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รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในเมือง 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนของประชาชนที่มาใช้บริการในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และช่องทางการให้บริการ โดยท าการประเมิน  4 งาน ได้แก่  งานด้านบริการ
กฎหมาย งานด้านสาธารณสุข  งานด้านการศึกษา และ  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง การ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้
กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 391 คน  เพ่ือให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้ประเมิน  จึงใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 400 คน  โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละงานตามปริมาณการมารับบริการ  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) จ านวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในเมือง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  และปัญหาและข้อเสนอแนะ  
ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  ด าเนินการประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอน        
การให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และช่องทางการให้บริการ เก็บข้อมูล  
ในระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 น าข้อมูลที่ได้มาจัดกระท าข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์  หาความถี่ และค่า
ร้อยละ ซึ่งผู้ประเมินน าเสนอด้วยตาราง และแผนภูมิประกอบค าบรรยายทั้งโดยภาพรวม จ าแนกตามงาน 
รายด้าน และรายข้อ ผลการประเมินสามารถน ามาสรุปได้ดังนี้ 
 

สรุปผลกำรประเมิน 
     1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

     กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.00) ส่วนมากมีอายุระหว่าง 
46-60 ปี ร้อยละ 51.25 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 31-45 ปี ร้อยละ 37.00 ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 62.00 รองลงมาคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 27.50 และส่วนมากประกอบอาชีพ
เกษตรกร ร้อยละ 46.50 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 15.50  
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2. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง  อ ำเภอ 
พิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ โดยภำพรวม 

2.1  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 93.00 เมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.50 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ    
ร้อยละ 92.75  และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 91.25 ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 1 
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แผนภูมิ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยภำพรวมและรำยด้ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

 

 

    2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการมาก
ที่สุด คือ งานด้านสาธารณสุข ร้อยละ 94.75 (9 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านการศึกษา   ร้อยละ 93.75 
(9 คะแนน) งานด้านด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 92.50  (9 คะแนน)  และงานด้าน
บริการกฎหมาย ร้อยละ 91.67 (9 คะแนน) ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 2 
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แผนภูมิ 2  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
                  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  จ ำแนกตำมงำน 
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3. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง อ ำเภอ  
พิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ  จ ำแนกตำมงำน 

    3.1  งำนด้ำนบริกำรกฎหมำย 
            เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ คิดเป็น  
ร้อยละ 91.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ร้อยละ 92.50 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  และด้านช่องทางการ
ให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 91.67 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 90.83 รายละเอียด     
ดังแผนภูมิ 3 
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แผนภูมิ 3  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
           อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งำนด้ำนบริกำรกฎหมำย 
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3.2 งำนด้ำนสำธำรณสุข 
          เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ คิดเป็น   
ร้อยละ 94.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 95.83 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน
ช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 95.00 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ร้อยละ 90.00 
ตามล าดับ รายละเอียดดังแผนภูมิ 4 
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แผนภูมิ 4 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา งำนด้ำนสำธำรณสุข 
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3.3  งำนด้ำนกำรศึกษำ 
       เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
93.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
และด้านช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 92.50  ตามล าดับ  รายละเอียดดังแผนภูมิ 5 
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แผนภูมิ 5  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

         อ าเภอพมิาย  จังหวัดนครราชสีมา งำนด้ำนกำรศึกษำ 
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3.4  งำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง 
       เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
92.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ ร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 93.75 และด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน  ร้อยละ 90.00 ตามล าดับ  
รายละเอียดดังแผนภูมิ 6 
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แผนภูมิ 6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

                 อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งำนด้ำนด้ำนโยธำ กำรขออนุญำตปลูกสิ่งก่อสร้ำง 
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4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
               ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนางานในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ดังนี้ 

4.1 งานด้านบริการกฎหมาย   ควรมีหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ใน
ชีวิตประจ าวันให้ประชาชนในพื้นท่ี 

4.2 งานด้านสาธารณสุข อยากให้มีการออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชน 
การดูแลผู้สูงอายุ   

4.3 งานด้านการศึกษา อยากให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองได้เข้าไปมีส่วนร่วม และมีการจัดกิจกรรม
ตลอดป ี 

4.4 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
นอกจากนี้ประชาชนในพื้นท่ีต้องการให้มีการปรับปรุงถนนในหมู่บ้านให้สะดวกต่อการเดินทาง  

จัดท าร่องระบายตามถนนเพ่ือให้ระบายน้ าได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเวลาฝนตก  และควรมีการก าหนดจุดในการทิ้งขยะที่
เหมาะสมและมีจ านวนถังขยะท่ีเพียงพอ 
 
 



ค ำน ำ 
 
     การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเมืองครั้งนี้  มีเป้าหมายส าคัญ คือ การสะท้อนภาพการท างานของหน่วยงานจากประชาชนที่มารับ
บริการ ทั้งในด้านกระบวนการและขั้นตอน  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  รวมทั้ง
ด้านช่องทางการให้บริการ  โดยในการด าเนินการประเมินได้ท าการประเมินงานที่ให้บริการ 4 งาน ได้แก่  
งานด้านบริการกฎหมาย งานด้านสาธารณสุข  งานด้านกฎหมาย  และงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง  รายงานครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในฐานะผู้ด าเนินการประเมินขอขอบคุณประชาชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจด้วยดี   
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมิน
ดังกล่าว จะเป็นข้อมูลที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป 
 
 
 
                   

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำของกำรประเมิน 

  การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในปัจจุบันมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทัน
การเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ ยังด ารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ 
ภายในประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์
ความไม่แน่นอน จากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และ  
มีความเข้มแข็ง ในระยะยาว มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงแก้ไข
ปัญหาปากท้องสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ าให้กับประชาชนพร้อมสร้างหลักคิด คุณธรรม และ
จริยธรรมและมีศักยภาพที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้ภายใต้การบูรณาการทางการบริหาร 
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรัฐจะกระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และ 
เพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชน 
ในการให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม
ทั้งส่งเสริมบทบาทของเอกชน ชุมชนท้องถิ่นและภาคีอ่ืน ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่รวมถึง
การจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิง
พ้ื นที่  ให้ มี ก ารขับ เคลื่ อนอย่ าง เป็ น ระบบ  (ค าแถล งน โยบายของคณ ะรัฐมนตรี ,  2562 :  
1-29)  

ส าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) ถือเป็นการบริหารราชการรูปแบบ
หนึ่งที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา และเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
ได้อย่างทันท่วงที โดยให้สิทธิแก่ชุมชนในการตัดสินใจด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของท้องถิ่น การให้
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยท้องถิ่น
จึงส าคัญ (โกวิทย์ พวงงาม, 2550 :11)  จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มมีการด าเนินการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนปฏิบัติการก าหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการบัญญัติความส าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของไทยแล้วนั้น  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบมากขึ้น   ซึ่งจากการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีบทบาทเป็นองค์กรบริการสาธารณะเด่นชัดขึ้น  โดยมีภารกิจหลักๆแบ่งออกได้ 6 ด้าน คือ ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้วยความส าคัญของภารกิจดังกล่าวข้างต้นไม่ใช่เพียงหน้าที่ที่ครอบคลุมมากขึ้น  
หากยังเป็นภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชนในทุกๆด้าน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
มีบทบาทที่หลากหลายเป็นทั้งผู้ออกและการบังคับใช้กฎหมาย อาทิเช่น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  
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การออกหรือต่อใบอนุญาต การก าหนดเขตผังเมืองและการตัดสินใจให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรต่าง  ๆ 
ทางสังคม (อรทัย ก๊กผล, 2547: 3-5)  

ทั้งนี้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  
จึงเกิดประเด็นค าถามที่มากขึ้นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้จริงหรือไม่ ก่อให้เกิดการตั้งประเด็นความเชื่อมั่น
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตนั้น ๆ 
ถือเป็นความท้าทายอย่างมากต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องบริหารภารกิจ จัดบริการสาธารณะ เพ่ือมุ่ง
ตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนให้ได้มากท่ีสุด   
         ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  60 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ 
ดังต่อไปนี้ 1) ทิศเหนือ ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชีวาน และองค์การบริหารส่วนต าบล      
ท่าหลวง 2) ทิศใต้ ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง และองค์การบริหาร         
ส่วนต าบลหนองระเวียง 3) ทิศตะวันออก ติดกับเขตเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ และ 4) ทิศตะวันตกติด
กับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ และองค์การบริหารส่วนต าบลกระเบื้องใหญ่   มีพ้ืนที่ทั้งหมด  
30,043.75 ไร่ (48.07 ตารางกิโลเมตร)  โดยมีพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน ต าบลในเมือง จ านวน 46.47  
ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าส าคัญหลักไหลผ่านได้แก่  ล าน้ ามูล,ล าน้ าจักราช,    
ล าน้ าเค็ม,ล าฉกาจ   มีหมู่บ้านจ านวน 20 หมู่บ้าน  มีประชากรทั้งสิ้น 16,552  คน  แยกเป็นชาย  
7,978  คน  หญิง  8,572  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  344  คน/ตารางกิโลเมตร 
          ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานจะต้องท าการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในด้านการให้บริการ ซึ่งในการปฏิบัติงาน
หน่วยงานจะต้องให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการเป็นจ านวนมาก เพ่ือเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการให้บริการในแต่ละหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความประสงค์ที่จะส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเมือง โดยจะท าการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้าน
บริการกฎหมาย งานด้านสาธารณสุข งานด้านการศึกษา และงานด้านโยธา การขออนุญาต          
ปลูกสิ่งก่อสร้าง  โดยขอความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็น
ผู้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในครั้งนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
การปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 

