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ค าแถลง 

 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้
วิทยาลัยนครราชสีมา ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 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 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจความ 
พึงพอใจและจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

 จากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
10,522 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา 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 62.00) 
ส่วนมากมีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 35.25) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา           
(ร้อยละ 65.75) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 55.75) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง
6,001 - 8,000 บาท (ร้อยละ 35.25) ส่วนมากรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับงาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ร้อยละ 22.25) ส่วนใหญ่ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ
ในช่วงเดือนมกราคม 2565 และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงส่วน
ใหญ่จากจากเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 

 การส ารวจความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจในคุณภาพการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.86) 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 เรื่อง ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีความชัดเจน 

( ̅ = 4.87) และการให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน ( ̅ = 4.86) ตามล าดับ 

 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจ เรื่อง ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ

ให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มากที่สุด ( ̅ = 4.87) รองลงมา คือ เรื่อง การใช้บริการสามารถ

เข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย ( ̅ = 4.86) และเรื่อง มีการให้บริการนอกเวลาท าการ ( ̅ = 4.85) 
ตามล าดับ 

 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจ เรื่อง เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มี

ความเป็นกันเอง มากที่สุด ( ̅ = 4.89) รองลงมา คือ เรื่อง เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ใน

การให้บริการ ( ̅ = 4.88) และ เรื่อง เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี ( ̅ = 4.87) 
ตามล าดับ 

 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจ เรื่อง สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และ

เป็นระเบียบเรียบร้อย มากที่สุด ( ̅ = 4.87) รองลงมา คือ เรื่อง สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความ

เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ ( ̅ = 4.86) และ เรื่อง สถานที่จอดรถมีความสะดวกและ

เพียงพอ ( ̅ = 4.85) ตามล าดับ 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแยกตามภาระงาน พบว่า 

 1) งานด้านรายได้หรือภาษี ผู้รับบริการพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มากที่สุด ( ̅ = 4.88) 

รองลงมา ด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( ̅ = 4.87) และ

ด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.86) ตามล าดับ 

 2) งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้รับบริการพอใจด้านช่องทางการให้บริการ มากที่สุด     

( ̅ = 4.86) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากัน ( ̅ = 4.85) และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( ̅ = 4.84) ตามล าดับ 

 3) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด 

( ̅ = 4.87) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.86) และด้านขั้นตอนให้บริการ ( ̅ = 4.85) 
ตามล าดับ 
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 4) งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด 

( ̅ = 4.87) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.86) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       

( ̅ = 4.85) ตามล าดับ 

 5) งานด้านการศึกษา ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.88) 

รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.87) และด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.86) 
ตามล าดับ 

 

 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 97.20 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ใน
ระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 
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 4.86 97.20 10 
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีการพัฒนาการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ. 2565 เพ่ิมจาก
ร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 97.00 เป็นร้อยละ 97.20 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความ
พึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.00 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
เพ่ิมจากร้อยละ 97.20 เป็นร้อยละ 97.40 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิม
จากร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 96.80  
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบงแยกตามงานส าคัญ 5 งานอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานงาน
ด้านรายได้หรือภาษี อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล อยู่ในระดับร้อยละ 97.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ในระดับร้อยละ 97.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานด้านการศึกษาอยู่
ในระดับร้อยละ 97.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานด้านรายได้หรือภาษี  97.40 10 
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  97.00 10 
3. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  97.20 10 
4. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  97.20 10 
5. งานด้านการศึกษา 97.40 10 
 ภาพรวมทั้ง 5 งาน 97.20 10 

 
 
 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการส ารวจ พบว่า ประชาชนที่มารับบริการมีความ
คิดเห็นต่อการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ดังนี้ ด้านขั้นตอนการให้บริการเจ้าหน้าที่มี
การอ านวยความสะดวกในเรื่องขั้นตอนการให้บริการดี มีการอธิบายขั้นตอนการท างานในเรื่องต่างๆ 
ชัดเจนดี มีการจัดการเรื่องเอกสารต่างๆให้  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 
พูดจาดี และให้ค าแนะน าดี เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไปใช้บริการ ส านักงาน
มีบริเวณกว้างขวาง สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีที่ให้นั่งพัก มีจุดจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ มีสถานที่จอด
รถเพียงพอ  
 นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านสาธารณสุข เข้าถึงประชาชนและให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด การปรับปรุง
ดูแลภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน เช่น มีการตัดแต่งต้นไม้ ให้สวยงาม ไม่ขึ้นรกริมทาง ด้านไฟฟ้าส่องสว่าง
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ทางสาธารณะ เมื่อไฟดับแจ้งไปยัง อบต. ก็ได้รับการแก้ไขซ่อมแซมเร็วขึ้น และต้องการให้ทาง อบต.
ห้วยบ่ง ด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหาย ติดตั้งโคมไฟเพ่ิมเติม ให้กับหมู่บ้านที่มี
ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ที่เว้นระยะห่างเกินไป เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ถนน
สัญจรยิ่งขึ้น เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ต้องการให้หน่วยงานหรือผู้น าชุมชน ท าการส ารวจและ
แก้ไขคุณภาพเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว เนื่องจากบางหมู่บ้านมีปัญหาการรับทราบข่าวสารที่
ส าคัญ เพราะไม่ได้ยินเสียงประกาศจากผู้ใหญ่/ผู้น าชุมชน หรือเสียงไม่ชัดเจน เสียงดังไม่ทั่วถึง 
ประชาชนจึงใช้วิธีการส่งข่าวสารโดยการบอกต่อเพ่ือนบ้าน หรือบางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนที่มีท่ีอยู่อาศัยห่างไกลชุมชนด้วยตนเอง ระบบน้ าประปาดี สะอาด บางหมู่บ้าน
ต้องการให้ อบต. ส ารวจและปรับปรุงถังพักน้ าประปาของหมู่บ้าน ให้มีปริมาณความจุมากขึ้น เพ่ือให้
เพียงพอต่อการใช้อุปโภคของประชาชนในหมู่บ้าน และมีความคิดเห็นต่องานด้านต่างๆ ดังนี้ 
 งานด้านรายได้หรือภาษี อบต.จะมีการออกส ารวจพ้ืนที่ สถานประกอบการต่างๆ เพ่ือจัดเก็บ
ภาษี ซึ่งจะมีการอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการจัดเก็บให้ทราบ และเมื่อใกล้ถึง
ก าหนดช าระภาษี จะมีการแจ้งเกี่ยวกับการเสียภาษีให้ทราบโดยส่งจดหมาย และประกาศให้รับทราบ
โดยทั่วถึงดี  
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงพัฒนาถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมการปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่องทุกปี หากพบถนนเกิดการช ารุด
เสียหาย เมื่อแจ้งอบต. จะได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ ยังต้องการให้ อบต. ท าการ
ส ารวจและพัฒนาปรับปรุง ถนนภายในหมู่บ้าน ทางระบายน้ า เช่น ถนนทางเข้าหมู่บ้านบางเส้นยังเป็นดิน           
เมื่อฝนตกหนักถนนจะเละและเป็นดินโคลน ท าให้สัญจรไปมาไม่สะดวก 
 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อบต. มีการบริหารจัดการได้ดี มีจุดคัดแยกขยะอันตราย
ในชุมชน ไม่มีขยะตกค้าง และมีการดูแลความสะอาดโดยรอบไม่มีเศษขยะตกเกลื่อนบริเวณตั้งขยะ 
ท าให้ชุมชน ดูสะอาดตามมากข้ึน อบต.มีจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี มีการตัดกิ่งไม้
ที่ยื่นเข้าไปในบ้านเรือนประชาชน การตัดหญ้าริมทาง เก็บเศษขยะมูลฝอย ท าความสะอาดถนน และ
พ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือปรับภูมิทัศน์ ในต าบลให้ดูสะอาดตา ประชาชนพึงพอใจ และอยากให้ อบต. 
พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดอย่างนี้ต่อไป 
 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อบต. มีการดูแลผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
และช่วยเหลือดูแลประชาชนในพ้ืนที่ดี มีการลงพ้ืนที่เพ่ือมอบสิ่งของที่จ าเป็น เครื่องอุปโภค ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาด้านการด ารงชีพ เมื่อประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ต่างๆ จะมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบ  มีการอบรมการส่งเสริมอาชีพ     
ท าปลาส้มไร้ก้าง กล้วยอบเนย ท าพริกแกง ประชาชนพึงพอใจ 
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 งานด้านการศึกษา ในช่วงโควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยจังหวัดนครราชสีมา      
ได้ประกาศให้สถานศึกษามีการปิดสถานที่ชั่วคราว บุคลากรครูผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์เด็กเล็ก
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ และท าหน้าที่ส่งอาหารกลางวัน ส่งเอกสารประกอบการเรียน และรอรับ
เอกสารประกอบการเรียน (การบ้าน) กลับมาทุกครั้ง ด้านพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ ทางศูนย์
เด็กเล็กได้มีแผนการพัฒนาเด็กเล็ก เช่น การกระตุ้นและส่งเสริมทักษะที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กๆ 
และยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และโรคระบาดในวัยเด็กอย่างต่อเนื่อง เช่น         
การเว้นระยะห่าง 1 เมตร เพ่ิมจุดล้างมือและเจลล้างมือและให้แก่เด็กๆ มากขึ้น และท าความสะอาด
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ของเล่น ด้วยแอลกอฮอล์หลังเด็กๆ เล่นหรือใช้งานทุกครั้งก่อนเก็บเข้า
ชั้นเก็บของ ด้านสื่อการเรียนการสอน อบต. ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ผู้ ปกครองที่ส่งบุตร
หลานเข้ามาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความพึงพอใจ เด็กมีพัฒนาการดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด 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 289 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 าเภอสูงเนิน อ 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 85 แห่ง  
  3)  องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 243 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
รักษาโบราณสถาน 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 าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2) เพ่ือจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ            
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก จ าแนกตามภาระงาน 
 3) เพ่ือส ารวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 
1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ในครั้งนี้ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างของประชาชนในท้องถิ่นที่เคยมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงเป็น
กรณีศึกษาในการศึกษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนในท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบงใน 4ประเด็นหลัก คือ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจ
ด้านช่องทางการให้บริการความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
 
