คาแถลง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ได้
เห็นชอบให้วิทยาลัยนครราชสีมา ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ ประจาปีงบประมาณ 2564 นั้น
การดาเนินโครงการสาเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้มีพระคุณหลาย
ฝ่าย คณะทางานขอกราบขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
ทุกท่าน ที่กรุณาให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดาเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
ท้ า ยนี้ คณะท างานขอขอบคุ ณ นายกเทศมนตรี ปลั ด เทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล
ผู้ อ านวยการกอง หั ว หน้ า กอง และเจ้า หน้ า ที่ ส านั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขามทะเลสอ
ตลอดจนประชาชนในเขตพื้นที่ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ณ
โอกาสนี้

วิทยาลัยนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
กันยายน 2564

ข

บทสรุปผู้บริหาร
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความ
พึงพอใจและจัดเรียงลาดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขามทะเลสออาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ 2564
ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก
จากจ านวนประชากรที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ขามทะเลสอ 3,090 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา จานวน 400 คน ซึ่งได้จากการคานวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นพื้นที่ต่าง ๆ รวม 9 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านสุ่ม
ตัวอย่างประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของประชากรในแต่ละ
หมู่บ้าน สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales)
5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการสารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.00)
ส่ ว นมากมี อ ายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 51-60 ปี (ร้ อ ยละ 31.00) ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา
(ร้อยละ 47.25) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 52.50) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง
6,001 – 8,000 บาท (ร้ อ ยละ 31.00) ส่ ว นมากรับบริการเกี่ยวกับ งานด้านสาธารณสุ ข (ร้อยละ
24.75) ส่วนใหญ่ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอส่วนใหญ่จากเสียงตามสาย
การสารวจความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.81) มีความพึงพอใจ
มากที่สุดด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( = 4.83) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( = 4.81)
และ ด้านช่องทางการให้บริการและด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.80)
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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1) ด้านขั้นตอนการให้บ ริการ ผู้ รับบริการพอใจเรื่องระยะเวลาในการให้ บริการมีความ
เหมาะสม มากที่สุด ( = 4.84) รองลงมา คือ เรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวก( = 4.83)
และ เรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน ( = 4.80)
ตามลาดับ
2) ด้านช่องทางการให้บ ริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มากที่สุด ( = 4.83) รองลงมา คือ เรื่องการใช้บริการสามารถ
เข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย ( = 4.81) และเรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บ ริการ เช่น การ
ให้บริการทางโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ต่างๆ ( = 4.80) ตามลาดับ
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใส มี
ความเป็นกันเอง มากที่สุด ( = 4.86) รองลงมา คือ เรื่องเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ใน
การให้บริการ ( = 4.85) และเรื่อง เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาคาปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี ( =
4.82) ตามลาดับ
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจเรื่องเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความ
เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมากที่สุด ( = 4.83) รองลงมา คือสถานที่ให้บริการมีความ
สะอาดและเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้อย (
= 4.82) และเรื่องป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย( = 4.81) ตามลาดับ
การสารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแยกตามภาระงาน พบว่า
1) งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด (
= 4.82) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( = 4.81) และด้านช่องทางการให้บริการ ( =
4.80) ตามลาดับ
2) งานด้านการศึกษา ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด ( = 4.84)
รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( = 4.82) และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ( 4.81)
ตามลาดับ
3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด ( = 4.83) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( = 4.82) และด้านช่องทางการ
ให้บริการ ( = 4.81) ตามลาดับ
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4) งานด้านสาธารณสุข พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด ( = 4.82) รองลงมา คือ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( = 4.81) และด้านช่องทางการให้บริการและด้านสิ่งอานวยความสะดวก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 4.80) ตามลาดับ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.20
โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการ
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10

1.
2.
3.
4.

คุณภาพการให้บริการ

ค่าเฉลี่ย ( )

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)

ระดับคะแนน

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

4.81
4.80
4.83
4.80

96.20
96.00
96.60
96.00

10
10
10
10

4.81

96.20

10
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เมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ความพึงพอใจของประชาชนต่ อคุ ณภาพการให้ บริ การของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ ปี พ.ศ. 2564 มีระดับความพึง
พอใจร้อยละ 96.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการ มีระดับความพึง
ร้อยละ 96.20 ด้านช่องทางการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.60 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 96.00

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอแยกตามงานสาคัญ 4 งาน อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่องานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้าน
การศึกษาอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานด้านสาธารณสุขอยู่
ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10

ภาระงาน
1.
2.
3.
4.

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานด้านการศึกษา
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
งานด้านสาธารณสุข
ภาพรวมทั้ง 4 งาน

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)

ระดับคะแนน

96.00
96.40
96.20
96.20

10
10
10
10

96.20

10

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จากการสารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความ
คิดเห็นต่อการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอว่า ด้านกระบวนการมีความสะดวก
รวดเร็วดีไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการไม่นานมีความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ให้บริการ
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้คาแนะนาช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี มีความตั้งใจและ
พร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็นกันเองดี ด้านสิ่งอานวยความสะดวก บริเวณภายใน
สานักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดีมีที่นั่งรอรับบริการที่เหมาะสม .
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งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และมี
ความคิดเห็นว่า ทางอบต.มีการช่วยเหลือที่รวดเร็งงในด้านต่างๆ เช่น กรณีเกิดเหตุวาตภัย บ้านเรือน
ได้รับความเสียหาย มีการลงพื้นที่สารวจและให้เงินช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการ
รณรงค์งดเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในที่โล่งและ
พื้นที่การเกษตร
งานด้านการศึกษา ผู้แกครองพึงพอใจต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยมีความคิดเห็นว่า เด็กมี
พัฒ นาการที่ ดี อุ ป กรณ์ การเรี ย น สื่ อต่ างๆ มีความพร้ อม มีกิจกรรมให้ เด็ กได้พั ฒ นาทักษะอย่ า ง
ต่อเนื่อง บ่อยครั้ง ครูมีความรู้ความสามารถดูแลและควบคุมเด็กได้ดี ช่วงสถานการณ์โควิดระลอกแรก
มีการดาเนินการพ่นหมอกควัน เตรียมป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
เมื่อเกิด สถานการณ์ โ ควิด -19 ระลอกใหม่ มีการปรับเปลี่ ยนรูปแบบการเรีย นการสอนโดยครู ไ ด้
มอบหมายใบงานให้ผู้ปกครองไปรับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแทน มีนม มีอาหารแจก ทาให้ผู้ปกครอง
มั่นใจในการส่งบุตรหลานไปเรียน
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ โดย อบต.มี
การลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนดี เช่น มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว พร้อมให้คาแนะนา
เกีย่ วกับการกักตัว การยื่นเรื่องผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ รวดเร็ว ให้คาแนะนา
และตอบข้อซักถามได้ดี มีโครงการสารวจซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ทุกปี
งานด้านสาธารณสุข ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 อบต.มีการออกพื้นที่รณรงค์และให้ความรู้
และวิธีการป้ องกันตัวเอง เกี่ยวกับโรคระบาด มีการแจกหน้ากากอนามัย มีการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อใน
บริ เวณที่สาคัญ เช่น ศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก สถานประกอบการต่าง บ้านเรือนที่มีการติดเชื้อ มีการ
กาหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเข้าออกของคนในพื้นที่ดี มีการทางานแบบบูรณาการที่ดี ทาให้
หลายหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดโควิด ทาให้ประชาชนมั่นใจเรื่องการจัดการโรคระบาด
และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม คือ องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอมี
การดูแลบริเวณพื้นที่ในภาพรวมดี มีการจัดทาป้ายบอกเส้นทางในหมู่บ้านต่างๆ ชัดเจน พัฒนาถนนใน
หลายเส้นทางทาให้สัญจรไปมาสะดวก .มีการออกมาขุดลอกถนนตามหมู่บ้าน มีการจัดการขยะที่ดี มี
ถังขยะแยกประเภท และมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคือ ต้องการให้มีการสารวจและปรับปรุงเรื่อง
น้าใช้ในบางหมูบ่ ้าน เนื่องจากไม่ค่อยสะอาด
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บทที่ 1
บทนา
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประจาปีงบประมาณ 2564
1.1 หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นหน่ว ยงานราชการส่ วนท้ องถิ่นที่ได้รับการเลื อกตั้ง
จากประชาชนในท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุข
ของชุมชนในท้องถิ่น ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ
มาตรา 284 ได้กาหนดให้รัฐต้องกระจายอานาจการปกครอง โดยให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจใน
กิจ การท้องถิ่น ได้เองอย่างอิส ระตามขอบเขตของกฎหมายตามหลั กการกระจายอานาจปกครอง
(Decentralization) โดยดาเนินการปกครองตนเอง จัดตั้งบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริห าร บริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน คือ
1. การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดอยู่ประมาณ 196 หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 27 หน่วย)
2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจาจังหวัด 30 หน่วย
ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด นครราชสี ม าแบ่ ง การปกครองออกเป็ น 32 อ าเภอ 287 ต าบล 3,743 หมู่ บ้ า น
ประกอบด้วย อาเภอเมืองนครราชสีมา อาเภอปากช่อง อาเภอพิมาย อาเภอด่านขุนทด อาเภอ
โนนสูง อาเภอปักธงชัยอาเภอสีคิ้ว อาเภอครบุรี อาเภอคง อาเภอชุมพวง อาเภอประทาย อาเภอ
บัวใหญ่ อาเภอห้วยแถลง อาเภอสูงเนิน อาเภอโนนไทย อาเภอหนองบุญมาก อาเภอโชคชัย อาเภอ
เสิงสาง อาเภอวังน้าเขียว อาเภอพระทองคา อาเภอแก้งสนามนาง อาเภอขามสะแกแสง อาเภอขาม
ทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ อาเภอลาทะเมนชัยอาเภอขามทะเลสอ อาเภอเทพารักษ์ อาเภอบัวลาย
อาเภอโนนแดง อาเภอสีดา และอาเภอบ้านเหลื่อม
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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
- เทศบาลเมื อ ง 3 แห่ ง คื อ เทศบาลเมื อ งปากช่ อ ง เทศบาลเมื อ งบั ว ใหญ่ และ
เทศบาลเมืองสีคิ้ว
- เทศบาลตาบล 71 แห่ง
3) องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 258 แห่ง
ทั้งนี้ภารกิจ หลักในการบริหารจัดการ เพื่ อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ ง พัฒ นาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสะอาดเรียบร้อย เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสา
ธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเที่ยว เช่น การวางแผน พัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ด้านการ
บริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชา ติ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การคุ้ ม ครองดู แ ลรั ก ษา
ทรั พยากรธรรมชาติและดูแลที่ส าธารณะประโยชน์ และด้านศิล ปวัฒ นธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การดูแลรักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นต้น
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีจึงต้องปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น และ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ดการส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง สามารถแก้ ไ ขปั ญ หา และสนองตอบต่ อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น การประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจ
จึ ง ประกอบด้ว ย 4 มิ ติ คื อด้ า นประสิ ท ธิผ ลตามยุท ธศาสตร์ ด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารด้ า น
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร
การดาเนินงานตามโครงการในครั้งนี้จะดาเนินการเฉพาะมิติที่ 2 คือ คุณภาพการให้บริการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความพึ งพอใจด้านขั้นตอนการให้ บริ การความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้ บริ การ ความพึงพอใจด้านเจ้ าหน้าที่ผู้ ให้ บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวก
นอกจากนี้ เพื่อให้การสารวจสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการสารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ในพื้นที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วน
ตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา ประจาปีงบประมาณ 2564 ในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก
2) เพื่ อ จั ด เรี ย งล าดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จัง หวัด นครราชสีม า ประจ าปี
งบประมาณ2564 ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการ
และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3) เพื่อสารวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี
ต่อ การให้บ ริก ารขององค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ จัง หวัด
นครราชสีมา

