการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
เช่น การวางแผน  พัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เช่น การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและดูแล
ที่สาธารณะประโยชน์ และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การดูแล
รกัษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นต้น 
 การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีจึงต้องปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น และ
เพ่ือให้การบริหารจัดการส าเร็จลุล่วง สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น การประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจ จึง
ประกอบด้วย 4 มิติ คือด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร 
 การด าเนินงานตามโครงการในครั้งนี้จะด าเนินการเฉพาะมิติที่ 2 คือ คุณภาพการให้บริการ    
ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  4 ประเด็น
หลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึง
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกนอกจากนี้ เพ่ือให้การ
ส ารวจสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็น
จริงมากยิ่งข้ึน จึงได้มีการส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 
 1) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2) เพ่ือจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ            
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ใน
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก จ าแนกตามภาระงาน 
 3) เพ่ือส ารวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 
1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างของ
ประชาชนในท้องถิ่นท่ีเคยมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วเป็นกรณีศึกษาในการศึกษาจะ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนในท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วใน 4
ประเด็นหลัก คือ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
1.4 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 
 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้ จะท าการ
ส ารวจเฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เคยมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วบางส่วนที่ได้
จากการสุ่ม เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัดในการส ารวจ ฉะนั้นผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะภาระ
งานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ซึ่งไม่อาจครอบคลุมข้อเท็จจริงของภาระงานอ่ืนๆ ทั้งหมด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วได ้
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1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา 
 
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
  (2) ส านักงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 
  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
  (4) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 2) ส านักงานเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
สาธารณะตามกฎหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรในท้องถิ่น ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ ในท้องถิ่น และแบ่ง
ออกเป็น 3 ขนาด คือ ส านักงานเทศบาลขนาดเล็ก ส านักงานเทศบาลขนาดกลางและส านักงาน
เทศบาลขนาดใหญ่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การก าหนดขนาดของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
 3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ 
อบต. แตล่ะแห่งจะมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตต าบลที่ไม่อยู่ในเขตของเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 4) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย
ปรากฏออกมาในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พอใจหรือไม่พอใจ  ซึ่งจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ 
 5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จาก
งานทั้ง 4ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

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

   1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
   องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ตั้งอยู่บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1  ต าบลงิ้ว  อ าเภอ
ห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นต าบลที่ตั้งมานานแล้วตั้งมาพร้อมกับอ าเภอห้วยแถลง ซึ่งแยกมา
จาก อ าเภอพิมาย  ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการ
ปกครองของอ าเภอห้วยแถลง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ที่ว่าการอ าเภอห้วยแถลง ระยะห่างจากอ าเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนที่ราบสูงและเป็นที่
ดอนสลับกัน สูงจากระดับน้ าทะเล ประมาณ 160 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 28,125 ไร่ ของอ าเภอห้วยแถลง พ้ืนที่บางแห่งยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าพิมาย
แปลง 2 โซนซี) ท าเลที่ตั้งต าบลงิ้ว เป็น 1 ใน 10 ต าบลในเขตอ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  
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ต าบลงิ้ว มีอาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้     
    ทิศเหนือ  ติดต่อกับ   พ้ืนที่ต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง  
      จังหวัดนครราชสีมา 
    ทิศใต้  ติดต่อกับ    พ้ืนที่ต าบลตะโก อ าเภอห้วยแถลง  
      จังหวัดนครราชสีมา 
    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    พ้ืนที่ต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง  
     จังหวัดนครราชสี 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   พ้ืนที่ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอห้วยแถลง  
     จังหวัดนครราชสีมา 

  2) ลักษณะภูมิประเทศ   
พ้ืนที่ทางกายภาพโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน 

และเป็นที่ราบสูงสลับกัน มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 160 เมตร ลักษณะเหมือนกระทะคว่ า พ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ใช้ท านา ที่ดอนใช้ปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่ในเขตนี้จะแห้งแล้งซ้ าซากขาดความอุดมสมบูรณ์ 
เพราะเป็นที่ได้ฝนน้อยและมีแหล่งน้ าที่อาศัยในการเกษตรกรรมเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
คือ ล าห้วยตะโกและล ามาศบางช่วง 

 3) ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพทางภูมิอากาศ ของต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะ

ทางภูมิอากาศแบบมรสุม 3 ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้

เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม  อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วไป และในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศ
ร้อนมากที่สุด 

 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ถึงกลางเดือนตุลาคม  เป็นช่วงที่มรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น ลมร้อนและชื้นจากมรสุมอินเดียพัดปกคลุมประเทศไทยและร่องความกด
อากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้      ของประเทศไทย จะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทย
ตอนบนคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ในระยะนี้จึงมีความชุ่มชื้นมาก ท าให้
มีฝนตกมากตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนตุลาคม หลังจากนั้นฝนจะเริ่มลดน้อยลง   

 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม  ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติหนาวเย็นและแห้งแล้ง ในบางปีฤดู
หนาวอาจเริ่มต้นช้ากว่าก าหนดนี้ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุม
ประเทศไทย ถ้าแผ่ลงมาช้าฤดูหนาวจะเริ่มประมาณปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป 
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      4) ลักษณะของดิน 

  ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การท าการเกษตร และ
เพาะปลูกข้าว 

 5) ลักษณะของแหล่งน้ า   
แหล่งน้ าธรรมชาติ  
1. ล ามาศ ไหลผ่าน บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 3, บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5 ,บ้านหนองนา 

หมู่ที่ 8,บ้านดอนทะยูง หมู่ที่ 9 บ้านหัวทะมวง  หมู่ที่ 10 และบ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 
2. ล าห้วยตะโก ไหลผ่าน บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1,บ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 บ้านนา

ตะคุ หมู่ที่ 6, บ้านหนองนา หมู่ที่ 8, บ้านหนองนาพัฒนา  หมู่ที่  11 และบ้านโนนงิ้ว  หมู่ที่ 12  
3. ล าห้วยไธจารย์ ไหลผ่าน  บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2, บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่

ที่ 5 และบ้านหนองลุมปุ๊ก  หมู่ที่ 13 
4. ล าห้วยลูกนก ไหลผ่าน บ้านหนองม่วงใหญ่  หมู่ที่ 1, บ้านจอมศรี  หมู่ที่ 4, บ้าน

ใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5, บ้านหนองลุมปุ๊ก  หมู่ที่ 13  
5. ล าห้วยปูน ไหลผ่าน บ้านหนองนา  หมู่ที่ 8 และบ้านดอนทะยูง  หมู่ที่ 9 

 6) ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ป่าไม้เบญจพันธ์ป่าไม้สาธารณะ  

บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 1,  บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 5,  บ้านหนองนา  หมู่ที่ 8, 
และ     บ้านหนองลุมปุ๊ก  หมู่ที่ 13  

 