1.4 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 
 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้ จะท า
การส ารวจเฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เคยมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง
บางส่วนที่ได้จากการสุ่ม เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัดในการส ารวจ ฉะนั้นผลการศึกษาจึงครอบคลุม
เฉพาะภาระงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ซึ่งไม่อาจครอบคลุมข้อเท็จจริงของภาระ
งานอ่ืนๆ ทัง้หมดขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงได ้
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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. แต่ละแห่งจะมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตต 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 าบลห้วยบง 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
2.1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
 

2.1.1 ด้านกายภาพ 
 

  1)  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ตั้งอยู่เลขที่ 219 หมู่ 15 ต าบลห้วยบง 

อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอ าเภอด่านขุนทด ประมาณ 33 กิโลเมตร 
การเดินทางออกจากที่ว่าการอ าเภอด่านขุนทดไปตามถนนสายด่านขุนทด - สีคิ้ว ถึงสามแยกกุดม่วง
เลี้ยวขวาไปตามถนนหมายเลข 2256 สายด่านขุนทด - ชัยบาดาล ถึงแยกตลาดห้วยบงเลี้ยวซ้ายไป
ตามถนนหมายเลข 3059 สายบ้านห้วยบง - สีคิ้ว อีกประมาณ 0.25 กิโลเมตร ต าบลห้วยบงมีเนื้อที่
ประมาณ 200.97 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 125,605 ไร่ แบ่งการใช้ประโชน์ดังนี้ 
  - พ้ืนที่ชุมชนที่อยู่อาศัย ประมาณ  21,534 ไร่  ร้อยละ 17.14 
  - พ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ  86,047 ไร่  ร้อยละ 68.51 
  - พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ประมาณ    3,712 ไร่  ร้อยละ 2.96 

   - พ้ืนที่ป่าสงวน  ประมาณ  14,312 ไร่  ร้อยละ 11.39 
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  2) ลักษณะภูมิประเทศ 

    มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและภูเขาด้านทิศตะวันตกลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก 
พ้ืนที่บางส่วนเป็นภูเขาหินแกรนิตและต้นน้ าสายเล็กๆ บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท า
การเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย 
  

  3) ลักษณะภูมิอากาศแบ่งได้ 3 ฤด ู
   - ฤดูร้อน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
    - ฤดูฝน    เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
   - ฤดูหนาว  เริ่มประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 

  4)  ลักษณะของดิน  
      ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียวปนทราย พ้ืนราบเหมาะแก่การ
เพาะปลูกข้าว ท าไร่มันส าปะหลัง ไร่ข้าวโพด  ไร่อ้อย 
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 2.1.2  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

   1) เขตการปกครอง  
     ต าบลห้วยบง มีจ านวนทั้งหมด 25 หมู่บ้าน 
   2) การเลือกตั้ง  
   การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 25 
หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 
1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน 25 หมู่บ้าน รวมเป็น 
25 คน 
  

 2.1.3 ประชากร 
 

  1) ข้อมูลประชากรรายหมู่บ้าน 
     

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร

ชาย 
จ านวนประชากร

หญิง 
รวม จ านวนครัวเรือน 

1 บ้านห้วยบง 350 372 722 322 
2 บ้านหนองกราดน้อย 455 406 861 250 
3 บ้านปา่รังงาม 295 282 577 183 
4 บ้านศิลาร่วมสามัคค ี 264 255 519 186 
5 บ้านน้อยพัฒนา 242 235 477 199 
6 บ้านซับพล ู 403 389 792 286 
7 บ้านซับยาง 249 237 486 147 
8 บ้านหนองใหญ ่ 277 282 559 229 
9 บ้านหินเพิง 110 126 236 90 
10 บ้านภูผาทอง 170 175 345 125 
11 บ้านวังผาแดง 156 142 298 122 
12 บ้านเสาร์ห้า 171 162 333 122 
13 บ้านไทยสงบ 212 203 415 146 
14 บ้านซับพลูน้อย 242 233 475 188 
15 บ้านทรัพย์สมบรูณ ์ 245 238 483 197 
16 บ้านซับไทร 156 153 309 117 
17 บ้านถ้ าเต่า 161 165 326 89 
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18 บ้านวังไทรงาม 135 127 262 83 
19 บ้านโนนสะอาด 127 129 256 89 
20 บ้านโปร่งใหญ ่ 241 213 454 167 
21 บ้านซับน้ าเย็น 91 77 168 52 
22 บ้านมอสุวรรณ 152 134 286 109 
23 บ้านซับสนุ่น 205 191 396 145 
24 บ้านห้วยโปร่ง 145 155 300 111 
25 บ้านซับเจรญิ 91 96 187 57 

รวม 5,345 5,177 10,522   4,028 

  
 
 
 
 
 
 
 
 2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม  ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี 56 43 99  1 ปี 48 64  112 

2 ปี 44 58  102   3 ปี 76 69  145 

4 ปี 63 56 119  5 ปี 71 50 121 

6 ปี 55 75 130  7 ปี 64 64 128 

8 ปี 83 75 158  9 ปี 76 60 136 

10 ปี 60 64 124  11 ปี 80 68 148 

12 ปี 75 62 137  13 ปี 62 82 144 

14 ปี 68 65 133  15 ปี 64 59  123 

16 ปี 79 63 142  17 ปี 69 59 128 

18 ปี 76 78 154  19 ปี 75 58 133 

20 ปี 71 63 134  21 ปี 58 66 124 

22 ปี 84 84 168  23 ปี 76 64 140 

24 ปี 89 80 169  25 ปี 73 78 151 
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26 ปี 77 74 151  27 ปี 91 79 170 