  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ในด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที ่ ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ 
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ขอบเขตของกำรประเมิน  

  การประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้ จะประเมินงานดังนี้ 
1. งานด้านบริการกฎหมาย    
2. งานด้านสาธารณสุข 
3. งานด้านการศึกษา 
4. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 

ระยะเวลำในกำรประเมิน 

เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม  2565   
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  เจ้าหน้าที่และหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ได้รับข้อมูลในการ
ด าเนินงานของตนเอง และสามารถน าข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ให้บริการในหน่วยงานของตนเองได้ 

2.  คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ได้ทราบข้อมูลด้านความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง และสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการบริหารและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานด้าน
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
  3.  ผลจากการประเมินท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ทั้ งในด้านกระบวนการขั้นตอนการบริการ ด้านเจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ  ซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 
ที่น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 



บทท่ี 2   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
1. สภาพทั่วไป 
 1.1 ที่ตั้ง ต ำบลในเมือง  ตั้งอยู่ห่ำงจำกจังหวัดนครรำชสีมำ  60 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับ เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชีวำนและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหลวง 
  ทิศใต้  ติดกับ เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมสร้ำงตนเองและองค์กำรบริหำรส่วน             
                                          ต ำบลหนองระเวียง 
  ทิศตะวันออก ติดกับ เขตเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่ 
  ทิศตะวันตก ติดกับ เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสัมฤทธิ์ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
                                          กระเบื้องใหญ่ 

1.2 เนื้อท่ี มีพ้ืนที่ทั้งหมด  30,043.75 ไร่ (48.07 ตำรำงกิโลเมตร)  โดยมีพ้ืนที่ องคก์ำรบริหำรส่วน ต ำบลใน
เมือง จ ำนวน 46.47  ตำรำงกิโลเมตร และเทศบำลต ำบลพิมำย จ ำนวน 1.60 ตำรำงกิโลเมตร   

1.3  ภูมิประเทศ เป็นที่รำบลุ่ม มีแม่น้ ำส ำคัญหลักไหลผ่ำนได้แก่  ล ำน้ ำมูล,ล ำน้ ำจักรำช,ล ำน้ ำเค็ม,ล ำฉกำจ   
1.4  จ ำนวนหมู่บ้ำน 20 หมู่บ้ำน โดยแยกเป็นจ ำนวนครัวเรือน จ ำนวนประชำกร ชำย/หญิง  ดังนี้ 
 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้ำน ประชำกร จ ำนวน 
ครัวเรือน ชำย(คน) หญิง(คน) รวม 

หมู่ที่  1 บ้ำนในเมือง 253 255 508 505 
หมู่ที่  3 บ้ำนส่วย 163 161 324 222 
หมู่ที่  4 บ้ำนขำม 382 381 763 324 
หมู่ที่  5 บ้ำนกอก 535 582 1,117 449 
หมู่ที่  6 บ้ำนนำงเหริญ 419 416 835 410 
หมู่ที่  7 บ้ำนม่วง 502 503 1,005 378 
หมู่ที่  8 บ้ำนวังหิน 728 738 1,466 522 
หมู่ที่  9 บ้ำนดอนแซะ 617 722 1,339 372 
หมู่ที่ 10 บ้ำนวังกลำง 76 70 146 49 
หมู่ที่ 11 บ้ำนข้ีเหล็ก 408 424 832 203 
หมู่ที่ 12 บ้ำนทองหลำง 249 257 506 130 
หมู่ที่  13 บ้ำนดง 272 274 546 207 
หมู่ที่ 14 บ้ำนประตูชัย 770 926 1,696 1,539 
หมู่ที่ 15 บ้ำนน้อย 612 645 1,257 523 
หมู่ที่ 16 บ้ำนใหม่สำมคัค ี 125 162 287 145 
หมู่ที่ 17 บ้ำนเมรุพรหมทัต 105 106 211 115 
หมู่ที่ 18 บ้ำนวังหิน 479 514 993 255 
หมู่ที่ 19 บ้ำนท่ำสงกรำนต ์ 203 248 451 213 
หมู่ที่ 20 บ้ำนส ำโรงชัย 173 136 309 70 
หมู่ที่ 21 บ้ำนไทรงำมพัฒนำ 236 290 526 431 
หมู่ที่ 22 หมู่บ้ำนกลำง 671 762 1,435 2 

รวม 7,978 8,572 16,552 7,065 
 

1.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต ำบล   ได้แก่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง  และเทศบำล  
ต ำบลพิมำย  รวม   2  แห่ง 
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1.6 ประชำกร  มีประชำกรทั้งสิ้น 16,552  คน  แยกเป็นชำย  7,978  คน  หญิง  8,572  คน                      
มีควำมหนำแน่นเฉลี่ย  344  คน/ตำรำงกิโลเมตร 
 

2. โครงสร้างพื้นฐาน 
 

1. การคมนาคม 
  - ถนนลำดยำงแอสฟัสต์        จ ำนวน       9    สำย 
  - ถนนคอนกรีต         จ ำนวน   111    สำย 
  - ถนนหินคลุก         จ ำนวน     45    สำย 
  - ถนนลูกรัง         จ ำนวน     30    สำย 
  - ถนนดินบดอัด          จ ำนวน       3    สำย 
 2. สถานีขนส่ง           จ ำนวน       1    แห่ง 
 3. การไฟฟ้า 
           หมู่บ้ำนทั้ง 20 หมู่บ้ำนมีไฟฟ้ำใช้ครบทั้งหมด  มีเพียงส่วนน้อยหรือบำงครัวเรือนเท่ำนั้นที่ได้สร้ำง
บ้ำนเรือนใหม่  และอยู่ห่ำงจำกหมู่บ้ำนกำรขยำยเขตไฟฟ้ำยังไม่ทั่วถึง 
 4. แหล่งน้ าสร้างขึ้น 
  - ชลประทำน      จ ำนวน       2    แห่ง 
  - ฝำย                                      จ ำนวน       4    แห่ง 
  - บ่อโยก       จ ำนวน     22    แห่ง 
  - บ่อน้ ำตื้น               จ ำนวน   583    แห่ง 
  - บ่อบำดำล      จ ำนวน     37     แห่ง 
  - สระน้ ำสำธำรณะ     จ ำนวน     24     แห่ง 
   5. ประปา  

     ในเขตต ำบลในเมือง มีระบบประปำส่วนภูมิภำคและประปำหมู่บ้ำน ที่หน่วยงำนต่ำง ๆ   
ได้สร้ำงข้ึนทุกหมู่บ้ำน 

6. โทรศัพท์ 
   มีกำรขยำยเขตชุมสำยโทรศัพท์และติดตั้งเครือข่ำยโทรศัพท์สัญญำณดำวเทียมให้บริกำรแก่รำษฎร
ทุกหมู่บ้ำน 
 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

    ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  1.  ทรัพยากรป่าไม้  อบต.ในเมืองไม่มีพ้ืนที่ที่มีสภำพป่ำไม้   เนื่องจำกเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  
ประชำกรอำศัยกันอยู่อย่ำงหนำแน่น  จึงจะมีเพียงแต่ต้นไม้ที่ปลูกขึ้นใหม่เพ่ือเป็นร่มเงำซึ่งส่วนใหญ่อยู่เขตพ้ืนที่สงวน 
หรือเขตพ้ืนที่โบรำณสถำน  มีทรัพยำกรที่กลำยเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  ได้แก่  ไทรงำม 
  2.  ทรัพยากรน้ า  พ้ืนที่เป็นที่รำบลุ่มมีแม่น้ ำและล ำน้ ำไหลผ่ำน   ได้แก่  ล ำน้ ำมูลล ำจักรำช  ล ำ
น้ ำเค็ม  และล ำฉกำจ   อีกท้ังมีห้วย หนอง คลอง บึง  ชลประทำนอื่น ๆ 
  3.  ทรัพยากรดิน    ดินส่วนใหญ่เป็นเป็นดินร่วนปนทรำย    ดินเหนียวปนทรำย  มีลักษณะกำรเก็บ
กักน้ ำปำนกลำงมีสำรละลำยน้ ำของเกลืออยู่ในควำมเข้มข้นที่ต่ำงกันบำงแห่งเป็นภูเขำเกลือ  ใต้ชั้นดินปฏิกิริยำดินเป็น
กรดถึงกรดแก่  ปริมำณอินทรียวัตถุปำนกลำงถึงต่ ำสุด 
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4. สภาพเศรษฐกิจ 
 

ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม  จึงท ำให้รำยได้หลักของรำษฎรมำจำกกำรเกษตรกรรมและรับจ้ำง 
ได้แก่  กำรท ำนำ  ท ำไร่อ้อย   ท ำไร่มันส ำปะหลัง ปลูกยูคำลิปตัส  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น้ ำฝนและแหล่งน้ ำธรรมชำติท ำ
กำรเกษตร   แต่ถ้ำหำกปีใดฝนไม่ตก หรือปริมำณน้ ำฝนไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหำภัยแล้ง   

หน่วยธุรกิจในเขตต าบล 
- ห้ำงสรรพสินค้ำ    จ ำนวน      1    แห่ง 
- โรงงำนอุตสำหกรรม    จ ำนวน       4    แห่ง 
- โรงแรม    จ ำนวน       3    แห่ง 
- โรงส ี    จ ำนวน       8    แห่ง 

                      - โรงน้ ำแข็ง    จ ำนวน       2    แห่ง 
- กิจกำรเกี่ยวกับกำรท่ำทรำย    จ ำนวน       1    แห่ง 
- สหกรณ์โคนม    จ ำนวน       1    แห่ง 
- สถำนีบริกำรน้ ำมันและแก๊ส    จ ำนวน       8    แห่ง 
- สหกรณ์กำรเกษตร    จ ำนวน       1    แห่ง 
- ตลำดนัด(สัปดำห์ละครั้ง)    จ ำนวน       3    แห่ง 
- อุตสำหกรรมในครัวเรือน    จ ำนวน       -    แห่ง 

 
5. ด้านสังคม 
 1. การศึกษา 
  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลในเมือง    จ ำนวน      1      แห่ง 

- โรงเรียนประถมศึกษำขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน      4      แห่ง   
1.  โรงเรียนบ้ำนม่วงขำมประชำรักษ์     

                   2.  โรงเรียนบ้ำนดอนแซะ      
      3.  โรงเรียนชุมชนบ้ำนวังหิน    

                               4.  โรงเรียนท้ำวสุรนำรี (ระดมอนุสรณ์)    
  - โรงเรียนอำชีวะศึกษำ     จ ำนวน      1      แห่ง 

1.  วิทยำลัยเทคนิคพิมำย     
- ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียน       จ ำนวน       1       แห่ง 
- ห้องสมุดประชำชน     จ ำนวน       1       แห่ง 

  - ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน    จ ำนวน      8       แห่ง 
 2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  - วัด                  จ ำนวน       8       แห่ง 
  - มัสยิด            จ ำนวน       -      แห่ง 
  - โบสถ์           จ ำนวน        -     แห่ง 
 3 การสาธารณสุข 
  - โรงพยำบำลของรัฐ  (ขนำด 60 เตียง )   จ ำนวน       1        แห่ง 
  - โรงพยำบำลเอกชน     จ ำนวน       1     แห่ง 
  - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล   จ ำนวน       1    แห่ง 
  - สถำนพยำบำล      จ ำนวน       4    แห่ง 
  - สถำนีอนำมัย      จ ำนวน        -    แห่ง 
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  - สำธำรณสุขอ ำเภอ     จ ำนวน       1    แห่ง 
  - ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน     จ ำนวน       8    แห่ง 
  - คลินิก       จ ำนวน       6    แห่ง 
  - อัตรำกำรมีและกำรใช้ส้วมรำดน้ ำ  ร้อยละ 100 
 4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ     จ ำนวน       1    แห่ง 
  - สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอ     จ ำนวน       1    แห่ง 
  - ศำลแขวงจังหวัดนครรำชสีมำ    จ ำนวน       1    แห่ง 
  - ส ำนักงำนอัยกำรประจ ำศำลแขวง   จ ำนวน       1    แห่ง 
 
6. ด้านการเมือง  การบริหาร 
       1. การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ประกอบด้วย  2 ฝ่าย  คือ 
                1.1 ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภา  ประกอบด้วยสมำชิกหมู่บ้ำนละ 1 คน  ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดย
ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง  ดังนี้ 
 

ชื่อ – สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง 

นำงฐปณีย์  พรพินิจพงศ์ 8 ประธำนสภำ อบต. 
นำงเจนจิรำ เอื้ออำภำเศรษฐ 18 รองประธำนสภำ อบต. 
นำยวิเชียร  พลีด ี  เลขำนุกำรสภำ อบต. 
นำยนิติ  สุขชำตะ 1 สมำชิกสภำ อบต. 
นำยพิชิต  แสนเจ็ก 3 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยเลิศ  อำจศึก 4 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยปรัชญำ  ศอกจะบก 5 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยพิเชฐ  แช่มพุทรำ 6 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยสมทรง  ขำวพิมำย 7 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยครองสิน  ทองเครือ 9 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยเด่นชัย  ปรำสำทสูง 10 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยอุทัย  สอพิมำย 11 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยสมหมำย  ซินพิมำย 12 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยศรีประจวบ  บุไธสง 13 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำงวิภำรัตน์  ไพค ำนำม 14 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยเจรญิ  ชินสุข 15 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยสมศักดิ์  อำรมณ์เพียร 16 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำงโรมจิตร  แงดสันเทยีะ 17 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยสมศักดิ์  แจ้งหิรัญ 19 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยธีมำโรจน์  จิตจรสัยิ่งยง 20 สมำชิกสภำ  อบต. 
นำยผดุงศักดิ์  พูนด ี 21 สมำชิกสภำ  อบต. 
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          1.2  ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 คน  และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไม่เกิน 2 คน  มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยที่ไม่ขัดต่อกฎหมำย และรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำย  นโยบำย   แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ข้อบัญญัติ  
ระเบียบและข้อบังคับของรำชกำร  ประกอบด้วย 
 1. นำยบรรเจิด  สอพิมำย            นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 2. นำยไสว   กิตติถิรกุล          รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 3. นำงปัญญำ  จันทรศรี              รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
7. ศักยภาพในต าบล 
  ก. ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง  มีบุคลำกรในองค์กรจ ำนวน    67  คน 
  1. จ ำนวนพนักงำนส่วนต ำบล   จ ำนวน   28   คน 
   1.1 ส ำนักปลัด อบต.   จ ำนวน    8    คน 
   1.2 กองคลัง    จ ำนวน    9    คน 
   1.3 กองช่ำง    จ ำนวน    3     คน 
   1.4 กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม จ ำนวน    5    คน 
   1.5 กองส่งเสริมกำรเกษตร  จ ำนวน    1    คน 
   1.6 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน    1    คน 
   1.7 หน่วยตรวจสอบภำยใน  จ ำนวน    1    คน    
  2. ระดับกำรศึกษำของพนักงำนส่วนต ำบล 
   - ปวช./ปวส.    จ ำนวน    4    คน 
   - ปริญญำตรี    จ ำนวน    14  คน 
   - สูงกว่ำปริญญำตรี   จ ำนวน    10    คน 
  3.  พนักงำนจ้ำงทั่วไปและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ   จ ำนวน    38  คน 
  4.  ลูกจ้ำงประจ ำ                              จ ำนวน    1    คน 
 
8. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
  ต ำบลในเมืองภูมิประเทศเป็นที่รำบลุ่มแม่น้ ำ มีแหล่งโบรำณสถำนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี              
ชื่อเสียง คือ อุทยำนประวัติศำสตร์โบรำณสถำนปรำสำทหินพิมำย  พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ  พิมำยไทรงำม               
และเขื่อนพิมำย ประเพณีแข่งเรือ งำนแห่เทียนพรรษำ ฯลฯ เป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท   มีกำรตั้งบ้ำนเรือน             
อำศัยกันอยู่อย่ำงหนำแน่น   
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                                      สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
1. ปัญหาด้านสังคม   
1.1  ปัญหำยำเสพติด 1. เฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด เช่น  

    ยำบ้ำ 
2. เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ  เกิดควำมอยำกรู้ 
    อยำกลองเสพสิ่งเสพติด  เนื่องจำกมีพฤติกรรม 
    เลียนแบบเพื่อน  และยำเสพติดในปัจจุบัน 
    สำมำรถหำซื้อเสพได้ง่ำย 
3. ปัญหำครอบครัวแตกแยก  รำยได้ไม่เพียงพอ 
    ต่อกำรด ำรงชีพ  ท ำให้หันไปพ่ึงพำยำเสพติด 

- อบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับยำเสพติด - 
จัดกิจกรรมกีฬำต้ำน
ยำเสพติด 
- ส่งเสริมพัฒนำ
อำชีพเพ่ือเพ่ิม
รำยได้ในครอบ 
ครัว                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.2  ปัญหำสวัสดิกำรและ
สังคมสงเครำะห์ 

กำรดูแลคุ้มครองคนชรำ คนพิกำร สตรี เด็กและ
เยำวชนของรัฐบำลไม่ทั่วถึง 
 

- ส่งเสริมพัฒนำ
อำชีพ 
-จัดสวัสดิกำร                                                                                                                                                                                                                                                            

1.3  ปัญหำควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1. เกิดกำรลักขโมยทรัพย์สิน ปัญหำกำรพนัน 
    และไฟฟ้ำสำธำรณะตำมถนนยังไม่ทั่วถึง 
2. กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยกระท ำได้ช้ำเนื่อง 
    จำกพ้ืนที่ใหญ่และไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ 