 2.1.2. ด้านการเมืองการปกครองและประชากร 
   1) เขตการปกครอง   

 ต าบลงิ้ว ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 3 บ้านหัวอ้อ หมู่ที่ 4  
บ้านจอมศรี  หมู่ที่ 5  บ้านใหม่พุทไธจารย์ หมู่ที่ 6 บ้านนาตะคุ หมู่ที่ 7 บ้านโนนรัง หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองนา หมู่ที่ 9 บ้านดอนทะยูง  หมู่ที่ 10  บ้านหัวทะมวง  หมู่ที่ 11  บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 12
บ้านโนนงิ้ว  หมู่ที่ 13  บ้านหนองลุมปุ๊ก และหมู่ที่ 14  บ้านหนองม่วงงาม   
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แผนที่แสดงเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  2) ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
   ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มี
จ านวน 14 หมู่บ้าน และมีจ านวนประชากรและครัวเรือนส ารวจจากรายงานสถิติจ านวนประชากร
ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  เมื่อเดือนกรกฏาคม 2565 จ านวนประชากรทั้งสิ้น 8,751 คน แยก
เป็นชาย 4,381 คน ประชากรหญิง 4,370 คน  จ านวนครัวเรือน 2,205 ครัวเรือน มีความหนาแน่น
เฉลี่ย 193.33 คน/ตร.กม 
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ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ครัวเรือน 
(หลัง) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 บ้านหนองม่วงใหญ่ 366 585 574 1,159 

2 บ้านหนองม่วงหวาน 195 358 341 699 

3 บ้านหัวอ้อ 53 120 101 221 

4 บ้านจอมศรี 199 304 349 653 

5 บ้านใหม่พุทไธจารย์ 291 493 522 1,015 

6 บ้านนาตะคุ 293 595 603 1,198 

7 บ้านโนนรัง 60 125 127 252 

8 บ้านหนองนา 168 304 298 602 

9 บ้านดอนทะยูง 102 205 207 412 

10 บ้านหัวทะมวง 98 227 201 428 

11 บ้านหนองนาพัฒนา 233 507 498 1,005 

12 บ้านโนนงิ้ว 49 96 93 189 

13 บ้านหนองลุมปุ๊ก 71 155 150 613 

14 บ้านหนองม่วงงาม 176 307 306 305 

รวม 2,354 4,381 4,370 8,751 

ข้อมูล  ณ  เดือนกรกฎาคม 2565 
 
 2.1.3. สภาพทางสังคม 
  1) การศึกษา เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
      1.1) โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพฐ.  หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง                 
จังหวัดนครราชสีมา 30240   
      1.2)  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพฐ. หมู่ที่ 2 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา  30240   
      1.3) โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี สพฐ.นครราชสีมา เขต 2 หมู่ที่ 3 
ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240   
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    1.4) โรงเรียนบ้านจอมศรี สพท.นครราชสีมา เขต 2  หมู่ที่ 4  ต าบลงิ้ว  อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240  
     1.5) โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ สพฐ. เลขที่ 232  หมู่ที่ 5  ต าบลงิ้ว  
อ าเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมา 30240   
    1.6) โรงเรียนบ้านนาตะคุ หมู่ที่ 6 บ้านนาตะคุ ต าบลงิ้ว  อ าเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 30240   
    1.7) โรงเรียนวัดหนองนา สพฐ. เลขที่ 44 หมู่ที่ 8 ต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 30240   
  1.8) การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพ้ืนที่บริการองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 

 

 2) การสาธารณสุข 
   ด้านสุขภาพและสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  2  แห่ง 
    -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองม่วงใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองม่วง
ใหญ่  
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองนาพัฒนา ตั้งอยู่ที่บ้านหนองนา
พัฒนา หมู่ที่ 11   
    -  สถานพยาบาลเอกชน  จ านวน   1   แห่ง 
    -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน    1   แห่ง 
    -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า 100 เปอร์เซ็นต์ 
   อาชญากรรม 
       - 
   ยาเสพติด 
      - 
   การสังคมสงเคราะห์ 
     - 
 2.1.4. ระบบบริการพื้นฐาน 
 

1) การคมนาคมขนส่ง 
   ถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 
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หมู่ที่ จ านวนสายทาง
รวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์ 

(สาย) 

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลูกลัง
(สาย) 

ทางล าลอง
(สาย) 

1 5 1 1 3 - 
2 1 - 1 - - 
3 5 1 1 3 - 
4 2 1 1 3 - 
5 2 1 1 - - 
6 5 - 1 4 - 
7 1 - 1 - - 
8 4 2 1 1 - 
9 2 - 1 1 - 
10 2 1 1 - - 
11 7 1 1 5 - 
12 3 - 1 2 - 
13 3 - 1 2 - 
14 5 - 1 4 - 

ถนนเชื่อมระหว่างต าบล 2 10 18 - 
ถนนในการรับผิดชอบ 
ในหน่วยงานอื่น 

1 - 1 - 

  
 2) การไฟฟ้า 

      ระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  14  หมู่บ้าน 
 
3) การประปา 
-   ระบบประปาบาดาล คือ  

1. หมู่ที่ 3  บ้านหัวอ้อ  
2. หมู่ที่ 7  บ้านโนนรัง  
3. หมู่ที่ 10 บ้านหัวทะมวง  

-  ระบบประปาน้ าดิบ  คือ  
1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองม่วงใหญ่ 
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2. หมู่ที่ 2 บ้านหนองม่วงหวาน 
3. หมู่ที่ 4 บ้านจอมศรี 
4. หมู่ที่ 5 บ้านใหม่พุทไธจารย์ 
5. หมู่ที่ 6 บ้านนาตะคุ 
6. หมู่ที่ 8 บ้านหนองนา 
7. หมู่ที่ 9 บ้านดอนทะยูง 
8. หมู่ที่ 11 บ้านหนองนาพัฒนา 
9. หมู่ที่ 12  บ้านโนนงิ้ว 
10. หมู่ที่  13 บ้านหนองลุมปุ๊ก 
11. หมู่ที่ 14 บ้านหนองม่วงงาม 

 
4) โทรศัพท์ 

  ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
  
 5) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 
  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขต าบลซึ่งใช้เป็นที่รับและส่งไปรษณีย์โทรเลข
ประจ าต าบลงิ้ว  (มีเจ้าหน้าที่รับ – ส่ง ประจ าต าบลงิ้ว จ านวน 1 ราย)  
  
 2.1.5 ระบบเศรษฐกิจ 
  1) การเกษตร 

   อาชีพท านา   ได้แก่     ข้าวนาปี, ข้าวนาปรัง 
   อาชีพท าสวน  ได้แก่     แตงน้ าหยด, ถั่วฝักยาว, บวบ, สาลี, มะละกอ, 

กล้วย 
   อาชีพท าไร่ ได้แก่     อ้อย, มันส าปะหลัง, ยางพารา, ยูคาลิปตัส 
  
 2) การประมง  
  - 

3)  การปศุสัตว์ 
   อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่     วัว, ควาย, หมู, ไก่, เป็ด, ปลา 
 