28 ปี 78 71 149  29 ปี 81 71 152 

30 ปี 85 70 155  31 ปี 74 74 148 

32 ปี 84 65 149  33 ปี 88 61 149 

34 ปี 76 78 154  35 ปี 86 89 175 

36 ปี 96 79 175  37 ปี 84 83 167 

38 ปี 106 94 200  39 ปี 87 89 176 

40 ปี 96 81 177  41 ปี 79 87 166 

42 ปี 81 77 158  43 ปี 89 88 177 

44 ปี 97 79 176  45 ปี 80 82 162 

46 ปี 79 88 167  47 ปี 71 73 144 

48 ปี 85 90 175  49 ปี 79 99 178 

50 ปี 77 94 171  51 ปี 94 83 177 

52 ปี 74 74 148  53 ปี 88 71  159 

54 ปี 88 86 174  55 ปี 89 61 150 

56 ปี 64 74 138  57 ปี 59 77 136 

58 ปี 67 61 128  59 ปี 72 55 127 

60 ปี 50 70 120  61 ปี 72 62 134 

62 ปี 51 38 89  63 ปี 42 58 100 

ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม  ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

64 ปี 40 37 77  65 ปี 38 50 88 

66 ปี 55 53 108  67 ปี 33 38 71 

68 ปี 49 40 89  69 ปี 26 31 57 

70 ปี 27 34 61  71 ปี 25 30 55 

72 ปี 30 25 55  73 ปี 20 30 50 

74 ปี 27 29 56  75 ปี 19 8 27 

76 ปี 12 16 28  77 ปี 14 23 37 

78 ปี 10 26 36  79 ปี 13 16 29 

80 ปี 8 10 18  81 ปี 17 5 22 

82 ปี 11 10 21  83 ปี 10 17 27 



10 
 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

84 ปี 8 7 15  85 ปี 5 8 13 

86 ปี 9 6 15  87 ปี 5 5 10 

88 ปี 2 3 5  89 ปี 4 9 13 

90 ปี 5 3 8  91 ปี 0 3 3 

92 ปี 2 1 3  93 ปี 2 4 6 

94 ปี 0 3 3  95 ปี 0 2 2 

96 ปี 0 1 1  97 ปี 0 0 0 

98 ปี 1 0 1  99 ปี 0 0 0 

100 ปี 0 0 0  100 ข้ึนไป 2 1 3  
   

  3) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการ
คาดการณ์ในอนาคต) 
 

จ านวน
ประชากร 
พ.ศ. 2561 

จ านวน
ประชากร 
พ.ศ. 2562 

จ านวน
ประชากร 
พ.ศ. 2563 

จ านวน
ประชากร 
พ.ศ. 2564 

คาดการณ์อัตรา
การเติบโตของ

ประชากร 

คาดการณ์ 
จ านวน

ประชากร 
พ.ศ. 2565 

คาดการณ์ 
จ านวน

ประชากร 
พ.ศ. 2566 

10,470 10,496 10,521 10,522 0.5 เปอร์เซ็นต ์ 10,575 10,628 
ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (www.bora.dopa.go.th) ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 

2.1.4 สภาพทางสังคม 
  

 1) การศึกษา   
  โรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ.) จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 
   1.  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย จ านวนนักเรียน 87 คน 
   2.  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม จ านวนนักเรียน  67  คน 
   3.  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา จ านวนนักเรียน 143  คน   
   4.  โรงเรียนบ้านซับยาง จ านวนนักเรียน  94  คน 
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   5.  โรงเรียนบ้านหินเพิง จ านวนนักเรียน  49  คน 
  โรงเรียนขยายโอกาส (สังกัด สพฐ.) จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
   1.  โรงเรียนบ้านห้วยบง จ านวนนักเรียน 275 คน 
   2.  โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี จ านวนนักเรียน  175 คน 
   3.  โรงเรียนบ้านซับพลู จ านวนนักเรียน  142  คน 
   4.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ านวนนักเรียน  186  คน 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา (สังกัด อบจ.) จ านวน 1 แห่ง 
   1. โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จ านวนนักเรียน    0    คน 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 1 แห่ง  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (สังกัด อบต.ห้วยบง) จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 
            1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา จ านวนนักเรียน  30  คน 
             2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี   จ านวนนักเรียน  23  คน 
             3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย   จ านวนนักเรียน  16  คน 
             4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับยาง             จ านวนนักเรียน  24  คน 
             5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยบง             จ านวนนักเรียน  12  คน 
             6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับพลู             จ านวนนักเรียน   0   คน 
             7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหินเพิง             จ านวนนักเรียน  17  คน 
             8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่ารังงาม          จ านวนนักเรียน  12  คน 
             9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองใหญ่         จ านวนนักเรียน  30  คน 
             ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ห้วยบง ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2564 
                                     
 2) สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 3 แห่ง 
   1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยบง 
   2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซับพลู 
   3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองใหญ่ 
  สถานพยาบาลเอกชน จ านวน 2 แห่ง 
 
 
 3) การสังคมสงเคราะห์ 
   1. ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ   จ านวน  1,426  คน 
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   2. ผู้ม้สิทธิได้รับเบี้ยความพิการ   จ านวน    224  คน 
   3. ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน       5  คน 
 ที่มา : งานสวัสดิการและสังคม อบต.ห้วยบง ข้อมูล เดือน มีนาคม 2564 
   

 2.1.5 ระบบบริการพื้นฐาน 
 

  1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 
   ทางหลวงแผ่นดิน 1 สาย และมีถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  
             การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นทางลูกรังซึ่งบางหมู่บ้านเส้นทาง
ช ารุดในฤดูฝน ต าบลห้วยบงมีเส้นทางที่สามารถติดต่อกับเขตพ้ืนที่อ่ืนได้อย่างสะดวก โดยใช้เส้นทาง
หลวงแผ่นดิน เช่น อ าเภอล าสนธิ  อ าเภอปากช่อง  และยังมีถนน ร.พ.ช. เชื่อมต่อกับอ าเภอสีคิ้ว            
   2) การไฟฟ้า  

     มีระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบทุกหมู่บ้าน   

           3) การประปา 
   มีระบบประปาบาดาล และระบบน้ าประปาผิวดิน ครบทุกหมู่บ้าน                                   
   4) โทรศัพท์  
   มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ภายใต้การให้บริการของบริษัท TOT และ 3BB  
   มีบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ AIS  DTAC และ TRUE               
   5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
   มีบริษัทไปรษณีย์ไทย จ านวน 1 แห่ง และมีบริษัทเอกชนรับหน้าที่ซัพพลายเออร์
ในการส่งวัสดุในพื้นที่ 
 

 2.1.6 ระบบเศรษฐกิจ  
 

  1)  การเกษตร 
      ราษฎรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  ประกอบอาชีพ

เกษตรกร  โดยมีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 76,478 ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญที่ท ารายได้แก่
เกษตรกร  ได้แก่  การปลูกมันส าปะหลัง  การปลูกข้าวโพด  การปลูกอ้อย  การปลูกข้าว  การท าสวน
ผัก  อ่ืน ๆ และมีแหล่งรับซื้อผลผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ 
                                                

    2) การปศุสัตว์  
    เลี้ยงโค แพะ หมู ไก่ 
                                                     

    3) การบริการ  
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    ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาห้วยบง  จ านวน 1  แห่ง 
     สวนป่าด่านขุนทด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  จ านวน 1  แห่ง 
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยต าบลห้วยบง  จ านวน 1  แห่ง 
    สถานีต ารวจภูธรหินดาด   จ านวน 1  แห่ง 
    ไปรษณีย ์  จ านวน  1  แห่ง 
    ปั๊มน้ ามัน  จ านวน  6  แห่ง 
    ตู้ ATM  จ านวน  4  แห่ง 
    ที่พัก/รีสอร์ท  จ านวน 18 แห่ง  
                  

    4) การท่องเที่ยว   
    ทุ่งกังหันลมห้วยบง และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ผาลมรัก (กังหันลมต้น 7A) 
                                          