1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่ อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ ใช้
กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในท้องถิ่นที่เคยมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอเป็น
กรณีศึกษา ในการศึกษาจะใช้วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนในท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขามทะเลสอใน 4 ประเด็นหลัก คือ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความ
พึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก

1.4 ข้อจากัดของการศึกษา
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้
จะทาการสารวจเฉพาะกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เคยมารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลขาม
ทะเลสอบางส่วนที่ได้ จากการสุ่ม เนื่องจากมีระยะเวลาจากัดในการสารวจ ฉะนั้นผลการศึกษาจึง
ครอบคลุ มเฉพาะภาระงานหลั กขององค์การบริหารส่ว นตาบลขามทะเลสอ ซึ่งไม่อาจครอบคลุ ม
ข้อเท็จจริงของภาระงานอื่นๆ ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอได้
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1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง จาก
ประชาชนในท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งประกอบด้วย
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
(2) สานักงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตาบล
(3) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
(4) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
2) สานักงานเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการ
สาธารณะตามกฎหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนประชากรในท้องถิ่น ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ ในท้องถิ่น และแบ่ง
ออกเป็น 3 ขนาด คือ สานักงานเทศบาลขนาดเล็ก สานักงานเทศบาลขนาดกลางและสานักงาน
เทศบาลขนาดใหญ่ โดยอาศัย หลั กเกณฑ์ การกาหนดขนาดของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
3) องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุ คคล ทั้งนี้
อบต. แต่ละแห่งจะมีพื้นที่รับผิดชอบในเขตตาบลที่ไม่อยู่ในเขตของเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
4) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่ งใดสิ่งหนึ่ง โดย
ปรากฏออกมาในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้
5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับบริ การจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จาก
งานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ คณะผู้สารวจได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
พื้นฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

2.1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1) สภาพทั่วไปของตาบล
ตาบลขามทะเลสอ เป็นตาบลหนึ่ งของอาเภอขามทะเลสอ ยกฐานะเป็ น
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนตาบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 ลาดับที่ 1045
2) ที่ตั้งและขนาด
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนตาบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา
40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
อาณาเขตของตาบลขามทะเลสอ มีพื้นที่ทั้งหมด 39 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,500 ไร่ โดย
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แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ 34.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,275 ไร่
และพื้นที่เทศบาลตาบลขามทะเลสอ 5.16 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,225 ไร่ โดยตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาเภอขามทะเลสอ มีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญได้แก่ ทางหลวงจังหวัด
นครราชสีมา หมายเลข 2068 ถนนโคกกรวด – โนนไทย ซึ่งแยกจากเขตทางหลวงแผ่นดินสาย
มิตรภาพ ที่ตาบลโคกกรวด มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลบ้านใหม่และตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตาบลสีมุมและตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลโป่งแดง อาเภอขามทะเลสอ
3) สภาพภูมิอากาศ
ฤดูกาลในตาบลขามทะเลสอ มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน และในเดือน
เมษายน จะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด
- ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ฝนจะตกชุกในเดือนกันยายน และจะหมด
ฤดูฝนก็ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
- ฤดูหนาว ก็จะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์อากาศ
จะหายหนาวและเย็น
4) ลักษณะดิน
ดินบริเวณตาบลขามทะเลสอ ส่วนใหญ่มีวัตถุที่กาเนิดมาจากตะกอนน้าเก่าที่มีเนื้อที่
หยาบหรื อปานกลาง บางแห่ งพบศิล าแลงด้ว ย เป็น ดินลึ ก ลั กษณะดินนี้ เป็นดิ นร่ว นปนทราย
ปฏิกิริยาเป็นกรดเล็กน้อย ส่วนดินกลางมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมี
ความอุดมสมบู ร ณ์ต่า มีการระบายน้าดีปานกลางถึงดี มีความสามารถให้ น้าซึมผ่ านปานกลาง
ข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินควรจัดเป็นพื้นที่ปลูกพืชอย่างถาวร สามารถปลูกพืชไร่หรือไม้
ผลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี พืชไร่ที่แนะนาให้ปลูกได้แก่ ปอ ถั่วต่าง ๆ แตงโม อ้อย สับปะรด และมัน
สาปะหลัง มีการใช้ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมและมีการจัดการที่ดีแล้ว ต้องมีมาตรการในการอนุรักษ์ดิน
ที่ดีอีกด้วย เช่น ปลูกตามแนวระดับและการทาขั้นบันได หรือคันดิน ในบริเวณที่อาศัยน้าฝนสาหรับ
เพาะปลูกเพราะมักประสบภาวะแห้งแล้งอยู่เสมอ
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5) ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลขามทะเลสอ ด้านทิศเหนือ พื้นที่โดยทั่วไปจะเป็นที่ดอน และเป็นที่ลูกคลื่น
ลอนลาดเล็กน้อยถึงที่ราบ ซึ่งมีความสูงจากน้าทะเลประมาณ 200 – 209 เมตร ทางทิศเหนือจะ
เป็นที่ดอน มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 210 – 227 เมตร และปริมาณตอนกลางของ
ตาบลจะเป็นที่ดอนเล็กน้อยถึงที่ราบจะมีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 190 – 195 เมตร ส่วน
ด้านทิศใต้และทิศตะวันออกของตาบล เป็นพื้นที่ราบลุ่มจะมีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ
185 เมตร และมีคลองบริบูรณ์ที่ชาวบ้านเรียกว่า ระลม และคลองมอญ คลองขากบ ลาตะ
คลองไหลผ่าน นอกจากนี้ยังมีการขุดคลองชลประทานผ่านพื้นที่ของเกษตรกรทาให้พื้นที่บริเวณนั้น
เหมาะสมในการทานา ทาไร่นาสวนผสม และมีการปลูกพืชฤดูแล้ง

เหนือ
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง
1) เขตการปกครองภายในตาบลขามทะเลสอ แบ่งเขตการปกครอง 9 หมู่บ้าน
- จานวนหมู่บ้านในเขต อบต. มีพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน มีจานวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1
บ้านขามทะเลสอ,หมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก, หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน, หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา และ หมู่ที่
9 บึงขามทะเลสอ
- จานวนหมู่บ้านในเขต อบต. ที่มีพื้นที่บางส่วน มีจานวน 4 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองคู, หมู่ที่ 3 บ้านสีจาน, หมู่ที่ 4 บ้านหนองขุ่น และ หมู่ที่ 7 บ้านพวงพะยอม
2) การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งภายในเขตตาบลขามทะเลสอ จะมีการเลือกตั้งต่างๆ ดังนี้
1.การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านภายในเขตตาบลขามทะเลสอ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้ง 9 หมู่บ้าน
2.การเลือกตั้งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ ตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ดาเนินการเลือกตั้ง
ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 จานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 2,312 คน จานวนผู้มาใช้
สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 1,874 คน คิดเป็นร้อยละ 81 % ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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รายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายประพัด
ขาขุนทด
นายสิทธิพล
ริมใหม่
นายพัลลภ
โพธิ์ศรี
นายชน
เทศสูงเนิน
นายสุวิท
ขาขุนทด
นายประชุม
อ่างสูงเนิน

ตาแหน่ง
หมายเหตุ
นายก อบต.ขามทะเลสอ
รองนายก อบต.ขามทะเลสอ
รองนายก อบต.ขามทะเลสอ
เลขานุการนายก อบต.
ที่ปรึกษา นายก อบต.
ที่ปรึกษา นายก อบต.

3.การเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
จานวนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 2,333 คน จานวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 1,883 คน คิด
เป็นร้อยละ 81
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โดยแบ่งเขตการเลือกตั้ง ทั้งหมด จานวน 9 เขต การเลือกตั้ง ควบคลุมทั้ง 9 หมู่บ้าน ภายใน
เขต องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยสรุป จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ได้ ดังนี้
เขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิ์ ร้อยละของผู้มาใช้สิทธ์
หมายเหตุ
ที่
(คน)
(คน)
(%)
1
362
293
81
2
134
108
81
3
17
14
83
4
23
21
92
5
888
667
76
6
296
258
88
7
146
100
69
8
240
218
91
9
227
204
90
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
1 นายกฤษฎา
เตี้ยงสูงเนิน
ประธานสภาฯ
2 นายสนอง
ประสิทธิสุวรรณ์ รองประธานสภาฯ
3 นายดี
เทศสูงเนิน
ส.อบต.ม.1
4 นายสหัส
โรจน์บูรณาวงศ์ ส.อบต.ม.2
5 นางณิชาภัทร
พงษ์ภัคกูล
ส.อบต.ม.2
6 นายมานพ
พรหมณเรศ
ส.อบต.ม.3
7 นายวิศาล
พรหมณเรศ
ส.อบต.ม.3
8 นายอุทัย
สดไทย
ส.อบต.ม.4
9 นายสมพันธ์
ดาบสันเทียะ
ส.อบต.ม.4
10 นายปราโมทย์
นุตตะโร
ส.อบต.ม.5
11 นางสาวใกล้รุ่ง
รอสูงเนิน
ส.อบต.ม.5
12 นางฉลวย
จรโคกกรวด
ส.อบต.ม.6
13 นายสารวม
ทั่วสูงเนิน
ส.อบต.ม.6

หมายเหตุ
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14
15
16
17
18

นางสาวผกามาศ
นายประจบ
นางวิมล
นางจันแรม
นายทองสุข

ต่อแสงธรรม
เพิ่มพลกรัง
พิมพ์ศิริ
ศิลปานนท์
จีรังโคกกรวด

ส.อบต.ม.7
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.8
ส.อบต.ม.9
ส.อบต.ม.9

3. ประชากร
1) ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากร ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ มีประชากร
ทั้งสิ้น 3225 คน จานวนครัวเรือน 1,087 ครัวเรือน รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
จานวนประชากร
จานวน
ครัวเรือน
รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
รวม
บ้านขามทะเลสอ
1
236
244
480
137
นายธนพล
อ่างสูงเนิน
บ้านหนองคู
2
89
86
175
117
นางกฤษณา โชว์สูงเนิน
บ้านสีจาน
3
15
4
19
30
นายนิกร
อยู่สูงเนิน
บ้านหนองขุ่น
4
15
11
26
22
นางอุไรวรรณ ขอสูงเนิน
บ้านโคกแฝก
5
567
579 1,146
327
นายเจียง
สัมมา
บ้านโคกสะออน
6
207
195
402
122
นายธนวันต์ ชาญสูงเนิน
บ้านพวงพยอม
7
115
121
236
154
น.ส.วิทยา ศรีสุวรรณเดช
บ้านน้อยพัฒนา
8
156
163
319
91
นายสุวิท
ขาขุนทด
บ้านบึงขามทะเลสอ 9
149
138
287
87
นายชอบ
ครูพิมาย
รวม
1,549 1,541 3,090 1,087
ที่มา : ข้อมูลสานักงานบริหารการทะเบียนอาเภอขามทะเลสอ