 



13 
 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิว้ อ าเภอหว้ยแถลง 

วิทยาลยันครราชสีมา 

4) การบริการ  
   ปั๊มน้ ามันและก๊าซ   จ านวน     1   แห่ง 
  โรงสี(ขนาดเล็ก,กลาง)   จ านวน    45  แห่ง 
 

5)  การท่องเที่ยว 
      - 

6)  อุตสาหกรรม  
     - 

7)  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - การรวมกลุ่มของประชาชน จ านวนกลุ่มประเภท 46 กลุ่ม  แยกประเภท
กลุ่มดังนี้ 
 
   กลุ่มอาชีพ  จ านวน    16 กลุ่ม 
   กลุ่มออมทรัพย์  จ านวน    11 กลุ่ม   
   กลุ่มอ่ืนๆ  จ านวน    19 กลุ่ม 
 
   8)  แรงงาน  
       ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท ากานเกษตรกรรม 
ได้แก่ท านา ไร่อ้อย,  
 
 2.1.6  ข้อมูลด้านการเกษตร (ท าไร่) 
      ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ยางพารา, อ้อย,มัน
ส าปะหลัง,ข้าว 

  
 2.1.7 ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  1)  การนับถือศาสนา 

   การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98 และศาสนาอื่น
ร้อยละ 2  
    มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมี
ข้อมูลศาสนา ดังนี้ 
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             วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน 11 แห่ง ดังนี้ 
      1. วัดใหม่อัมพร(บ้านหนองม่วงใหญ่) 
    2. วัดบ้านหนองม่วงหวาน 
    3. วัดบ้านหัวอ้อ 
    4. วัดบ้านจอมศรี 
    5. วัดบ้านใหม่พุทไธจารย์ 
       6. วัดบ้านนาตะคุ 
    7. วัดใหม่ชัยมงคล(บ้านโนนรัง) 
   8. วัดบ้านหนองนา 
    9. วัดบ้านดอนทะยูง 
      10. วัดบ้านหัวทะมวง 
      11. วัดบ้านหนองลุมปุ๊ก 
         โบสถ์คาทอลิก  จ านวน 1 แห่ง ดังนี้ 
         วัดนักบุญยอแซฟ (บ้านโนนงิ้ว) 

2) ประเพณีและงานประจ าปี 
   ช่วงเดือนเมษายน งานสรงน้ าผู้สูงอายุและสรงน้ าพระ 
   กันยายน – ตุลาคม งานวันสารทไทย 
 
  3)  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1. นายธวัชชัย  ภักดีตุละ  บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ 2 ภูมิปัญญาชาวบ้าน  
ช่างไม้,ท าเฟอร์นิเจอร์ 

2. นางสะอ้ิง  แก้วไทย  บ้านใหม่พุทไธจารย์  หมู่ที่ 5 ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ทอ
ผ้ากี่กระตุก 

3. นายสมศรี  แสงสี  บ้านหัวทะมวง  หมู่ที่ 10  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  จักสานทั่วไป 
4. นายวิลัย  แหลมทองหลาง  บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11 ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

หมอดิน 
5. นายตู้  อินทร์วิเชียร  บ้านหนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 13 ภูมิปัญญาชาวบ้าน  สานแห 
6. นางกัณหา  คมไธสง  บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ภูมิปัญญาชาวบ้าน  

การมัดหมี่  ทอผ้าไหม 
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7. นายสุรพล สืบส าราญ บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ภูมิปัญญาชาวบ้าน  
เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ 

8. นายหนุ่ย  คมไธสง  บ้านหนองม่วงงาม หมู่ที่ 14 ภูมิปัญญาชาวบ้าน  นัก
ดนตรีพื้นบ้าน,ช่างไม้   

  ภาษาถ่ิน  
   ภาษาไทยอีสาน 
   ภาษาไทยโคราช 
 4)  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - 
 2.1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1) น้ า  
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
    ล าน้ า, ล าห้วย    มีล าน้ าไหลผ่าน 5 สาย 
    *  ล าปลายมาศ   ไหลผ่านหมู่ที่ 9, 8, 11, 5  สภาพล าน้ าเป็นล าน้ า
ธรรมชาติ 

*  ล าห้วยตะโก กว้าง 15 เมตร  ยาว 12,000 เมตร 2.3 เมตร   ไหลผ่าน 
หมู่ที่ 12, 6, 4, 8, 11, 5  สภาพล าน้ าขุดลอกขึ้นมาใหม่ 

*  ล าห้วยไธจารย์  กว้าง 15 เมตร  ยาว 5,000 เมตร  ลึก 2 เมตร   ไหล 
ผ่านหมู่ที่ 2, 5  สภาพล าน้ าขุดลอกขึ้นมาใหม่  

*  ล าห้วยลูกนก  กว้าง 15 เมตร  ยาว 3,000 เมตร  ลึก 2 เมตร ไหลผ่าน 
หมู่ที่ 1, 4, 13, 5  สภาพล าน้ าขุดลอกข้ึนมาใหม่ 

*  ล าห้วยปูน  กว้าง 15 เมตร  ยาว 4,000 เมตร  ลึก 2 เมตร      ไหล 
ผ่านหมู่ที่ 8, 9  สภาพล าน้ าขุดลอกขึ้นมาใหม่ 
  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  
   ฝาย       จ านวน   27    แห่ง     

       *  ฝาย คสล.     จ านวน     5    แห่ง   
       *  ฝาย ดิน         จ านวน    22   แห่ง 

    บ่อน้ าตื้น     จ านวน   17    แห่ง         
    บ่อบาดาล    จ านวน    44    แห่ง    

    ถังเก็บน้ า คสล.        จ านวน   27    แห่ง  
    อ่างเก็บน้ า     จ านวน     3   แห่ง  
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    สระหนองสาธารณะ      จ านวน    37   แห่ง     
    คลองส่งน้ า                 จ านวน      5   แห่ง 
    ถังฉาบปูน    จ านวน    31   แห่ง  
  
 2) ป่าไม้ 

    ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วมีพื้นที่ป่า  จ านวน  1,164 ไร่ 
 

3) ภูเขา 
    ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 
 

4) คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
       ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
   *  ป่าไม้และที่สาธารณะ    จ านวน    1,164 ไร่ 
   *  แหล่งน้ าต่างๆ          จ านวน      565   ไร ่
  