- สนับสนุนให้มีกำร
ป้องกัน เฝ้ำระวัง
และบรรเทำ 
สำธำรณภัย 

1.4  ปัญหำควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1. กำรขำดผู้น ำชุมชนหรือผู้น ำกลุ่มท่ีมีควำมรู้ 
    ควำมสำมำรถ 
2. กำรขำดควำมสำมัคคี  กำรเสียสละ  แรงใจ 
    แรงกำยของสมำชิกกลุ่มเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

-ส่งเสริม ให้ 
ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรเสนอปัญหำ 
ข้อเสนอแนะ 

1.5  ปัญหำกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิต 

1. ขำดงบประมำณในกำรจัดหำแหล่งพักผ่อน 
    หย่อนใจและสถำนที่ออกก ำลังกำย 
2. ขำดงบประมำณในกำรจัดหำอุปกรณ์กีฬำให้ 
    เพียงพอต่อควำมต้องกำร 

-สนับสนุนให้มี
สถำนที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

2. ด้านปัญหาแหล่งน้ า 1. แหล่งน้ ำสำธำรณะขนำดใหญ่ตื้นเขิน   
2. กำรท ำกำรเกษตรในพ้ืนที่อำศัยน้ ำฝน  หำก 
    เกิดปัญหำฝนแล้งพืชผลทำงกำรเกษตรได้รับ 
    ควำมเสียหำยเนื่องจำกไม่มีระบบชลประทำน 
 

-บ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ
ที่มีอยู่ให้ใช้กำรได้ 
-สร้ำงแหล่งน้ ำใน
พ้ืนที่ ที่ยังขำด
แคลน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
3. ปัญหาการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรจำกสื่อต่ำง ๆ ไม่มีกำร          
    จ ำกัดขอบเขต  ท ำให้เกิดกำรเลียนแบบ 
2. กำรขำดกำรส่งเสริม และสืบสำนกำรอนุรักษ์ 
    ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
3. ประชำชนมีค่ำนิยมใช้จ่ำยฟุ่มเฟือยเลียนแบบ 
    วัฒนธรรมตะวันตก 
4. กำรขำดกำรดูแลเอำใจใส่สมำชิกในครอบครัว 
5. ประชำชนไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรท ำกิจกรรม 
    ทำงศำสนำ ประชำชนมีฐำนะยำกจนท ำให้บุตร 
    หลำนขำดโอกำสในกำรศึกษำระดับที่สูงขึ้น 

-สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำศำสนำ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ให้มำกขึ้น 
-ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

4. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
กำรควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ 

1. ประชำชนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกัน   
    โรคติดต่อ  กำรรักษำสุขภำพอนำมัยและกำร    
    ระบำดของโรคติดต่อ 
2. กำรบริกำรสำธำรณสุขยังไม่ทั่วถึง 
3. ลักษณะพื้นที่เป็นป่ำซึ่งเป็นแหล่งเพำะพันธุ์   
    ยุงลำย 

-สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ กำร
ป้องกันและระงับ
กำรระบำดของ
โรคติดต่อ 
-ส่งเสริมบริกำร
สำธำรณสุข 

  -จัดพื้นที่ให้ถูก
สุขลักษณะอนำมัย 

 

ความต้องการของท้องถิ่น 
ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ต้องกำรให้มีกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงถนน  ทำงเดินต่ำง ๆ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน 
2) ต้องกำรให้มีกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะเพ่ิมตำมถนนเข้ำทั่วถึงชุมชน 
3) ต้องกำรปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์และควำมสะอำดสถำนที่ท่องเที่ยว 
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
1) ต้องกำรให้มีกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพในชุมชน  เพ่ือให้ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
2) ต้องกำรฝึกอบรมอำชีพและพัฒนำอำชีพด้ำนกำรเกษตร 
ความต้องการด้านสังคม 
1) ต้องกำรให้ส่งเสริมกำรศึกษำ  ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2) ต้องกำรให้สนับสนุนอุปกรณ์กำรกีฬำและสนำมกีฬำชุมชน 
3) ต้องกำรให้ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของเยำวชนในชุมชน 
4) ต้องกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรสำธำรณสุขมูลฐำนให้ทั่วถึง 
ความต้องการด้านแหล่งน้ า 
1) ต้องกำรปรับปรุงแหล่งน้ ำสำธำรณะให้สำมำรถกักเก็บน้ ำเพ่ือใช้ในกำรอุปโภคบริโภคได้ 
2) ปรับปรุงหรือก่อสร้ำงระบบชลประทำนเพื่อแก้ปัญหำกำรเกษตร 
ความต้องการด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 
 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรประเมินผล 

 
         การประเมินครั้งนี้ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ในด้านกระบวนการและ
ขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ  โดยมี
รายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
              1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
              3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  1.  ประชำกร 
  ประชากรในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  จ านวนประชากร 16,552 คน  
 2.  กลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเมือง  ซึ่งได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จากสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 391 คน  เพ่ือให้การประเมินมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้ประเมิน  จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของ
แต่ละงานตามปริมาณการมารับบริการ ได้แก่ งานด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์  งานด้านส่งเสริมการเกษตร  และงานบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (8 แห่ง) 
 ส าหรับการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ใช้สูตรของ Taro Yamane  
ก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นคือ  ร้อยละ 5 ตามสูตรดังนี้ 
 
 

                                  
21 Ne

N
n


  

  

 
n  หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

        N  หมายถึง  ขนาดของประชากรทั้งหมด  
        e  หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (0.05)  
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  ส าหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sample) จากหมู่บ้าน 
20 หมู่ สุ่มมา 10 หมู่ และในแต่ละหมู่บ้านที่สุ่มมาได้ ก าหนดสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการและสัดส่วน
ของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามงานที่มารับบริการและหมู่บ้านที่เป็น
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  ดังรายละเอียดตามตาราง 1 

 
ตาราง  1  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
     ต าบลในเมือง 
 

ชื่อหมู่บ้ำน 
ประชำกร  

(คน) 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

(คน) 
บ้านกอก 1,117 40 
บ้านขี้เหล็ก 832 40 

บ้านดง   546 40 

บ้านน้อย 1,257 40 

บ้านประตูชัย   1,696 40 

บ้านท่าสงกรานต์ 451 40 

บ้านใหม่สามัคคี 287 40 

บ้านวังหิน 993 40 

บ้านไทรงามพัฒนา   526 40 

บ้านส าโรงชัย 309 40 

รวม 8,014 400 

 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน  เป็นแบบเลือกตอบ มีทั้ งหมด 5 ข้อ  
โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และงานที่มาใช้บริการ 
  ตอนที่ 2  ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง  เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย ไม่พอใจ  ไม่ค่อยพอใจ  เฉยๆ  ค่อนข้างพอใจ และพอใจ  
มีทั้งหมด 4 ด้าน  ประกอบด้วย ด้านกระบวนการและขั้นตอน ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ  รวมจ านวน 25 ข้อ และมีเติมค าในช่องว่าง 2 ข้อ   
โดยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการให้บริการ  และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบออนไลน์และภาคสนาม  
ณ ชุมชน ที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง โดยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่  13-17 กรกฎาคม 2565 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ  เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  โดยจะท าการวิเคราะห์ในภาพรวมและจ าแนกตาม
งานที่มารับบริการ  ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ 

 ส าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าร้อยละ  เพ่ือแสดงร้อยละของความพึงพอใจนั้น   
ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้  
     ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ ไม่พอใจและไม่ค่อยพอใจ   แสดงว่า ไม่พอใจ 
    ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ  เฉยๆ     แสดงว่า เฉยๆ 
  ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ  ค่อนข้างพอใจ และพอใจ      แสดงว่า พอใจ 
 
 เกณฑ์ให้คะแนนร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามประกาศพนักงานส่วนต าบล/
เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา, 2558) 

ร้อยละ คะแนน 
มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป  10 
ไม่เกินร้อยละ   95  9 
ไม่เกินร้อยละ   90 8 
ไม่เกินร้อยละ   85 7 
ไม่เกินร้อยละ   80 6 
ไม่เกินร้อยละ   75 5 
ไม่เกินร้อยละ   70 4 
ไม่เกินร้อยละ   65 3 
ไม่เกินร้อยละ   60 2 
ไม่เกินร้อยละ   55 1 
ไม่เกินร้อยละ   50 0 

 



 

 

 บทท่ี 4 
ผลการประเมิน 

 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผู้ประเมินน าเสนอด้วยตารางและแผนภูมิ ประกอบค าบรรยาย        
ผลการประเมินน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
          1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 

3. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงาน 

4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
ผลการประเมิน  
    

     1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.00 ส่วนมากมีอายุระหว่าง  

46-60 ปี ร้อยละ 51.25 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 31-45 ปี ร้อยละ 37.00 ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 62.00 รองลงมาคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 27.50 และส่วนมากประกอบอาชีพ
เกษตรกร ร้อยละ 46.50 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 15.50 รายละเอียด  ดังตาราง  2 
 