    5) อุตสาหกรรม  
     โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 4 แห่ง 
                                          

    7) การพาณิชย์ ร้านสะดวกซ้ือ 
    ร้าน 7-ELEVEN จ านวน 1 แห่ง   
    ร้าน Mini BIg C จ านวน 1 แห่ง  
                                 

    8) แรงงาน  
    แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า ส่วนใหญ่จะเน้นการท า
เกษตรกรรม และมีแรงานทั้งในและต่างพ้ืนที่ ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 4 แห่ง  
 
 2.1.7 ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม  
 

 

  1)  การนับถือศาสนา  
         ประชาชน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ท่ี 25 ร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ  

                          วัด โดยมีข้อมูลศาสนสถาน จ านวน 15 แห่ง ดังนี้ 
1. วัดบ้านห้วยบง 

     2. วัดบ้านหนองกราดน้อย 
     3. วัดบ้านป่ารังงาม 
  4. วัดป่าฌงโค    
    5. วัดบ้านศิลาร่วมสามัคคี 
    6. วัดบ้านน้อยพัฒนา 
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    7. วัดบ้านซับพลู  
    8. วัดบ้านซับยาง   
    9. วัดบ้านหนองใหญ่ 
    10. วัดบ้านหินเพิง 
    11. วัดเขาบารม ี
    12. วัดบ้านวังผาแดง 
    13. วัดบ้านเสาร์ห้า 
    14. วัดบ้านซับพลูน้อย 
    15. วัดบ้านซับไทร 
    16. วัดบ้านถ้ าเต่า 
 17. วัดไทยสงบบูรพาราม 
   ส านักสงฆ์ จ านวน 3 แห่งได้แก่ 
    1. ส านักสงฆ์บ้านซับยาง 
    2. ส านักสงฆบ์้านโนนสะอาด 
 3. ส านักสงฆ์ป่าจันทร์กรอง  
   มัสยิด จ านวน 1 แห่ง 
                

    2)  ประเพณีและงานประจ าปี  
    งานสงกรานต์ จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบง ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในต าบลท ากิจกรรมรดน้ าด าหัว ผู้สูงอายุ 
                          งานแห่เทียนพรรษา  จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปีในช่วงเข้าพรรษาโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง แห่เทียนพรรษารอบต าบล 
                          งานลอยกระทง จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง จัดกิจกรรมประกวดนางนพมาศ 
                                         

    3)  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  
    กลุ่มท าน้ าพริก หมู่ที่ 2 ผลิตน้ าพริกจ าหน่าย 
    กลุ่มท าจักสานตะกร้า ขนมดอกจอก  มันเทศ กล้วยฉาบ หมู่ที่  6, 23  
    ภาษาถ่ิน ได้แก่ โคราช เช่น ภาษาไทยเบิ้ง หรือไทยดา , ไทยลาว 
                                            

    4)  OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
    สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
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     กลุ่มท าน้ าพริก หมู่ที่ 2 ผลิตน้ าพริกจ าหน่าย 
            กลุ่มท าจักสานตะกร้า ขนมดอกจอก  มันเทศ  กล้วยฉาบ  หมู่ที่ 6, 23 
 
 2.1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ  
 

  1) น้ า  
     แหล่งน้ าธรรมชาติ 
     ล าห้วย , ล าน้ า 3 สาย 
     บึง ,  หนองน้ า 9 แห่ง 
     แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
     ฝาย 63 แห่ง 
     บ่อน้ าตื้น 12 แห่ง 
     บ่อโยก 35 แห่ง 
                             

  2) ป่าไม้  
   เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่เป็นลักษณะชุมชนชนบท ป่าไม้ในพ้ืนที่เป็นป่าเบญจ
พรรณ และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
                               

  3) ภูเขา  
      เป็นที่ราบระหว่างภูเขา 
 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
 
 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 การได้รั บการ
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 ผลการปฏิบัติ งานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
ประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนการให้บริการ
อย่างเพียงพอ การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการ
อย่างเหมาะสม 
  Millet (1954, หน้า 397 อ้างถึงใน อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ศัลยวุฒิและ สุวิมล 
นภาผ่องกุล. 2559 หน้า 21 )ได้ให้ทัศนะว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น โดยได้สรุปประเด็นว่าเป้าหมายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือไว้เสมอ
ในหลักการ 5 ประการ คือ  
  1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะ
ได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
  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 
 
 



20 
 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

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) ผลการศึกษา
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลพวาอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัด
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จันทบุรี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมในระดับมากที่สุด โดย
ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรกพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 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
ความสัมพันธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอย่างมี
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
จากข้อเท็จจริงพนักงานจะรู้สึกไม่พอใจและจะพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องเสมอ มีระดับ
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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 ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน       
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 าบลห้วยบงอ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งส ารวจสภาพ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผู้รับบริการใน 4ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกซึ่งมีวิธี
การศึกษา ดังนี้ 
 

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 
 ข้อมูลที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้คือข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน             
ผู้มารับบริการที่ได้รับแบบสอบถาม ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 

3.2 ประชากรเป้าหมาย 
 
 ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือประชาชน        
ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จ านวน 10,522 คน จาก 25 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้าน
ห้วยบง  บ้านหนองกราดน้อย  บ้านป่ารังงาม  บ้านศิลาร่วมสามัคคี  บ้านน้อยพัฒนา  บ้านซับพลู  
บ้านซับยาง  บ้านหนองใหญ่  บ้านหินเพิง  บ้านภูผาทอง  บ้านวังผาแดง  บ้านเสาร์ห้า  บ้านไทยสงบ  
บ้านซับพลูน้อย  บ้านทรัพย์สมบูรณ์  บ้านซับไทร  บ้านถ้ าเต่า  บ้านวังไทรงาม  บ้านโนนสะอาด  
บ้านโปร่งใหญ่  บ้านซับน้ าเย็น  บ้านมอสุวรรณ  บ้านซับสนุ่น  บ้านห้วยโปร่ง  บ้านซับเจริญ 
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3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
 
 เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก ดังนั้นคณะผู้ส ารวจจึงใช้วิธีการของ Taro Yamane 
(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ,2548 : 139) เพ่ือหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด  โดยได้
ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 
0.05 ตามสูตร 

 
2)(1 eN

N
n


  

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

 แทนค่าสูตร     
      

               
  = 385.35 หรือ 386 คน 

 
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก
ตัวอย่าง จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น        
เพ่ือจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล            
และไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งมากเกินไป 
 

3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยแบ่งประชากรออกเป็นพื้นที่ต่างๆ รวม 25 หมู่บ้าน และจะท าการสุ่มหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ อบต.    
เพ่ือเป็นตัวแทนของประชากรที่ใช้ในการศึกษามาร้อยละ 70 ของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ อบต.นั่นคือ
หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ อบต.ทั้งหมด 25 หมู่บ้าน จะสุ่มมา 18 หมู่บ้าน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง              
แบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืนมา       
18 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random 
Sampling) เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละหมู่บ้าน รวมเป็น 400 คน  
 หลังจากท าการก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่ได้แล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล          
จะสุ่มประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 ที่กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการให้ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
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3.5 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 (1) การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมครั้งนี้ คณะผู้ส ารวจใช้แบบสอบถาม
แบบปลายปิดและปลายเปิด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามา สร้างเป็น
แบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบงใช้มาตรวัดแบบ 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) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการออก
แบบสอบถามโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึน จ านวนทั้งสิ้น 400 คน 
 (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร 
ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง 
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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 
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล 
และน าเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
 

 3.6.2 การประเมินผล 
 ส าหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ท าการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นรายกลุ่ม 
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 าบลห้วยบงนั้น คณะผู้ส ารวจได้ก าหนดเกณฑ์ในการค านวณค่าคะแนนร้อยละ 
โดยคิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน    
ในแต่ละด้าน และน าค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้าน เพ่ือจัดระดับ
ของความพึงพอใจได้ ดังนี้ 
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ตารางที่  3.1 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 