 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก  ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่
สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ได้แก่  ดิน น้ า ต้นไม้ ป่าไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ องค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน   
 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
 2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจหรือพอใจตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผู้ให้ความหมาย        
ไว้หลายความหมายดังนี้ 
 ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่
มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบพอใจต่อการที่บุคคลอ่ืนกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาให้กระท าในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่าง
กันหรือมีความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ท าให้
เกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่งเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถท าให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น
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ความสะดวกสบายที่ได้รับความสวยงาม ความเป็นกันเอง ความภูมิใจ การยกย่อง การได้รับการ
ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการและความศรัทธา เป็นต้น 
 Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายาม
ของมนุษย์ที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย เมื่อ
มนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ก็จะได้รับ ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ 
ขณะที่ Wolman (1973) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ ส่วน Mullins.(1985:280) ให้ความหมายไว้ว่า  ความพึง
พอใจ  เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในความต้องการหรือคาดหวัง 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เช่น วิยะดาเสรีวิชยสวัสดิ์  (2545) ได้ให้ความหมายว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการ
ก็จะท าให้รู้สึกดีชอบและสบายใจหากสอดคล้องกับความคาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะมี
ความรู้สึกพึงพอใจ ส่วนปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าที
ความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ  โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่องานที่ท า และวาทินีไล้ง้อ (2549) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการท าให้บุคคลมีความรู้สึกในทางบวกหรือมี
ความรู้สึกในทางที่ด ี
 
 2.2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 
  อัจฉราสมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
  1) ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการตอบสนองความต้องการของ
บุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน 
  2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่ง            
ที่ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่ง 
  3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์            
ที่ เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ ไม่เกี่ยวข้อง          
กับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมา
ในระดับมากน้อยได้ข้ึนอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 
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 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้วถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน 
 
 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 
  การให้บริการ  เป็นหน้าที่หลักส าคัญในการบริการงานในภาครัฐ  โดยเฉพาะงานที่
จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการ
ส่งต่อการบริการ (Delivery service) ให้แก่ผู้รับบริการ 
  John D. Millett (1951:397-400) กล่าวไว้ว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงาน     
รัฐกิจทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะส าคัญ 5 
ประการคือการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Services)การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา(Timely Services)การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Services)การให้บริการ                 
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Services)และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Services) 
 
 2.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 Herbert (1960:180) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ ส่วนHinhaw and Atwood (1982:170-171) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการดูแลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ซึ่ง
จัดเป็นเกณฑ์ประเมินด้านผลลัพธ์ขณะที่ Aday and Andersen (1971:4-11) กล่าวว่า ความพึง
พอใจของผู้รับบริการเป็นความรู้สึก หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ ทัศนคติ ของคนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด 
 
 2.2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 
  สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว้ 
ดังนี้ 
 1) รูปธรรม (Tangible)  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับ ท าให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้ 
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 2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ าเสมอ และ
ความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ 
 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ( Responsiveness)  หมายถึง ผู้ใช้บริการจะค านึงถึง
เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการหรือไม ่
 4) ความมั่นใจได้ ( Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความช านาญ
หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความม่ันใจ รวมทั้งความไว้วางใจในบริการนั้น 
 5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ( Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณา
ถึงความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ท าเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจ             
ถึงความต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
 
 2.2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ 
  ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของ
การให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละบุคคล
ดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถท าได้หลายวิธีดังนี้(ชานันท์ถ้าคู่, 2545: 10) 
  1) การใช้แบบสอบถามซึ่ ง เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ ง โดยการ               
ขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบ          
ไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระค าถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ               
ที่หน่วยงานหรือองค์กรก าลังให้บริการอยู่เช่นลักษณะของการให้บริการสถานที่ให้บริการ บุคลากรที่
ให้บริการเป็นต้น 
  2) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่
จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
  3) การสังเกตเป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมทั้งก่อนมารับบริการขณะรับบริการและ
หลังจากการได้รับบริการแล้วเช่นการสังเกตกิริยาท่าทางการพูดสีหน้าและความถี่ของการมาขอรับ
บริการเป็นต้น ผู้วัดจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน 
 
 2.2.2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะและการให้บริการประชาชนภาครัฐ 
  การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมีหลักและแนวทาง คือ
การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุก
คนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มี
การแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้
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มาตรฐานในการให้บริการเดียวกันการให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการ
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
ประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนการให้บริการ
อย่างเพียงพอ การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการ
อย่างเหมาะสม 
  Millet (1954, หน้า 397 อ้างถึงใน อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิและ สุวิมล 
นภาผ่องกุล. 2559 หน้า 21 )ได้ให้ทัศนะว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น โดยได้สรุปประเด็นว่าเป้าหมายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือไว้เสมอ
ในหลักการ 5 ประการ คือ  
  1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะ
ได้รับการปฏิบัติในฐานะท่ีเป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
  2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่า
การให้บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้า
ไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 
  3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมี
ลักษณะที่มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 
  4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไป
อย่างสม่ าาเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่
ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 
  5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมเลื่อมใส ใจแจ้ง (2546, หน้า 31 -34) ได้เสนอ
แนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมีคุณภาพต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะท าให้ชนะ
ใจผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระท าได้ทั้งก่อนการติดต่อระหว่างการติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รับ
การบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้การบริการที่ดี จะ
เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการ
ใช้บริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิและ สุวิมล นภาผ่องกุล. (2559)  ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรงอ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้จ านวน400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
โปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้รับกลับมาเป็นจ านวน  400 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและ
ค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่าในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง คิดเป็นร้อยละ  
96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คิดเป็นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทางในการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิด
เป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อย
ละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.59 
ตามล าดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโปรง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.39 ตามล าดับ 
 
 อมรารัตน์ บุญภา. (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความ    
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมวจังหวัด
จันทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ  t-test, One-way ANOVA และ ท าการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference test)           ผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลพวาอ าเภอแก่งหางแมว 



22 
 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิว้ อ าเภอหว้ยแถลง 

วิทยาลยันครราชสีมา 

จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมในระดับมากที่สุด 
โดยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรกพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความ
น่าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
 
 วลัยภรณ์ วชิรเขื่อนขันธ์ (2548)ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมากด้านปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับปานกลาง
การทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศอายุต าแหน่งหน้าที่ระดับต าแหน่งประสบการณ์ในการท างาน
และขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศอายุต าแหน่งหน้าที่ระดับต าแหน่งประสบการณ์ใน
การท างานและขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
 ลันดา สิทธิจักร และจิราภรณ์ จันทร์อารักษ์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อการใช้ห้องสมุด วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ส่วนด้านทรัพยากรสารสนเทศมีค่าเฉลี่ย
คะแนนต่ าสุด และพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ในขณะที่ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
 