ตาราง 2  จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

รายการ จ านวน 
(N = 400 คน) 

ร้อยละ 
(100.00) 

เพศ ชาย 184 46.00 
หญิง 216 54.00 

อายุ 
 
 
 

ต่ ากว่า 18 ปี 2 0.50 
18- 30 ปี  15 3.75 
31 – 45 ปี 148 37.00 
46-60 ปี       205 51.25 
61 ปีขึ้นไป 30 7.50 

 
 
 
 
 



15 
 

 
 

ตาราง 2  (ต่อ) 
รายการ จ านวน 

(N = 400 คน) 
ร้อยละ 

(100.00) 
ระดับการศึกษา 

 
 
 
 
 

ต่ ากว่าประถมศึกษา 0 0.00 

ประถมศึกษา 248 62.00 
มัธยมศึกษา 110 27.50 
อนุปริญญา 29 7.25 
ปริญญาตรี 11 2.75 
สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.50 

อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 12 3.00 
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท 40 10.00 
ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ 7 1.75 
ค้าขาย/อาชีพอิสระ 62 15.50 
นักเรียน/นักศึกษา 2 0.50 
รับจ้างทั่วไป 70 17.50 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 14 3.50 
เกษตรกร 186 46.50 
ว่างงาน 7 1.75 

งานที่ประเมิน งานด้านบริการกฎหมาย  120 30.00 
งานด้านสาธารณสุข 120 30.00 
งานด้านการศึกษา 80 20.00 
งานด้านด้านโยธา การขออนุญาต       
ปลูกสิ่งก่อสร้าง  

80 20.00 
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2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง                    
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  โดยภาพรวม 
     2.1  โดยภาพรวมประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 93.00 เมื่อพิจารณาใน                  
แต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 93.50 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
ร้อยละ 92.75  และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 91.25 ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 3 และ
แผนภูมิ 1 
 

ตาราง 3  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 
            ส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ  (N =  400) 

พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 372 92.75 23 6.00 5 1.25 
ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 366 91.25 29 7.25 5 1.50 
ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 374 93.50 23 5.75 3 0.75 
ด้านช่องทางการให้บริการ 374 93.50 22 5.50 4 1.00 

รวม 372 93.00 24 6.00 4 1.00 
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ส่ิงอ านวยความสะดวก

ช่องทางการให้บริการ

รวมเฉล่ีย

 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 
แผนภูมิ 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน 
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2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ     

มากที่สุด คือ งานด้านสาธารณสุข ร้อยละ 94.75 (9 คะแนน) รองลงมาคือ งานด้านการศึกษา ร้อยละ 
93.75 (9 คะแนน) งานด้านด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 92.50 (9 คะแนน)  และ
งานด้านบริการกฎหมาย ร้อยละ 91.67 (9 คะแนน) ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 4 และแผนภูมิ  2 
 

ตาราง 4  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
            ในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงาน 

งานที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ คะแนน 
ที่ได้ 

เฉยๆ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

งานด้านบริการกฎหมาย 110 91.67 9 9 7.50 1 0.83 

งานด้านสาธารณสุข 113 94.17 9 7 5.83 0 0.00 
งานด้านการศกึษา 75 93.75 9 3 3.75 2 2.50 
งานด้านด้านโยธา การขออนุญาต
ปลูกสิ่งก่อสร้าง 

74 92.50 9 5 6.25 1 1.25 

รวม 372 93.00 9 24 6.00 4 1.00 
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รวมเฉล่ีย

 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 

แผนภูมิ 2  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
                  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามงาน 
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3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามงาน 

    3.1  งานด้านบริการกฎหมาย 
           3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ      
คิดเป็นร้อยละ 91.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 92.50 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  และด้าน
ช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 91.67 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 90.83 
รายละเอียดดังตาราง 5 และแผนภูมิ 3 
 

ตาราง 5  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านบริการกฎหมาย 
             ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
             โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานด้านบริการกฎหมาย 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  110 91.67 9 7.50 1 0.83 
ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 111 92.50 8 6.67 1 0.83 
ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 109 90.83 10 8.34 1 0.83 
ด้านช่องทางการให้บริการ 110 91.67 8 6.66 2 1.67 

รวม 110 91.67 9 7.50 1 0.83 
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รวมเฉล่ีย

 อใจ

เฉย 

 ม่ อใจ

 
แผนภูมิ 3  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
           อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งานด้านบริการกฎหมาย 
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3.1.2 งานด้านบริการกฎหมาย จ าแนกเป็นรายด้าน 
          1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอน การ
ให้บริการ  โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.67 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชน     
มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 94.17 รองลงมา ระยะเวลาการ
ให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ ร้อยละ 92.50 รายละเอียดดังตาราง 6 
 
ตาราง 6   จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านบริการกฎหมาย 
              ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
              ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  

ด้านกระบวนการ 
และขั้นตอนการให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน รอ้ยละ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีความคล่องตัว 

107 89.17 13 10.83 0 0.00 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 113 94.17 7 5.83 0 0.00 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

110 91.67 6 5.00 4 3.33 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง       
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

109 90.83 8 6.67 3 2.50 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 
แต่ละข้ันตอน 

108 90.00 12 10.00 0 0.00 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

111 92.50 9 7.50 0 0.00 

รวม 110 91.67 9 7.50 1 0.83 
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2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวม        
คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุ ด
เท่ากัน 2 ข้อ คือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และเจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อ
ผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 95.83 รายละเอียดดังตาราง 7 
 

ตาราง 7   จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านบริการกฎหมาย  
              ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
              ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กริิยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

115 95.83 5 4.17 0 0.00 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่  
ผู้ให้บริการ 

109 90.83 10 8.33 1 0.83 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและ               
ความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

109 90.83 9 7.50 2 1.67 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า                     
ช่วยแก้ปัญหาให้ 

109 90.83 11 9.17 0 0.00 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

115 95.83 5 4.17 0 0.00 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง            
มิชอบ 

111 92.50 8 6.67 1 0.83 

รวม 111 92.50 8 6.67 1 0.83 
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3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
       ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก           

โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.83 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด  คือ การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์มีความเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ  ร้อยละ 96.67 
รองลงมาคือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ  และป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 95.00 รายละเอียดดังตาราง 8 
 

ตาราง 8   จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านบริการกฎหมาย 
              ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
              ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานที่ต้ังของหน่วยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

102 85.00 13 10.83 5 4.17 

2. ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ท่ีคอยรับบริการ 

102 85.00 15 12.50 3 2.50 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 109 90.83 9 7.50 2 1.67 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ให้บริการ 

109 90.83 11 9.17 0 0.00 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือ   

114 95.00 5 4.17 1 0.83 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเรียบร้อย 
สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

116 96.67 4 3.33 0 0.00 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

114 95.00 6 5.00 0 0.00 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารการให้ความรู ้

108 90.00 12 10.00 0 0.00 

รวม 109 90.83 10 8.34 1 0.83 
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4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
                ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวม  
คิดเป็นร้อยละ 91.67 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.83 รองลงมาคือ คุณภาพของ      
ช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 95.00 รายละเอียดดังตาราง 9 
 
ตาราง 9   จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านบริการกฎหมาย 
              ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
              ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
และบริการผ่านออนไลน์ 

105 87.50 12 10.00 3 2.50 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 

103 85.83 14 11.67 3 2.50 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ 

115 95.83 3 2.50 2 1.67 

4. ความทันสมัยของช่องทาง                     
การให้บริการ 

113 94.17 5 4.17 2 1.67 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม 

114 95.00 5 4.17 1 0.83 

รวม 110 91.67 8 6.66 2 1.67 
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3.2 งานด้านสาธารณสุข 
          3.2.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ      
คิดเป็นร้อยละ 94.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 95.83 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้าน
ช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 95.00 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 90.00 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 10 และแผนภูมิ 4 
 
ตาราง 10 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข  
             ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
             โดยภาพรวม และรายด้าน 

งานด้านบริการกฎหมาย  
 

ระดับความพึงพอใจ  
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 115 95.83 5 4.17 0 0.00 
ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 108 90.00 12 10.00 0 0.00 
ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 114 95.00 6 5.00 0 0.00 
ด้านช่องทางการให้บริการ 114 95.00 6 5.00 0 0.00 

รวม 113 94.17 7 5.83 0 0.00 
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แผนภูมิ 4 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา งานด้านสาธารณสุข 
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3.2.2  งานด้านสาธารณสุข จ าแนกเป็นรายด้าน 
  1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอน          
การให้บริการโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.83 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชน   
มีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับ
ก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน ร้อยละ 
99.17 รายละเอียดดังตาราง 11 
 
ตาราง 11 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านบริการกฎหมาย  
             ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
             ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  

ด้านกระบวนการ 
และขั้นตอนการให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีความคล่องตัว 

108 90.00 12 10.00 0 0.00 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 109 90.83 11 9.17 0 0.00 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

118 98.33 2 1.67 0 0.00 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง        
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

119 99.17 1 0.83 0 0.00 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ  
แต่ละข้ันตอน 

