
 
คําแถลง 

 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลบ้านใหม่อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้วิทยาลัย
นครราชสีมา ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ตําบลบ้านใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2563 น้ัน 
 
 การดําเนินโครงการสําเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้มีพระคุณหลาย
ฝ่าย คณะทํางานขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
ทุกท่าน ที่กรุณาให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์
ย่ิงขึ้น 
 

ท้ายน้ี คณะทํางานขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านใหม่ ตลอดจนประชาชน    
ในเขตพ้ืนที่ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิทยาลัยนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสํารวจความ 
พึงพอใจและจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2563 ในด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

 จากจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านใหม่19,218คน 
ใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา จํานวน 400คน ซึ่งได้จากการคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดย
แบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่าง ๆ รวม 12หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านสุ่มตัวอย่างประชาชนอย่าง
เป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน สําหรับเคร่ืองมือที่
ใช้ในการสํารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการสํารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.75) 
ส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปี (ร้อยละ 25.50) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา           
(ร้อยละ 38.25) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 34.75) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 
8,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 28.00) ส่วนมากเคยมาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลตําบลเพ่ือ
ขอรับบริการเก่ียวกับงานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ(ร้อยละ 32.50)ส่วนใหญ่ประชาชน
มาติดต่อขอรับบริการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ส่วนใหญ่จากเพ่ือนบ้าน/การประชุม 

 การสํารวจความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลบ้านใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.82) มีความพึงพอใจมากที่สุดด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( ̅ = 4.84) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ( ̅ = 4.83) และด้าน
ขั้นตอนการให้บริการและ ( ̅ = 4.82)เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า 
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 1) ด้านขั้นตอนการให้บริการผู้รับบริการพอใจเรื่องการติดต่อประสานงานมีความสะดวก
มากที่สุด( ̅=4.84) รองลงมา คือ เรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
มีความเหมาะสมต่อการให้บริการและเรื่องระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากัน ( ̅ = 4.83) 

 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเร่ืองการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้
บริการได้ง่ายมากที่สุด( ̅=4.85) รองลงมาคือมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถ
รับรู้ได้อย่างทั่วถึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ( ̅ = 4.84)และเรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการเช่น 
อินเตอร์เน็ตการให้บริการทางโทรศัพท์ ( ̅ = 4.83) 

 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องเจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับ
การทํางานและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( ̅ = 4.85) 
รองลงมา คือ เรื่องเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําคําปรึกษาตอบข้อซักถามได้ดี ( ̅ = 4.84) 

 4) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจเร่ืองสถานที่ต้ังของหน่วยงานมีความ
เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมากที่สุด ( ̅ = 4.82) รองลงมา คือ เรื่องป้ายข้อความบอกจุด
บริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ( ̅ = 4.81) และการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก เช่น ที่น่ังพัก นํ้าด่ืม หนังสือพิมพ์ และห้องนํ้า มีความเหมาะสมและเพียงพอกับเร่ืองสถานที่
จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอมีค่าเฉล่ียเท่ากัน ( ̅ = 4.80)ตามลําดับ 

 การสํารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแยกตามภาระงาน พบว่า 
 1) งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะผู้รับบริการพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ
มากท่ีสุด ( ̅ = 4.84) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ( ̅ = 4.83) และด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ( ̅ = 4.82) ตามลําดับ 
 2) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมาก
ที่สุด ( ̅ = 4.83) รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.82) และด้านช่องทางการ
ให้บริการ( ̅ = 4.81) ตามลําดับ 
 3) งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี ผู้รับบริการพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการมากที่สุด 
( ̅ = 4.82) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.81) และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
สิ่งอํานวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากัน ( ̅ = 4.80) ตามลําดับ 



 

 

 

เทศบาลตาํบลบา้นใหม ่

วิทยาลยันครราชสีมา 

ง 

 

 4) งานด้านสาธารณสุขผู้รับบริการพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการมากที่สุด ( ̅=4.83) 
รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ( ̅=4.82) และด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅=4.81) 
ตามลําดับ 
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ) ระดับความพงึ
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.82 96.40 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 96.60 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.84 96.80 10 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 96.00 10 
 รวม 4.82 96.40 10 
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 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่แยกตามงานสําคัญ 4 งาน พบว่าอยู่ในระดับร้อยละ 96.30 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10เมื่อ
พิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้านการรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านการจัดเก็บ
รายได้หรือภาษีอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10และพอใจงานด้านสาธารณสุขอยู่
ในระดับร้อยละ 96.240 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 96.40 10 
2. งานด้านพัฒนาชมุชนและสวัสดิการสังคม 96.20 10 
3. งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี 96.20 10 
4. งานด้านสาธารณสุข 96.40 10 
 ภาพรวมท้ัง 4 งาน 96.30 10 

 
 
 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม จากการสํารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการ มีความ
คิดเห็นต่อการทํางานของเทศบาลบ้านใหม่ในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม ดังน้ี ด้านขั้นตอนการให้บริการมี
ความสะดวกรวดเร็ว ด้านเอกสารไม่ยุ่งยากเจ้าหน้าที่มีการดูแลเรื่องการจัดการเอกสารต่างๆให้เป็น
อย่างดี  เจ้าหน้าที่กระติอรือร้นในการให้บริการมากขึ้น  

งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะการจัดเก็บขยะดีขึ้นมาจัดเก็บบ่อยคร้ังขึ้น ขยะ
ไม่ล้นถังบริเวณที่จัดเก็บสะอาด ปีน้ีเทศบาลมีการดุแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่มากข้ึน  มีการทํา
ความสะอาดแหล่งนํ้าคูคลอง มีการกําจัดผักตบชวา และวัชพืขๆ ต่างๆ ตัดแต่งต้นไม้ริมทางไม่ให้รก 
กีดขวางการจราจร    

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด้านการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลมีการดูแลที่ดีอยู่
แล้ว และในปีน้ีเทศบาลยังมีการช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นหลักแหล่ง ด้วยการรวบรวม
เงินในการช่วยเหลือและทําการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพ้ืนที่ที่ต้องการช่วยเหลือให้ร่วม
บริจาค ซึ่งประชาชนเห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีดีมาก และอยากให้ทําการสํารวจและติดตามอย่างต่อเน่ือง 
การดุแลผู้สูงอายุมีการออกเย่ียมเยียนและมีกิจกรรมที่ดีดีจัดให้แก่ผู้สูงอายุบ่อยคร้ังขึ้น  
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งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษีเจ้าหน้าที่มีการออกสํารวจและจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ ทําให้
ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น  

งานด้านสาธารณสุข ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เทศบาลมีการออกพ้ืนที่รณรงค์และให้
ความรู้ และวิธีการป้องกันตัวเอง เก่ียวกับโรคระบาด มีการแจกหน้ากากอนามัยมีการพ่นฉีดยาฆ่าเช้ือ
ในบริเวณท่ีสําคัญที่มีจํานวนคนมาก เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาด มีการกําหนดมาตรการตรวจคัด
กรองการเข้าออก การใช้ผ้าปิดปากจมูกป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคไข้หวัด โควิด 19 
บริเวณตลาดชุมชน ซึ่งดําเนินมาตรการอย่างจริงจัง   
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเติม คือ ทางเทศบาลมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น ด้านการ
พัฒนาและปรับปรุงถนน มีการพัฒนาในเส้นทางหลายเส้นทาง ทั้งเส้นทางหลักและภายในหมู่บ้าน ทํา
ให้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น เมื่อประชาชนในพ้ืนที่มีการแจ้งแก้ไขซ่อมแซมถนนหรือไฟฟ้าส่องสว่าง 
เจ้าหน้าที่มีการรับเร่ืองราวและออกมาดูในพ้ืนที่และแก้ปัญหาต่างๆได้รวดเร็วขึ้น มีการปรับปรุงและ
สร้างทาง/ร่องระบายนํ้าหลายพ้ืนที่ในหมู่บ้าน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
เทศบาลมีมาตรการดูแลคนในพ้ืนที่และดูแลตามาตรการอย่างเคร่งครัด มีการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ดี
ขึ้น เช่น บ้านที่เกิดอัคคีภัย เทศบาลในด้านนํ้าประปา ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ถึงแม้ว่ายังมีปัญหา
ด้านนํ้าประปาอยู่บ้างแต่เทศบาลมีการเอาใจใส่ในความเดือดร้อนของประชาขนในการใช้นํ้าประปามาก
ขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ สํารวจและทําการติดต้ังไฟสัญญาณจราจรบริเวณส่ีแยก 
เน่ืองจากปัจจุบันมีจํานวนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สัญจรมากข้ึน  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ 

เทศบาลตําบลบา้นใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกต้ัง         
จากประชาชนในท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุข
ของชุมชนในท้องถิ่น ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ
มาตรา 284 ได้กําหนดให้รัฐต้องกระจายอํานาจการปกครอง โดยให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจใน
กิจการท้องถิ่นได้เองอย่างอิสระตามขอบเขตของกฎหมายตามหลักการกระจายอํานาจปกครอง 
(Decentralization) โดยดําเนินการปกครองตนเอง จัดต้ังบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร บริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง 
 ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางต้ังหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดอยู่ประมาณ 196 หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 27 หน่วย) 
 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจําจังหวัด 30 หน่วย 
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อําเภอ 287 ตําบล 3,743 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอปากช่อง อําเภอพิมาย อําเภอด่านขุนทด อําเภอ      
โนนสูง อําเภอปักธงชัยอําเภอสีคิ้ว อําเภอครบุรี อําเภอคง อําเภอชุมพวง อําเภอประทาย อําเภอ   
บัวใหญ่ อําเภอห้วยแถลง อําเภอสูงเนิน อําเภอโนนไทย อําเภอหนองบุญมาก อําเภอโชคชัย อําเภอ
เสิงสาง อําเภอวังนํ้าเขียว อําเภอพระทองคํา อําเภอแก้งสนามนาง อําเภอขามสะแกแสง อําเภอเฉลิม
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พระเกียรติ อําเภอเมืองยาง อําเภอลําทะเมนชัยอําเภอขามทะเลสอ อําเภอเทพารักษ์ อําเภอบัวลาย 
อําเภอโนนแดง อําเภอสีดา และอําเภอบ้านเหลื่อม 
 3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ 
  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  2) เทศบาล 75 แห่ง ประกอบด้วย 
   - เทศบาลนคร 1 แห่ง  คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 
   - เทศบาลเมือง 3 แห่ง  คือ เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ และ  
เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
   - เทศบาลตําบล 71 แห่ง  
  3)  องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 258 แห่ง 
 ทั้งน้ีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ         
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสะอาดเรียบร้อย เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสา
ธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ             
การท่องเท่ียว เช่น การวางแผน  พัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแวดล้อม  เ ช่น  การคุ้มครองดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลที่สาธารณะประโยชน์ และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น การดูแลรักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นต้น 
 การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีจึงต้องปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น และ
เพ่ือให้การบริหารจัดการสําเร็จลุล่วง สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง
เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้น้ัน การประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
จึงประกอบด้วย 4 มิติ คือด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร 
 การดําเนินงานตามโครงการในคร้ังน้ีจะดําเนินการเฉพาะมิติที่ 2 คือ คุณภาพการให้บริการ    
ที่ เ ก่ียวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
นอกจากน้ี เพ่ือให้การสํารวจสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนและ
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สอดคล้องกับความเป็นจริงมากย่ิงขึ้น จึงได้มีการสํารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
ในพ้ืนที่หรือผู้ที่เก่ียวข้องที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 
 1) เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล  
บ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2563 ในด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 2) เพ่ือจัดเรียงลําดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ            
เทศบาลตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2563 ในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก 
 3) เพ่ือสํารวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 
 
 การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบล    
บ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2563 ในครั้งน้ีใช้กลุ่มตัวอย่างของ
ประชาชนในท้องถิ่นที่เคยมารับบริการจากเทศบาลตําบลบ้านใหม่เป็นกรณีศึกษา ในการศึกษาจะใช้
วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนในท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ใน 4 ประเด็น
หลัก คือ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการความพึง
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

1.4 ข้อจํากัดของการศึกษา 
 
 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2563 ครั้งน้ี จะทําการสํารวจเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เคยมารับบริการจากเทศบาลตําบลบ้านใหม่บางส่วนที่ได้จากการสุ่ม 
เน่ืองจากมีระยะเวลาจํากัดในการสํารวจ ฉะน้ันผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะภาระงานหลักของ
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เทศบาลตําบลบ้านใหม่ ซึ่งไม่อาจครอบคลุมข้อเท็จจริงของภาระงานอื่นๆ ทั้งหมดของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ได้ 
 
1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา 
 

 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกต้ังจาก
ประชาชนในท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่นน้ัน ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
  (2) สํานักงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล 
  (3) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 
  (4) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 2) สํานักงานเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนในท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
สาธารณะตามกฎหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับจํานวนประชากรในท้องถิ่น ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ในท้องถิ่น และแบ่ง
ออกเป็น 3 ขนาด คือ สํานักงานเทศบาลขนาดเล็ก สํานักงานเทศบาลขนาดกลางและสํานักงาน
เทศบาลขนาดใหญ่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การกําหนดขนาดของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
 3) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งน้ี 
อบต. แต่ละแห่งจะมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตตําบลท่ีไม่อยู่ในเขตของเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 4) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อเรื่องใดเร่ืองหน่ึงหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดย
ปรากฏออกมาในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พอใจหรือไม่พอใจ  ซึ่งจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลน้ันได้ 
 5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จาก
งานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 
 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในคร้ังน้ี คณะผู้สํารวจได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานและแนวทางในการศึกษาโดยจะนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 
 2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบา้นใหม่ 
 

1.  ด้านกายภาพ 
 

1.1ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล  
 ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและอยู่ห่าง

จากที่ว่าการอําเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ7.5กิโลเมตร 
ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลสีมุมและตําบลปรุใหญ่อําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัด

นครราชสีมาโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานไม้ข้ามลําตะคองบ้านหัว
สิบหมู่ที่3ตําบลบ้านใหม่บริเวณ RS -223563ไปทางทิศตะวันออกตาม
แนวลําตะคองฝั่งด้านทิศเหนือสิ้นสุดที่สะพานคอนกรีตข้ามลําตะคอง
บ้านกําทวดหมู่ที่8ตําบลบ้านใหม่บริเวณพิกัด  SB - 819573รวมระยะ
ทางด้านทิศเหนือประมาณ5กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลปรุใหญ่อําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามลําตะคองบ้านคําทวดหมู่
ที่8ตําบลบ้านใหม่บริเวณพิกัด  SB - 819573ไปทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ตามแนวถนนคอนกรีตด้านฟากทิศตะวันออกบริเวณพิกัด  SB – 

  



6 
 

เทศบาลตาํบลบา้นใหม ่

วิทยาลยันครราชสีมา 

831572ตัดผ่านลําปรุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และตัดผ่านถนนมุข
มนตรีบริเวณพิกัด  SB- 828565ไปทางทิศใต้สิ้นสุดที่บ้านศีรษะละเลิง
หมู่ที่7ตําบลบ้านใหม่หลักเขตเทศบาลที่13บริเวณริมทางรถไฟฟาก
ด้านทิศใต้บริเวณพิกัด  SB - 827559รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก
ประมาณ3 กิโลเมตร 

ทิศใต้ ติดต่อกับตําบลสุรนารีอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดย
มีแนวเขตเริ่มต้นจากบ้านศีรษะละเลิงหมู่ที่7ตําบลบ้านใหม่หลักเขต
เทศบาลที่13บริเวณริมทางรถไฟฟากด้านทิศใต้บริเวณพิกัด SB – 
827559ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางรถไฟฟากด้านทิศใต้
ระยะทางประมาณ2.5กิโลเมตรถึงหลักเขตเทศบาลที่12บริเวณพิกัด 
SB - 806554ไปทางทิศใต้ตามแนวกําแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทางประมาณ0.50กิโลเมตรถึงถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา - 
กรุงเทพฯ) บริเวณพิกัด SB - 801547ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตาม
แนวกึ่งกลางถนนมิตรภาพระยะทางประมาณ3กิโลเมตรสิ้นสุดที่
สะพานคอนกรีตข้ามลําห้วยยางบ้านยางน้อยหมู่ที่11ตําบลบ้านใหม่
บริเวณพิกัด  SB - 783539รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ6
กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลโคกกรวดอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีแนวเขตเร่ิมต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามลําห้วยยางบ้านยางน้อย
หมู่ที่11ตําบลบ้านใหม่บริเวณพิกัด SB - 783539ไปทางทิศเหนือตาม
แนวลําห้วยยางฝั่งด้านทิศตะวันตกสิ้นสุดที่สะพานไม้ข้ามลําตะคอง
บ้านหัวสิบหมู่ที่3ตําบลบ้านใหม่บริเวณพิกัด  RS - 223563รวมระยะ
ทางด้านทิศตะวันตกประมาณ4กิโลเมตร 

เนื้อที ่
พ้ืนที่ของเทศบาลตําบลบ้านใหม่โดยประมาณ19.55ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ

12,218.75ไร่ 
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ตารางแสดงพืน้ที่ของเทศบาลตําบลบ้านใหม่แยกตามหมู่บ้าน 
 

หมู่ที ่/ช่ือหมู่บ้าน 
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์จริง 

ตารางกิโลเมตร ไร่ 
1. บ้านใหม่ 1.52 950 
2. บ้านใหม่ 1.98 1,238 
3. บ้านหัวสิบ 1.52 950 
4. บ้านมะขามเฒ่า 1.50 938 
5. บ้านภูเขาลาด 1.55 969 
6. บ้านสําโรง 1.34 837.75 
7. บ้านศีรษะละเลิง 1.40 875 
8. บ้านคําทวด 1.67 1,043 
9. บ้านสําโรง 1.08 675 
10.บ้านศีรษะละเลิง 1.48 925 
11.บ้านยางน้อย 3.05 1,906 
12.บ้านมะขามเฒ่าพัฒนา 1.46 912 

รวม 19.55 12,218.75 
 

1.2ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป 
สภาพพ้ืนที่ของตําบลบ้านใหม่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง 
 

1.3ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมาขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ้า

ฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีน
เข้าปกคลุมประเทศไทยต้ังแต่ประมาณ กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์จะอยู่ในช่วงฤดู
หนาวของประเทศไทย ท้าให้จังหวัดนครราชสีมามี อากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเอาความช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุม ประเทศไทยในช่วงฤดูฝน 
(ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ท้าให้มีฝนตกชุกทั่วไป 

 
 



8 
 

เทศบาลตาํบลบา้นใหม ่

วิทยาลยันครราชสีมา 

1.4 ลักษณะของดิน 
    ลักษณะของดินในพ้ืนที่ตําบลบ้านใหม่  ประกอบด้วยดิน 2 ชุด  
 - ดินชุดพิมาย  ช้ันดินเป็นดินเหนียว  หน้าดินสีเท่าเข้มสลับสีนํ้าตาล  ดินแห้ง

แตกระแหง มีธาตุเหล็กหรือ แมงกานีส ผสมในเนื้อดิน  ระบายนํ้าไม่ดี  การใช้ประโยชน์เหมาะกับการ
ทํานา  ปลูกผัก 

 - ดินชุดทุ่งกุลาร้องไห้  ช้ันดินเป็นดินร่วนปนทราย  ในฤดูแล้งจะมีคราบเกลือลอยที่
หน้าผิวดิน  การใช้ประโยชน์เป็นดินเค็มด่าง  มีเกลือโซเดียมสูงเหมาะสมปลูกพืชทนดิน 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 

เทศบาลตําบลบ้านใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้านแบ่งเป็นจํานวน 
หมู่บ้านในเขตเทศบาลตําบลบ้านใหม่เต็มทั้งหมู่บ้าน12หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านใหม่หมู่ที่2บ้านใหม่หมู่
ที่3บ้านหัวสิบหมู่ที่4บ้านมะขามเฒ่าหมู่ที่5บ้านภูเขาลาดหมู่ที่6บ้านสําโรงหมู่ที่7บ้านศรีษะละเลิงหมู่ที่
8บ้านคําทวดหมู่ที่9 บ้านสําโรงหมู่ที่10บ้านศรีษะละเลิงหมู่ที่11บ้านยางน้อยหมู่ที่12บ้าน
มะขามเฒ่า    

 2.2  เขตการเลือกต้ัง 
  เทศบาลตําบลบ้านใหม่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  2  เขต  เขตเลือกต้ังละ  6   

หมู่บ้าน 
 
3.  ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร (ขอ้มูลเปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี และคาดการณ์

ในอนาคต) 
 ปี 2559  จํานวน 18,378  คน 
 ปี 2560  จํานวน 18,649  คน 
 ปี 2562  จํานวน 18,832  คน 
 ปี 2563 (1 ม.ค.-10 มิ.ย. 62) จํานวน    19,218 คน 
 