  

 ส าหรับข้อมูลที่ได้จากค าถามปลายเปิดได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจ าแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและน าเสนอในรูปของความเรียง 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้คณะผู้ส ารวจได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ตามขั้นตอนต่างๆ โดยรายงานผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 7 ตอน ซึ่งมีล าดับเนื้อหา ดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงของประชาชน 
 4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบง 
 4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง 
 4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 4.1.1 เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 62.00 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 38.00 ดังแสดงรายละเอียด  ในภาพ
ที่ 4.1 
 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 
 4.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า       
ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.25 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี รองลงมา มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็น           
ร้อยละ 25.25 และร้อยละ 24.50 มีอายุมากกว่า 60 ปี ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียด ในภาพที่ 4.2 

 
ภาพที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับอายุ 

  

ชาย, 152, 38.00% 

หญิง, 248, 
62.00% 

21-30 ปี, 8, 2.00% 

31-40 ปี, 48, 
12.00% 

41-50 ปี, 101, 
25.25% 

51-60 ปี, 145, 
36.25% 

มากกว่า 60 ปี ขึ้น
ไป, 98, 24.50% 
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 4.1.3 ระดับการศึกษา 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 65.75 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คิดเป็นร้อยละ 21.25 และร้อยละ 7.75 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ตามล าดับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.3 

 
ภาพที่ 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 4.1.4 อาชีพ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า        
ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
24.00 และร้อยละ 14.00 ประกอบอาชีพค้าขาย ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.4 

 
ภาพที่ 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

  

ประถมศึกษา, 263, 
65.75% 

ม. ต้น, 85, 21.25% 

ม. ปลายหรือเทียบเท่า, 
31, 7.75% 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า, 11, 2.75% ปริญญาตรี, 10, 2.50% 

เกษตรกรรม, 223, 
55.75% 

ค้าขาย, 56, 14.00% 

รับจ้างทั่วไป, 96, 
24.00% 

พนักงานบริษัท, 20, 
5.00% 

ข้าราชการ/พนักงาน
ของรัฐ, 5, 1.25% 
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 4.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า         
ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.25 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 - 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง        
8,001 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 และร้อยละ 20.50 มีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001 - 6,000 บาท
ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.5 
 

 
 

ภาพที่ 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับรายได้ 
 
 
 
  

2,000 - 4,000 บาท, 
12, 3.00% 

4,001 - 6,000 บาท, 
82, 20.50% 

6,001 - 8,000 บาท, 
141, 35.25% 

8,001 - 10,000 บาท, 
112, 28.00% 

มากกว่า 10,000 บาท
ขึ้นไป, 53, 13.25% 
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4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 22.25 รับบริการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รองลงมารับบริการเกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 19.75 และงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร้อยละ 18.75
ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 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 าบลห้วยบงในช่วงเดือนมกราคม 2565 
รองลงมาเคยติดต่อขอรับบริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และเดือนมีนาคม 2565 ตามล าดับ                
ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.7 
 

 
 

 

ภาพที่ 4.7 แสดงจ านวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาที่มาติดต่อขอรับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
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4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงของ
ประชาชน 

 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงจากเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว
รองลงมารับทราบข้อมูลข่าวสารจากผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน เพ่ือนบ้าน/การประชุม การติดประกาศ
ต่างๆ และเอกสารสิ่งพิมพ์ ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.8 
 

 
 

 
เอกสาร
สิ่งพิมพ์ 

ติดประกาศ
ต่างๆ 

ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้น าชุมชน 

เสียงตามสาย/
หอกระจายข่าว 

เพื่อนบ้าน/
การประชุม 

จ านวน 12 17 289 312 243 
 

หมายเหตุ :ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
ภาพที่ 4.8 แสดงจ านวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางการรับข้อมูล

ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
 
 
 
 

0

100

200

300

400

12 17 

289 312 

243 



36 
 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร        
ส่วนต าบลห้วยบง 

 
 4.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จ าแนกเป็นราย
ด้าน 

 
การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.86 0.41 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.85 0.41 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 4.87 0.36 มากที่สุด 
4. ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 4.84 0.56 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.86 0.44 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86
และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

 4.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 
   4.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ในด้านขั้นตอนการ
ให้บริการจ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มี
ความชัดเจน 

4.86 0.39 มากที่สุด 

2. การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง 4.84 0.45 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.87 0.41 มากที่สุด 
4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก 4.88 0.40 มากที่สุด 
5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ 
4.85 0.43 มากที่สุด 

 รวม 4.86 0.41 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบงในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดย
เรื่อง การติดต่อประสานงานมีความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือ เรื่อง 
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และเรื่อง การให้บริการถูกต้อง 
สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

  4.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ในด้านช่องทางการ
ให้บริการจ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านช่องทางการให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น  การให้บริการ
ทางโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ต่างๆ  

4.83 0.39 มากที่สุด 

2. มีการให้บริการนอกสถานที ่ 4.84 0.49 มากที่สุด 
3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ 4.85 0.44 มากที่สุด 
4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการไดง้่าย 4.86 0.36 มากที่สุด 
5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้

ได้อย่างทั่วถึง 
4.87 0.37 มากที่สุด 

 รวม 4.85 0.41 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบงในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
โดยเรื่อง มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ เรื่อง การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.86 และเรื่อง มีการให้บริการนอกเวลาท าการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ จ าแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ̅      
ระดับการแปล

ผล 
1. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ 4.88 0.35 มากที่สุด 
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกนัเอง 4.89 0.34 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน 4.86 0.36 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เปน็อย่างดี 4.85 0.42 มากที่สุด 
5. เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี 4.87 0.34 มากที่สุด 
 รวม 4.87 0.36 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบงในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
โดยเรื่อง เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.89 
รองลงมา คือ เรื่อง เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 
และ เรื่อง เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.87 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ในด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก จ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ̅      ระดับการแปลผล 

1. สถานที่ตัง้ของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมา
รับบริการ 

4.86 0.62 มากที่สุด 

2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.87 0.59 มากที่สุด 
3. ป้ายข้อความบอกจดุบริการ/ปา้ยประชาสัมพนัธ์ มคีวามชัดเจน

และเข้าใจงา่ย 
4.82 0.66 มากที่สุด 

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

4.83 0.44 มากที่สุด 

5. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.85 0.44 มากที่สุด 
 รวม 4.84 0.56 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบงในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดย
เรื่อง สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 
รองลงมา คือ เรื่อง สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 4.86 และ สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.85 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

 4.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบลห้วยบง จ าแนกตามภาระงาน 

 
   4.5.3.1 งานด้านรายได้หรือภาษ ี
 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.87 0.33 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.86 0.36 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 4.87 0.33 มากที่สุด 

4. ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 4.88 0.31 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.87 0.33 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านรายได้หรือภาษี มีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
โดยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ
และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.87 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.86 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.3.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.43 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.86 0.36 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 4.84 0.40 มากที่สุด 

4. ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 4.85 0.38 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.85 0.39 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับ“มากที่สุด”             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” โดยด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.85 และด้านเจ้าหน้าที่            
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.3.3 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.37 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.86 0.40 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 4.87 0.34 มากที่สุด 

4. ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 4.84 0.40 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.86 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล              
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้านช่องทาง
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และด้านขั้นตอนให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.85 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.3.4 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ าแนกเป็นรายด้านและ
ภาพรวม 

 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.86 0.36 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.84 0.35 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 4.87 0.37 มากที่สุด 
4. ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 4.85 0.36 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.86 0.36 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม      
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 
ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.3.5 งานด้านการศึกษา 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการศึกษา จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.87 0.33 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.86 0.32 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหนา้ทีผู่้ให้บริการ 4.88 0.32 มากที่สุด 
4. ด้านสิง่อ านวยความสะดวก 4.85 0.35 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.87 0.33 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านการศึกษามีความพึงพอใจต่อ    
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”     
โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ          
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ตามล าดับ 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 
 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบงในครั้งนี้ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ โดยภาพรวม และความ
พึงพอใจในการให้บริการใน 5 งาน ได้แก่ งานด้านรายได้หรือภาษี งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้านการศึกษา           
ซึ่งผลการประเมินสามารถน าเสนอได้ ดังนี้ 
 