119 99.17 1 0.83 0 0.00 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

117 97.50 3 2.50 0 0.00 

รวม 115 95.83 5 4.17 0 0.00 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวม        
คิดเป็นร้อยละ 90.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ร้อยละ 96.67 รองลงมาคือ 
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วย
แก้ปัญหาให้ ร้อยละ 95.00 รายละเอียดดังตาราง 12 
 

ตาราง 12 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข                         
             ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
             ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ 

101 84.17 19 15.83 0 0.00 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพลักษณะ ท่าทางของเจ้าหน้าที่      
ผู้ให้บริการ 

100 83.33 20 16.67 0 0.00 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

111 92.50 9 7.50 0 0.00 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า                     
ช่วยแก้ปัญหาให้ 

114 95.00 6 5.00 0 0.00 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

116 96.67 4 3.33 0 0.00 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง  
มิชอบ 

108 90.00 12 10.00 0 0.00 

รวม 108 90.00 12 10.00 0 0.00 
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3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยภาพรวม      

คิดเป็นร้อยละ 95.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ ร้อยละ 98.33 รองลงมาคือ การจัดสถานที่และอุปกรณ์
มีความเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 97.50 รายละเอียดดังตาราง  13 
 
ตาราง 13 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข  
             ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
             ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

115 95.83 5 4.17 0 0.00 

2.  ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่คอยรับบริการ 

115 95.83 4 3.33 1 0.83 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 108 90.00 12 10.00 0 0.00 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

114 95.00 6 5.00 0 0.00 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือ   

118 98.33 2 1.67 0 0.00 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความ
เรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

117 97.50 3 2.50 0 0.00 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

116 96.67 4 3.33 0 0.00 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารการให้ความรู้ 

109 90.83 11 9.17 0 0.00 

รวม 114 95.00 6 5.00 0 0.00 
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4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
                           ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวม   
คิดเป็นร้อยละ 95.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ  
คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 97.50 รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน  ร้อยละ 95.83  
รายละเอียดดังตาราง  14 
 
ตาราง 14 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านสาธารณสุข    
             ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
             ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
และบริการผ่านออนไลน์ 

110 91.67 10 8.33 0 0.00 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 

112 93.33 7 5.83 1 0.83 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ 

115 95.83 5 4.17 0 0.00 

4. ความทันสมัยของช่องทาง                  
การให้บริการ 

115 95.83 4 3.33 1 0.83 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม 

117 97.50 3 2.50 0 0.00 

รวม 114 95.00 6 5.00 0 0.00 
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3.3  งานด้านการศึกษา 
       3.3.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ       
คิดเป็นร้อยละ 93.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีป่ระชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  และด้านช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 92.50  ตามล าดับ  
รายละเอียดดังตาราง 15  และแผนภูมิ 5 
 
ตาราง 15  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านการศึกษา 
              ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
              โดยภาพรวมและรายด้าน 

งานด้านการศึกษา 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  74 92.50 3 3.75 3 3.75 
ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 74 92.50 3 3.75 3 3.75 
ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 76 95.00 3 3.75 1 1.25 
ด้านช่องทางการให้บริการ 74 92.50 4 5.00 2 2.50 

รวม 75 93.75 3 3.75 2 2.50 
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แผนภูมิ 5  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

       อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา งานด้านการศึกษา 
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3.3.2  งานด้านการศึกษา  จ าแนกเป็นรายด้าน 
  1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้ านกระบวนการและขั้นตอน                       
การให้บริการ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชน     
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการ แต่ละขั้นตอน ร้อยละ 97.50 รองลงมา
คือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)  
ร้อยละ 95.00 รายละเอียดดังตาราง 16 

 
ตาราง 16  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านการศึกษา 
              ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
              ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ  

ด้านกระบวนการและ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีความคล่องตัว 

72 90.00 4 5.00 4 5.00 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 74 92.50 3 3.75 3 3.75 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

74 92.50 4 5.00 2 2.50 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง                  
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

76 95.00 1 1.25 3 3.75 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 
แต่ละข้ันตอน 

78 97.50 1 1.25 1 1.25 

6. ระยะเวลาการให้บริการ                               
มีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

72 90.00 4 5.00 4 5.00 

รวม 74 92.50 3 3.75 3 3.75 
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2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
       ป ระชาชนมี ความ พึ งพอใจต่ อการให้ บ ริ การด้ าน เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ให้ บ ริ การ               
โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดเท่ากัน 3 ข้อ คือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  ความเอาใจใส่ 
กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่   และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ร้อยละ 95.00 รายละเอียดดังตาราง 17 
 
ตาราง 17  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านการศึกษา 
              ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
              ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

76 95.00 4 5.00 0 0.00 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่   
ผู้ให้บริการ 

74 92.50 3 3.75 3 3.75 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและ              
ความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

76 95.00 2 2.50 2 2.50 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม  
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า                    
ช่วยแก้ปัญหาให้ 

72 90.00 4 5.00 4 5.00 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

73 91.25 2 2.50 5 6.25 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง  
มิชอบ 

76 95.00 4 5.00 0 0.00 

รวม 74 92.50 3 3.75 3 3.75 
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3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวก            

โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 98.75 รองลงมาคือ                      
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 97.50 รายละเอียดดังตาราง 18 

 

ตาราง 18  จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและ  .                        
              สวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
              ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกใน                 
การเดนิทางมารับบริการ 

79 98.75 0 5.00 1 1.25 

2. ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ 
ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์สาธารณะ 
ที่คอยรับบริการ 

75 81.25 5 12.50 0 6.25 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 78 97.50 2 2.50 0 0.00 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เคร่ืองมือใน                 
การให้บริการ 

76 95.00 3 3.75 1 1.25 

5. คุณภาพและความทนัสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือ   

73 91.25 7 8.75 0 0.00 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเรียบร้อย 
สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ 

74 86.25 4 11.25 2 2.50 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/                    
ป้ายประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจนและ              
เข้าใจง่าย 

74 86.25 3 10.00 3 3.75 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารการให้ความรู้ 

78 85.00 2 7.50 0 7.50 

รวม 76 95.00 3 3.75 1 1.25 
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4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
                ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดยภาพรวม  
คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ช่องทางการให้บริการ มีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ
ของช่องทางการให้บริการ และคุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ 
ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.75 รายละเอียดดังตาราง 19 
 
ตาราง 19 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและ 
             สวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
             ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
และบริการผ่านออนไลน์ 

76 95.00 2 2.50 2 2.50 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 

72 90.00 5 6.25 3 3.75 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ 

74 92.50 3 3.75 3 3.75 

4. ความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ 

75 93.75 5 6.25 0 0.00 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม 

73 91.25 6 7.50 1 1.25 

รวม 74 92.50 4 5.00 2 2.50 
 

 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 

3.4  งานด้านด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
       3.4.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ      
คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ (ร้อยละ 95.00) รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ร้อยละ 93.75) และ          
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน                   
(ร้อยละ 90.00) ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 20 และแผนภูมิ 6 
 
ตาราง 20 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาต 
             ปลูกสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
             โดยภาพรวมและรายด้าน 

 

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  72 90.00 7 8.75 1 1.25 
ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 72 90.00 6 7.50 2 2.50 
ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 75 93.75 4 5.00 1 1.25 
ด้านช่องทางการให้บริการ 76 95.00 4 5.00 0 0.00 

รวม 74 92.50 5 6.25 1 1.25 
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แผนภูมิ 6 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

                 อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา งานด้านด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
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3.4.2  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  จ าแนกเป็นรายด้าน 
     1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ  ร้อยละ 93.75 
รองลงมาคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความเสมอภาค   
เท่าเทียมกัน) และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ แต่ละขั้นตอน ในจ านวนเท่ากัน  ร้อยละ 92.50  
รายละเอียดดังตาราง 21 
 
ตาราง 21 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาต 
             ปลูกสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา   
             ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  

ด้านกระบวนการและ 
ขั้นตอนการให้บริการ 

 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีความคล่องตัว 

69 86.25 8 10.00 3 3.75 

2. ความรวดเร็วในการให้บริการ 68 85.00 9 11.25 3 3.75 
3. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และ
แนะน าขั้นตอนในการให้บริการ 

73 91.25 5 6.25 2 2.50 

4. ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการ
ให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง       
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

74 92.50 6 7.50 0 0.00 

5. ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 
แต่ละข้ันตอน 

74 92.50 6 7.50 0 0.00 

6. ระยะเวลาการให้บริการมีความ
เหมาะสมตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

75 93.75 5 6.25 0 0.00 

รวม 72 90.00 7 8.75 1 1.25 
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2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
       ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยภาพรวม  
คิดเป็นร้อยละ 90.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เท่ากัน 2 ข้อ คือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และ
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วย
แก้ปัญหาให้ ร้อยละ 93.75 รายละเอียดดังตาราง 22 
 
ตาราง 22 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาต 
             ปลูกสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
             ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

68 85.00 6 7.50 6 7.50 

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย
บุคลิกภาพ ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่  
ผู้ให้บริการ 

64 80.00 8 10.00 8 10.00 

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความ
พร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

75 93.75 4 5.00 1 1.25 

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า                     
ช่วยแก้ปัญหาให้ 

75 93.75 4 5.00 1 1.25 

5. เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการ
เหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