 ภาวนา  เวชกิจ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ: ศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร       
ในส่วนของความพึงพอใจ พบว่า ความตั้งใจที่จะก้าวหน้าในการท างาน รู้สึกพึงพอใจกับบริษัทใน
ฐานะที่เป็นที่ท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
พบว่า พนักงานพร้อมที่จะทุ่มเทความพยายาม ความสามารถเพ่ือความส าเร็จของบริษัทด้วยความเต็ม
ใจ พนักงานคิดว่าองค์การนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 และเมื่อมีผู้กล่าวถึงบริษัทในทางที่ไม่ดีผิดไป
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จากข้อเท็จจริงพนักงานจะรู้สึกไม่พอใจและจะพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องเสมอ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองค์การ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างสูงกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 ธนิดา ริมดุสิทธ์ (2551)ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ใน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ด้านความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และด้าน
ค่าตอบแทน ผลจากการวิจัย พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ
มากที่สุดด้านกระบวนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านความสัม พันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน       
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน ตามล าดับ 
เมือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ และรายได้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
 พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553)ศึกษาวามพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้านระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ในเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552– พ.ศ. 2553 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการด าเนินการ
โดยภาพรวมและในแต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ภาระงานหลักของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งจะน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 

(3)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

(4)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 การส ารวจในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ        
ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งส ารวจสภาพปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผู้รับบริการใน 4ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งมีวิธีการศึกษา 
ดังนี้ 
 
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 
 ข้อมูลที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้คือข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน             
ผู้มารับบริการที่ได้รับแบบสอบถาม ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 
3.2 ประชากรเป้าหมาย 
 
 ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือประชาชน        
ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจ านวน 8,751 คนจาก 14 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนอง
ม่วงใหญ่ บ้านหนองม่วงหวาน บ้านหัวอ้อ บ้านจอมศรี บ้านใหม่พุทไธจารย์ บ้านนาตะคุ บ้านโนนรัง 
บ้านหนองนา บ้านดอนทะยูง บ้านหัวทะมวง บ้านหนองนาพัฒนา บ้านโนนงิ้ว บ้านหนองลุมปุ๊ก และ
บ้านหนองม่วงงาม 
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3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
 
 เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก ดังนั้นคณะผู้ส ารวจจึงใช้วิธีการของ Taro Yamane 
(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2548 : 139)เพ่ือหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด              
โดยได้ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อย
ละ 0.05 ตามสูตร 

 
2)(1 eN

N
n


  

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

 แทนค่าสูตร     
     

              
  = 382.51 หรือ 383 คน 

 
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก
ตัวอย่าง จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น        
เพ่ือจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล            
และไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งมากเกินไป 
 
3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่างๆ รวม 14 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละ
หมู่บ้าน รวมเป็น 400 คน ดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่  3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จ าแนกตามเขตที่อยู่อาศัย 
 

ชุมชน/หมู่บ้าน ประชากร (คน) สัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

บ้านหนองม่วงใหญ่ 1,159 13.24 53 
บ้านหนองม่วงหวาน 699 7.99 32 
บ้านหัวอ้อ 221 2.53 10 
บ้านจอมศรี 653 7.46 30 
บ้านใหม่พุทไธจารย์ 1,015 11.60 46 
บ้านนาตะคุ 1,198 13.69 55 
บ้านโนนรัง 252 2.88 12 
บ้านหนองนา 602 6.88 28 
บ้านดอนทะยูง 412 4.71 19 
บ้านหัวทะมวง 428 4.89 20 
บ้านหนองนาพัฒนา 1,005 11.48 46 
บ้านโนนงิ้ว 189 2.16 9 
บ้านหนองลุมปุ๊ก 613 3.49 14 
บ้านหนองม่วงงาม 305 7.00 28 

รวม 8,751 100 400 

 
 หลังจากท าการก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่ได้แล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จะ
สุ่มประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2562ถึงเดือนกันยายน 2565ที่กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการให้ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
 
3.5 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 (1) การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมครั้งนี้ คณะผู้ส ารวจใช้แบบสอบถาม
แบบปลายปิดและปลายเปิด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามา สร้างเป็น
แบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่าน้ าหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อย  2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควร
ปรับปรุง 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการและแนวทางในการท างาน เพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบลด าเนินการเพ่ิมเติม 
 (2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใช้วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการ
น าแบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดยเสนอต่อที่ปรึกษา
โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)           
และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 
 3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ได้จาก                           
การออกแบบสอบถามโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ ได้สร้างขึ้น จ าน วน             
ทั้งสิ้น 400คน 
 (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร 
ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ ข้ อมูลการส ารวจ ในครั้ งนี้ ใช้ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ประมวลผล                
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ 
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อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล 
และน าเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 3.6.2 การประเมินผล 
 ส าหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ท าการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นราย
กลุ่ม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วนั้น คณะผู้ส ารวจได้ก าหนดเกณฑ์ในการค านวณค่าคะแนนร้อยละ โดย
คิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่
ละด้าน และน าค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้าน เพ่ือจัดระดับ
ของความพึงพอใจได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่  3.2 แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 

ค่าคะแนน ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ) ระดับคะแนน 
คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.75  ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 95  ขึ้นไป 10 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.75 ไม่เกินร้อยละ 95 9 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.50 ไม่เกินร้อยละ 90 8 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.25 ไม่เกินร้อยละ 85   7 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.00 ไม่เกินร้อยละ 80 6 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.75 ไม่เกินร้อยละ 75 5 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.50 ไม่เกินร้อยละ 70 4 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.25 ไม่เกินร้อยละ 65 3 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.00 ไม่เกินร้อยละ 60 2 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 2.75 ไม่เกินร้อยละ 55 1 
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50 น้อยกว่าร้อยละ 50 0 
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 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้คณะผู้ส ารวจได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ตามขั้นตอนต่างๆ โดยรายงานผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 7ตอน ซึ่งมีล าดับเนื้อหา ดังนี้ 
 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วของประชาชน 
 4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว 
 4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว 
 4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 4.1.1 เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า   ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 63.50 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 36.50 ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 
4.1 
 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 
 4.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า       
ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.75 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมา มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น           
ร้อยละ 26.75 และร้อยละ 23.50 มีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี ตามล าดับดังแสดงรายละเอียด                     
ในภาพที่ 4.2 

 
ภาพที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับอายุ  

ชาย, 146, 36.50% 

หญิง, 254, 
63.50% 

21-30 ปี, 22, 
5.50% 

31-40 ปี, 54, 
13.50% 

41-50 ปี, 94, 
23.50% 

51-60 ปี, 123, 
30.75% 

มากกว่า 60 ปีขึ้น
ไป, 107, 
26.75% 
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 4.1.3 ระดับการศึกษา 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า  ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 72.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษารองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 16.25 และร้อยละ 7.75 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ตามล าดับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.3 

 
ภาพที่ 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 4.1.4 อาชีพ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า        
ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็น   
ร้อยละ 21.75 และร้อยละ 9.00 มีอาชีพค้าขาย ตามล าดับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.4 

 
ภาพที่ 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ  

ประถมศึกษา, 289, 
72.25% 

ม. ต้น, 65, 16.25% 

ม. ปลายหรือเทียบเท่า, 
31, 7.75% 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า, 15, 3.75% 