กันยายน พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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4. สภาพทางสังคม
1) การศึกษา
การศึกษา ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สัง กั ด ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลขามทะเลสอ จานวน 2 แห่ ง และโรงเรี ย นในสั ง กั ดส านั ก งาน
การศึกษาพื้นฐาน อีกจานวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโคกแฝก และ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ ดังนี้
ตารางนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
ลาดับที่
ซื่อ
ช่วงอายุ
ชาย
หญิง
รวม จานวน/บุคลากร
(ขวบ)
ทางการศึกษา
1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2-3
5
5
10
1 คน
บ้านโคกแฝก
3 ขึ้นไป
6
1
7
(ผ.ดด)
2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2-3
7
8
12
1 คน
บ้านโคกแฝก
3 ขึ้นไป
8
6
14
(ครู)

ตารางแสดงจานวนนักเรียน
ชื่อ

ระดับการศึกษา

ชาย

- เด็กเล็ก 3 ขวบ
15
1.โรงเรียนบ้านโคกแฝก ม.5 - อนุบาล
10
ประถมศึกษา
15
รวม
40
- เด็กเล็ก 3 ขวบ
11
- อนุบาล
9
2.โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ
- ประถมศึกษา
34
ม.9
- มัธยมศึกษา
10
ตอนต้น
รวม 64

หญิง

รวม

11
11
13
35
6
12
26
8

26
21
28
75
17
21
60
18

52

116

จานวนครู/
บุคลากรทางการ
ศึกษา
3 คน

10 คน

***หมายเหตุ***ข้อมล ณ ตุลาคม พ.ศ.2559

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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2) ด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ตาบลขามทะเลสอ มีโรงพยาบาลประจาอาเภอขามทะเลสอ จานวน 1 แห่ง
ซึ่งเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลขามทะเลสอ อย่างเป็นทางการใน
วันที่ 26 เมษายน 2534 ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 บ้านพวงพะยอม ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลขามทะเล
สอ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ สามารถมารับบริการได้โดยสะดวก
และทั่ ว ถึ ง อี ก ทั้ ง ในพื้ น ที่ ใ นพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งยั ง มี โ รงพยาบาลขนดใหญ่ คื อ โรงพยาบาลเทพรั ต น์
นครราชสีมา โดยทุกหมู่บ้านมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จึงทาให้ประชาชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ตารางรายชื่อประธาน อสม.และสมาชิก อสม.แต่ละหมู่บ้าน
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
หมู่ที่

บ้าน

ประธาน อสม.

รายชื่อ อสม.

1

ขามทะเลสอ

นางสออน พึ่งไพร

2

หนองคู

นายชานาญ พึ่งพิง

3
4
5

สีจาน
หนองขุ่น
โคกแฝก

นางบุญเสริม ป้อมไชยา
นางแกมทอง สุเวชพงษ์
น.ส.สายหยุด สุขสูงเนิน

6

โคกสออน

นางบุญชุบ เชดสูงเนิน

7

พวงพยอม

-

1.นางมาลี วงศ์ศิลา
2.นางสงบ ประสิทธิ์สุวรรณ
3.นางบุญเชิด อ่างสูงเนิน
4.นางมะลิ แผลงสูงเนิน
1.นายสมศักดิ์ อนันตวรานนท์
2.นางปาลิตา เกตุประเสริฐ
3.นางแฉล้ม หงษ์รัตนาฤทธิ์
1.นายนิกร อยู่สูงเนิน
1.นางสมใจ นอสูงเนิน
2.นางลออ แผ่วสูงเนิน
3.นางสมจิตร รอสูงเนิน
4.นางตามล กลางโคกกรวด
1.นางวันดี มิ่งขุนทด
2.นางฉลวย จอนโคกกรวด
3.นางสุพิศ นาดสูงเนิน
4.นางสนอง โพธิ์สูงเนิน
-

ศูนย์ ศสมช.
(จานวน)
1 ศูนย์

-

1 ศูนย์

1 ศูนย์

-

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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8

น้อยพัฒนา

น.ส.ดวงกมล แผ้วสูงเนิน

9

บึงขามทะเลสอ

นางเจียว เพ็ชรเด็ด

1.นางสมร แผ้วสูงเนิน
2.น.ส.สุรินทร์ อัดกรถิ่ง
3.นางจาปา ขาขุนทด
4.นางประจวบ ท่วมพุดซา
1.นางพวงเพ็ญ ทิศกระโทก
10.นางปราสาท ด้วงสงค์
11.นางถนอม หมึกกระโทก
2.นางพวงพะยอม เงินพลกรัง
3.นางจันทร์แรม ศิลปานนท์
4.นางจาเนียร ลมสูงเนิน
5.นางทองพูน ท่วมพุดซา
6.น.ส.มาลี ขอสูงเนิน
7.นายฐาปกร แผ้วสูงเนิน
8.นางลิออล ขุนวิเศษ
9.นางสีนวล ศิลปานนท์

1 ศูนย์

1 ศูนย์

3) การคมนาคม
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ มีทางหลวงแผ่นดิน ผ่านพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ 2 สาย ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2198 (ถนนลาดยาง) สามารถติดต่อกับเขตอาเภอเมือง
นครราชสีมา
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2068 (ถนนลาดยาง) เชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)
หมู่ที่
-จานวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้
-จานวน
ครัวเรือนที่ไม่
มีไฟฟ้าใช้

4) การไฟฟ้า
ม.1 ม.2
114 45
-

-

ม.3
3

ม.4
9

ม.5
248

ม.6
95

ม.7
39

ม.8
79

ม.9
71

1

2

2

-

-

-

5

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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5) การประปา
- ประปาส่วนภูมิภาค (แหล่งน้าจากลาตะคองและจากอ่างน้าหนองคู ) ให้บริการ 4
หมู่บ้านคือเฉพาะหมู่บ้านในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลขามทะเลสอ คือ หมู่ที่ 2,3,4,7
- ประปาหมู่บ้าน ให้บริการคือหมู่ที่ 5 บ้านโคกแฝก และและประปาในสังกัดของ
องค์ การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โดยมีสถานที่ตั้ง ระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ณ บ่อสามลูก หมู่ที่ 9 บ้านบึงขามทะเลสอ และหมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา
โดยมีสถานที่ตั้งระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ณ สระอีสานเขียว โดยให้บริการ 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่
1 บ้านขามทะเลสอ,หมู่ที่ 6 บ้านโคกสะออน,หมู่ที่ 8 น้อยพัฒนา,หมู่ที่ 9 บึงขามทะเลสอ โดยสามารถ
แยกรายละเอียดของผู้ใช้น้าประปาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ ได้ดังนี้
หมู่ที่
-จานวนครัวเรือนที่
มีน้าประปาใช้
-จานวนครัวเรือนที่
ไม่มีน้าประปาใช้

ม.1
112

ม.2
-

ม.3
-

ม.4
-

ม.5
-

ม.6
97

ม.7
10

ม.8
79

6) การสื่อสาร
- ไปรษณีย์โทรเลข มีจานวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลขามทะเลสอ)
- สัญญาณโทรศัพท์มือถือครอบคลุม
จานวน
9
หมู่บ้าน
- หอกระจายข่าว
จานวน
5
แห่ง
- ศาลากลางบ้าน
จานวน
6
แห่ง
- สนามกีฬา
จานวน
4
แห่ง
- สถานีรับ – ส่ง สัญญาณโทรศัพท์มือถือ จานวน
2
แห่ง

5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ
ประชากรในตาบลขามทะเลสอ มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทา
การเกษตรและอยู่ใกล้ตัวเมือง ดังนั้นการประกอบอาชีพ จึงสามารถแยกได้ ดังนี้
อาชีพหลัก
- อาชีพการเกษตร เช่น การทานา การปลูกผัก ผลไม้ ทาไร่มันสาปะหลัง ข้าวโพด
การปลูกผักต่าง ๆ ด้านการเลี้ยงสัตว์มีการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม สุกร กระบือ เป็ดไข่ ไก่ไข่ เลี้ยงปลา
- อาชีพค้าขาย เช่น ขายของชา ขายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ไฟฟ้า ขายน้ามัน
เชื้อเพลิงโซ่ลาและจาหน่ายอุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ยเคมี ยาเคมี
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- รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทาขนมในหมู่บ้าน โรงงานอุตสาหกรรมใน
ตัวเมือง และอาเภอข้างเคียง
- อาชีพรับราชการ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตารวจ ตลอดจนข้าราชการพลเรือนของ
กระทรวงต่าง ๆ
อาชีพรอง ได้แก่ อาชีพรับจ้างต่าง ๆ
- รับจ้างในภาคเกษตร เช่น ทานา ทาไร่ข้าวโพด มันสาปะหลัง อ้อย

ตาราง แสดงการถือครองที่ดินเพื่อทาการเกษตร ตาบลขามทะเลสอ
พื้นที่

หมู่ที่ 1

หมู่ที่
2
3,037
440
2,005
160
50
-

หมู่ที่
3
1,450
1,150
150
72
50

หมู่ที่
4
1,650
1,210
100
130
80
60

หมู่ที่
5
4,025
1,397
1,756
264
140
70

หมู่ที่
6
1,800
1,091
220
180
100
40

หมู่ที่
7
4,025
60
3,216
314
50
-

หมู่ที่
8
1,700
1,214
170
120
60

หมู่ที่
9
2,200
856
880
150
70
30

21,275
8,246
9,135
790
632
340

1,098

2,655

1,422

1,580

3,627

1,631

3,640

1,564

1,986

19,203

270
20
-

320
62
-

20
8
-

300
20
20
98
20

120
40
9
-

125
11
-

160
10
44
-

1. พื้นทีถ่ ือครองทั้งหมด 1,388
2. พืน้ ทีก่ ารเกษตร
838
- ทานา
- ทาไร่
170
- พ.ท.ไม้ผล
60
- พ.ท. ปลูกผักต่าง ๆ 30
- พ.ท. ไร่นาสวนผสม
รวมพื้นทีก่ ารเกษตร
3. พื้นที่อื่น ๆ
- พ.ท. พักอาศัย
- พ.ท.
สถาบันการศึกษา
- พ.ท. ศาสนสถาน
- พ.ท. สถานที่
ราชการ
- พ.ท. สาธารณะ
- พ.ท. ราชพัสดุ
รวมพื้นทีอ่ ื่น