 4.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

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 4.86 97.20 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบงในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 97.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10           
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 
97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีการพัฒนาการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ. 2565 เพ่ิมจาก
ร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 97.00 เป็นร้อยละ 97.20 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความ
พึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.00 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
เพ่ิมจากร้อยละ 97.20 เป็นร้อยละ 97.40 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิม
จากร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 96.80 ดังภาพที่ 4.9 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.9  แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน 

    ต าบลห้วยบง 
 
  



48 
 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

 4.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกตามงาน 
 
   4.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านรายได้หรือภาษี จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.87 97.40 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.86 97.20 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.87 97.40 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.88 97.60 10 
 รวม 4.87 97.40 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
รายได้หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.40 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ        
ต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทาง
การให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่
ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ
ร้อยละ 97.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

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

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทาง
การให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่
ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ
ร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

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

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 
โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทาง
การให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

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

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 
โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทาง
การให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ        
อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ใน
ระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการศึกษา 
 
ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านการศึกษาจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.87 97.40 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.86 97.20 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.88 97.60 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.85 97.00 10 
 รวม 4.87 97.40 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้าน
การศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.40 โดยได้คะแนนอยู่
ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอน
การให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการ
อยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับ          
ร้อยละ 97.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 
97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
 
 
  



53 
 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.6.2.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 5 งาน 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อภาระงาน 

ในภาพรวมทั้ง 5 งาน 
 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานด้านรายได้หรือภาษี  97.40 10 
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  97.00 10 
3. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  97.20 10 
4. งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  97.20 10 
5. งานด้านการศึกษา 97.40 10 
 ภาพรวมทั้ง 5 งาน 97.20 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยภาพรวมทั้ง 5 งานอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานงานด้าน
รายได้หรือภาษี อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล อยู่ในระดับร้อยละ 97.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม ในระดับร้อยละ 97.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานด้านการศึกษาอยู่
ในระดับร้อยละ 97.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 จากการส ารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความคิดเห็นต่อการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง ดังนี้ ด้านขั้นตอนการให้บริการเจ้าหน้าที่มีการอ านวยความสะดวกในเรื่อง
ขั้นตอนการให้บริการดี มีการอธิบายขั้นตอนการท างานในเรื่องต่างๆ ชัดเจนดี มีการจัดการเรื่อง
เอกสารต่างๆให้  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พูดจาดี และให้ค าแนะน า
ดี เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไปใช้บริการ ส านักงานมีบริเวณกว้างขวาง 
สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีที่ให้นั่งพัก มีจุดจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและ
บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ มีสถานที่จอดรถเพียงพอ  
 นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านสาธารณสุข เข้าถึงประชาชนและให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด การปรับปรุง
ดูแลภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน เช่น มีการตัดแต่งต้นไม้ ให้สวยงาม ไม่ขึ้นรกริมทาง ด้านไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะ เมื่อไฟดับแจ้งไปยัง อบต. ก็ได้รับการแก้ไขซ่อมแซมเร็วขึ้น และต้องการให้ทาง อบต.
ห้วยบ่ง ด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหาย ติดตั้งโคมไฟเพ่ิมเติม ให้กับหมู่บ้านที่มี
ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ที่เว้นระยะห่างเกินไป เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ถนน
สัญจรยิ่งขึ้น เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ต้องการให้หน่วยงานหรือผู้น าชุมชน ท าการส ารวจและ
แก้ไขคุณภาพเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว เนื่องจากบางหมู่บ้านมีปัญหาการรับทราบข่าวสารที่
ส าคัญ เพราะไม่ได้ยินเสียงประกาศจากผู้ใหญ่/ผู้น าชุมชน หรือเสียงไม่ชัดเจน เสียงดังไม่ทั่วถึง 
ประชาชนจึงใช้วิธีการส่งข่าวสารโดยการบอกต่อเพ่ือนบ้าน หรือบางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยห่างไกลชุมชนด้วยตนเอง ระบบน้ าประปาดี สะอาด บาง
หมู่บ้านต้องการให้ อบต. ส ารวจและปรับปรุงถังพักน้ าประปาของหมู่บ้าน ให้มีปริมาณความจุมากขึ้น
เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคของประชาชนในหมู่บ้าน และมีความคิดเห็นต่องานด้านต่างๆ ดังนี้ 
 งานด้านรายได้หรือภาษี อบต.จะมีการออกส ารวจพ้ืนที่ สถานประกอบการต่างๆ เพ่ือจัดเก็บ
ภาษี ซึ่งจะมีการอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการจัดเก็บให้ทราบ และเมื่อใกล้ถึง
ก าหนดช าระภาษี จะมีการแจ้งเกี่ยวกับการเสียภาษีให้ทราบโดยส่งจดหมาย และประกาศให้รับทราบ
โดยทั่วถึงดี  
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงพัฒนาถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมการปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่องทุกปี หากพบถนนเกิดการช ารุด
เสียหาย เมื่อแจ้งอบต. จะได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ ยังต้องการให้ อบต. ท าการ
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ส ารวจและพัฒนาปรับปรุง ถนนภายในหมู่บ้าน ทางระบายน้ า เช่น ถนนทางเข้าหมู่บ้านบางเส้นยัง
เป็นดิน  เมื่อฝนตกหนักถนนจะเละและเป็นดินโคลน ท าให้สัญจรไปมาไม่สะดวก 
 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อบต. มีการบริหารจัดการได้ดี มีจุดคัดแยกขยะอันตราย
ในชุมชน ไม่มีขยะตกค้าง และมีการดูแลความสะอาดโดยรอบไม่มีเศษขยะตกเกลื่อนบริเวณตั้งขยะ 
ท าให้ชุมชน ดูสะอาดตามมากข้ึน อบต.มีจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี มีการตัดกิ่งไม้
ที่ยื่นเข้าไปในบ้านเรือนประชาชน การตัดหญ้าริมทาง เก็บเศษขยะมูลฝอย ท าความสะอาดถนน และ
พ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือปรับภูมิทัศน์ ในต าบลให้ดูสะอาดตา ประชาชนพึงพอใจ และอยากให้ อบต. 
พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดอย่างนี้ต่อไป 
 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อบต. มีการดูแลผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
และช่วยเหลือดูแลประชาชนในพ้ืนที่ดี มีการลงพ้ืนที่เพ่ือมอบสิ่งของที่จ าเป็น เครื่องอุปโภค ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาด้านการด ารงชีพ เมื่อประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ต่างๆ จะมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบ  มีการอบรมการส่งเสริมอาชีพท า
ปลาส้มไร้ก้าง กล้วยอบเนย ท าพริกแกง ประชาชนพึงพอใจ 

งานด้านการศึกษา ในช่วงโควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยจังหวัดนครราชสีมา      
ได้ประกาศให้สถานศึกษามีการปิดสถานที่ชั่วคราว บุคลากรครูผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์เด็กเล็ก
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ และท าหน้าที่ส่งอาหารกลางวัน ส่งเอกสารประกอบการเรียน และรอรับ
เอกสารประกอบการเรียน (การบ้าน) กลับมาทุกครั้ง ด้านพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ ทางศูนย์
เด็กเล็กได้มีแผนการพัฒนาเด็กเล็ก เช่น การกระตุ้นและส่งเสริมทักษะที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กๆ 
และยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และโรคระบาดในวัยเด็กอย่างต่อเนื่ อง เช่น การ
เว้นระยะห่าง 1 เมตร เพ่ิมจุดล้างมือและเจลล้างมือและให้แก่เด็กๆ มากขึ้น และท าความสะอาด
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ของเล่น ด้วยแอลกอฮอล์หลังเด็กๆ เล่นหรือใช้งานทุกครั้งก่อนเก็บเข้า
ชั้นเก็บของ ด้านสื่อการเรียนการสอน อบต. ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ผู้ปกครองที่ส่งบุตร
หลานเข้ามาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความพึงพอใจ เด็กมีพัฒนาการดี 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง สามารถสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีล าดับเนื้อหา ดังนี้ 
 