74 92.50 6 7.50 0 0.00 

6. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทาง  
มิชอบ 

74 92.50 6 7.50 0 0.00 

รวม 72 90.00 6 7.50 2 2.50 
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3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
       ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก           

โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.75 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ร้อยละ 98.75 รองลงมาคือ     
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ มีความเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 97.50 รายละเอียด
ดังตาราง 23 
 
ตาราง 23 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาต 
             ปลูกสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
             ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการ
เดินทางมารับบริการ 

79 98.75 1 1.25 0 0.00 

2. ความพอเพียงของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร โทรศัพท์
สาธารณะ ที่คอยรับบริการ 

76 95.00 4 5.00 0 0.00 

3. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม 75 93.75 2 2.50 3 3.75 
4. ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือใน
การให้บริการ 

72 90.00 6 7.50 2 2.50 

5. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/
เครื่องมือ   

72 90.00 7 8.75 1 1.25 

6. การจัดสถานที่และอุปกรณ์                              
มีความเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อ                
ใช้บริการ 

78 97.50 2 2.50 0 0.00 

7. ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

74 92.50 6 7.50 0 0.00 

8. ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและ
เอกสารการให้ความรู้ 

76 95.00 2 2.50 2 2.50 

รวม 75 93.75 4 5.00 1 1.25 
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4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
                ประชาชนมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการโดยภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ 
95.00  เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  คือ ช่องทางการ
ให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 98.75 รองลงมาคือ  ความรวดเร็ว
ในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 96.25 รายละเอียดดังตาราง 24 
 
ตาราง 24 จ านวนและร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาต 
             ปลูกสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  
             ด้านช่องทางการให้บริการ 

ด้านช่องทางการให้บริการ 
 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ เฉย ๆ  ไม่พอใจ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ช่องทางการให้บริการมีความ
หลากหลาย เช่น จุดบริการของส านักงาน 
โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนที่ 
และบริการผ่านออนไลน์ 

74 92.50 5 6.25 1 1.25 

2. ช่องทางการให้บริการมีความสะดวก
และเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 

79 98.75 1 1.25 0 0.00 

3. ความรวดเร็วในการให้บริการของ
ช่องทางการให้บริการ 

77 96.25 3 3.75 0 0.00 

4. ความทันสมัยของช่องทางการ
ให้บริการ 

73 91.25 7 8.75 0 0.00 

5. คุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม 

75 93.75 5 6.25 0 0.00 

รวม 76 95.00 4 5.00 0 0.00 
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4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
               ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนางานในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ดังนี้ 

4.1 งานด้านบริการกฎหมาย   ควรมีหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ใน
ชีวิตประจ าวันให้ประชาชนในพ้ืนที ่

4.2 งานด้านสาธารณสุข อยากให้มีการออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน การดูแลผู้สูงอายุ   

4.3 งานด้านการศึกษา อยากให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองได้เข้าไปมีส่วนร่วม และมีการจัด
กิจกรรมตลอดปี  

4.4 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
นอกจากนี้ประชาชนในพื้นท่ีต้องการให้มีการปรับปรุงถนนในหมู่บ้านให้สะดวกต่อการเดินทาง  

จัดท าร่องระบายตามถนนเพ่ือให้ระบายน้ าได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเวลาฝนตก  และควรมีการก าหนดจุดในการทิ้ง
ขยะที่เหมาะสมและมีจ านวนถังขยะท่ีเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการประเมิน 

 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของประชาชนที่มาใช้บริการในด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และช่องทางการให้บริการ โดยท า
การประเมิน  4 งาน ได้แก่  งานด้านบริการกฎหมาย งานด้านสาธารณสุข  งานด้านการศึกษา และ  
งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 391 คน  เพ่ือให้
การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้ประเมิน  จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  โดยก าหนด
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละงานตามปริมาณการมารับบริการ  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check List) 
จ านวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร       
ส่วนต าบลในเมือง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  และปัญหา
และข้อเสนอแนะ  ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  ด าเนินการประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้าน
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  และ
ช่องทางการให้บริการ เก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 น าข้อมูลที่ได้มาจัดกระท า
ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์  หาความถี่ และค่าร้อยละ ซึ่งผู้ประเมินน าเสนอด้วยตารางและแผนภูมิประกอบ
ค าบรรยายทั้งโดยภาพรวม จ าแนกตามงาน รายด้าน และรายข้อ ผลการประเมินสามารถน ามาสรุป
ได้ดังนี ้
 

สรุปผลการประเมิน 
     1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

     กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.00 ส่วนมากมีอายุ
ระหว่าง 46-60 ปี ร้อยละ 51.25 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 31-45 ปี (ร้อยละ 37.00) ส่วนใหญ่    
จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 62.00 รองลงมาคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 27.50 และ
ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 46.50 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 15.50  

 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล              

ในเมือง  อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม 
2.1  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 
93.00 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 2 ด้าน คือ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ  ร้อยละ 93.50 รองลงมาคือ ด้าน
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กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 92.75  และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 91.25 
ตามล าดับ  

    2.2 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามงาน พบว่า งานที่ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ     
มากที่สุด คือ งานด้านสาธารณสุข ร้อยละ 94.75 (9 คะแนน) รองลงมาคือ  งานด้านการศึกษา     
ร้อยละ 93.75 (9 คะแนน) งานด้านด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 92.50          
(9 คะแนน)  และงานด้านบริการกฎหมาย ร้อยละ 91.67 (9 คะแนน) ตามล าดับ  

 
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล                 

ในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามงาน 
    3.1  งานด้านบริการกฎหมาย 

            3.1.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความ       
พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 91.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 92.50 รองลงมาคือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ  และด้านช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 91.67 และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ร้อยละ 90.83  

     3.1.2 งานด้านบริการกฎหมาย จ าแนกเป็นรายด้าน 
                   1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

            ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอน
การให้บริการ  โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.67 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ร้อยละ 94.17 รองลงมา 
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ ร้อยละ 92.50  

        2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
               ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดย
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมือ่พิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าท่ี
ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 95.83 

      3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
             ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก           

โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.83 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความ    
พึงพอใจมากที่สุด  คือ การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์มีความเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ   
ร้อยละ 96.67 รองลงมาคือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ  และป้าย ข้อความบอก
จุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 95.00  
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      4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
                      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการ       
โดยภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ 91.67 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความ   
พึงพอใจมากที่สุด คือ ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.83 
รองลงมาคือ คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 95.00  

 
3.2 งานด้านสาธารณสุข 

          3.2.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ      
คิดเป็นร้อยละ 94.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 95.83 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
และด้านช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 95.00 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ     
ร้อยละ 90.00 ตามล าดับ  

3.2.2  งานด้านสาธารณสุข จ าแนกเป็นรายด้าน 
  1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอน 

     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอน          
การให้บริการโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.83 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ 
(เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ     
แต่ละข้ันตอน ร้อยละ 99.17  

2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
      ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ โดย
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด  คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ร้อยละ 96.67 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย   
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาให้ ร้อยละ 95.00   

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
    ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก         

โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความ    
พึงพอใจมากที่สุด คือ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ ร้อยละ 98.33 รองลงมาคือ 
การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 97.50  

4) ด้านช่องทางการให้บริการ 
                           ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดย
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ  คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม ร้อยละ 97.50 รองลงมาคือ ความรวดเร็วใน
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การให้บริการของช่องทางการให้บริการ และความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน  
ร้อยละ 95.83   
 

3.3  งานด้านการศึกษา 
        3.3.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ       
คิดเป็นร้อยละ 93.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ  ด้านกระบวนการและข้ันตอน การให้บริการ  
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ  และด้านช่องทางการให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 92 .50  
ตามล าดับ    

       3.3.2  งานด้านการศึกษา  จ าแนกเป็นรายด้าน 
       1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

          ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอน                       
การให้บริการ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
ประชาชน มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ แต่ละขั้นตอน ร้อยละ 
97.50 รองลงมาคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลังมีความ
เสมอภาค เท่าเทียมกัน) ร้อยละ 95.00  

    2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
           ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ               
โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความ    
พึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 3 ข้อ คือ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ความเอาใจ
ใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ร้อยละ 95.00   

   3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
         ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก            

โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความ    
พึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ ร้อยละ 98.75 
รองลงมาคือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม ร้อยละ 97.50  

   4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
                   ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านช่องทางการให้บริการโดย
ภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความ       
พึงพอใจมากที่สุด คือ ช่องทางการให้บริการ มีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ 
ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ และคุณภาพของช่องทางการให้บริการ
โดยรวม ร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 93.75  
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3.4  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
       3.4.1 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ      
คิดเป็นร้อยละ 92.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 95.00 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 93.75 
และด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในจ านวนเท่ากัน                   
ร้อยละ 90.00 ตามล าดับ  

3.4.2  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  จ าแนกเป็นรายด้าน 
     1)  ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 
โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ ร้อยละ 
93.75 รองลงมาคือ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง มีความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน) และความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ แต่ละขั้นตอน ในจ านวนเท่ากัน    
ร้อยละ 92.50   