290

382

28

70
-

70

458

169

350
35
-

385

136

รวม

1,735
30
80
267
20

214
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การถือครองที่ดิน / การใช้ที่ดิน
1.พื้นที่ครองที่ดินเพื่อการทาการเกษตร ตาบลขามทะเลสอ
1) พื้นที่ถือครองทั้งหมด
21,275 ไร่
2) พื้นที่การเกษตร
19,027 ไร่
- พื้นที่ทานา
8,195 ไร่
- พื้นที่ปลูกพืชไร่
8,527 ไร่
- พื้นที่ปลูกไม้ผล
780 ไร่
- พื้นที่ปลูกผักต่าง ๆ
1,135 ไร่
- พื้นที่ไร่นาสวนผสม
390 ไร่
รวมพื้นที่การเกษตร
19,027 ไร่
2.พื้นที่อื่น ๆ
- พื้นที่พักอาศัย
1,882 ไร่
- พื้นที่สถานบันการศึกษา
75 ไร่
- พื้นที่ศาสนสถาน
190 ไร่
- พื้นที่สถานที่ราชการ
50 ไร่
- พื้นที่สาธารณะ
16 ไร่
- พื้นที่ราชพัสดุ
35 ไร่
รวมพื้นที่ การเกษตร + พื้นที่ อื่น ๆ
19,027 + 2,248 = 21,275 ไร่
กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินตาบลขามทะเลสอ
เกษตรกรตาบลขามทะเลสอ มีจานวน 1,062 ครัวเรือน มีที่ทากินเป็นของตนเอง
920 ครัวเรือน มีที่ทากินแต่ต้องเช่าที่ทากินเพิ่มบางส่วน 160 ครัวเรือน และไม่มีที่ทากินเป็นของ
ตนเอง 142 ครัวเรือน
ตาราง แสดงกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินตาบลขามทะเลสอ
หมู่
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ครัวเรือน
เกษตรกร
93
210
197
228
175
56
20

มีที่ทากินเป็น
ของตนเอง
81
189
187
188
150
40
20

คิดเป็นร้อยละ
87.09
90
94.92
82.46
85.71
71.43
100

มีที่ทากินแต่ต้อง
เช่าเพิ่มบางส่วน
22
39
12
16
15
19
5

คิดเป็น
ร้อยละ
23.66
18.57
6.09
7.02
8.57
33.93
25

ไม่มีทที่ ากิน
เป็นของตนเอง
12
21
10
40
25
16
-

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
วิทยาลัยนครราชสีมา

คิดเป็น
ร้อยละ
12.93
10
5.08
17.54
14.29
28.57
-
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8
43
35
9
40
30
รวม
1,062
920
ที่มา : กชช. 2 ค. ( รวมเขตเทศบาล )

81.40
75
86.63

20
12
160

46.57
30
15.07

8
10
142

จากตาราง แสดงกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินของเกษตรกร ในตาบลขามทะเลสอ พบว่าในตาบล
ขามทะเลสอ เกษตรกรมีที่ทากินเป็นของตนเอง 920 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 86.63 ของครัวเรือน
เกษตรกรทั้งหมด และเกษตรกรไม่มีที่ทากินเป็นของตนเองมี 142 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 13.37
ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด
2) อุตสาหกรรม
บัญชีรายชื่อสถานประกอบการในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
ประเภท
ลาดับ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้ง
กิจการ
1
นางยุพิน เกขุนทด
7/1 ม1
ร้านค้า
2
นางสมปอง สอสูงเนิน
15/1 หมู่1
ร้านค้า
3
นายวุฒชัย เทศสูงเนิน
111 หมู่ 1
ร้านค้า
4
นายสนอง ประสิทธิ์สุวรรณ
35/2 หมู่ 1
ร้านค้า
5
นายระบิน ขอสูงเนิน
72 หมู่ 1
อู่ซ่อมรถยนต์
6
นายแจ่ม ทักสูงเนิน
1/1 หมู่ 1
ร้านค้า
7
นายจารัส ชาญสูงเนิน
4 หมู่ 1
โรงสี
8
นางสาวปรีรัญญา อ่างสูงเนิน
16 หมู่ 1
ร้านค้า
9
นางวันเพ็ญ สุวรรณสุข
11/2 หมู่ 1
ร้านทาผม
10 นายสมบูรณ์ เพียรทาดี
133 หมู่ 1
ร้านค้า
11 นายจรณินท์ ลมสูงเนิน
47 หมู่ 1
อู่ซ่อมรถยนต์
12 นายสมชาย ชียะสูตร
310 หมู่ 2
อู่ซ่อมไดนาโม
13 นายแสวง สินสุพรรณ
303 หมู่ 2
โรงกลึ่ง
14 นางสาววัฒนี กุลลางกรูวัฒน์
186 หมู่ 2
ร้านค้า
15 นายสิรภพ พงษ์ภัคกุล
299 หมู่ 2
ร้านค้า
16 นางอรมรรัตน์ ยาตาแสง
423 หมู่ 2
อู่ซ่อมรถยนต์
17 นายประเสริฐ์ โต้งกระโทก
321 หมู่ 2
อู่ซ่อมรถยนต์
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
วิทยาลัยนครราชสีมา

18.60
25
13.37
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

นายนพพล เตชะนิรัตน์ติศัย
นายจักรพันธ์ วณาภรณ์
นายพงษ์ศักดิ์ จันทรังสีวรกุล
บริษัทพีซีเอส นิสซิน จากัด
บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ฟู้ด จากัด
นายมะ ทั่วสูงเนิน
นางยุพิน กุลประเสริฐ
นางฐิตาภา เที่ยงกระโทก
นางฐิตาภา เที่ยงกระโทก
นางยุพา แววเขียว
หจก. ป ภัณฑ์คอนกรีต
บริษัทเม้าน์เทน มิกท์( ไทยแลนด์) จากัด
นางจิราวรรณ แฟสันเทียะ
บริษัทแม๊กซิลอินเตอร์เนชั่น (ประเทศไทย)
บมจ. ซีพีออล์ 7 ELEVEN
ดาบตารวจถนัด เหล็กหมื่นไวย์
นายเสมอ ชุมโคกกรวด
บริษัทเสรีภัณฑ์โปรเซ็นเตอร์ จากัด
นางอัญชลี จงนันทนาวนิชย์
นายไพบูลย์ เทียมประเสริฐกุล
นางสาวปรียาพร แนมใส
นางศิริ พรหมณเรศ
นายสมพงษ์ แดงหยวก
นางสาวรัตนาภรณ์ มาปะโท
นางสาวพรศรี ถาโถม
นายมานะ รอสูงเนิน
บริษัทไทร์แค๊ป จากัด
นางสาวอุบล พาภา
นางละออง หะขุนทด
นายอาทิตย์ เจนกลาง

145 หมู่ 2
295 หมู่ 2
241/1 หมู่ 2
273 หมู่ 2
253 หมู่ 2
291 หมู่ 2
320 หมู่ 2
312 หมู่ 2
312 หมู่ 2
415 หมู่ 2
412 หมู่ 2
251 หมู่ 2
420 หมู่ 2
295 หมู่ 2
501 หมู่ 2
296 หมู่ 2
319 หมู่ 2
241 หมู่ 2
414 หมู่ 2
246/3 หมู่ 3
244 หมู่ 3
198/1-9 หมู่ 3
116 หมู่ 5
156 หมู่ 5
220 หมู่ 5
82 หมู่ 5
257 หมู่ 5
178 หมู่ 5
138 หมู่ 5

ปัม้ น้ามัน
อู่ซ่อมรถยนต์
บ้านเช่า
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
ขายรถมือสอง
ลายไทย
ร้านค้า
ขายอะไหล่รถจักรยาน
รับซื้อของเก่า
คอนกรีต
โรงงานอุตสาหกรรม
รับซื้อของเก่า
ขายล้อแม๊กซ์
ร้านค้า
บ้านเช่า
ซ่อมแอร์รถ
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
รับติดแอร์รถ/บ้าน
ร้านค้า
บ้านเช่า
ซ่อมแอร์รถ
ร้านค้า
ร้านค้า
ร้านค้า
โรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตน้าดื่ม
ร้านค้า
ร้านค้า

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

นางสาวประเทือง ศรีสูงเนิน
นายยงค์ ธาราทร
นายวิชิต เจริญในเมือง
นายสมบัติร จักรแก้ว
บริษัท ยาวาต้า จากัด
นางสมัย ริมใหม่
นางสุเนตร แววสูงเนิน
นายลาพูน จันทร์ทอง
นางสาวสุนิสา ไตรพนม
นายพีระวัฒน์ ประสิทธิ์สุวรรณ
นางสมัย ไกรสูงเนิน
นายวินิจ ฉิมใหม่
นางสมจิตร ศรีพนม
นายนาชัย ศิริโรจน์กุล
นางหนึ่งนภา พุทธจันทึก
นางพรรณา นิธิปรีชา
นายวินัย ปุณวัชระพิศาล
นายบุญโชค โป๊กสันเทียะ
บริษัทโซม่าผลิตภัณฑ์เครื่องมืองแพทย์
บริษัทคาร์ม่าโมบิลิตีร์
นางสุธีรา ทรัพย์คณารักษ์
นายสุคนธ์ รัศมี
สหกรณ์การเกษตรขามทะเลสอ จากัด
นางพรรณอร เชื้อมั่ง
นางนิติยา ไชยา
นางทองมี สอสูงเนิน
นางสาวน้อม ลมสูงเนิน
นางชมพู ไตรพนม
นางประดับ เชิดสูงเนิน
นางลาเพย องอาจ

42 หมู่ 5
88 หมู่ 5
34/1 หมู่ 5
153 หมู่ 5
82 หมู่ 5
68 หมู่ 6
4 หมู่6
92 หมู่ 6
100 หมู่ 6
144 หมู่ 6
หมู่ 7
109 หมู่ 7
247 หมู่ 7
8 หมู่ 7
167 หมู่ 7
166 หมู่ 7
207 หมู่ 7
90 หมู่ 7
30 หมู่ 7
30 หมู่ 7
159 หมู่ 7
116 หมู่ 7
10 หมู่ 7
336 หมู่ 7
102 หมู่ 7
166 หมู่ 8
125 หมู่ 8
9 หมู่ 8
88 หมู่ 8
50 หมู่ 8

ร้านค้า
ร้านค้า
เจียวน้ามันหมู
โรงงานอุตสาหกรรม
ร้านค้า
ร้านค้า
โรงสี
ปั้มน้ามัน
รับซื้อของเก่า
บ้านเช่า
ร้านค้า
บ้านเช่า
ลานตาก
อพาทเม็นต์
ร้านค้า
รับซื้อของเก่า
ร้านค้า
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
ร้านค้า
ร้านค้า
ปั้มน้ามัน/งานบริการ
บ้านเช่า
ร้านค้า
ร้านค้า
ร้านค้า
ปั้มน้ามัน
ร้านค้า
ร้านค้า
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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78
79
80
81
82
83
84
85

นางจาเรียง แซฮึ่ง
นางบุญช่วย ศรีประเสริฐ
นางวรรณกานต์ ศรีประเสริฐ
นางชูชีพ สายสุข
นายภานุ สุขประสาท
นางอัญชลี จงนันทนาวนิชย์
บริษัทราชสีมา ป ภัณฑ์ 2009
นายมังกร พลราษฎร

21 หมู่ 9
120 หมู่ 9
121 หมู่ 9
95 หมู่ 9
133 หมู่ 9
126 หมู่ 9
123 หมู่ 9
122 หมู่ 9

ร้านค้า
ร้านค้า
ร้านค้า
ร้านค้า
ร้านค้า
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
อู่ซ่อมรถ