 5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงของประชาชน 
 5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยบง 
 5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบง 
 5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 5.1.1 เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 62.00 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 38.00 
 
 5.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า       
ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.25 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี รองลงมา มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็น           
ร้อยละ 25.25 และร้อยละ 24.50 มีอายุมากกว่า 60 ปี ตามล าดับ 
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 5.1.3 ระดับการศึกษา 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 65.75 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 21.25 และร้อยละ 7.75 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ตามล าดับ 
 
 5.1.4 อาชีพ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า        
ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
24.00 และร้อยละ 14.00 ประกอบอาชีพค้าขาย ตามล าดับ 
 
 5.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า         
ส่วนใหญ่ร้อยละ 35.25 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6 ,001 - 8,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง        
8,001 - 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 และร้อยละ 20.50 มีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001 - 6,000 บาท 
ตามล าดับ 
 
5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 22.25 รับบริการเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม รองลงมารับบริการเกี่ยวกับ
งานด้านสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 19.75 และงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร้อยละ 18.75
ตามล าดับ 
 
5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงในช่วงเดือนมกราคม 2565 
รองลงมาเคยติดต่อขอรับบริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และเดือนมีนาคม 2565 ตามล าดับ  
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5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงของประชาชน 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงจากเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว
รองลงมารับทราบข้อมูลข่าวสารจากผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน เพ่ือนบ้าน/การประชุม การติดประกาศ
ต่างๆ และเอกสารสิ่งพิมพ์ ตามล าดับ 
 
5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ห้วยบง 
 
 5.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.86และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามล าดับ 
 
 5.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 
   5.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 การส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบงในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยเรื่อง การ
ติดต่อประสานงานมีความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือ เรื่อง ระยะเวลาในการ
ให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และเรื่อง การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่
ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ตามล าดับ 
 
   5.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
  จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจ
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อยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยเรื่อง มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ เรื่อง การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการ             
ได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และเรื่อง มีการให้บริการนอกเวลาท าการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 
ตามล าดับ 
 
   5.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
         ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด”                 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” โดยเรื่อง เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.89 รองลงมา คือ เรื่อง เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.88 และ เรื่อง เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 
ตามล าดับ 
 
   5.5.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” โดยเรื่อง สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ เรื่อง สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และ สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 
ตามล าดับ 
 

 5.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร            
ส่วนต าบลห้วยบง จ าแนกตามภาระงาน 

 
   5.5.3.1 งานด้านรายได้หรือภาษี 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านรายได้หรือ
ภาษี มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับ             
“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือ 
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ด้านขั้นตอนการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.87 และด้านช่องทาง
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ตามล าดับ 
 
   5.5.3.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่     
ในระดับ“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” โดยด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมา 
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.85 และด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ตามล าดับ 
   5.5.3.3 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจ      
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และด้านขั้นตอนให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ตามล าดับ 
 

   5.5.3.4 งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวม                     
อยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชน                
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 
รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.85 ตามล าดับ  
 

   5.5.3.5 งานด้านการศึกษา 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านการศึกษา         
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด”              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอน      
การให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ตามล าดับ 
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5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยบง 

 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยบงในครั้งนี้ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ โดยภาพรวม และความ
พึงพอใจในการให้บริการใน 5 งาน ได้แก่ งานด้านรายได้หรือภาษี งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และงานด้านการศึกษา           
ซึ่งผลการประเมินสามารถน าเสนอได้ ดังนี้ 
 

 5.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 97.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10           
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 
97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10
    
   เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีการพัฒนาการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น โดยในภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ. 2565 เพ่ิมจาก
ร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 97.00 เป็นร้อยละ 97.20 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความ
พึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็นร้อยละ 97.00 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ระดับความพึงพอใจ 
เพ่ิมจากร้อยละ 97.20 เป็นร้อยละ 97.40 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิม
จากร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 96.80 
 
   5.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านรายได้หรือภาษี 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านรายได้หรือภาษี ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
97.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้าน
ช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่                  
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ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับร้อยละ 97.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับร้อย
ละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจ
ด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับ
ร้อยละ 97.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจ
ด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่       
ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 

   5.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ใน
ระดับร้อยละ 97.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   5.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการศึกษา 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 97.40 
โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทาง
การให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่       
ในระดับร้อยละ 97.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับ
ร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 5 งาน 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง โดยภาพรวมทั้ง 5 งานอยู่ในระดับร้อยละ 97.20 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึง
พอใจต่องานงานด้านรายได้หรือภาษี อยู่ในระดับร้อยละ 97.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจ
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อยู่ในระดับร้อยละ 97.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม ในระดับร้อยละ 97.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานด้าน
การศึกษาอยู่ในระดับร้อยละ 97.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 