เกษตรกรรม, 262, 
65.50% 

ค้าขาย, 36, 
9.00% 

รับจ้างทั่วไป, 87, 
21.75% 

อื่นๆ, 15, 3.75% 
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 4.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า   ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 36.25 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง4,001 – 
6,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 30.75 และร้อยละ 23.00 มีรายได้อยู่ระหว่าง8,001 – 10,000 บาท
ตามล าดับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.5 
 

 
 

ภาพที่ 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับรายได้ 
 
 
 
 
 
  

2,001-4,000, 25, 
6.25% 

4,001 - 6,000 บาท, 
123, 30.75% 

6,001 - 8,000 บาท, 
145, 36.25% 

8,001 - 10,000 บาท
, 92, 23.00% 

มากกว่า 10,000 
บาทขึ้นไป, 15, 

3.75% 
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4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 24.50 มารับบริการเกี่ยวกับงานป้องกันและควบคุมโรค รองลงมา รับบริการเกี่ยวกับงาน
ส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 18.00 และร้อยละ 16.25 รับบริการเกี่ยวกับงานงานจัดเก็บรายได้
หรือภาษี ตามล าดับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.6 
 

 
ภาพที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภาระงาน            

ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
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4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 รองลงมา
เคยติดต่อขอรับบริการในเดือนกรกฎาคม 2565 และเดือนสิงหาคม 2565 ตามล าดับ ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 4.7 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 4.7 แสดงจ านวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาที่มาติดต่อขอรับ

บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
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4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วของประชาชน 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จากเพ่ือนบ้าน/การประชุม รองลงมา
รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว เพ่ือนบ้าน/การประชุม ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
เอกสารสิ่งพิมพ์ และการติดประกาศต่างๆ ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.8 
 
 

 
 

 
เอกสาร
สิ่งพิมพ์ 

ติดประกาศ
ต่างๆ 

ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้น าชุมชน 

เสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าว 

เพื่อนบ้าน/การ
ประชุม 

จ านวน 45 39 289 335 302 
หมายเหตุ :ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
ภาพที่ 4.8 แสดงจ านวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางการรับข้อมูล

ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 
 
 
 

0
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4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลงิ้ว 

 
 4.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.86 0.38 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.85 0.38 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.87 0.37 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 0.38 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.85 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86
และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามล าดับ 
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 4.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 
   4.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ในด้านขั้นตอนการ
ให้บริการจ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 
1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มี

ความชัดเจน 
4.86 0.37 มากที่สุด 

2. การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง 4.85 0.39 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.87 0.38 มากที่สุด 
4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก 4.88 0.36 มากที่สุด 
5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ 
4.85 0.39 มากที่สุด 

 รวม 4.86 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยเรื่องการ
ติดต่อประสานงานมีความสะดวกมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือ เรื่องระยะเวลาในการ
ให้บริการมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และเรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิว้ อ าเภอหว้ยแถลง 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ  
 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ในด้านช่องทางการ
ให้บริการจ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านช่องทางการให้บริการ  ̅      
ระดับการแปล

ผล 
1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น  การให้บริการ

ทางโทรศัพท ์สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค 
4.83 0.38 มากที่สุด 

2. มีการให้บริการนอกสถานที่ 4.85 0.40 มากที่สุด 
3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ 4.83 0.38 มากที่สุด 
4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย 4.87 0.38 มากที่สุด 
5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถ

รับรู้ได้อย่างทั่วถึง 
4.86 0.36 มากที่สุด 

 รวม 4.85 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด”โดยเรื่อง
การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ มีเรื่อง
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และ 
เรื่องมีการให้บริการนอกสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิว้ อ าเภอหว้ยแถลง 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ̅      
ระดับการแปล

ผล 
1. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ 4.89 0.33 มากที่สุด 
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง 4.88 0.33 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน 4.86 0.39 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี 4.85 0.34 มากที่สุด 
5. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี 4.87 0.36 มากที่สุด 
 รวม 4.87 0.37 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยเรื่อง
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.89 รองลงมา คือ
เรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และเรื่อง
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากนั คือ 4.87 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิว้ อ าเภอหว้ยแถลง 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ในด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก จ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ̅      ระดับการแปลผล 

1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับ
บริการ 

4.86 0.38 มากที่สุด 

2. สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 4.84 0.37 มากที่สุด 

3. ป้ายข้อความบอกจดุบริการ/ปา้ยประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 

4.82 0.38 มากที่สุด 

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

4.83 0.40 มากที่สุด 

5. สถานท่ีจอดรถมคีวามสะดวกและเพียงพอ 4.85 0..38 มากที่สุด 

 รวม 4.84 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่อง
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 
รองลงมา คือ สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และเรื่องสถานที่
ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.84 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิว้ อ าเภอหว้ยแถลง 

วิทยาลยันครราชสีมา 

 4.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบลงิ้ว จ าแนกตามภาระงาน 

 
   4.5.3.1 งานป้องกันและควบคุมโรค 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและควบคุมโรคจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.46 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.41 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.86 0.35 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 0.47 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.85 0.42 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและควบคุมโรคมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ        
“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมาคือด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.85 และด้านช่องทางการให้บริการกับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.84 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิว้ อ าเภอหว้ยแถลง 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.3.2 งานส่งเสริมสุขภาพ 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานส่งเสริมสุขภาพจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.35 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.37 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.87 0.39 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.38 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.85 0.40 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานส่งเสริมสุขภาพมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิว้ อ าเภอหว้ยแถลง 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.3.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.36 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.36 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.87 0.34 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.38 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.85 0.36 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
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   4.5.3.4 งานสังคมสงเคราะห์ 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานสังคมสงเคราะห์จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.37 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.85 0.36 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.86 0.35 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 0.37 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.85 0.36 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานสังคมสงเคราะห์มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการกับด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.85 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.84 ตามล าดับ 
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   4.5.3.5 งานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมาย 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมายจ าแนกเป็นรายด้านและ
ภาพรวม 

 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.36 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.39 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.87 0.34 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.38 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.85 0.37 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานควบคุมอาคารตามระเบียบและ
กฎหมายมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 
ตามล าดับ 
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4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว 

 
 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วในครั้งนี้ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ โดยภาพรวม และความพึง
พอใจในการให้บริการใน 5 งาน ได้แก่ งานป้องกันและควบคุมโรค งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานสังคมสงเคราะห์ และงานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมาย  ซึ่ง
ผลการประเมินสามารถน าเสนอได้ ดังนี้ 
 
 4.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.86 97.20 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.85 97.00 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.87 97.40 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 96.80 10 
 รวม 4.85 97.00 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้วในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ใน
ระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 
97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 
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96%