3.2  ช่วงอายุและจํานวนประชากร 

  สรุปยอดรวมจํานวนประชากรในปี พ.ศ. 2563  ณ วันที ่ 30  มิถุนายน  2563  
แยกตามช่วงอายุ  ดังน้ี   
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ช่วงอายุ     0 – 10  ปี  จํานวน 2,161 คน 
ช่วงอายุ   11 – 20  ปี  จํานวน 2,286 คน 
 ช่วงอายุ   21 – 30  ปี  จํานวน 2,657 คน 
 ช่วงอายุ 31 – 40  ปี  จํานวน 2,929 คน 
 ช่วงอายุ   41 – 50  ปี  จํานวน 3,261 คน 
 ช่วงอายุ   51 – 60  ปี  จํานวน    2,868 คน 
 ช่วงอายุ   61 – 70  ปี  จํานวน 1,754 คน 
 ช่วงอายุ   71 – 80  ปี  จํานวน    911 คน 
 ช่วงอายุ 81 – 90  ปี  จํานวน    322 คน 
 ช่วงอายุ   91 – 100 ปี  จํานวน      59   คน 
  รวมทั้งสิน้  จํานวน 19,218 คน 
 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งมีสถานศึกษาของรัฐในพ้ืนที่ตําบล

บ้านใหม่ จํานวน  5  แห่งคอื 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 
2. โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 
3. โรงเรียนมะขามเฒ่าเปรมประชารัฐ 
4. โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 
5. โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัลยาราชวิทยาลัย 

มีสถานศึกษาของเอกชน  จํานวน  4  แห่ง   คือ 
1. โรงเรียนอนุบาลดวงแข 
2. โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ 
3. โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ 
4. วิทยาลัยนครราชสีมา 

 

 4.2  สาธารณสุข 
  ในพ้ืนที่ตําบลบ้านใหม่มี  หน่วยบริการสาธารณสุข  จํานวน  2  แห่ง 
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1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านใหม่  มีอาสาสมัครสาธารณสุข  จํานวน  
146  คน 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลศีรษะละเลิง  มีอาสาสมคัรสาธารณสุข  จํานวน  
196  คน 
มีการแบ่งงานสาธารณสุขออกเป็น  3  ด้าน  ดังน้ี 

1. งานส่งเสริมสุขภาพ  แบ่งออกเป็น 
-  ประชาสัมพันธ์และรณรงคใ์ห้ประชาชนดูแลสุขภาพ 
-  ส่งเสริมการออกกําลังกาย 

 2. งานควบคุมป้องกันโรคดังน้ี 
  -  เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่  เช่น  โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
  -  เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่  เช่น  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
    เฝ้าระวังโรคติดต่ออ่ืน ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต่ืนตัวและเตรียม
รับมือ 
  -  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรคที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต่ืนตัวและ
เตรียมรับมือ 
 3. งานสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 
  -  โครงการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนในวันสําคญั 
  -  โครงการคัดแยกขยะในชุมชนและสถานศกึษา  พร้อมศกึษาดูงานการจัดการขยะ
ชุมชน 
  -  งานเก็บและขนขยะมูลฝอย และดูแลความสะอาดในพ้ืนที่ 
  -  งานควบคุมการออกใบอนุญาตสะสมอาหาร/จําหน่ายอาหาร/กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

 4.3  อาชญากรรม 
   ไม่มีการก่ออาชญากรรมในเขตพ้ืนที่ตําบลบ้านใหม ่

 4.4  ยาเสพติด 
   ไม่มียาเสพติดในพ้ืนที่ตําบลบ้านใหม ่
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 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  -  มีการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ  ผูสู้งอายุ  จํานวน  4  หลัง  คือ  หมู่ที่ 5  จํานวน  2  

หลัง,         หมู่ที่ 8  จํานวน  1  หลัง,  หมูท่ี่ 9  จํานวน  1  หลัง และ หมู่ที่ 11  จํานวน  1  หลัง 
  -  มีการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ     จํานวน   2,556   ราย 
  -  มีการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ  จํานวน      488   ราย 
  -  มีการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน          5   ราย 
 

5.  ระบบบริการพืน้ฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ํา,ทางราง ฯลฯ) 

ปัจจุบันในเขตตําบลบ้านใหม่มีการจราจรหนาแน่นยานพาหนะชนิดต่างๆผ่านในพ้ืนที่เป็น
จํานวนมากโดยมีเส้นทางคมนาคมที่สําคัญคือ 

-  ทางรถไฟสายอุบล – กรุงเทพมหานครตัดผ่านตําบลบ้านใหม่จากทิศตะวันออกไปทาง 
ทิศตะวันตก 

- ถนนลาดยางแยกจากถนนบายพาดสามแยกปักธงชัย – ขอนแก่นตัดผ่านตําบลบ้านใหม่ไป
สิ้นสุดที่วัดหนองเป็ดนํ้าตําบลโคกกรวดเชื่อมกับถนนมิตรภาพระยะทาง8กิโลเมตรใช้เป็นเส้นทางที่
สําคัญในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบทุกหมู่บ้านส่งผล
ให้การคมนาคมมีความสะดวกสบายมากข้ึนแต่ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นถนนหินคลุกและลูกรัง 

5.2  การไฟฟ้า 
 มีไฟฟ้าบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา สาขาสุรนารี ใช้ครอบคลุมทุก

หลังคาเรือน  จํานวน  7,209  ครัวเรือน  มีไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) บน
ถนนสายหลักและสายรองในแหล่งชุมชน  ระบบเสียงไร้สายของเทศบาลตําบลบ้านใหม่และหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

5.3  การประปา 
 ในพ้ืนที่ตําบลบ้านใหม่มีการให้บริการนํ้าประปาจากการประปาเทศบาลนคร

นครราชสีมา (ให้กับหมู่บ้านจัดสรรในพ้ืนที่ทั้งหมด  3  โครงการ)  และประปาของเทศบาลตําบลบ้าน
ใหม่ ให้บริการน้ําประปาครบทุกหลังคาเรือน  5,700  ครัวเรือน  กับ 9 โครงการบ้านจัดสรร  รวมมี
นํ้าประปาให้บริการเพ่ือการอุปโภค บริโภค ประมาณ  7,209  ครัวเรือน 

5.4  โทรศัพท์ 
  ในพ้ืนที่มีการให้บริการส่ือสารทั้งทางโทรศัพท์  อินเตอร์เน็ต  ทั้งระบบสายและ

ระบบไร้สาย (โทรศัพท์เคลื่อนที่)  จากบริษัทต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่  19.5  ตารางกิโลเมตร 
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5.5  ไปรษณีย์ 
  มีการให้บริการด้านไปรษณีย์จากที่ทําการไปรษณีย์นครราชสีมา  สาขาอัมพวัน  

และเอกชนบริการขนส่งวัสดุและครุภัณฑ์อย่างทั่วถึง  
 

 6.  ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
  เกษตรกรตําบลบ้านใหม่  จะประกอบอาชีทํานาเป็นหลัก  และพ้ืนที่นาจะเป็นพ้ืนที่
นาอาศัยนํ้าฝน และพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน  ทําให้พ้ืนที่ในเขตชลประทานสามารถทํานาได้ปีละ 
2 ครั้ง  โดยพันธ์ุข้าวที่เกษตรกรใช้เพาะปลูกส่วนใหญ่  ได้แก่  ขาวดอกมะลิ 105,  ข้าวพันธ์ุจากกรม
วิชาการเกษตร เช่น ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 1,2,3  พันธ์ุ กข.37,39,41,49,57,59 เป็นต้น  และมีการ
ปลูกผัก เช่น ผักชี, กวางตุ้ง, ผักขึ้นฉ่าย  และพ้ืนที่การเกษตร  เป็นพ้ืนที่สวนผลไม้  มีพันธ์ุไม้หลาย
ชนิด  เช่น  มะปราง, มะม่วง, มะพร้าว, กล้วย เป็นต้น 

ระบบการผลิต 

แสดงการปลูกพืช / เลี้ยงสัตว์ / ประมงในรอบป ี
 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ข้าวนาปี 

ข้าวนา 

ปรัง 

สัตว์ปีก 

โคเน้ือ  
ประมง 
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ปฏิทินกิจกรรมการปลูกขา้วนาป ี

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การเตรียมดิน 

-ไถดะ 

-ไถแปร 

การเตรียมกล้า 

ปักดํา / หว่าน 

ปุ๋ยรองพ้ืน 

ปุ๋ยแต่งหน้า 

กําจัดวัชพืช 

กําจัดศัตรูพืช 

เก็บเก่ียว 

ตาก 

สีฟัด 

จําหน่าย 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
  6.2  การประมง 
   เกษตรกรตําบลบ้านใหม่  ประกอบอาชีพการประมง  2  ลักษณะ คือ  การ
ประกอบอาชีพประมง  เพ่ือจับขายเป็นสัตว์เศรษฐกิจ  สัตว์นํ้าที่นิยมเลี้ยง  ได้แก่ ปลาดุก  ปัจจุบันมี
อยู่ 5 – 6 ราย  และอีกประเภทเป็นการทําประมงเพ่ือใช้เป็นอาหารในครัวเรือน  ซึ่งเป็นการประกอบ
อาชีพประมงส่วนใหญ่ของเกษตรกรในตําบล  สัตว์นํ้าที่เลี้ยง ได้แก่  ปลานิล, ปลาตะเพียน, ปลาดุก 
เป็นต้น 
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  6.3  การปศุสัตว์ 
   การปศุสัตว์ในพ้ืนที่ตําบลบ้านใหม่  ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะในครัวเรือน
เลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  และมีบางส่วนขายเป็นรายได้ของครัวเรือน  ปศุสัตว์ที่มีในพ้ืนที่  เช่น  
โค – กระบือ  ไก่พ้ืนบ้าน   เป็ดเน้ือ – เป็ดไข่  เป็นต้น 

ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์ปีก / รุ่น 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เตรียมโรงเรือน 

เตรียมวัสดุ 

อุปกรณ์ 

เตรียมพันธ์ 

อาหารเสริม 

ให้วัดซีน 

จําหน่าย 

 
           

 
6.4  การบริการ 
 มีการบริการ 

1. รีสอร์ท/ห้องเช่ารายวัน    จํานวน       4      แห่ง 
 2. สปา    จํานวน       2      แห่ง 

6.5  การท่องเที่ยว 
  ในพ้ืนที่ตําบลบ้านใหม่  ไม่มีการท่องเที่ยว   

6.6  อุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่ตําบลบ้านใหม่  ไม่มีอุตสาหกรรม  

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1. ป๊ัมนํ้ามันและก๊าซ  จํานวน 7 แห่ง 
2. ร้านค้าขนาดเล็ก, ร้านอาหารตามสั่ง,ร้านขายชํา จํานวน260แหง่ 
4. ร้านอาหารขนาดใหญ ่  จํานวน 5 แห่ง 

  5. ร้านเกมส์   จํานวน     7      ร้าน 



15 
 

เทศบาลตาํบลบา้นใหม ่

วิทยาลยันครราชสีมา 

  6. ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์  จํานวน      14     ร้าน 
  7. อู่ซ่อมรถยนต์   จํานวน   11      แห่ง 
  8. ร้านเสริมสวย, ร้านตัดผมชาย จํานวน    40      ร้าน 