5.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชนผู้ใช้บริการ 
 
 จากการส ารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความคิดเห็นต่อการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยบง ดังนี้ ด้านขั้นตอนการให้บริการเจ้าหน้าที่มีการอ านวยความสะดวกในเรื่อง
ขั้นตอนการให้บริการดี มีการอธิบายขั้นตอนการท างานในเรื่องต่างๆ ชัดเจนดี มีการจัดการเรื่อง
เอกสารต่างๆให้  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ พูดจาดี และให้ค าแนะน า
ดี เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ไปใช้บริการ ส านักงานมีบริเวณกว้างขวาง 
สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีที่ให้นั่งพัก มีจุดจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและ
บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ มีสถานที่จอดรถเพียงพอ  
 นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม คือ ประชาชนมีความคิดเห็นว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านสาธารณสุข เข้าถึงประชาชนและให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด การปรับปรุง
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ดูแลภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน เช่น มีการตัดแต่งต้นไม้ ให้สวยงาม ไม่ขึ้นรกริมทาง ด้านไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะ เมื่อไฟดับแจ้งไปยัง อบต. ก็ได้รับการแก้ไขซ่อมแซมเร็วขึ้น และต้องการให้ทาง อบต.
ห้วยบ่ง ด าเนินการส ารวจและซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหาย ติดตั้งโคมไฟเพ่ิมเติม ให้กับหมู่บ้านที่มี
ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ที่เว้นระยะห่างเกินไป เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ถนน
สัญจรยิ่งขึ้น เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ต้องการให้หน่วยงานหรือผู้น าชุมชน ท าการส ารวจและ
แก้ไขคุณภาพเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว เนื่องจากบางหมู่บ้านมีปัญหาการรับทราบข่าวสารที่
ส าคัญ เพราะไม่ได้ยินเสียงประกาศจากผู้ใหญ่/ผู้น าชุมชน หรือเสียงไม่ชัดเจน เสียงดังไม่ทั่วถึง 
ประชาชนจึงใช้วิธีการส่งข่าวสารโดยการบอกต่อเพ่ือนบ้าน หรือบางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
แจ้งข่าวสารให้กับประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยห่างไกลชุมชนด้วยตนเอง ระบบน้ าประปาดี สะอาด บาง
หมู่บ้านต้องการให้ อบต. ส ารวจและปรับปรุงถังพักน้ าประปาของหมู่บ้าน ให้มีปริมาณความจุมากขึ้น
เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคของประชาชนในหมู่บ้าน และมีความคิดเห็นต่องานด้านต่างๆ ดังนี้ 
 งานด้านรายได้หรือภาษี อบต.จะมีการออกส ารวจพ้ืนที่ สถานประกอบการต่างๆ เพ่ือจัดเก็บ
ภาษี ซึ่งจะมีการอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการจัดเก็บให้ทราบ และเมื่อใกล้ถึง
ก าหนดช าระภาษี จะมีการแจ้งเกี่ยวกับการเสียภาษีให้ทราบโดยส่งจดหมาย และประกาศให้รับทราบ
โดยทั่วถึงดี  
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน การปรับปรุงพัฒนาถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมการปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่องทุกปี หากพบถนนเกิดการช ารุด
เสียหาย เมื่อแจ้งอบต. จะได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ ยังต้องการให้ อบต. ท าการ
ส ารวจและพัฒนาปรับปรุง ถนนภายในหมู่บ้าน ทางระบายน้ า เช่น ถนนทางเข้าหมู่บ้านบางเส้นยัง
เป็นดิน  เมื่อฝนตกหนักถนนจะเละและเป็นดินโคลน ท าให้สัญจรไปมาไม่สะดวก 
 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อบต. มีการบริหารจัดการได้ดี มีจุดคัดแยกขยะอันตราย
ในชุมชน ไม่มีขยะตกค้าง และมีการดูแลความสะอาดโดยรอบไม่มีเศษขยะตกเกลื่อนบริเวณตั้งขยะ 
ท าให้ชุมชน ดูสะอาดตามมากข้ึน อบต.มีจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี มีการตัดกิ่งไม้
ที่ยื่นเข้าไปในบ้านเรือนประชาชน การตัดหญ้าริมทาง เก็บเศษขยะมูลฝอย ท าความสะอาดถนน และ
พ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือปรับภูมิทัศน์ ในต าบลให้ดูสะอาดตา ประชาชนพึงพอใจ และอยากให้ อบต. 
พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดอย่างนี้ต่อไป 
 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม อบต. มีการดูแลผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 
และช่วยเหลือดูแลประชาชนในพ้ืนที่ดี มีการลงพ้ืนที่เพ่ือมอบสิ่งของที่จ าเป็น เครื่องอุปโภค ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาด้านการด ารงชีพ เมื่อประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ต่างๆ จะมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบ  มีการอบรมการส่งเสริมอาชีพท า
ปลาส้มไร้ก้าง กล้วยอบเนย ท าพริกแกง ประชาชนพึงพอใจ 
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 งานด้านการศึกษา ในช่วงโควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยจังหวัดนครราชสีมา      
ได้ประกาศให้สถานศึกษามีการปิดสถานที่ชั่วคราว บุคลากรครูผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์เด็กเล็ก
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ และท าหน้าที่ส่งอาหารกลางวัน ส่งเอกสารประกอบการเรียน และรอรับ
เอกสารประกอบการเรียน (การบ้าน) กลับมาทุกครั้ง ด้านพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ ทางศูนย์
เด็กเล็กได้มีแผนการพัฒนาเด็กเล็ก เช่น การกระตุ้นและส่งเสริมทักษะที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กๆ 
และยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และโรคระบาดในวัยเด็กอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
เว้นระยะห่าง 1 เมตร เพ่ิมจุดล้างมือและเจลล้างมือและให้แก่เด็กๆ มากขึ้น และท าความสะอาด
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ของเล่น ด้วยแอลกอฮอล์หลังเด็กๆ เล่นหรือใช้งานทุกครั้งก่อนเก็บเข้า
ชั้นเก็บของ ด้านสื่อการเรียนการสอน อบต. ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด ผู้ปกครองที่ส่งบุตร
หลานเข้ามาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความพึงพอใจ เด็กมีพัฒนาการดี 
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แบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยบง อ าเภอด่านขนุทด 

วิทยาลยันครราชสีมา 

แบบสอบถาม 
เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

ที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ห้วยบง 
 
 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
อบต.ห้วยบง เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ และก าหนดนโยบายการให้บริการแก่
ประชาชน คณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 
 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ห้วยบง 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจดุที่ควรปรบัปรุง 
 
 
 การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีความส าคัญต่อความถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของอบต.ห้วยบงเป็นอย่างยิ่ง ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ 
จะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
คณะผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน (  ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ 
 (   )  1.  ชาย    (   )  2.  หญิง 
2. อาย…ุ………ปี 
3. ระดับการศึกษา 
 (   )  1.  ประถมศึกษา   (   )  2.  ม. ต้น  (   )  3.  ม. ปลายหรือเทียบเท่า 
 (   )  4.  อนุปริญญาหรือเทียบเทา่  (   )  5.  ปริญญาตร ี (   )  6.  สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อาชีพ 
 (   )  1.  รับราชการ/พนักงานของรัฐ (   )  2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   )  3.  พนักงานบริษัทเอกชน 
 (   )  4.  เกษตรกรรม   (   )  5.  ค้าขาย.................................................... 
 (   )  6.  รับจ้างท่ัวไป   (   )  7.  กิจการส่วนตัว .......................................... 
 (   )  8.  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………… 
5. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ) 
 (   )  1.  น้อยกว่า 2,000 บาท (   )  2.  2,000 - 4,000 บาท         (   )  3.  4,001 - 6,000 บาท 
 (   )  4.  6,001 - 8,000 บาท (   )  5.  8,001 - 10,000 บาท       (   )  6.  มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป 
6. ท่านมาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  1.  งานด้านรายได้หรือภาษ ี   (   )  2.  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  
 (   )  3.  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  (   )  4.  งานพัฒนาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
 (   )  5.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (   )  6.  งานด้านการศึกษา  
 (   )  7.  งานด้านสาธารณสุข   (   )  8.  งานอ่ืนๆ  ........................................ 
7.   ท่านมาใช้บริการเกีย่วกับงานตามข้อ 6. ในช่วงเดือน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) 1.   ตุลาคม 2564 (   ) 2.   พฤศจิกายน 2564 (   ) 3.   ธันวาคม 2564 
 (   ) 4.   มกราคม 2565 (   ) 5.   กุมภาพันธ ์ 2565 (   ) 6.   มีนาคม 2565 
 (   ) 7.   เมษายน 2565 (   ) 8.   พฤษภาคม 2565 (   ) 9.   มิถุนายน 2565 
 (   ) 10. กรกฎาคม 2565 (   ) 11.  สิงหาคม  2565 (   ) 12. กันยายน 2565 
8. ท่านรับทราบข้อมลูข่าวสารต่างๆของอบต. จากข้อใด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  1.  เอกสารสิ่งพิมพ์   (   )  2.  ติดประกาศต่างๆ 
 (   )  3.  เว็บไซต ์   (   )  4.  การจัดท าสื่อเผยแพร่ 
 (   )  5. ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน  (   )  6. เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว  
 (   )  7. เพื่อนบ้าน/การประชุม  (   )  8. อื่นๆ............................................... 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความรูส้ึกของท่านมากที่สุด โดยให้ระดับ

คะแนน ดังนี ้5 = มากที่สุด        4 = มาก       3 = ปานกลาง          2 = น้อย          1 = น้อยที่สุด 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ      
1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน มีความชัดเจน      
2. การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง      
3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม      
4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก      
5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมีความ

เหมาะสมต่อการให้บริการ 
     

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บรกิาร เช่น  การให้บริการทางโทรศพัท์ สื่อ

ออนไลน์ต่างๆ  
     

2. มีการให้บริการนอกสถานท่ี      
3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ      
4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย      
5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ      
2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ ยิม้แย้มแจม่ใส มีความเป็นกันเอง      
3. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน      
4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปญัหาที่เกดิขึ้นได้เป็นอย่างด ี      
5. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามไดด้ ี      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ      

2. สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย      
3. ป้ายข้อความบอกจดุบริการ/ปา้ยประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจนและเขา้ใจง่าย      
4. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่น่ังพัก น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ และห้องน้ า 

มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
     

5. สถานท่ีจอดรถมคีวามสะดวกและเพียงพอ      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจดุเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง 
 3.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.3 ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.5 ข้อเสนอแนะ ความคดิเห็น อื่นๆ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
ภาพเก็บข้อมูลจากประชาชนผู้ใช้บริการ 
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