96%

97%

97%

98%

97.00% 
96.80% 

97.20% 

96.40% 
96.80% 

97.20% 
97.00% 

97.40% 

96.80% 97.00% 

ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2565 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วมีการพัฒนาการให้บริการเพ่ิมขึ้น 
โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ. 2565 เพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็น
ร้อยละ 97.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 97.00 เป็นร้อย
ละ 97.20 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพิ่มจากร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.00
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 97.20 เป็นร้อยละ 97.40 และด้าน    
สิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจเพ่ิมร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 96.80 ดังภาพที่ 4.9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของความพึงพอใจ ระหว่างปีงบประมาณ 2564 และ 2565 
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 4.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกตามงาน 
 
   4.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและควบคุมโรค 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานป้องกันและควบคุมโรคจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 97.00 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 96.80 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.86 97.20 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 96.80 10 
 รวม 4.85 97.00 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานป้องกัน
และควบคุมโรคขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่
ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอน
การให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการ
อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อย
ละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
  



51 
 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิว้ อ าเภอหว้ยแถลง 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานส่งเสริมสุขภาพ 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานส่งเสริมสุขภาพจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 97.00 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 96.80 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.87 97.40 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 96.60 10 
 รวม 4.85 97.00 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานส่งเสริม
สุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 
97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 97.00 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 96.80 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.87 97.40 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 96.60 10 
 รวม 4.85 97.00 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทาง
การให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   
อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.4  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานสังคมสงเคราะห์ 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานสังคมสงเคราะห์จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 97.00 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.85 97.00 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.86 97.20 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.84 96.80 10 
 รวม 4.85 97.00 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานสังคม
สงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ใน
ระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 
97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานควบคุมอาคารตามระเบียบและ
กฎหมาย 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมาย จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 97.00 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 96.80 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.87 97.40 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 96.60 10 
 รวม 4.85 97.00 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานควบคุม
อาคารตามระเบียบและกฎหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 
โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ       
พึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้าน
ช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่       
ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 5 งาน 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อภาระงาน 

ในภาพรวมทั้ง 5 งาน 
 

ภาระงาน ระดับความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานป้องกันและควบคุมโรค 97.00 10 
2. งานส่งเสริมสุขภาพ 97.00 10 
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 97.00 10 
4. งานสังคมสงเคราะห์ 97.00 10 
5. งานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมาย 97.00 10 
 ภาพรวมทั้ง 5 งาน 97.00 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยภาพรวมทั้ง 5 งานอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานป้องกัน
และควบคุมโรค อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานส่งเสริมสุขภาพ  
อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานสังคมสงเคราะห์ อยู่ในระดับร้อยละ 
97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมายอยู่ใน
ระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 จากการส ารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความคิดเห็นต่อการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว ดังนี้ ด้านขั้นตอนการให้บริการเจ้าหน้าที่มีการอ านวยความสะดวกในเรื่อง
ขั้นตอนการให้บริการดี มีการอธิบายขั้นตอนการท างานในเรื่องต่างๆ ชัดเจนดี มีการจัดการเรื่อง
เอกสารต่างๆให้  มีการให้บริการนอกสถานที่ เช่น การรับช าระภาษี ท าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการ โดยมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนการเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความ
กระตือรือร้นในการให้บริการ พูดจาดี และให้ค าแนะน าดี เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม
กับงานที่ไปใช้บริการ ส านักงานมีบริเวณกว้างขวาง มีสถานที่จอดรถเพียงพอ ภายในส านักงานจุดนั่ง
รอรับบริการมีความสะอาดและเพียงพอ มีการปรับทัศนียภาพบริเวณรอบๆส านักงาน ดูสวยงามยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ 
เช่น มีการพัฒนาด้านถนนดีขึ้น มีการประชาคมทุกเดือน ท าให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารการ
ด าเนินงานของ อบต.และมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและความต้องการต่างๆ ได้  

งานป้องกันและควบคุมโรค ในช่วงสถานการณ์โควิด อบต.มีการดูและประชาชนในพื้นท่ีดีมา 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเกิดการระบาดในช่วงแรกๆจนถึงปัจจุบันยังมีการช่วยเหลือดูแลหากประชาชน
ในพ้ืนที่มีการติดเชื้อและต้องกักตัว ด้วยการจัดหาถุงยังชีพอาหารและสิ่งของจ าเป็นให้กับผู้กักตัว  มี
การลงพ้ืนที่ให้ความรู้และแจกทรายอะเบทป้องกันยุงลาย 

งานส่งเสริมสุขภาพ มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้ในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมและการที่ผู้สูงอายุมีการรวมตัวกันท ากิจกรรมท าให้ไม่เบื่อ 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเกิดภัยทางธรรมชาติต้นไม้ล้มก็จะมีการลงพ้ืนที่
ส ารวจความเสียหายและหากพบต้นไม้ที่ล้มก็จะเข้ามาตัดแต่งได้อย่างรวดเร็ว มีการออกช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฝน อันเนื่องจากมีลมแรงท าให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนของ
ประชาชน 

งานสังคมสงเคราะห์ อบต.มีการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการดี มีมีการออกเยี่ยม
เยียนผู้ป่วย ผู้พิการ และมอบสิ่งของที่จ าเป็น 

งานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมาย ด้านการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารมีความสะดวกในการใช้บริการไม่ยุ่งยาก เจ้าหน้าที่ให้บริการดีช่วยเหลือในเรื่องเอกสารดี  

และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ ต้องการให้ท าการส ารวจและติดตั้งส่องสว่างเพ่ิมเติม  
เนื่องจาก ที่ติดตั้งปัจจุบันมีระยะห่างของเสาไฟมาก  ต้องการให้มีการจัดการขยะ จัดหาถังขยะ  
ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งสัญญาณไฟบริเวณที่เป็นทางแยก เนื่องจากเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว สามารถสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีล าดับเนื้อหา ดังนี้ 
 
 5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วของประชาชน 
 5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
งิ้ว 
 5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้ว 
 5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 5.1.1 เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า   
ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.50 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 36.50 
 
 5.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วน
ใหญ่ร้อยละ ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า       
ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.75 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมา มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น           
ร้อยละ 26.75 และร้อยละ 23.50 มีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี ตามล าดับ 
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 5.1.3 ระดับการศึกษา 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษารองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 16.25 และร้อยละ 7.75 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ตามล าดับ 
 
 5.1.4 อาชีพ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  
ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็น   
ร้อยละ 21.75 และร้อยละ 9.00 มีอาชีพค้าขาย ตามล าดับ 
 
 5.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า   
ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.25 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 
4,001 – 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.75 และร้อยละ 23.50 มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001 – 10,000 
บาท ตามล าดับ 
 
5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 24.50 มารับบริการเกี่ยวกับงานป้องกันและควบคุมโรค รองลงมา รับบริการเกี่ยวกับงาน
ส่งเสริมสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 18.00 และร้อยละ 16.25 รับบริการเกี่ยวกับงานงานจัดเก็บรายได้
หรือภาษี ตามล าดับ 
 
5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 
รองลงมาเคยติดต่อขอรับบริการในเดือนกรกฎาคม 2565 และเดือนสิงหาคม 2565 ตามล าดับ 
  