 9. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  จํานวน      9      ร้าน 
 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

 7.2  ประเพณีและงานประจําปี 
  งานประเพณีและงานประจําปีที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี  ในพ้ืนที่ตําบลบ้านใหม่  เช่น  

ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีวันสงกรานต์  ประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี  ประเพณี
ถวายเทียนพรรษา  งานบุญประจําปีของวัดในเขตเทศบาลตําบลบ้านใหม่ ฯลฯ 

 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ประชาชนตําบลบ้านใหม่ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาถิ่น คือ “ภาษาโคราช” เป็นภาษา

เฉพาะของจังหวัดนครราชสีมา 

7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  ที่มีผลิตและจําหน่ายในพ้ืนที่ตําบลบ้านใหม่  ได้แก่ 

- แค๊ปหมู   -  ทองม้วน 
- กล้วยฉาบ   -  หมี่โคราชพร้อมนํ้าปรุง 
- ข้างไรเบอร์รี่   -  หมี่กรอบ 3 รส 
- กล้วยตากอบนํ้าผึ้ง  -  ขนมหวานบ้านศีรษะละเลิง 
- เห็ดนางฟ้า  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1  นํ้า 

  ตําบลบ้านใหม่มีแหล่งนํ้าธรรมชาติไหลผ่าน  3  สาย 
- ลําตะคอง 
- ลําปรุ 

                -    ลําห้วยยาง 
 8.2  ป่าไม้ 
  -  ไม่มี  - 
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 8.3  ภูเขา 
  -  ไม่มี  - 
  ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ติดกับแหล่งนํ้า  จะประกอบอาชีการเกษตร  เช่น  การทํานา,  

ปลูกผัก สวนผลไม้  เป็นต้น 
8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  -  ไม่มี  - 
 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 
 2.2.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
 ความพึงพอใจหรือพอใจตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผู้ให้ความหมาย        
ไว้หลายความหมายดังน้ี 
 ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่
มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือมีความช่ืนชอบพอใจต่อการที่บุคคลอ่ืนกระทําการสิ่งใดสิ่งหน่ึงตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลหน่ึงที่ปรารถนาให้กระทําในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งน้ันสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลน้ันได้ แต่ทั้งน้ีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่าง
กันหรือมีความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทําให้
เกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่งเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถทําให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ เช่น
ความสะดวกสบายที่ได้รับความสวยงาม ความเป็นกันเอง ความภูมิใจ การยกย่อง การได้รับการ
ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการและความศรัทธา เป็นต้น 
 Davis (1967) กล่าวว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือ ความพยายาม
ของมนุษย์ที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย เมื่อ
มนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวได้แล้ว มนุษย์ก็จะได้รับ ความพึงพอใจในสิ่งที่ตนต้องการ 
ขณะที่ Wolman (1973) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลสําเร็จ
ตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ ส่วน Mullins.(1985:280) ให้ความหมายไว้ว่า  ความพึง
พอใจ  เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในความต้องการหรือคาดหวัง 
 นอกจากน้ียังมีนักวิชาการชาวไทย เช่น วิยะดาเสรีวิชยสวัสด์ิ (2545) ได้ให้ความหมายว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการ
ก็จะทําให้รู้สึกดีชอบและสบายใจหากสอดคล้องกับความคาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะมี
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ความรู้สึกพึงพอใจ ส่วนปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าที
ความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ  โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆท่ีเก่ียวข้องเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่องานที่ทํา และวาทินีไล้ง้อ (2549) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการทําให้บุคคลมีความรู้สึกในทางบวกหรือมี
ความรู้สึกในทางที่ดี 
 
 2.2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 
  อัจฉราสมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังน้ี 
  1) ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งหน่ึงสิ่งใดบุคคลจําเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการตอบสนองความต้องการของ
บุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน ทําให้แต่ละคนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน 
  2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่ง            
ที่ได้รับจริงในสถานการณ์หน่ึง 
  3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์            
ที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบส่ิงใดสิ่งหน่ึงที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เก่ียวข้อง          
กับความคาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์นอกจากน้ีความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมา
ในระดับมากน้อยได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 
 นอกจากน้ีความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงจะถูกกําหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนท่ีเขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้วถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจข้ึน ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจน้ัน ขึ้นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน 
 

 2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการ 
  การให้บริการ  เป็นหน้าที่หลักสําคัญในการบริการงานในภาครัฐ  โดยเฉพาะงานท่ี
จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการ
ส่งต่อการบริการ (Delivery service) ให้แก่ผู้รับบริการ 



18 
 

เทศบาลตาํบลบา้นใหม ่

วิทยาลยันครราชสีมา 

  John D. Millett (1951:397-400) กล่าวไว้ว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงาน     
รัฐกิจทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะสําคัญ 5 
ประการคือการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Services)การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา(Timely Services)การให้บริการอย่างเพียงพอ(Ample Services)การให้บริการ                 
อย่างต่อเน่ือง (Continuous Services)และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Services) 
 
 2.2.4 ความพึงพอใจของผู้รบับรกิาร 
 Herbert (1960:180) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ ส่วนHinhaw and Atwood (1982:170-171) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการดูแลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ซึ่ง
จัดเป็นเกณฑ์ประเมินด้านผลลัพธ์ขณะที่ Aday and Andersen (1971:4-11) กล่าวว่า ความพึง
พอใจของผู้รับบริการเป็นความรู้สึก หรือความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับ ทัศนคติ ของคนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการน้ัน และประสบการณ์น้ันได้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด 
 
 2.2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 
  สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว้ 
ดังน้ี 
 1) รูปธรรม (Tangible)  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับ ทําให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้ 
 2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ําเสมอ และ
ความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ 
 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ( Responsiveness)  หมายถึง ผู้ใช้บริการจะคํานึงถึง
เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการหรือไม่ 
 4) ความมั่นใจได้ ( Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความชํานาญ
หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความมั่นใจ รวมทั้งความไว้วางใจในบริการน้ัน 
 5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ( Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณา
ถึงความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ทําเลท่ีต้ัง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจ             
ถึงความต้องการของผู้บริการรวมท้ังความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
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 2.2.6การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ 
  ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่น้ันจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของ
การให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละบุคคล
ดังน้ันการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถทําได้หลายวิธีดังน้ี(ชานันท์ถ้าคู่, 2545: 10) 
  1) การใช้แบบสอบถามซึ่ ง เ ป็นวิ ธีการที่ นิยมใช้ กันแพร่หลายวิ ธีหน่ึงโดยการ               
ขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่กําหนดคําตอบ          
ไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นคําตอบอิสระคําถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ               
ที่หน่วยงานหรือองค์กรกําลังให้บริการอยู่เช่นลักษณะของการให้บริการสถานที่ให้บริการ บุคลากรท่ี
ให้บริการเป็นต้น 
  2) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชํานาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่
จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบคําถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
  3) การสังเกตเป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมทั้งก่อนมารับบริการขณะรับบริการและ
หลังจากการได้รับบริการแล้วเช่นการสังเกตกิริยาท่าทางการพูดสีหน้าและความถี่ของการมาขอรับ
บริการเป็นต้น ผู้วัดจะต้องกระทําอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน 
 
 2.2.2.7 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริการสาธารณะและการให้บริการประชาชนภาครัฐ 
  การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมีหลักและแนวทาง คือ
การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุก
คนเท่าเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มี
การแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลท่ีใช้
มาตรฐานในการให้บริการเดียวกันการให้บริการท่ีตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการ
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
ประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนการให้บริการ
อย่างเพียงพอ การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจํานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการ
อย่างเหมาะสม 
  Millet (1954, หน้า 397 อ้างถึงใน อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ศัลยวุฒิและ สุวิมล 
นภาผ่องกุล. 2559 หน้า 21 )ได้ให้ทัศนะว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐน้ัน โดยได้สรุปประเด็นว่าเป้าหมายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือไว้เสมอ
ในหลักการ 5 ประการ คือ  
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  1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะ
ได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
  2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่า
การให้บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้า
ไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 
  3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมี
ลักษณะที่มีจํานวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 
  4. การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไป
อย่างสมํ่าาเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานท่ี
ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 
  5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการท่ีมีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะทําหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมเลื่อมใส ใจแจ้ง (2546, หน้า 31 -34) ได้เสนอ
แนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมีคุณภาพต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะทําให้ชนะ
ใจผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระทําได้ทั้งก่อนการติดต่อระหว่างการติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รับ
การบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมท้ังผู้บริหารขององค์กรน้ัน ๆ ทั้งน้ีการบริการที่ดี จะ
เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเช่ือถือ ศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการ
ใช้บริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป 
 
2.3 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 

 อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิและ สุวิมล นภาผ่องกุล. (2559)  ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโปรงอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งน้ีจํานวน400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบาง
โปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้รับกลับมาเป็นจํานวน 400 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและ
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ค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางโปรง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่าในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโปรง คิดเป็นร้อยละ 
96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คิดเป็นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทางในการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิด
เป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อย
ละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบางโปรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.59 
ตามลําดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางโปรง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.49 และ 3.39 ตามลําดับ 
 
 อมรารัตน์ บุญภา. (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความ    
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมวจังหวัด
จันทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ตําบลพวา อําเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 385 ตัวอย่าง ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ  t-test, One-way ANOVA และ ทําการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference test)           ผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลพวาอําเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมในระดับมากที่สุด 
โดยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรกพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความ
น่าเช่ือถือ ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
 
 วลัยภรณ์วชิรเขื่อนขันธ์ (2548)ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมากด้านปัจจัยค้ําจุนอยู่ในระดับปานกลาง
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การทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศอายุตําแหน่งหน้าที่ระดับตําแหน่งประสบการณ์ในการทํางาน
และขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ําจุนมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศอายุตําแหน่งหน้าที่ระดับตําแหน่งประสบการณ์ใน
การทํางานและขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 ลันดา สิทธิจักร และจิราภรณ์ จันทร์อารักษ์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อการใช้ห้องสมุด วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ส่วนด้านทรัพยากรสารสนเทศมีค่าเฉล่ีย
คะแนนตํ่าสุด และพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุด ในขณะที่ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 
 