หมายเหตุ **ข้อมูล ส่วนการคลัง อบต.ขามทะเลสอ เมื่อกันยายน พ.ศ.2559

กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ มีจานวน 11 กลุ่ม
ดังนี้
ที่ ชื่อกลุ่ม
1 เกษตรกรชุมชน ม.1
2 ส่งเสริมอาชีพ
3 ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4 เกษตรกรผู้ทานาบ้านโคกแฝก
5 แม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกสะออน
6 ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
7 เลี้ยงสัตว์บ้านโคกสะออน
8 ออมทรัพย์บ้านพวงพยอม
9 เกษตรกรผสมผสานบ้านน้อยพัฒนา
10 เกษตรบ้านน้อยพัฒนา
11 ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ.บึงขามทะเลสอ

ที่ตั้ง
ม.1
ม.2
ม.2
ม.5
ม.6
ม.6
ม.6
ม.7
ม.8
ม.8
ม.9

ชื่อประธานกลุ่ม
นายประชุม
นางอุไร
นายสมศักดิ์
นายจรัญ
นางวันทนา
นายธนวันต์
น.ส.จันทร์เพ็ญ
นางแสงเดือน
นายสงวน
น.ส.อนัญพร
นางประเทือง

อ่างสูงเนิน
ผิวละเอียด
อนันตวรานนท์
เดชาพัฒนสกุล
ไวสูงเนิน
ชาญสูงเนิน
ภาวิเศษ
ยิ่งมีนา
โกเสยะโยธิน
ขอสูงเนิน
ประสิทธิสุวรรณ์

หมายเหตุ **พัฒนาชุมชน อบต.ขามทะเลสอ เมื่อกันยายน พ.ศ.2559

3) แรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในวัยกาลัง
แรงงาน ซึ่งทางานอยู่สถานประกอบการภายในพื้นที่บางส่วน และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นแหล่งนิคม
อุตสาหกรรม และสถานประกอบการต่างๆ ภายในอาเภอเมือง และภาคการเกษตร และแรงงานจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
วิทยาลัยนครราชสีมา
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ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นแรงงานในการขับเคลื่อนธุรกิจในบางกิจการของพื้นที่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลขามทะเลสอ

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหรือพอใจตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผู้ให้ความหมาย
ไว้หลายความหมายดังนี้
ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่
มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบพอใจต่อการที่บุคคลอื่นกระทาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความ
ต้องการของบุ คคลหนึ่ งที่ป รารถนาให้กระทาในสิ่งที่ ต้องการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่าง
กันหรือมีความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทาให้
เกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่งเร้าต่ าง ๆ ซึ่งอาจสามารถทาให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น
ความสะดวกสบายที่ได้รับความสวยงาม ความเป็นกันเอง ความภูมิใจ การยกย่อง การได้รับการ
ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการและความศรัทธา เป็นต้น
Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายาม
ของมนุษย์ที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย เมื่อ
มนุ ษย์ ส ามารถขจั ดสิ่ งต่าง ๆ ดังกล่ าวได้แล้ ว มนุษย์ก็จะได้รับ ความพึงพอใจในสิ่ งที่ตนต้องการ
ขณะที่ Wolman (1973) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลสาเร็จ
ตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ ส่วน Mullins.(1985:280) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึง
พอใจ เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสาเร็จในความต้องการหรือคาดหวัง
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เช่น วิยะดาเสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการ
ก็จะทาให้รู้สึกดีชอบและสบายใจหากสอดคล้องกับความคาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็ จะมี
ความรู้ สึ กพึงพอใจ ส่ วนปริ ญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่ าวว่ า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าที
ความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจั ยที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่องานที่ทา และวาทินีไล้ง้อ (2549) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของ
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บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทาให้บุคคลมีความรู้สึกในทางบวกหรือมี
ความรู้สึกในทางที่ดี
2.2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ
อัจฉราสมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังนี้
1) ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลจาเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการตอบสนองความต้องการของ
บุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอื่นและสิ่งต่า งๆในชีวิตประจาวัน ทาให้แต่ละคนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน
2) ความพึ ง พอใจเกิ ด จากการประเมิ น ความแตกต่ า งระหว่ า งสิ่ ง ที่ ค าดหวั ง กั บ สิ่ ง
ที่ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่ง
3) ความพึ ง พอใจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลาตามปั จ จั ย แวดล้ อ มและสถานการณ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ความพึ ง พอใจเป็ น ความรู้ สึ ก ชอบสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผั น แปรได้ ต ามปั จ จั ย ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมา
ในระดับมากน้อยได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้
นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะถูกกาหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับ แล้วถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ
การให้ บ ริ การ เป็ น หน้าที่ห ลั กส าคัญในการบริการงานในภาครัฐ โดยเฉพาะงานที่
จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการ
ส่งต่อการบริการ (Delivery service) ให้แก่ผู้รับบริการ
John D. Millett (1951:397-400) กล่าวไว้ว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงาน
รัฐกิจทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานด้ว ยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสาคัญ 5
ประการคือการให้บริการอย่ างเท่าเทียมกัน (Equivalent Services)การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทัน เวลา (Timely Services)การให้ บริ การอย่ างเพีย งพอ (Ample Services)การให้ บริการ
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Services)และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Services)
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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
พอใจของผู้ รั บ บริ การเป็ น ความรู้ สึ ก หรือความคิดเห็ นที่เกี่ยวข้องกับ ทั ศนคติ ของคนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด
2.2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ
สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว้
ดังนี้
1) รูปธรรม (Tangible) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับ ทาให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้
2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่าเสมอ และ
ความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ
3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ( Responsiveness) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะคานึงถึง
เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้ บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้ รับบริการ
ต้องการหรือไม่
4) ความมั่นใจได้ ( Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความชานาญ
หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ รวมทั้งความไว้วางใจในบริการนั้น
5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ( Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณา
ถึ ง ความสะดวกด้ า นเวลา สถานที่ ท าเลที่ ตั้ ง ตลอดจนความพยายามของพนั ก งานที่ จ ะเข้ า ใจ
ถึงความต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว
2.2.6 การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของ
การให้บริการขององค์กรประกอบกับระดั บความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละบุคคล
ดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถทาได้หลายวิธีดังนี้(ชานันท์ถ้าคู่, 2545: 10)
1) การใช้ แ บบสอบถามซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ นิ ย มใช้ กั น แพร่ ห ลายวิ ธี ห นึ่ ง โดยการ
ขอความร่ว มมือจากกลุ่ มบุ คคลที่ ต้องการวัดแสดงความคิดเห็ นลงในแบบฟอร์มที่กาหนดคาตอบ
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ไว้ ใ ห้ เ ลื อ กตอบหรื อ เป็ น ค าตอบอิ ส ระค าถามที่ ถ ามอาจจะถามถึ ง ความพึ ง พอใจในด้ า นต่ า งๆ
ที่หน่วยงานหรือองค์กรกาลังให้บริการอยู่เช่นลักษณะของการให้บริการสถานที่ให้บริการ บุคลากรที่
ให้บริการเป็นต้น
2) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่
จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคาถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง
3) การสังเกตเป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมทั้งก่อนมารับบริการขณะรับบริการและ
หลังจากการได้รับบริการแล้วเช่นการสังเกตกิริ ยาท่าทางการพูดสีหน้าและความถี่ของการมาขอรับ
บริการเป็นต้น ผู้วัดจะต้องกระทาอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน
2.2.2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะและการให้บริการประชาชนภาครัฐ
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมีหลักและแนวทาง คือ
การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุก
คนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มี
การแบ่งแยกกีดกันในการให้ บริ การประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้
มาตรฐานในการให้บริการเดียวกันการให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการ
ให้ บ ริ ก ารสาธารณะจะต้ อ งตรงต่ อ เวลา ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานภาครั ฐ จะถื อ ว่ า ไม่ มี
ประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนการให้บริกา ร
อย่างเพียงพอ การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการ
อย่างเหมาะสม
Millet (1954, หน้า 397 อ้างถึงใน อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิและ สุวิมล
นภาผ่องกุล. 2559 หน้า 21 ) ได้ให้ทัศนะว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น โดยได้สรุปประเด็นว่าเป้าหมายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือไว้เสมอ
ในหลักการ 5 ประการ คือ
1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะ
ได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน
2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่า
การให้บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้า
ไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน
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3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมี
ลักษณะที่มีจานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม
4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไป
อย่างสม่าาเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่
ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้
5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะทาหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมเลื่อมใส ใจแจ้ง (2546, หน้า 31 -34) ได้เสนอ
แนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมีคุณภาพต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะทาให้ชนะ
ใจผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระทาได้ทั้งก่อนการติดต่อระหว่างการติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รับ
การบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้การบริการที่ดี จะ
เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการ
ใช้บริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิและ สุวิมล นภาผ่องกุล . (2559) ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรงอาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางโปรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ านวน400 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการศึ ก ษาเป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบาง
โปรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้รับกลับมาเป็นจานวน 400
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและ
ค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางโปรง อ าเภอเมื อง จั ง หวั ดสมุ ทรปราการ ทั้ งภาพรวมและรายด้าน พบว่า ในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจต่ อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง คิดเป็นร้อยละ
96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คิดเป็นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทางในการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิด
เป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อย
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ละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.59
ตามลาดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางโปรง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.39 ตามลาดับ
อมรารัตน์ บุญภา. (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมวจังหวัด
จันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 385 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ t-test, One-way ANOVA และ ทาการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference test)
ผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลพวาอาเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมในระดับมากที่สุด
โดยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรกพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความ
น่าเชื่อถือ ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก
วลัยภรณ์ วชิรเขื่อนขัน ธ์ (2548)ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการพบว่าความพึ งพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมากด้านปัจจัยค้าจุนอยู่ในระดับปานกลาง
การทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศอายุตาแหน่งหน้าที่ระดับตาแหน่งประสบการณ์ในการทางาน
และขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศอายุตาแหน่งหน้าที่ระดับตาแหน่งประสบการณ์ใน
การทางานและขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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ลันดา สิทธิจักร และจิราภรณ์ จันทร์อารักษ์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อการใช้ห้องสมุด วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ส่วนด้านทรัพยากรสารสนเทศมีค่าเฉลี่ย
คะแนนต่าสุด และพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ในขณะที่ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุด
ภาวนา เวชกิจ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการทางาน และความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ: ศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่ วนความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร
ในส่วนของความพึงพอใจ พบว่า ความตั้งใจที่จะก้าวหน้าในการทางาน รู้สึกพึงพอใจกับบริษัทใน
ฐานะที่เป็นที่ทางาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
พบว่า พนักงานพร้อมที่จะทุ่มเทความพยายาม ความสามารถเพื่อความสาเร็จของบริษัทด้วยความเต็ม
ใจ พนักงานคิดว่าองค์การนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 และเมื่อมีผู้กล่าวถึงบริษัทในทางที่ไม่ดีผิดไป
จากข้อเท็จจริงพนักงานจะรู้สึกไม่พอใจและจะพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องเสมอ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองค์การ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างสูงกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ธนิ ด า ริ ม ดุ สิ ท ธ์ (2551)ได้ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้ าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ใน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ด้านความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และด้าน
ค่าตอบแทน ผลจากการวิจัย พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ
มากที่ สุ ด ด้ า นกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน รองลงมา คื อ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลในหน่ ว ยงาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน ตามลาดับ
เมือ เปรี ย บเที ย บความพึ งพอใจในการปฏิบัติ งานของเจ้า หน้ าที่ กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ การ
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศ
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ และรายได้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
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พวงเพชร สุวรรณชาติ (2553)ศึกษาวามพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินการด้านระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ในเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552– พ.ศ. 2553 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการดาเนินการ
โดยภาพรวมและในแต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มี
ความสัมพัน ธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่