61 
 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลงิว้ อ าเภอหว้ยแถลง 

วิทยาลยันครราชสีมา 

5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วของประชาชน 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว จากเพ่ือนบ้าน/การประชุม รองลงมา
รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว เพ่ือนบ้าน/การประชุม ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
เอกสารสิ่งพิมพ์ และการติดประกาศต่างๆ ตามล าดับ 
 
5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
 
 5.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.86และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามล าดับ 
 
 5.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 
   5.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 การส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยเรื่องการ
ติดต่อประสานงานมีความสะดวกมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือ เรื่องระยะเวลาในการ
ให้บริการมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และเรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ตามล าดับ 
 
   5.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
  จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มาก
ที่สุด”โดยเรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา 
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คือ มีเรื่องช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.86 และ เรื่องมีการให้บริการนอกสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
 
   5.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ  “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ“มากที่สุด” โดยเรื่องเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.89 รองลงมา คือเรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเองมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.88 และเรื่องเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 
4.87 ตามล าดับ 
 
   5.5.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ       
“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมา คือ สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 และเรื่องสถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.84 ตามล าดับ 
 
 5.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร            

ส่วนต าบลงิ้ว จ าแนกตามภาระงาน 
 
   5.5.3.1 งานป้องกันและควบคุมโรค 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและ
ควบคุมโรคมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  โดยรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมาคือด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.85 และด้านช่องทางการให้บริการกับด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.84 ตามล าดับ 
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   5.5.3.2  งานส่งเสริมสุขภาพ 
  จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานส่งเสริมสุขภาพมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับ      “มากที่สุด”มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
 
   5.5.3.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ใน
ระดับ“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.84 ตามล าดับ 
 

   5.5.3.4 งานสังคมสงเคราะห์ 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานสังคม
สงเคราะห์มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมา คือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการกับด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.85 และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
 
   5.5.3.5 งานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมาย 
     ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานควบคุมอาคาร
ตามระเบียบและกฎหมายมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวม  
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 
รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และด้านช่องทางการให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
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5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้ว 

 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วในครั้งนี้ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ โดยภาพรวม และความพึง
พอใจในการให้บริการใน 5 งาน ได้แก่ งานป้องกันและควบคุมโรคงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานสังคมสงเคราะห์ และงานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมาย ซึ่งผล
การประเมินสามารถน าเสนอได้ ดังนี้ 
 

 5.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ใน
ระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 
97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 
   เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วมีการพัฒนาการให้บริการเพ่ิมขึ้น 
โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ. 2565 เพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็น
ร้อยละ 97.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 97.00 เป็นร้อย
ละ 97.20 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.00
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 97.20 เป็นร้อยละ 97.40 และด้าน    
สิ่งอ านวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจเพ่ิมร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 96.80 
 

   5.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและควบคุมโรค 
    จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการงานป้องกันและควบคุมโรคขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้าน
ช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
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ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานส่งเสริมสุขภาพ 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานส่งเสริมสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทาง
การให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่
ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
    
   5.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับ 
ร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานสังคมสงเคราะห์ 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานสังคมสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทาง
การให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่
ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   5.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานควบคุมอาคารตามระเบียบและ
กฎหมาย 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยรวมอยู่ใน
ระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 5 งาน 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว โดยภาพรวมทั้ง 5 งานอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่องานป้องกันและควบคุมโรค อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงาน
ส่งเสริมสุขภาพ  อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานสังคม
สงเคราะห์ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานควบคุมอาคารตาม
ระเบียบและกฎหมายอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
5.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชนผู้ใช้บริการ 
 
 ประชาชนที่มารับบริการมีความคิดเห็นต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ดังนี้ 
ด้านขั้นตอนการให้บริการเจ้าหน้าที่มีการอ านวยความสะดวกในเรื่องขั้นตอนการให้บริการดี มีการ
อธิบายขั้นตอนการท างานในเรื่องต่างๆ ชัดเจนดี มีการจัดการเรื่องเอกสารต่างๆให้  มีการให้บริ การ
นอกสถานที่ เช่น การรับช าระภาษี ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ โดยมีการแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พูดจาดี และให้
ค าแนะน าดี เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไปใช้บริการ ส านัก งานมีบริเวณ
กว้างขวาง มีสถานที่จอดรถเพียงพอ ภายในส านักงานจุดนั่งรอรับบริการมีความสะอาดและเพียงพอ 
มีการปรับทัศนียภาพบริเวณรอบๆส านักงาน ดูสวยงามยิ่งข้ึน 
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คณะท างาน 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ

คุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2565 

กันยายน 2565 

 นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ 
เช่น มีการพัฒนาด้านถนนดีขึ้น มีการประชาคมทุกเดือน ท าให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารการ
ด าเนินงานของ อบต.และมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาและความต้องการต่างๆ ได้  

งานป้องกันและควบคุมโรค ในช่วงสถานการณ์โควิด อบต.มีการดูและประชาชนในพื้นท่ีดีมา 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเกิดการระบาดในช่วงแรกๆจนถึงปัจจุบันยังมีการช่วยเหลือดูแลหากประชาชน
ในพ้ืนที่มีการติดเชื้อและต้องกักตัว ด้วยการจัดหาถุงยังชีพอาหารและสิ่งของจ าเป็นให้กับผู้กักตัว  มี
การลงพ้ืนที่ให้ความรู้และแจกทรายอะเบทป้องกันยุงลาย 

งานส่งเสริมสุขภาพ มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ 
ในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมและการที่ผู้สูงอายุมีการรวมตัวกันท ากิจกรรมท าให้ไม่เบื่อ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงเกิดภัยทางธรรมชาติต้นไม้ล้มก็จะมีการลงพ้ืนที่
ส ารวจความเสียหายและหากพบต้นไม้ที่ล้มก็จะเข้ามาตัดแต่งได้อย่างรวดเร็ว  มีการออกช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฝน อันเนื่องจากมีลมแรงท าให้ต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนของ
ประชาชน 

งานสังคมสงเคราะห์ อบต.มีการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการดี มีมีการออกเยี่ยม
เยียนผู้ป่วย ผู้พิการ และมอบสิ่งของที่จ าเป็น 

งานควบคุมอาคารตามระเบียบและกฎหมาย ด้านการขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารมีความสะดวกในการใช้บริการไม่ยุ่งยาก เจ้าหน้าที่ให้บริการดีช่วยเหลือในเรื่องเอกสารดี  

และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ ต้องการให้ท าการส ารวจและติดตั้งส่องสว่างเพ่ิมเติม  
เนื่องจาก ที่ติดตั้งปัจจุบันมีระยะห่างของเสาไฟมาก  ต้องการให้มีการจัดการขยะ จัดหาถังขยะ  
ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและติดตั้งสัญญาณไฟบริเวณที่เป็นทางแยก เนื่องจากเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
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