2)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ    
       ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการโดย
ภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ 90.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความ      
พึงพอใจมากที่สุดเท่ากัน 2 ข้อ คือ ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาให้ ร้อยละ 93.75  

3)  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
       ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก           

โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 93.75 เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความ   
พึงพอใจมากที่สุด คือ สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกในการเดินทางมารับบริการ  ร้อยละ 98.75 
รองลงมาคือ  การจัดสถานที่และอุปกรณ์ มีความเรียบร้อย สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 
97.50  

4)  ด้านช่องทางการให้บริการ 
                ประชาชนมีความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการโดยภาพรวม  คิดเป็น   
ร้อยละ 95.00  เมื่อพิจารณาจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด   คือ 
ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ ร้อยละ 98.75 รองลงมาคือ 
ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ ร้อยละ 96.25  
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4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
               ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนางานในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ดังนี้ 

4.1 งานด้านบริการกฎหมาย   ควรมีหน่วยบริการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ใน
ชีวิตประจ าวันให้ประชาชนในพื้นท่ี 

4.2 งานด้านสาธารณสุข อยากให้มีการออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน การดูแลผู้สูงอายุ   

4.3 งานด้านการศึกษา อยากให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองได้เข้าไปมีส่วนร่วม และมีการจัด
กิจกรรมตลอดปี  

4.4 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง   
นอกจากนี้ประชาชนในพื้นท่ีต้องการให้มีการปรับปรุงถนนในหมู่บ้านให้สะดวกต่อการ

เดินทาง  จัดท าร่องระบายตามถนนเพ่ือให้ระบายน้ าได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเวลาฝนตก  และควรมีการก าหนด
จุดในการทิ้งขยะท่ีเหมาะสม และมีจ านวนถังขยะท่ีเพียงพอ 
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___________. (2563). รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา 
___________. (2564). รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง. (2564).  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร  
  ส่วนต าบลในเมือง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา. 
อรทัย ก๊กผล. (2547). Best practices ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า. 
Taro Yamane. (1970).  Elementary Sampling Theory. London : Prentice-Hall , Inc. 
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แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
สถานที่ส ารวจ ............................................................................ วันที่ส ารวจ...................................................                                         

 
ค าชี้แจง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มารับบริการ   เพื่อน าไปพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร รวมทั้งการ
สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง     
ผู้ประเมินขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบค าถามทุกข้อตามความเป็นจริง 
 

                ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
             มหาวิทยาลยัราชภัฎนครราชสีมา 

 
ตอนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ( กรุณาท าเครื่องหมาย / หน้าข้อความต่อไปนี้ ) 
 

1.  เพศ            1.   ชาย                     2.   หญิง 
 2.  อายุ            1.   ต่ ากว่า 18 ปี          2.   18-30  ปี      

            3.   31-45  ปี               4.    46-60 ปี   5.   61 ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา  
                1.   ต่ ากว่าหรือไม่ได้เรียน  2.   ประถมศึกษา 
   3.   มัธยมศึกษา   4.   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   5.   ปริญญาตรี    6.   สูงกว่าปริญญาตร ี
      4. อาชีพ           1.   ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ  2.   ลูกจ้าง/พนักงานบริษทั 
              3.   ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ  4.   ค้าขาย/อาชีพอิสระ 
              5.   นักเรียน/นักศึกษา   6.   รับจ้างทั่วไป 
             7.   แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ  8.   เกษตรกร/ประมง 
             9.   ว่างงาน    10. อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 

5. ส่วนงานที่มาใช้บริการ 
1.   งานดา้นบริการกฎหมาย 

    2.   งานด้านสาธารณสุข 
            3.   งานดา้นการศึกษา 
            4.   งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการ  (กรุณาท าเครื่องหมาย  / หน้าข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด)          

           
ความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
พอใจ 
 

ค่อนข้าง
พอใจ 
 

เฉย ๆ 
 

ไม่ค่อย
พอใจ 
 

ไม่พอใจ 
 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ      
  1.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว      
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ      
1.3 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให้บริการ      
1.4 ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามล าดับก่อนหลัง 
      มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน) 

     

1.5 ความสะดวกท่ีได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน      
1.6 ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ      
2. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ      
2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
2.2 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าท่ี 
      ผู้ให้บริการ 

     

2.3 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี      
2.4 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบค าถาม   
      ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้ 

     

2.5 เจ้าหน้าท่ีให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ      
2.6 ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ 
      ในทางมิชอบ ฯลฯ 

     

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
3.1 สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ      
3.2 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ท่ีจอดรถ ห้องน้ า โรงอาหาร 
      โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีน่ังคอยรับบริการ 

     

3.3 ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการโดยรวม      
3.4 ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
3.5 คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ      
3.6 การจัดสถานท่ีและอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ      
3.7 ป้าย ข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
3.8 ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้      
4. ด้านช่องทางการให้บริการ      
4.1 ช่องทางการให้บริการมีความหลากหลาย เช่น  จุดบริการของส านักงาน  
     โทรศัพท์/โทรสาร หน่วยบริการเคลื่อนท่ี  บริการผ่านออนไลน์ 

     

4.2 ช่องทางการให้บริการมีความสะดวกและเข้าถึงง่ายในการติดต่อใช้บริการ      
4.3 ความรวดเร็วในการให้บริการของช่องทางการให้บริการ      
4.4 ความทันสมัยของช่องทางการให้บริการ      
4.5 คุณภาพของช่องทางการให้บริการโดยรวม       

 
5.  ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 5.1 ปัญหาในการให้บริการ………………………….…………………………………………………...……………………………………….……… 
 5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง.......................................………………………………...…………………...…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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นั้นมา] 

] 

 

 

นั้นมา] 

มา] 
 



คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพันธกิจในการสงเสริมการ
ภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนั้นเพ่ือให
ปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยจึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานดังนี้

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดร.อดศิร

คณะกรรมการฝายดําเนินงาน
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐกรณ
๒.รองศาสตราจารย ดร.เอกรตัน
๓.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยพล
๔.ผูชวยศาสตราจารย.ดร.อนุจิตร
๕.ผูชวยศาสตราจารย.ดร.พงษศักดิ์
๖.ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา
๗.นางสาววรรณษา 
๘.นายกฤษฎา 

 

หนาที ่   ๑. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
๒. ปอนขอมูล วเิคราะหและเขียนรายงานผลการประเมิน

 ๓. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบราชการ
           ๔. กํากับ ติดตามใหการดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยและทนัตามเวลาท่ีกําหนด
     ๕. รายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย
 

คณะกรรมการฝายพิสูจนอักษร ตรวจสอบรูปเลมและออกแบบปกรายงาน
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรันดร
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราวุธ
๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัิฐิพร
๕. นางสาววรรณษา 
๖. นายวิศมาศ 

 
 หนาที ่  ๑. ตรวจสอบรูปเลม พสิูจนอักษรใหมีความถูกตอง แมนยํา

         ๒. ออกแบบปกรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
      องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

  
                  สั่ง  ณ วันที่ ๒๓ 

     

 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ที่ ๘๑๑ / ๒๕๖๕ 
คณะกรรมการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของหนวยงาน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีพันธกิจในการสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการแกทองถิ่น ซ่ึงเปน

ดังนั้นเพ่ือใหการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
มหาวิทยาลยัจึงขอแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินงานดังนี้ 

อดิศร เนาวนนท ที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการฝายดําเนินงาน 
รัฐกรณ คิดการ ประธานกรรมการ 

เอกรัตน เอกศาสตร กรรมการ 
ชยพล ธงภักด ี กรรมการ 
อนุจิตร ชณิสาร กรรมการ 
พงษศักด์ิ จิตตบุตร กรรมการ 
วาสนา ภานุรกัษ กรรมการและเลขานุการ 

แสนลํา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
พลายหมื่นไวย กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ี 
ปอนขอมูล วิเคราะหและเขียนรายงานผลการประเมิน 
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบราชการ 

ติดตามใหการดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยและทันตามเวลาที่กําหนด
รายงานผลการดําเนินงานตอมหาวิทยาลัย 

พิสูจนอักษร ตรวจสอบรูปเลมและออกแบบปกรายงาน 
วาสนา ภานุรักษ ประธานกรรมการ  

นิรันดร คงฤทธิ ์ กรรมการ 
วราวุธ ธนะมูล กรรมการ 
จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม กรรมการ 

แสนลํา กรรมการและเลขานุการ
ภักดีกลุ ผูชวยเลขานุการ 
  

ตรวจสอบรปูเลม พิสูจนอักษรใหมีความถูกตอง แมนยํา 
ออกแบบปกรายงานผลการประเมนิความพึงพอใจในการรับบริการของหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 เดือนกุมภาพพันธ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
    

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร  เนาวนนท) 

 

บริการวิชาการแกทองถิ่น ซึ่งเปน
การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของหนวยงานองคกร

และบรรลุวัตถุประสงค 

 

 
 
 
 
 
 

เลขานุการ  
เลขานุการ  

ติดตามใหการดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอยและทันตามเวลาที่กําหนด 

  

 
 
 

กรรมการและเลขานุการ  
 
 

ในการรับบรกิารของหนวยงาน 
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