 ภาวนา  เวชกิจ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน และความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ: ศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร       
ในส่วนของความพึงพอใจ พบว่า ความต้ังใจที่จะก้าวหน้าในการทํางาน รู้สึกพึงพอใจกับบริษัทใน
ฐานะที่เป็นที่ทํางาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
พบว่า พนักงานพร้อมที่จะทุ่มเทความพยายาม ความสามารถเพ่ือความสําเร็จของบริษัทด้วยความเต็ม
ใจ พนักงานคิดว่าองค์การน้ีเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 และเมื่อมีผู้กล่าวถึงบริษัทในทางที่ไม่ดีผิดไป
จากข้อเท็จจริงพนักงานจะรู้สึกไม่พอใจและจะพยายามช้ีแจงให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องเสมอ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง นอกจากน้ียังพบว่า ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองค์การ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างสูงกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 ธนิดา ริมดุสิทธ์ (2551)ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ใน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ด้านความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และด้าน
ค่าตอบแทน ผลจากการวิจัย พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดด้านกระบวนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน       
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ภาระงานหลักของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

สภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน ตามลําดับ 
เมือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ และรายได้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 

 พวงเพชรสุวรรณชาติ (2553)ศึกษาวามพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการด้านระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ในเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552– พ.ศ. 2553 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการดําเนินการ
โดยภาพรวมและในแต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉล่ีย และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 

2.4 กรอบแนวคดิท่ีใช้ในการศึกษา 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งจะนํามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในครั้งน้ี ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศกึษา  

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 

(3)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

(4)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 

  
  การสํารวจในครั้งน้ีเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ        
ของเทศบาลตําบลบ้านใหม่อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสํารวจสภาพปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผู้รับบริการใน 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งมีวิธีการศึกษา 
ดังน้ี 
 
3.1 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
 

 ข้อมูลที่ ใ ช้ในการศึกษาครั้ง น้ีคือข้อมูลที่ เ ก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน             
ผู้มารับบริการที่ได้รับแบบสอบถาม ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านใหม่ เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
 
3.2 ประชากรเปา้หมาย 
 

 ประชากรเป้าหมายสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือประชาชน        
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตําบลบ้านใหม่จํานวน 19,218 คนจาก12หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านใหม่หมู่ที่2
บ้านใหม่หมู่ที่3บ้านหัวสิบหมู่ที่4บ้านมะขามเฒ่าหมู่ที่5บ้านภูเขาลาดหมู่ที่6บ้านสําโรงหมู่ที่7บ้าน
ศรีษะละเลิงหมู่ที่8บ้านคําทวดหมู่ที่9บ้านสําโรงหมู่ที่10บ้านศรีษะละเลิงหมู่ที่11บ้านยางน้อยหมู่ที่12
บ้านมะขามเฒ่า 
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3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
 
 เน่ืองจากประชากรที่ศึกษามีจํานวนมาก ดังน้ันคณะผู้สํารวจจึงใช้วิธีการของ Taro Yamane 
(สมศักด์ิ ศรีสันติสุข,2548: 139)เพ่ือหาจํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนท้ังหมด              
โดยได้กําหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อย
ละ 0.05 ตามสูตร 
 

2)(1 eN

N
n


  

 โดยที่ n  = จํานวนขนาดตัวอย่างประชาชนท่ีต้องการ 
N  = จํานวนประชากรทั้งหมด 
e  = ค่าความคลาดเคล่ือน (0.05) 
 

 แทนค่าสูตร   ,

	 , 	 .
  = 391.84หรือ 392คน 

 
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก
ตัวอย่าง จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น        
เพ่ือจะได้เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลและไม่ให้มีการ
กระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึงมากเกินไป 
 
3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่างๆ รวม 12 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) เพ่ือให้ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละ
หมู่บ้าน รวมเป็น 400 คน  
 หลังจากทําการกําหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่ได้แล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จะ
สุ่มประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกเดือนต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2562ถึงเดือนกันยายน 2563ที่กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการให้ได้ครบตามจํานวนที่ต้องการ 
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3.5 เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.5.1 เครื่องมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 
 (1) การส ร้าง เครื่ อ งมื อ  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการรวบรวมครั้ ง น้ี  คณะผู้ สํ า รวจ                  
ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย              
ที่ เ ก่ียวข้อง นํามา สร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
 

 ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลบ้านใหม่ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่านํ้าหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
 

   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจมาก  4 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อย  2 คะแนน 
 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 1 คะแนน 
 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อปัญหา อุปสรรค ในการ        
รับบริการจากเทศบาลตําบลบ้านใหม่ 
 

 (2) การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใช้วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการ
นําแบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเท่ียงตรงด้านเน้ือหาและโครงสร้าง โดยเสนอต่อที่ปรึกษา
โครงการและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)           
และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพ่ือนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก                     
การออกแบบสอบถามโดยการใช้วิ ธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ ไ ด้สร้างขึ้น จํานวน             
ทั้งสิ้น 400คน 
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 (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร 
ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตําบลบ้าน
ใหม่ 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.6.1 การวิเคราะหข์้อมูล 
 
 การ วิ เคราะ ห์ข้ อมู ลการสํ ารวจในค ร้ั ง น้ี ใ ช้ เค ร่ืองคอมพิว เตอร์ประมวลผล                
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ 
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล 
และนําเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ 
 
 3.6.2 การประเมินผล 
 
 สําหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ทําการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นราย
กลุ่ม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับระดับค่าเฉล่ีย ดังน้ี 
 
 ระดับค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ระดับค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ระดับค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 
 ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลบ้านใหม่น้ัน คณะผู้สํารวจได้กําหนดเกณฑ์ในการคํานวณค่าคะแนนร้อยละ โดยคิดจาก
ค่าคะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจในการให้บริการท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่ละด้าน 
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และนําค่าคะแนนเฉล่ียที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพ่ือจัดระดับของความ
พึงพอใจได้ ดังน้ี 
 
ตารางที่  3.1 แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 
 

ค่าคะแนน ระดับความพงึพอใจ(ร้อยละ) ระดับคะแนน 
คะแนนเฉล่ียมากกว่า 4.75  ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 95  ขึ้นไป 10 
คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 4.75 ไม่เกินร้อยละ 95 9 
คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 4.50 ไม่เกินร้อยละ 90 8 
คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 4.25 ไม่เกินร้อยละ 85   7 
คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 4.00 ไม่เกินร้อยละ 80 6 
คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 3.75 ไม่เกินร้อยละ 75 5 
คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 3.50 ไม่เกินร้อยละ 70 4 
คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 3.25 ไม่เกินร้อยละ 65 3 
คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 3.00 ไม่เกินร้อยละ 60 2 
คะแนนเฉล่ียไม่เกิน 2.75 ไม่เกินร้อยละ 55 1 
คะแนนเฉล่ียน้อยกว่า 2.50 น้อยกว่าร้อยละ 50 0 

 
 สําหรับข้อมูลที่ได้จากคําถามปลายเปิดได้ทําการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจําแนกประเภทข้อความท่ีมีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกันจากน้ันวิเคราะห์เน้ือหาของข้อมูลและนําเสนอในรูปของความเรียง 
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วิทยาลยันครราชสีมา 

 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 

 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีคณะผู้สํารวจได้ดําเนินการวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนต่างๆ โดยรายงานผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 7ตอน ซึ่งมีลําดับเน้ือหา ดังน้ี 
 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตําบลบ้านใหม่ของประชาชน 
 4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ 
 4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ 
 4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
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4.1 ข้อมูล
 

 4.1.1 
 
ใหญ่ร้อยละ 
4.1 

ภาพที
 
 4.1.2 
 
ส่วนใหญ่ร้อย
ร้อยละ 25.2
ในภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.
 

หญิ

5
, 10

ลท่ัวไปของก

เพศ 
ผลการสํารวจ
62.75เป็นเพ

ที่ 4.1 แสดงจาํ

ระดับอายุ 
ผลการสํารว
ยละ 25.50มีอ
25 และร้อยล
2 

2  แสดงจําน

ญิง, 251, 62.75
%

51-60 ปี
02, 25.50%

มากกว
ไป, 99

กลุ่มตัวอย่าง

จกลุ่มตัวอย่าง
ศหญิง ในขณ

านวนและร้อย

จกลุ่มตัวอย่า
อายุอยู่ระหว่า
ละ 24.75มีอา

วนและร้อยล
 

ว่า 60 ปีข้ึน
9, 24.75%

งประชาชนท

งประชาชน จํา
ณะที่เพศชาย ม

ยละของประช

างประชาชน 
าง 51 – 6
ายุมากกว่า 6

ะของประชาช

21-30
, 13, 3.2

ท่ีตอบแบบส

านวน 400 ค
มีอยู่ร้อยละ 3

ชาชนที่ตอบแบ

จํานวน 400 
0 ปีรองลงม

60 ปีขึ้นไ

ชนที่ตอบแบบ

ปี
25%

สอบถาม 

น ที่ตอบแบบ
37.25ดังแสด

บบสอบถาม จ

คน ที่ตอ
มามีอายุระหว
ไป ตามลําดับ

บสอบถาม จํา

ช

31
, 85,

41-5
, 101, 2

เทศบาลตาํบ

วิทยาลยัน

บสอบถามพบ
งรายละเอียด

จําแนกตามเพ

อบแบบสอบถ
ว่าง 41-50 ปี
บดังแสดงราย

แนกตามระดับ

ชาย, 149, 37.2

1-40 ปี
, 21.25%

50 ปี
25.25%

30 
 

บลบา้นใหม ่

ครราชสีมา 

ว่า   ส่วน
ดในภาพท่ี 

 
พศ 

ถามพบว่า     
ปี คิดเป็น     
ยละเอียด     

 
ับอายุ 

25%
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 4.1.3 
 
ใหญ่ร้อยละ 
ตอนต้น คิดเ
เทียบเท่า ตาม
 

ภาพที่ 4.3 
 

 4.1.4 
 
ส่วนใหญ่ร้อย
ละ 24.50 แล
 

ภาพที่ 
 

ม. ปลายห
เทียบเท

, 76, 19.0

อ

รั
, 1

ระดับการศกึ
ผลการสํารวจ
44.25มีการศึ
เป็นร้อยละ 2
มลําดับดังแส

 แสดงจํานวน

อาชีพ 
ผลการสํารว

ยละ 34.75 ป
ละร้อยละ 12

4.4  แสดงจํา

หรือ
ท่า
00%

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า

, 21, 5.25%

ับจ้างท่ัวไป
39, 34.75%

ธุรกิจส่วนตัว
, 42, 10.50%

อ่ืน ๆ, 17, 

กษา 
จกลุ่มตัวอย่าง
ศึกษาอยู่ในระ
22.00 และร้อ
ดงรายละเอีย

นและร้อยละข

จกลุ่มตัวอย่า
ประกอบอาชีพ
.25 ประกอบ

านวนและร้อย
 

ม. ต้น, 88, 

ปริญ
, 32, 

4.25%

งประชาชน จํ
ดับประถมศึก
อยละ 19.00มี
ดในภาพที่ 4.