2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งจะนามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ
(2) ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
(3) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
(4) ความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก

ภาระงานหลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
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บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การส ารวจในครั้ ง นี้ เ พื่อ ศึ ก ษาความพึง พอใจของผู้ รับ บริ ก ารที่ มี ต่ อคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสออาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสารวจ
สภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชนผู้รับบริการใน 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวกซึ่ง
มีวิธีการศึกษา ดังนี้

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของประชาชน
ผู้มารับบริการที่ได้รับแบบสอบถาม ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขามทะเลสออาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

3.2 ประชากรเป้าหมาย
ประชากรเป้าหมายสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ จานวน 9 ได้แก่ บ้านขามทะเลสอ บ้าน
หนองคู บ้านสีจาน บ้านหนองขุ่น บ้านโคกแฝก บ้านโคกสะออน บ้านพวงพะยอม บ้านน้อยพัฒนา
และบ้านบึงขามทะเลสอ
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3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน
เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจานวนมาก ดังนั้นคณะผู้สารวจจึงใช้วิธีการของ Taro Yamane
(สมศั ก ดิ์ ศรี สั น ติ สุ ข ,2548: 139)เพื่ อ หาจ านวนขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากประชาชนทั้ ง หมด
โดยได้กาหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อย
ละ 0.05 ตามสูตร

n

โดยที่

n
N

e

N
1  N ( e) 2

= จานวนขนาดตัวอย่างประชาชนที่ต้องการ
= จานวนประชากรทั้งหมด
= ค่าความคลาดเคลื่อน (0.05)

แทนค่าสูตร

= 354.16 หรือ 355 คน

อย่ างไรก็ตาม เพื่อให้ ผ ลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่ มตัว อย่างที่สุ่ มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ ม
ประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้ อง และเพื่อเป็นการเพิ่มความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก
ตัว อย่ าง จึ ง ใช้กลุ่ มตัว อย่ างจ านวน 400 คน โดยมีก ารสุ่ มตัว อย่า งแบบอาศัยความน่าจะเป็ น
เพื่อจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพื้นที่ เทศบาลตาบลและไม่ให้มีการ
กระจุกตัวอยู่ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมากเกินไป

3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยแบ่งประชากรออกเป็นพื้นที่ต่างๆ รวม 9 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละ
หมู่บ้าน รวมเป็น 400 คน ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จาแนกตามเขตที่อยู่อาศัย
หมู่บ้าน

บ้านขามทะเลสอ
บ้านหนองคู
บ้านสีจาน
บ้านหนองขุ่น
บ้านโคกแฝก
บ้านโคกสะออน
บ้านพวงพยอม
บ้านน้อยพัฒนา
บ้านบึงขามทะเลสอ
รวม

ประชากร (คน)

480
175
19
26
1,146
402
236
319
287
3,090

สัดส่วน
15.53

กลุ่มตัวอย่าง (คน)

5.66

62
23

0.61

2

0.84

3

37.09

148

13.01

52

7.64

31

10.32

41

9.29

37
400

100

หลั งจากทาการกาหนดขนาดตัวอย่างของแต่ล ะเขตพื้นที่ได้แล้ ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จะสุ่มประชากรในแต่ละเขตพื้นที่ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม
2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 ที่กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการให้ได้ครบตามจานวนที่ต้องการ

3.5 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
(1) การสร้ า งเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมครั้ ง นี้ คณะผู้ ส ารวจ
ใช้ แ บบสอบถามแบบปลายปิ ด และปลายเปิ ด โดยการศึ ก ษาจากเอกสาร บทความ งานวิ จั ย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น ามา สร้ า งเป็ น แบบสอบถามให้ ค รอบคลุ ม กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขามทะเลสอใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่าน้าหนักโดยถือเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5
คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก
4
คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3
คะแนน
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ระดับความพึงพอใจน้อย
2
คะแนน
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
1
คะแนน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อปัญหา อุปสรรค ในการ
รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
(2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใช้วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการ
น าแบบสอบถามฉบั บ ร่ า งไปหาความเที่ ยงตรงด้ า นเนื้อ หาและโครงสร้า ง โดยเสนอต่ อ ที่ป รึก ษา
โครงการและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อตรวจสอบหาความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity)
และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพื่อนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary
Data)
เป็ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การออกแบบสอบถามโดยการใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ต ามแบบสอบถามที่ ไ ด้ ส ร้ า งขึ้ น จ านวน
ทั้งสิ้น 400คน
(2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร
ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหาร
ส่วนตาบลขามทะเลสอ

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การส ารวจในครั้ ง นี้ ใ ช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระมวลผล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล
และนาเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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3.6.2 การประเมินผล
สาหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ทาการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นราย
กลุ่ม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้
ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง
ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอนั้น คณะผู้สารวจได้กาหนดเกณฑ์ในการคานวณค่าคะแนนร้อย
ละ โดยคิดจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชน
ในแต่ละด้าน และนาค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่ าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพื่อจัด
ระดับของความพึงพอใจได้ ดังนี้
ตารางที่ 3.2 แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ
ค่าคะแนน
ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)
คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.75 ขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.75
ไม่เกินร้อยละ 95
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.50
ไม่เกินร้อยละ 90
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.25
ไม่เกินร้อยละ 85
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.00
ไม่เกินร้อยละ 80
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.75
ไม่เกินร้อยละ 75
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.50
ไม่เกินร้อยละ 70
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.25
ไม่เกินร้อยละ 65
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.00
ไม่เกินร้อยละ 60
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 2.75
ไม่เกินร้อยละ 55
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50
น้อยกว่าร้อยละ 50

ระดับคะแนน
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

สาหรับข้อมูลที่ได้จากคาถามปลายเปิดได้ทาการรวบรวมข้อมู ลทั้งหมด และดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการจัดจาแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนาเสนอในรูปของความเรียง
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
วิทยาลัยนครราชสีมา
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บทที่ 4
ผลการศึกษา

การศึกษาครั้ งนี้ เป็ น การศึกษาเกี่ยวกับความพึ งพอใจของผู้ รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้คณะผู้สารวจได้ดาเนินการ
วิเคราะห์ตามขั้นตอนต่างๆ โดยรายงานผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 7 ตอน ซึ่งมีลาดับเนื้อหา ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ
4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ
4.4 ช่อ งทางการรับ ข้อ มูล ข่า วสารจากองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลขามทะเลสอของ
ประชาชน
4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขามทะเลสอ
4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลขามทะเลสอ
4.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.1

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม

4.1.1 เพศ
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.00 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 43.00 ดังแสดงรายละเอียด
ในภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.1.2 ระดับอายุ
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.00 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมามีอายุอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้ อ ยละ 24.25 และอยู่ ร ะหว่ า ง 41-50 ปี มี ร้ อ ยละ 18.50 ตามล าดั บ ดั ง แสดงรายละเอี ย ด
ในภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับอายุ
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.1.3

ระดับการศึกษา

ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 47.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 21.25 และร้อยละ 17.00 มีการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้นตามลาดับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
4.1.4 อาชีพ
ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่ า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 24.50 และร้อยละ 16.00 มีอาชีพค้าขาย ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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4.1.5

ระดับรายได้

ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.00 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท รองลงมา มีรายได้อยู่ระหว่าง
8,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.25 และร้อยละ 19.75 มีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001 – 6,000
บาท ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับรายได้

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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4.2

งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ

ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 24.75 รับบริการเกี่ยวกับ งานด้านสาธารณสุข รองลงมารับบริการเกี่ยวกับ งานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 23.50 และร้อยละ 19.00 รับบริการเกี่ยวกับงานด้าน
จัดเก็บรายได้หรือภาษี ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของประชาชนที่ ต อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภาระงาน
ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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4.3

ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ

ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลตาบลบ้านใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รองลงมาเคย
ติดต่อขอรับบริการในเดือนมกราคม 2564 และเดือนมีนาคม 2564 ตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียด
ในภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7 แสดงจานวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงเวลาที่มาติด ต่อขอรับ
บริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอของ
ประชาชน
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วน
ใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอจากเสียงตามสายรองลงมา
รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนบ้าน/การประชุม ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน เอกสารสิ่งพิมพ์ และติด
ประกาศต่างๆตามลาดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.8

เอกสาร
สิ่งพิมพ์

เว็บไซต์

ติดประกาศ
ต่างๆ

จานวน
41
15
64
หมายเหตุ :ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

. ผู้ใหญ่บ้าน/ เสียงตามสาย/
ผู้นาชุมชน หอกระจายข่าว
288

378

เพื่อนบ้าน/การ
ประชุม
334

ภาพที่ 4.8 แสดงจ านวนของประชาชนที่ต อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่อ งทางการรั บ ข้อ มู ล
ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วน
ตาบลขามทะเลสอ
4.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจาแนกเป็นรายด้าน
ตารางที่ 4.1 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ จาแนกเป็น
รายด้าน

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม

4.81
4.80
4.83
4.80
4.81

0.41
0.43
0.40
0.48
0.43

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่ มตัว อย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใ นระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้าน ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 และด้านช่องทางการให้บริการกับด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.80
ตามลาดับ

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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4.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจาแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน
4.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ตารางที่ 4.2 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้ รั บบริ การที่มีต่ อการให้ บริการขององค์การบริห ารส่ วนตาบลขามทะเลสอ ในด้า น
ขั้นตอนการให้บริการจาแนกเป็นรายข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
ชัดเจน
การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน – หลัง
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
การติดต่อประสานงานมีความสะดวก
เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสมต่อการให้บริการ
รวม

4.80

0.40

ระดับการแปลผล
มากที่สุด

4.78
4.84
4.83
4.79

0.41
0.38
0.42
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.81

0.41

มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลขามทะเลสอในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยเรื่อง
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา คือ การติดต่อ
ประสานงานมีความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และเรื่องการให้บริการตามที่ขอรับบริการถูกต้อง
สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ตามลาดับ

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
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4.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ
ตารางที่ 4.3 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้ รั บ บริ การที่ มี ต่ อการให้ บริ การขององค์ การบริ หารส่ ว นต าบลขามทะเลสอในด้ าน
ช่องทางการให้บริการจาแนกเป็นรายข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น การให้บริการทาง
โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค
มีการให้บริการนอกสถานที่
มีการให้บริการนอกเวลาทาการ
การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย
มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง
รวม

4.80

0.40

ระดับการแปลผล
มากที่สุด

4.78
4.79
4.81
4.83

0.41
0.45
0.45
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

4.80

0.43

มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่ มตัว อย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขามทะเลสอในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” โดยเรื่องการมีช่องทางการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่ว ถึง มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ เรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และเรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการเช่น อินเตอร์เน็ตการให้บริการ
ทางโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ตามลาดับ

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ตารางที่ 4.4 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้ รั บ บริ การที่ มีต่อการให้ บริการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลขามทะเลสอ ในด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจาแนกเป็นรายข้อ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.
2.
3.
4.
5.

เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทางาน
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา คาปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
รวม

ระดับการแปลผล

4.85
4.86
4.84
4.82
4.80
4.83

0.39
0.35
0.43
0.43
0.40
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่ มตัว อย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขามทะเลสอในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
โดยเรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมา
คือ เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริก าร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และ เจ้าหน้าที่ให้
คาแนะนา คาปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ตามลาดับ

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.2.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ตารางที่ 4.5 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รั บบริ การที่มีต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ ในด้านสิ่ ง
อานวยความสะดวก จาแนกเป็นรายข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย
การจัดสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพัก น้าดื่ม หนังสือพิมพ์ และ
ห้องน้า มีความเหมาะสมและเพียงพอ
สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ
รวม

4.83
4.82
4.81

0.38
0.41
0.55

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.9

0.44

มากที่สุด

4.79

0.52

มากที่สุด

4.80

0.48

มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่ มตัว อย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขามทะเลสอในด้านสิ่งอานวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” โดยเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือสถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 และ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ตามลาดับ

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลขามทะเลสอ จาแนกตามภาระงาน
4.5.3.1 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ตารางที่ 4.6 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม

4.82
4.80
4.81
4.80
4.80

0.42
0.40
0.39
0.40
0.40

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” โดยด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมา คือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และด้านช่องทางการให้บริการกับด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.80 ตามลาดับ

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.3.2 งานด้านการศึกษา
ตารางที่ 4.7 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการศึกษาจาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม

4.82
4.80
4.84
4.81
4.82

0.43
0.40
0.43
0.40
0.40

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านการศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุ ด” โดยด้านเจ้ าหน้ าที่ผู้ ให้ บ ริ การมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.84 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ตามลาดับ

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.3.3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ตารางที่ 4.8 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจาแนกเป็นรายด้านและ
ภาพรวม

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม

4.82
4.81
4.83
4.80
4.81

0.53
0.45
0.47
0.41
0.48

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และ ด้านช่องทางการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81
ตามลาดับ

องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
วิทยาลัยนครราชสีมา
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4.5.3.4 งานด้านสาธารณสุข
ตารางที่ 4.9 แสดงค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานของระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสาธารณสุข จาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม

1.
2.
3.
4.

การให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ภาพรวม

4.81
4.80
4.82
4.80
4.81

0.49
0.39
0.34
0.39
0.44

ระดับการแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านสาธารณสุขมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และด้านช่องทางการให้บริการกับด้านสิ่งอานวยความสะดวก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 480 ตามลาดับ
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4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลขามทะเลสอในครั้งนี้ จะดาเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และ
ความพึงพอใจในการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านการศึกษา
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและงานด้านสาธารณสุข ซึ่งผลการประเมินสามารถนาเสนอ
ได้ ดังนี้
4.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จาแนกเป็นรายด้าน
ตารางที่ 4.10 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บคะแนนของคุ ณภาพการให้ บ ริ การ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอจาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย ( )
4.81
4.80
4.83
4.80
4.81

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
96.20
96.00
96.60
96.00
96.20

ระดับคะแนน
10
10
10
10
10

จากตาราง พบว่า กลุ่ มตัว อย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขามทะเลสอในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ ด้านขั้นตอนการให้บริการ
อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10
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เมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ความพึงพอใจของประชาชนต่ อคุ ณภาพการให้ บริ การของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ ในภาพรวมระดับความพึงพอใจ ปี พ.ศ. 2564 มีระดับความพึง
พอใจร้อยละ 96.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการ มีระดับความพึง
ร้อยละ 96.20 ด้านช่องทางการให้บริการ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.60 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ 96.00 ดังภาพที่ 4.9
98%
97%
96%

96.20%

96.00%

96.60%

96.00%

96.20%

95%
94%
93%

ภาพที่ 4.9 แสดงร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลขามทะเลสอ ปีงบประมาณ 2564
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4.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาแนกตามงาน
4.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ตารางที่ 4.11 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บคะแนนของคุ ณภาพการให้ บ ริ การ
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย ( )
4.82
4.80
4.81
4.80
4.80

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
96.40
96.00
96.20
96.00
96.00

ระดับคะแนน
10
10
10
10
10

จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการ
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10
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4.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการศึกษา
ตารางที่ 4.12 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บคะแนนของคุ ณภาพการให้ บ ริ การ
งานด้านการศึกษาจาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย ( )
4.82
4.80
4.84
4.81
4.82

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
96.40
96.00
96.80
96.20
96.40

ระดับคะแนน
10
10
10
10
10

จากตาราง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
งานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการ
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10
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4.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
ตารางที่ 4.13 แสดงค่ าเฉลี่ ย ระดั บ ความพึ ง พอใจ และระดั บคะแนนของคุ ณภาพการให้ บ ริ การ
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย ( )
4.83
4.81
4.84
4.80
4.81

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
96.60
96.20
96.80
96.00
96.20

ระดับคะแนน
10
10
10
10
10

จากตาราง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวมอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่ มตัวอย่าง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ ในระดับร้อยละ
96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10
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4.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานงานด้านสาธารณสุข
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ
งานด้านสาธารณสุขจาแนกเป็นรายด้านและภาพรวม
คุณภาพการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
รวม

ค่าเฉลี่ย ( )
4.81
4.80
4.82
4.80
4.81

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
96.20
96.00
96.40
96.00
96.20

ระดับคะแนน
10
10
10
10
10

จากตาราง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
งานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการ
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10
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4.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน
ตารางที่ 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อภาระงาน
ในภาพรวมทั้ง 4 งาน
ภาระงาน
1.
2.
3.
4.

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
งานด้านการศึกษา
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
งานด้านสาธารณสุข
ภาพรวมทั้ง 4 งาน

ระดับความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
96.00
96.40
96.20
96.20

ระดับคะแนน

96.20

10

10
10
10
10

จากตาราง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่องานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้าน
การศึกษาอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคมอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานด้านสาธารณสุขอยู่
ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10
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4.7

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม จากการสารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการมีความ
คิดเห็นต่อการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอว่า ด้านกระบวนการมีความสะดวก
รวดเร็วดีไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการให้บริการไม่นานมีความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ให้บริการ
มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้คาแนะนาช่วยเหลือเรื่ องต่างๆได้ดี มีความตั้งใจและ
พร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็นกันเองดี ด้านสิ่งอานวยความสะดวก บริเวณภายใน
สานักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดีมีที่นั่งรอรับบริการที่เหมาะสม .
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อการให้บริการ และมี
ความคิดเห็นว่า ทางอบต.มีการช่วยเหลือที่รวดเร็งงในด้านต่างๆ เช่น กรณีเกิดเหตุวาตภัย บ้านเรือน
ได้รับความเสียหาย มีการลงพื้นที่สารวจและให้เงินช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการ
รณรงค์งดเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในที่โล่งและ
พื้นที่การเกษตร
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งานด้านการศึกษา ผู้แกครองพึงพอใจต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยมีความคิดเห็นว่า เด็กมี
พัฒ นาการที่ ดี อุ ป กรณ์ การเรี ย น สื่ อต่ างๆ มีความพร้ อม มีกิจกรรมให้ เด็ กได้พั ฒ นาทักษะอย่ า ง
ต่อเนื่อง บ่อยครั้ง ครูมีความรู้ความสามารถดูแลและควบคุมเด็กได้ดี ช่วงสถานการณ์โควิดระลอกแรก
มีการดาเนินการพ่นหมอกควัน เตรียมป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
เมื่อเกิด สถานการณ์ โ ควิด -19 ระลอกใหม่ มีการปรับเปลี่ ยนรูปแบบการเรีย นการสอนโดยครู ไ ด้
มอบหมายใบงานให้ผู้ปกครองไปรับ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแทน มีนม มีอาหารแจก ทาให้ผู้ปกครอง
มั่นใจในการส่งบุตรหลานไปเรียน
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งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ โดย อบต.มี
การลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนดี เช่น มอบถุงยังชีพแก่ผู้ กักตัว พร้อมให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการกักตัว การยื่นเรื่องผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ รวดเร็ว ให้คาแนะนา
และตอบข้อซักถามได้ดี มีโครงการสารวจซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ทุกปี

งานด้านสาธารณสุข ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 อบต.มีการออกพื้นที่รณรงค์และให้ความรู้
และวิธีการป้ องกันตัวเอง เกี่ยวกับโรคระบาด มีการแจกหน้ากากอนามัย มีการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อใน
บริ เวณที่สาคัญ เช่น ศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก สถานประกอบการต่าง บ้านเรือนที่มีการติดเชื้อ มีการ
กาหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเข้าออกของคนในพื้นที่ดี มีการทางานแบบบูรณาการที่ดี ทาให้
หลายหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดโควิด ทาให้ประชาชนมั่นใจเรื่องการจัดการโรคระบาด
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และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม คือ องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอมี
การดูแลบริเวณพื้นที่ในภาพรวมดี มีการจัดทาป้ายบอกเส้นทางในหมู่บ้านต่างๆ ชัดเจน พัฒนาถนนใน
หลายเส้นทางทาให้สัญจรไปมาสะดวก .มีการออกมาขุดลอกถนนตามหมู่บ้าน มีการจัดการขยะที่ดี มี
ถังขยะแยกประเภท และมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคือ ต้องการให้มีการสารวจและปรับปรุงเรื่อง
น้าใช้ในบางหมูบ่ ้าน เนื่องจากไม่ค่อยสะอาด
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา
ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการที่มี ต่อการให้ บริก ารขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ สามารถสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีลาดับเนื้อหา ดังนี้
5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ
5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ
5.4 ช่อ งทางการรับ ข้อ มูล ข่า วสารจากองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลขามทะเลสอของ
ประชาชน
5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขามทะเลสอ
5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลขามทะเลสอ
5.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม
5.1.1 เพศ
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.00 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 43.00
5.1.2 ระดับอายุ
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ร้อยละ 31.00 มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.25
และอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี มีร้อยละ 18.50 ตามลาดับ
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5.1.3 ระดับการศึกษา
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึ กษา รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 21.25 และร้อยละ 17.00 มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นตามลาดับ
5.1.4 อาชีพ
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 24.50 และร้อยละ 16.00 มีอาชีพค้าขาย ตามลาดับ
5.1.5 ระดับรายได้
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า
พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.00 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท รองลงมา มีรายได้อยู่
ระหว่าง 8,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.25 และร้อยละ 19.75 มีรายได้อยู่ระหว่าง 4,001
– 6,000 บาท ตามลาดับ