องประชาชนที

างประชาชน 
พรับจ้างทั่วไป
อาชีพค้าขาย

ยละของประช

22.00%

ญญาตรี
8.00%

ส

รับราชการ/
พนักงานของรัฐ
, 10, 2.50%

ํานวน 400 
กษารองลงมา
มีการศึกษาใน
.3 

ที่ตอบแบบสอ

จํานวน 400 
ปรองลงมาประ
ตามลําดับดังแ

าชนที่ตอบแบ

สูงกว่าปริญญาต
, 6, 1.50%

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
, 0, 0.00%

คน ที่ตอบแบ
ามีการศึกษาอ
นระดับมัธยม

อบถาม จําแนก

คน ที่ตอ
ะกอบอาชีพเก
แสดงรายละเอ

บบสอบถาม จํ

ตรี

พนั
บริษัท
, 45, 

เกษ

ค้าขาย, 49, 
%

เทศบาลตาํบ

วิทยาลยัน

บบสอบถามพ
อยู่ในระดับมัธ
มศึกษาตอนป

กตามระดับกา

อบแบบสอบถ
กษตรกรรมคิด
อียดในภาพที่

 
จาํแนกตามอาชี

ประถมศึกษา, 
44.25%

นักงาน
ทเอกชน
11.25%

ษตรกรรม, 98, 2
4.50%

12.25

31 
 

บลบา้นใหม ่

ครราชสีมา 

บว่า ส่วน
ธยมศึกษา
ปลายหรือ

 
ารศึกษา 

ถามพบว่า     
ดเป็นร้อย
 4.4 

ชีพ 

177, 
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 4.1.5 
 
ใหญ่ร้อยละ 2
ขึ้นไปคิดเป็น
แสดงรายละเ
 

ภาพที่ 4.5
 
 
 
 
 
 
 

ระดับรายได ้
ผลการสํารวจ
28.00มีรายได
ร้อยละ 22.7
เอียดในภาพที

5  แสดงจํานว

8,001 - 1
บาท

, 112, 28

มากกว่า 10
บาทขึ้นไ

, 91, 22.7

จกลุ่มตัวอย่าง
ด้อยู่ระหว่าง
5 และร้อยละ

ที่ 4.5 

วนและร้อยละ

 

2
บา

10,000 
ท
8.00%

0,000 
ไป
75%

งประชาชน จํา
8,001 – 10,
ะ 19.50มีราย

 
ะของประชาชน

2,000 - 4,000
าท, 43, 10.75%

านวน 400 ค
000 บาทรอง
ยได้อยู่ระหว่า

นที่ตอบแบบส

%

น ที่ตอบแบบ
งลงมามีรายได
ง6,001 – 8,0

สอบถาม จําแน

4,001
บาท, 76

เทศบาลตาํบ

วิทยาลยัน

บสอบถามพบ
ด้มากกว่า10,0
000 บาทตาม

นกตามระดับร

 - 6,000 
6, 19.00%

6,001 - 8,00
บาท, 78, 19.5

32 
 

บลบา้นใหม ่

ครราชสีมา 

ว่า   ส่วน
000 บาท
มลําดับดัง

 

รายได้ 

00 
50%



4.2 งานท่ี
 
 ผลการ
ร้อยละ 32.5
เก่ียวกับงานด
พัฒนาชุมชน
 
 

 
ภาพที่ 4.6 แ

ที
 
 
 

5
10
15
20
25
30
35

ท่ีกลุ่มตัวอยา่

รสํารวจกลุ่มตั
0 รับบริการเ
ด้านสาธารณส
และสวัสดิการ

แสดงจํานวน
ที่กลุ่มตัวอย่าง

0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%

1

างประชาชน

ตัวอย่างประช
เก่ียวกับงานด้
สุขคิดเป็นร้อย
รสังคม ตามลํ

และร้อยละข
งประชาชนสว่

 

2.75%

นส่วนใหญม่

ชาชน จํานวน 
ด้านการรักษา
ยละ 24.50 
ําดับ ดังแสดง

ของประชาช
วนใหญ่มาติดต

22.25%

มาติดต่อขอร

400 คน ที่
าความสะอาด
และร้อยละ 

งรายละเอียดใ

ชนที่ตอบแบบ
ต่อขอรับบริกา

8.00%

รับบริการ 

ตอบแบบสอบ
ดในที่สาธารณ
22.25 รับบ
ในภาพที่ 4.6 

บสอบถาม จ
าร 

32.50%

เทศบาลตาํบ

วิทยาลยัน

บถาม พบว่า 
ณะ รองลงมารั
บริการเกี่ยวกับ

จําแนกตามภ

%

24.50

33 
 

บลบา้นใหม ่

ครราชสีมา 

ส่วนใหญ่
รับบริการ
บงานด้าน

ภาระงาน     

0%
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4.3 ช่วงเว
 
 ผลการ
ประชาชนมา
ติดต่อขอรับบ
ในภาพที่ 4.7
 
 

 
ภาพที่ 4.7 

 
 
 
 
 

2

40

60

วลาท่ีกลุ่มตั

รสํารวจกลุ่มตั
ติดต่อขอรับบ
บริการในเดือน
7 

แสดงจํานวน
บริการจากเท

0

0

0

0

23

ัวอย่างประ

ตัวอย่างประช
บริการกับเทศ
นมิถุนายน 2

นของประชาช
ทศบาลตําบลบ

 

23 25

49

ชาชนมาติด

ชาชน จํานวน
บาลตําบลบ้า
563และเดือน

ชนที่ตอบแบบ
บ้านใหม่ 

9 48 45

ดต่อขอรับบ ิ

 400 คน ที
นใหม่ในช่วงเ
นมกราคม 25

บสอบถาม จํา

45 52

ริการ 

ที่ตอบแบบสอ
เดือนพฤษภาค
563ตามลําดับ

าแนกตามช่วง

50

37

เทศบาลตาํบ

วิทยาลยัน

อบถามพบว่า 
คม 2563รอง
บ ดังแสดงราย

งเวลาที่มาติด

19 17

34 
 

บลบา้นใหม ่

ครราชสีมา 

ส่วนใหญ่
งลงมาเคย
ยละเอียด

ดต่อขอรับ
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4.4 ช่องท
 
 
ใหญ่รับทราบ
ข้อมูลจากเสี
แสดงรายละเ
 
 
 

 
 เอ

สิ่ง
จํานวน 

หมายเหตุ :ผู้ต
 
ภาพที่ 4.8 

 
 
 
 

ทางการรับข้

ผลการสํารวจ
บข้อมูลข่าวสา
ยงตามสาย/ห
เอียดในภาพที

อกสาร
งพิมพ์ 

ติดปร
ต่า

21 1
อบสามารถเลือ

แสดงจํานวน
ข่าวสารจากเ

0

100

200

300

400

้อมูลข่าวสา

จกลุ่มตัวอย่าง
ารของเทศบาล
หอกระจายข่
ที่ 4.8 

ระกาศ
างๆ 

เว็บไ

15 1
กตอบได้มากกว

นของประชา
ทศบาลตําบล

21 15

ารจากเทศบ

งประชาชน จํ
ลตําบลบ้านให
าวผู้ใหญ่บ้าน

ไซต์ 
ผู้ใหญ่บ
ผู้นําชมุ

2 223
ว่า 1 ข้อ 

ชนที่ตอบแบ
ลคลองไผ่ 

12

บาลตําบลบา้

ํานวน 400 
หม่จากเพ่ือนบ
น/ผู้นําชุมชน 

บ้าน/
มชน 

เสียงตา
สาย

3 311

บบสอบถาม 

223

านใหม่ของป

คน ที่ตอบแบ
บ้าน/การประ
และเอกสาร

าม
 

เพ่ือนบ้า
ประ

 32

จําแนกตามช

311
3

เทศบาลตาํบ

วิทยาลยัน

ประชาชน 

บบสอบถามพ
ะชุม รองลงมา
รสิ่งพิมพ์ตามล

าน/การ
ชุม 

22 

ช่องทางการ

322

35 
 

บลบา้นใหม ่

ครราชสีมา 

บว่า ส่วน
ารับทราบ
ลําดับ ดัง

 

รับข้อมูล
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4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบล 
บ้านใหม่ 
 
 4.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจําแนกเป็นรายด้าน 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ จําแนกเป็นรายด้าน 
 

การให้บริการ  . . ระดับการแปลผล
1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.82 0.37 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.38 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.84 0.38 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 0.40 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.82 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.84รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83 และด้านขั้นตอน
การให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82 
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 4.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจําแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 

4.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ ในด้านขั้นตอนการให้บริการ
จําแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ  . . ระดับการแปลผล 

1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ
ชัดเจน 

4.82 0.38 มากท่ีสุด 

2. การให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน – หลัง 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.83 0.37 มากท่ีสุด 
4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก 4.84 0.37 มากท่ีสุด 
5. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมี

ความเหมาะสมต่อการให้บริการ 
4.83 0.38 มากท่ีสุด 

 รวม 4.82 0.38 มากที่สุด 
 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด”โดยเรื่องการ
ติดต่อประสานงานมีความสะดวกมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ4.84 รองลงมา คือ เรื่องเคร่ืองมือ/อุปกรณ์สิ่ง
อํานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการและเรื่องระยะเวลาในการ
ให้บริการมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.83ตามลําดับ 
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   4.5.2.2ด้านช่องทางการให้บริการ  
 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ในด้านช่องทางการให้บริการ
จําแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ  . . ระดับการแปลผล

1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น  การให้บริการทาง
โทรศัพท์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 

2. มีการให้บริการนอกสถานท่ี 4.81 0.40 มากท่ีสุด 
3. มีการให้บริการนอกเวลาทําการ 4.81 0.42 มากท่ีสุด 
4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย 4.85 0.36 มากท่ีสุด 
5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการท่ีสามารถรับรู้ได้อย่าง

ท่ัวถึง 
4.84 0.38 มากท่ีสุด 

 รวม 4.83 0.38 มากที่สุด 
 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยเรื่องการใช้
บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 มี รองลงมา คือ เรื่องมี
หลากหลายช่องทางในการให้บริการเช่น อินเตอร์เน็ตการให้บริการทางโทรศัพท์ และช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ4.83 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
  



39 
 

เทศบาลตาํบลบา้นใหม ่

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.5.2.3ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
จําแนกเป็นรายข้อ 

 

ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ  . . 
ระดับการแปล

ผล 
1. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใสใ่นการให้บริการ 4.83 0.38 มากที่สุด 
2. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง 4.82 0.39 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทํางาน 4.85 0.36 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 4.85 0.36 มากที่สุด 
5. เจ้าหน้าที่ให้คาํแนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี 4.84 0.37 มากที่สุด 
 รวม 4.84 0.37 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่อง
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทํางานและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากัน คือ4.85 รองลงมา คือ เรื่องเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําคําปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ4.84 
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   4.5.2.4 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ ในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
จําแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก  . . ระดับการแปลผล

1. สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ 4.82 0.39 มากท่ีสุด 
2. สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจ

ง่าย 
4.81 0.39 มากท่ีสุด 

4. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่งพัก น้ําด่ืม หนังสือพิมพ์ และ
ห้องน้ํา มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.80 0.40 มากท่ีสุด 

5. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
 รวม 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” โดยเร่ืองสถาน
ที่ต้ังของหน่วยงานมีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ4.82รองลงมา 
คือ เรื่องป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.81 และเรื่องการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่น่ังพัก นํ้าด่ืม หนังสือพิมพ์ และห้องนํ้า มีความ
เหมาะสมและเพียงพอและสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอมีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ4.80 
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 4.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้าน
ใหม่ จําแนกตามภาระงาน 

 
   4.5.3.1 งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ จําแนกเป็นรายด้าน
และภาพรวม 

 
การให้บริการ . . ระดับการแปลผล 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.84 0.37 มากท่ีสุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.82 0.39 มากท่ีสุด 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.81 0.40 มากท่ีสุด 
 ภาพรวม 4.82 0.38 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” โดยด้านขั้นตอนการให้มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา คือ ด้านช่องทาง
การให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้มีค่าเฉล่ียเท่ากับ4.82ตามลําดับ 
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   4.5.3.2 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจําแนกเป็นรายด้านและ
ภาพรวม 

 
การให้บริการ  . . ระดับการแปลผล 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.82 0.38 มากท่ีสุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.39 มากท่ีสุด 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.83 0.39 มากท่ีสุด 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
 ภาพรวม 4.81 0.39 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 ตามลําดับ 
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   4.5.3.3 งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษีจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  . . ระดับการแปลผล 
1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.82 0.38 มากท่ีสุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.39 มากท่ีสุด 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
 ภาพรวม 4.81 0.39 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษีมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.81เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” โดยด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอํานวยความสะดวกมี
ค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.80 ตามลําดับ 
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   4.5.3.4งานด้านสาธารณสุข 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสาธารณสุขจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  . . ระดับการแปลผล 
1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 0.38 มากท่ีสุด 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.82 0.40 มากท่ีสุด 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 0.39 มากท่ีสุด 
 ภาพรวม 4.82 0.39 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านสาธารณสุขมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน
ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.82 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 ตามลําดับ 
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4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลบ้านใหม่ 

 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ในครั้งน้ี จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจ
ในการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมงานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษีและงานด้านสาธารณสุขซึ่งผลการประเมิน
สามารถนําเสนอได้ ดังน้ี 
 

 4.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จําแนกเป็นรายด้าน 
 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             
ของเทศบาลตําบลบ้านใหม่จําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 
คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ( ) ระดับความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.82 96.40 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 96.60 10 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.84 96.80 10 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 96.00 10 
 รวม 4.82 96.40 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.40โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 
96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชน
พอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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 4.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จําแนกตามงาน 
 
   4.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ( ) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.84 96.80 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 96.60 10 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.82 96.40 10 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.81 96.20 10 
 รวม 4.82 96.40 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้านการ
รักษาความสะอาดในที่สาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.240 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการ
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 
 
 
 
 
 
. 
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   4.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ( ) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.82 96.40 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 96.20 10 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.83 96.60 10 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 96.00 10 
 รวม 4.81 96.20 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
96.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึง
พอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทาง
การให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษีจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ( ) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.82 96.40 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 96.20 10 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.80 96.00 10 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 96.00 10 
 รวม 4.81 96.20 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษีของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการ
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านสาธารณสุข 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านสาธารณสุขจําแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉล่ีย ( ) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านข้ันตอนการให้บริการ 4.83 96.60 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.81 96.20 10 
3. ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 4.82 96.40 10 
4. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 4.80 96.00 10 
 รวม 4.82 96.40 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้าน
สิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 
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   4.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อภาระงาน 

ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 
 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 96.40 10 
2. งานด้านพัฒนาชมุชนและสวัสดิการสังคม 96.20 10 
3. งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี 96.20 10 
4. งานด้านสาธารณสุข 96.40 10 
 ภาพรวมท้ัง 4 งาน 96.30 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
ของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 96.30โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้านการรักษา
ความสะอาดในที่สาธารณะอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านการ
จัดเก็บรายได้หรือภาษีอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10และพอใจงานด้าน
สาธารณสุขอยู่ในระดับร้อยละ 96.240 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
4.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 จากการสํารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการ มีความคิดเห็นต่อการทํางานของเทศบาลบ้าน
ใหม่ในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม ดังน้ี ด้านขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ด้านเอกสารไม่
ยุ่งยากเจ้าหน้าที่มีการดูแลเรื่องการจัดการเอกสารต่างๆให้เป็นอย่างดี  เจ้าหน้าที่กระติอรือร้นในการ
ให้บริการมากขึ้น  

งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะการจัดเก็บขยะดีขึ้นมาจัดเก็บบ่อยคร้ังขึ้น ขยะ
ไม่ล้นถังบริเวณที่จัดเก็บสะอาด ปีน้ีเทศบาลมีการดุแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่มากข้ึน  มีการทํา
ความสะอาดแหล่งนํ้าคูคลอง มีการกําจัดผักตบชวา และวัชพืขๆ ต่างๆ ตัดแต่งต้นไม้ริมทางไม่ให้รก 
กีดขวางการจราจร    
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งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด้านการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลมีการดูแลที่ดีอยู่
แล้ว และในปีน้ีเทศบาลยังมีการช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นหลักแหล่ง ด้วยการรวบรวม
เงินในการช่วยเหลือและทําการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพ้ืนที่ที่ต้องการช่วยเหลือให้ร่วม
บริจาค ซึ่งประชาชนเห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีดีมาก และอยากให้ทําการสํารวจและติดตามอย่างต่อเน่ือง 
การดุแลผู้สูงอายุมีการออกเย่ียมเยียนและมีกิจกรรมที่ดีดีจัดให้แก่ผู้สูงอายุบ่อยคร้ังขึ้น  

งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษีเจ้าหน้าที่มีการออกสํารวจและจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ ทําให้
ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น  

งานด้านสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เทศบาลมีการออกพ้ืนที่รณรงค์และให้ความรู้ 
และวิธีการป้องกันตัวเอง เก่ียวกับโรคระบาด มีการแจกหน้ากากอนามัยมีการพ่นฉีดยาฆ่าเช้ือใน
บริเวณท่ีสําคัญที่มีจํานวนคนมาก เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาด มีการกําหนดมาตรการตรวจคัด
กรองการเข้าออก การใช้ผ้าปิดปากจมูกป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคไข้หวัด โควิด 19 
บริเวณตลาดชุมชน ซึ่งดําเนินมาตรการอย่างจริงจัง  
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเติม คือ ทางเทศบาลมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น ด้านการ
พัฒนาและปรับปรุงถนน มีการพัฒนาในเส้นทางหลายเส้นทาง ทั้งเส้นทางหลักและภายในหมู่บ้าน ทํา
ให้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น เมื่อประชาชนในพ้ืนที่มีการแจ้งแก้ไขซ่อมแซมถนนหรือไฟฟ้าส่องสว่าง 
เจ้าหน้าที่มีการรับเร่ืองราวและออกมาดูในพ้ืนที่และแก้ปัญหาต่างๆได้รวดเร็วขึ้น มีการปรับปรุงและ
สร้างทาง/ร่องระบายนํ้าหลายพ้ืนที่ในหมู่บ้านช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เทศบาล
มีมาตรการดูแลคนในพ้ืนที่และดูแลตามาตรการอย่างเคร่งครัด มีการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ดีขึ้น เช่น 
บ้านที่เกิดอัคคีภัย เทศบาลในด้านนํ้าประปา ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ถึงแม้ว่ายังมีปัญหาด้าน
นํ้าประปาอยู่บ้างแต่เทศบาลมีการเอาใจใส่ในความเดือดร้อนของประชาขนในการใช้นํ้าประปามากข้ึน 
และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ สํารวจและทําการติดต้ังไฟสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยก 
เน่ืองจากปัจจุบันมีจํานวนรถยนต์และมอเตอร์ไซต์สัญจรมากขึ้น  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
 

 ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ สามารถสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีลําดับเน้ือหา ดังน้ี 
 
 5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตําบลบ้านใหม่ของประชาชน 
 5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ 
 5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ 
 5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 

5.1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
 5.1.1 เพศ 
 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.75เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 37.25 
 
 5.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า       
ส่วนใหญ่ร้อยละ 25.50มีอายุอยู่ระหว่าง 51 – 60 ปีรองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็น           
ร้อยละ 25.25 และร้อยละ 24.75มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ตามลําดับ 
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 5.1.3 ระดับการศึกษา 
 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 44.25มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษารองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 22.00 และร้อยละ 19.00มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า ตามลําดับ 
 
 5.1.4 อาชีพ 
  ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า      
ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.75 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมคิดเป็นร้อย
ละ 24.50 และร้อยละ 12.25 ประกอบอาชีพค้าขายตามลําดับ 
 
 5.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า     
ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.00มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001 – 10,000 บาทรองลงมามีรายได้มากกว่า10,000 
บาทขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 22.75 และร้อยละ 19.50มีรายได้อยู่ระหว่าง6,001 – 8,000 บาท
ตามลําดับ 
 

5.2 งานท่ีกลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 32.50 รับบริการเก่ียวกับงานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ รองลงมารับบริการ
เก่ียวกับงานด้านสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 24.50 และร้อยละ 22.25 รับบริการเก่ียวกับงานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตามลําดับ 
 

5.3 ช่วงเวลาท่ีกลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลตําบลบ้านใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 รองลงมา
เคยติดต่อขอรับบริการในเดือนมิถุนายน 2563และเดือนมกราคม 2563 ตามลําดับ 
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5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลตําบลบ้านใหม่ของประชาชน 
 
 ผลการสํารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จํานวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตําบลบ้านใหม่จากเพ่ือนบ้าน/การประชุม รองลงมารับทราบ
ข้อมูลจากเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นําชุมชน และเอกสารสิ่งพิมพ์ตามลําดับ 
 

5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ 

 
 5.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจําแนกเป็นรายด้าน 
  ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ4.84รองลงมาคือ ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83
และด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉล่ีย 4.82 ตามลําดับ  
 
 

 5.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจําแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 

4.5.2.2 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
  การสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลบ้านใหม่ในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยเรื่อง
การติดต่อประสานงานมีความสะดวกมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา คือ เรื่องเครื่องมือ/
อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการและเรื่อง
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.83 ตามลําดับ 
 
   5.5.2.2ด้านช่องทางการให้บริการ 
  จากผลการสํารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด”
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โดยเรื่องการใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่ายมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.85 มี รองลงมา คือ 
เรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการเช่น อินเตอร์เน็ตการให้บริการทางโทรศัพท์ และช่องทาง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึงมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.83 ตามลําดับ 
 