5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 24.75 รับบริการเกี่ยวกับ งานด้านสาธารณสุข รองลงมารับบริการเกี่ยวกับ งานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 23.50 และร้อยละ 19.00 รับบริการเกี่ยวกับงานด้าน
จัดเก็บรายได้หรือภาษี ตามลาดับ

5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับ องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
2564 รองลงมาเคยติดต่อขอรับบริการในเดือนมกราคม 2564 และเดือนมีนาคม 2564 ตามลาดับ ดัง
แสดงรายละเอียด
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5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอของ
ประชาชน
ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
รับ ทราบข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลขามทะเลสอจากเสี ยงตามสาย รองลงมา
รับทราบข้อมูลข่าวสารจากเพื่อนบ้าน/การประชุม ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน เอกสารสิ่งพิมพ์ และติด
ประกาศต่างๆ ตามลาดับ

5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลขามทะเลสอ
5.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจาแนกเป็นรายด้าน
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้าน ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.81 และด้านช่องทางการให้บริการกับด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.80
ตามลาดับ
5.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจาแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน
5.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
การสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด”โดยเรื่องระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84
รองลงมา คือ การติดต่อประสานงานมีความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และเรื่องการให้บริการ
ตามที่ขอรับบริการถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80
ตามลาดับ
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5.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ
จากผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ“มากที่สุด” โดยเรื่องการมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ เรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และเรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการเช่น อินเตอร์ เน็ตการให้บริการ
ทางโทรศัพท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ตามลาดับ
5.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ผลการส ารวจ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.86 รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.85 และ เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา คาปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ตามลาดับ
5.5.2.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ผลการส ารวจ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอในด้านสิ่งอานวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ
“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือสถานที่ให้บริการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และ ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ตามลาดับ
5.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลขามทะเลสอ จาแนกตามภาระงาน
5.5.3.1 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างประชาชนผู้ มารับบริการงานป้ องกั น
บรรเทาสาธารณภัย มีความพึงพอใจต่ อการให้ บริการขององค์การบริ หารส่ ว นต าบลขามทะเลสอ
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โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
เท่ากับ 4.82 รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และด้านช่องทางการ
ให้บริการกับด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.80 ตามลาดับ
5.5.3.2 งานด้านการศึกษา
ผลการสารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านการศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุ ด” โดยด้านเจ้ าหน้ าที่ผู้ ให้ บริการมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดเท่ากับ 4.84 รองลงมา คือ ด้า น
ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81
ตามลาดับ
5.5.3.3 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
จากผลการส ารวจ พบว่ า กลุ่ มตัวอย่างประชาชนผู้ มารับบริการงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมมีความพึงพอใจต่อการให้ บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขาม
ทะเลสอ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุก
ด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และ ด้านช่องทางการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81ตามลาดับ
5.5.3.4 งานด้านสาธารณสุข
จากผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการการให้บริการ
งานด้านสาธารณสุขมีความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวมอยู่
ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.82
รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และด้านช่องทางการให้บริการกับ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 480 ตามลาดับ
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5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลขามทะเลสอในครั้งนี้ จะดาเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และ
ความพึงพอใจในการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานด้านการศึกษา
งานด้า นพัฒ นาชุมชนและสวัส ดิ การสั งคม และงานด้า นสาธารณสุ ข ซึ่ง ผลการประเมินสามารถ
นาเสนอได้ ดังนี้
5.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จาแนกเป็นรายด้าน
ผลการสารวจ พบว่าพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10
เมื่อพิจารณาผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ ในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจ ปี พ.ศ. 2564 มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะ
เห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการ มีระดับความพึงร้อยละ 96.20 ด้านช่องทางการให้บริการ มีระดับ
ความพึงพอใจร้อยละ 96.00 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.60 และด้าน
สิ่งอานวยความสะดวก มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.00
5.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาแนกตามงาน
5.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
จากผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวมอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
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ประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริ การ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ
96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10
5.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการศึกษา
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ
96.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
ช่องทางการให้บริการ กลุ่มตั วอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10
5.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวม
อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ
96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10
5.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานงานด้านสาธารณสุข
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ
96.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ
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พึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
ช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ
10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับ ร้อยละ 96.00 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10
5.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน
ผลการสารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ โดยภาพรวมทั้ง 4 งาน อยู่ในระดับร้อยละ 96.20
โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึง
พอใจต่องานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจ
งานด้านการศึกษาอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัส ดิการสั งคมอยู่ ใ นระดับ ร้ อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ ในระดับ 10 และพอใจงานด้า น
สาธารณสุขอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10

5.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ
ประชาชนที่มารับบริการมีความคิดเห็นต่อการทางานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขามทะเลสอว่า ด้านกระบวนการมีความสะดวก รวดเร็วดีไม่ยุ่งยากซับซ้อน ระยะเวลารอคอยการ
ให้บริการไม่นานมีความรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ให้บริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และให้
คาแนะนาช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ดี มีความตั้งใจและพร้อมในการให้บริการดีมาก และมีความเป็น
กันเองดี ด้านสิ่งอานวยความสะดวก บริเวณภายในสานักงานมีความสะอาดเรียบร้อยดี มีที่นั่งรอรับ
บริการที่เหมาะสม .
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และมี
ความคิดเห็นว่า ทางอบต.มีการช่วยเหลือที่รวดเร็งงในด้านต่างๆ เช่น กรณีเกิดเหตุวาตภัย บ้านเรือน
ได้รับความเสียหาย มีการลงพื้นที่สารวจและให้เงินช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการ
รณรงค์งดเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในที่โล่งและ
พื้นที่การเกษตร
งานด้านการศึกษา ผู้แกครองพึงพอใจต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยมีความคิดเห็นว่า เด็กมี
พัฒ นาการที่ ดี อุ ป กรณ์ การเรี ย น สื่ อต่ างๆ มีความพร้ อม มีกิจกรรมให้ เด็ กได้พั ฒ นาทักษะอย่ า ง
ต่อเนื่อง บ่อยครั้ง ครูมีความรู้ความสามารถดูแลและควบคุมเด็กได้ดี ช่วงสถานการณ์โควิดระลอกแรก
มีการดาเนินการพ่นหมอกควัน เตรียมป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
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เมื่อเกิด สถานการณ์ โ ควิด -19 ระลอกใหม่ มีการปรับเปลี่ ยนรูปแบบการเรีย นการสอนโดยครู ไ ด้
มอบหมายใบงานให้ผู้ปกครองไปรับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแทน มีนม มีอาหารแจก ทาให้ผู้ปกครอง
มั่นใจในการส่งบุตรหลานไปเรียน
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โดยภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ โดย อบต.มี
การลงพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนดี เช่น มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว พร้อมให้คาแนะนา
เกีย่ วกับการกักตัว การยื่นเรื่องผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ รวดเร็ว ให้คาแนะนา
และตอบข้อซักถามได้ดี มีโครงการสารวจซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ทุกปี
งานด้านสาธารณสุข ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 อบต.มีการออกพื้นที่รณรงค์และให้ความรู้
และวิธีการป้ องกันตัวเอง เกี่ยวกับโรคระบาด มีการแจกหน้ากากอนามัย มีการพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อใน
บริ เวณที่สาคัญ เช่น ศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ก สถานประกอบการต่าง บ้านเรือนที่มีการติดเชื้อ มีการ
กาหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเข้าออกของคนในพื้นที่ดี มีการทางานแบบบูรณาการที่ดี ทาให้
หลายหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านปลอดโควิด ทาให้ประชาชนมั่นใจเรื่องการจัดการโรคระบาด
และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม คือ องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอมี
การดูแลบริเวณพื้นที่ในภาพรวมดี มีการจัดทาป้ายบอกเส้นทางในหมู่บ้านต่างๆ ชัดเจน พัฒนาถนนใน
หลายเส้นทางทาให้สัญจรไปมาสะดวก .มีการออกมาขุดลอกถนนตามหมู่บ้าน มีการจัดการขยะที่ดี มี
ถังขยะแยกประเภท และมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงคือ ต้องการให้มีการสารวจและปรับปรุงเรื่อง
น้าใช้ในบางหมูบ่ ้าน เนื่องจากไม่ค่อยสะอาด

คณะทางาน
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจาปี พ.ศ. 2564
กันยายน 2564
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แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ

แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอเพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ และกาหนด
นโยบายการให้บริการแก่ประชาชน คณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลขามทะเลสอ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง

การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีความสาคัญต่อความถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอเป็นอย่างยิ่ง คาตอบของ
ท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คณะผู้วิจัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ…………ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) 1. ประถมศึกษา
( ) 2. ม. ต้น
( ) 3. ม. ปลายหรือเทียบเท่า
( ) 4. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( ) 5. ปริญญาตรี
( ) 6. สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพ
( ) 1. รับราชการ/พนักงานของรัฐ
( ) 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) 3. พนักงานบริษัทเอกชน
( ) 4. เกษตรกรรม
( ) 5. ค้าขาย....................................................
( ) 6. รับจ้างทั่วไป
( ) 7. ธุรกิจส่วนตัว ..........................................
( ) 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………
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
( ) 1. งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี
( ) 2. งานด้านโยธา
( ) 3. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
( ) 4. งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
( ) 5. งานด้านหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ( ) 6. งานด้านการศึกษา

( ) 7. งานด้านสาธารณสุข

( ) 8. งานอื่นๆ.................................

7. ท่านมาใช้บริการเกีย่ วกับงานตามข้อ 6. ในช่วงเดือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ตุลาคม 2563
( ) 2. พฤศจิกายน 2563
( ) 3. ธันวาคม 2563
( ) 4. มกราคม 2564
( ) 5. กุมภาพันธ์ 2564
( ) 6. มีนาคม 2564
( ) 7. เมษายน 2564
( ) 8. พฤษภาคม 2564
( ) 9. มิถุนายน 2564
( ) 10. กรกฎาคม 2564
( ) 11. สิงหาคม 2564
( ) 12. กันยายน 2564
8. ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาล. จากข้อใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. เอกสารสิ่งพิมพ์
( ) 2. ติดประกาศต่างๆ
( ) 3. เว็บไซต์
( ) 4. การจัดทาสื่อเผยแพร่
( ) 5. ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นาชุมชน
( ) 6. เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว
( ) 7. เพื่อนบ้าน/การประชุม
( ) 8. อื่นๆ...............................................
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด โดยให้ระดับ
คะแนน ดังนี้ (5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด)
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นการประเมิน
5 4 3 2 1
ด้านขั้นตอนการให้บริการ
1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน
2. การให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน – หลัง
3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก
5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความ
เหมาะสมต่อการให้บริการ
ด้านช่องทางการให้บริการ
1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น การให้บริการทางโทรศัพท์ สื่อ
ออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค
2. มีการให้บริการนอกสถานที่
3. มีการให้บริการนอกเวลาทาการ
4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย
5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง
3. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทางาน
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปญ
ั หาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
5. เจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา คาปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
2. สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
4. การจัดสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งพัก น้าดื่ม หนังสือพิมพ์ และห้องน้า
มีความเหมาะสมและเพียงพอ
5. สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง
3.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.2 ด้านช่องทางการให้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.3 ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.4 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3.5 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น อื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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