   5.5.2.3ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลบ้านใหม่ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดย
เรื่องเจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทํางานและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน คือ 4.85 รองลงมา คือ เรื่องเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําคําปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.84 
 
   5.5.2.4ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลบ้านใหม่ในด้านสิ่งอํานวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
โดยเรื่องสถานที่ต้ังของหน่วยงานมีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.82 รองลงมา คือ เรื่องป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และเรื่องการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่น่ังพัก นํ้าด่ืม หนังสือพิมพ์ และ
ห้องนํ้า มีความเหมาะสมและเพียงพอและสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอมีค่าเฉล่ียเท่ากัน
คือ 4.80 
 
 5.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้าน

ใหม่ จําแนกตามภาระงาน 
 
   5.5.3.1 งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
   ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านการ
รักษาความสะอาดในที่สาธารณะมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวม
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านขั้นตอนการให้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา 
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คือ ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 
ตามลําดับ 
 

5.5.3.2 งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
   ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านพัฒนา
ชุมชนและสวัสดิการสังคมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา 
คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.81 ตามลําดับ 
 

5.5.3.3 งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี 
   จากผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านการ
จัดเก็บรายได้หรือภาษีมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.82 รองลงมา คือ 
ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกมีค่าเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.80 ตามลําดับ 
 

5.5.3.4 งานด้านสาธารณสุข 
   จากผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้าน
สาธารณสุขมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด”มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด” โดยด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.81 
ตามลําดับ 
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5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของเทศบาล
ตําบลบ้านใหม่ 

 
 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตําบล
บ้านใหม่ในครั้งน้ี จะดําเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจ
ในการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะงานด้านพัฒนาชุมชน
และสวัสดิการสังคมงานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษีและงานด้านสาธารณสุข ซึ่งผลการประเมิน
สามารถนําเสนอได้ ดังน้ี 
 
 5.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จําแนกเป็นรายด้าน 
  ผลการสํารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลบ้านใหม่ในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่
ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชน
พอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลตําบลบ้านใหม่จะเห็นว่าเทศบาลตําบลบ้านใหม่มีการพัฒนาการให้บริการเพ่ิมขึ้น โดยใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมจากร้อยละ 96.20 เป็นร้อยละ 
96.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อย
ละ 96.00 เป็นร้อยละ 96.40 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.40 
เป็นร้อยละ 96.60และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ96.60 เป็นร้อย
ละ 96.80 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 95.80 เป็นร้อยละ 
96.00 
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 5.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จําแนกตามงาน 
 
   5.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านการรักษาความสะอาดในที่
สาธารณะ 
    จากผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการงานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.240 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 
96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม 
    ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
ช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี 
    ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษีของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
96.20 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึง
พอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทาง
การให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
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เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่องานด้านสาธารณสุข 
    ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้าน
สิ่งอํานวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 
 
   5.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 
    ผลการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่ โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 96.30 โดยได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องาน
ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจ
งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจ
งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษีอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10และพอใจงาน
ด้านสาธารณสุขอยู่ในระดับร้อยละ 96.240 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
5.7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
  ประชาชนที่มารับบริการ มีความคิดเห็นต่อการทํางานของเทศบาลบ้านใหม่ในด้านต่างๆ 
เพ่ิมเติม ดังน้ี ด้านขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ด้านเอกสารไม่ยุ่งยากเจ้าหน้าที่มีการ
ดูแลเรื่องการจัดการเอกสารต่างๆให้เป็นอย่างดี  เจ้าหน้าที่กระติอรือร้นในการให้บริการมากขึ้น  

งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะการจัดเก็บขยะดีขึ้นมาจัดเก็บบ่อยคร้ังขึ้น ขยะ
ไม่ล้นถังบริเวณที่จัดเก็บสะอาด ปีน้ีเทศบาลมีการดุแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่มากข้ึน  มีการทํา
ความสะอาดแหล่งนํ้าคูคลอง มีการกําจัดผักตบชวา และวัชพืขๆ ต่างๆ ตัดแต่งต้นไม้ริมทางไม่ให้รก 
กีดขวางการจราจร    
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คณะทํางาน 
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจําปี พ.ศ. 2563 

กันยายน2563 

งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานด้านการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลมีการดูแลที่ดีอยู่
แล้ว และในปีน้ีเทศบาลยังมีการช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นหลักแหล่ง ด้วยการรวบรวม
เงินในการช่วยเหลือและทําการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในพ้ืนที่ที่ต้องการช่วยเหลือให้ร่วม
บริจาค ซึ่งประชาชนเห็นว่าเป็นกิจกรรมท่ีดีมาก และอยากให้ทําการสํารวจและติดตามอย่างต่อเน่ือง 
การดุแลผู้สูงอายุมีการออกเย่ียมเยียนและมีกิจกรรมที่ดีดีจัดให้แก่ผู้สูงอายุบ่อยคร้ังขึ้น  

งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษีเจ้าหน้าที่มีการออกสํารวจและจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ ทําให้
ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น  

งานด้านสาธารณสุข ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เทศบาลมีการออกพ้ืนที่รณรงค์และให้
ความรู้ และวิธีการป้องกันตัวเอง เก่ียวกับโรคระบาด มีการแจกหน้ากากอนามัยมีการพ่นฉีดยาฆ่าเช้ือ
ในบริเวณท่ีสําคัญที่มีจํานวนคนมาก เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาด มีการกําหนดมาตรการตรวจคัด
กรองการเข้าออก การใช้ผ้าปิดปากจมูกป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคไข้หวัด โควิด 19 
บริเวณตลาดชุมชน ซึ่งดําเนินมาตรการอย่างจริงจัง   
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพิ่มเติม คือ ทางเทศบาลมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น ด้านการ
พัฒนาและปรับปรุงถนน มีการพัฒนาในเส้นทางหลายเส้นทาง ทั้งเส้นทางหลักและภายในหมู่บ้าน ทํา
ให้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น เมื่อประชาชนในพ้ืนที่มีการแจ้งแก้ไขซ่อมแซมถนนหรือไฟฟ้าส่องสว่าง 
เจ้าหน้าที่มีการรับเร่ืองราวและออกมาดูในพ้ืนที่และแก้ปัญหาต่างๆได้รวดเร็วขึ้น มีการปรับปรุงและ
สร้างทาง/ร่องระบายนํ้าหลายพ้ืนที่ในหมู่บ้าน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
เทศบาลมีมาตรการดูแลคนในพ้ืนที่และดูแลตามาตรการอย่างเคร่งครัด มีการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ดี
ขึ้น เช่น บ้านที่เกิดอัคคีภัย เทศบาลในด้านนํ้าประปา ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ถึงแม้ว่ายังมีปัญหา
ด้านนํ้าประปาอยู่บ้างแต่เทศบาลมีการเอาใจใส่ในความเดือดร้อนของประชาขนในการใช้นํ้าประปามาก
ขึ้น และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ สํารวจและทําการติดต้ังไฟสัญญาณจราจรบริเวณส่ีแยก 
เน่ืองจากปัจจุบันมีจํานวนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สัญจรมากข้ึน  
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ความพงึพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบา้นใหม่ 

 
 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการของ
เทศบาลตําบลบ้านใหม่เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ และกําหนดนโยบายการให้บริการ
แก่ประชาชน คณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 
 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้าน
ใหม่ 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการท่ีท่านประทับใจและจุดท่ีควรปรับปรุง 
 
 
 การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีความสําคัญต่อความถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลตําบลบ้านใหม่เป็นอย่างย่ิง คําตอบของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
คณะผู้วิจัย 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ 
 (   )  1.  ชาย    (   )  2.  หญิง 
2. อายุ…………ป ี
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.  รับจ้างท่ัวไป    
      (   )  7.  กิจการส่วนตัว เช่น ร้านเสริมสวย ร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์...................................................... 
 (   )  8.  อ่ืนๆ (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(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      (   )  1.  งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี  (   )  2.  งานด้านโยธา  
 (   )  3.  งานดา้นสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  (   )  4.  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 (   )  5.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (   )  6.  งานด้านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 
      (   )  7.  งานด้านสาธารณสขุ   (   )  8.  งานอื่นๆ  ........................................ 
7.   ท่านมาใช้บริการเกี่ยวกับงานตามข้อ 6. ในช่วงเดือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) 1.   ตุลาคม 2562 (   ) 2.   พฤศจิกายน 2562 (   ) 3.   ธันวาคม 2562 
 (   ) 4.   มกราคม 2563 (   ) 5.   กุมภาพันธ์  2563 (   ) 6.   มีนาคม 2563 
 (   ) 7.   เมษายน 2563 (   ) 8.   พฤษภาคม 2563 (   ) 9.   มิถุนายน 2563 
 (   ) 10. กรกฎาคม 2563 (   ) 11.  สิงหาคม  2563 (   ) 12. กันยายน 2563 
8. ท่านรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาล. จากข้อใด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  1.  เอกสารสิ่งพิมพ์   (   )  2.  ติดประกาศต่างๆ 
 (   )  3.  เว็บไซต์   (   )  4.  การจัดทําสื่อเผยแพร่ 
 (   )  5. ผู้ใหญบ่้าน/ผู้นําชุมชน  (   )  6. เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว  
 (   )  7. เพ่ือนบ้าน/การประชุม  (   )  8. อ่ืนๆ............................................... 
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ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
 

คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความรู้สึกของท่านมากท่ีสุด 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ      
1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน      
2. การให้บริการเป็นไปตามลําดับก่อน – หลัง      
3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม      
4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก      
5. เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใช้ในการปฏิบัติงานมีความ

เหมาะสมต่อการให้บริการ 
     

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บริการ เช่น  การให้บริการทางโทรศัพท์ สื่อ

ออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค 
     

2. มีการให้บริการนอกสถานท่ี      
3. มีการให้บริการนอกเวลาทําการ      
4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย      
5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการท่ีสามารถรับรู้ได้อย่างท่ัวถึง      
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ      
2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง      
3. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการทํางาน      
4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี      
5. เจ้าหน้าท่ีให้คําแนะนํา คําปรึกษา ตอบข้อซักถามได้ดี      
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก      
1. สถานท่ีต้ังของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ      
2. สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย      
3. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย      
4. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่งพัก น้ําด่ืม หนังสือพิมพ์ และห้องน้ํา 

มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
     

5. สถานท่ีจอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ      
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ  ความคิดเห็น เก่ียวกับจุดเด่นของการบริการท่ีท่านประทับใจและจุดท่ีควรปรับปรุง 
 3.1 ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.3 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.4 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.5 ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น อ่ืนๆ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้ใชบ้ริการ 
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