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 ตามที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นชอบให้วิทยาลัย
นครราชสีมา ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 นั้น 
 
 การด าเนินโครงการส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากผู้มีพระคุณหลาย
ฝ่าย คณะท างานขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาทุก
ท่าน ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

ท้ายนี้  คณะท างานขอขอบคุณนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ตลอดจนประชาชน    
ในเขตพ้ืนที่ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและความคิดเห็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิทยาลัยนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

กันยายน 2564 
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เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

บทสรปุผู้บริหาร 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ
และจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้าน
ใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 จากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 19,384 
คน ใช้กลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา จ านวน 400 คน ซึ่งได้จากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของ Taro Yamane การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่าง ๆ รวม 12หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านสุ่มตัวอย่าง
ประชาชนอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) ของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน 
ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการส ารวจลักษณะประชากรกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.00) 
ส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 25.75) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา           
(ร้อยละ 36.25) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 28/.75) ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 
8,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 34.50) ส่วนมากเคยมาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลต าบลเพ่ือ
ขอรับบริการเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (ร้อยละ 21.75) ) ส่วนใหญ่ประชาชนมา
ติดต่อขอรับบริการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบล 
บ้านใหมส่่วนใหญ่จากเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 

 การส ารวจความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจในคุณภาพการให้บริการของ

เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.84) มีความพึงพอใจมากที่สุดโดย

ขั้นตอนการให้บริการและด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( ̅ = 4.85) 

รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.83) และด้านขั้นตอนการให้บริการและ ( ̅ = 4.82)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า 
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 1)  ด้านขั้นตอนการให้บริการผู้รับบริการพอใจการให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน มากที่สุด  ( ̅=4.87) รองลงมา คือ เรื่องระยะเวลาในการให้บริการมี

ความเหมาะสมและการติดต่อประสานงานมีความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( ̅ = 4.86) และเรื่อง

เครื่องมือ/อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการ ( ̅ = 4.85)
ตามล าดับ 

 2) ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องการมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

การให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด ( ̅=4.85) รองลงมาคือการใช้บริการสามารถเข้าถึง

และใช้บริการได้ง่าย ( ̅ = 4.84) และเรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการเช่น อินเตอร์เน็ตการ

ให้บริการทางโทรศัพท ์( ̅ = 4.83) 

 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการพอใจเรื่องเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

เป็นอย่างดีมากที่สุด ( ̅ = 4.88) รองลงมา คือ เรื่องเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการ

ให้บริการ ( ̅ = 4.87) และ เรื่องเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง ( ̅ = 4.85) 

 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้รับบริการพอใจเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความ

เหมาะสมในการเดินทางมารับบริการมากที่สุด ( ̅ = 4.84) รองลงมา คือ สถานที่ให้บริการมีความ

สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ( ̅ = 4.83) และ เรื่องสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ 

( ̅ = 4.82) ตามล าดับ 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแยกตามภาระงาน พบว่า 
 1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ผู้รับบริการพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ

มากที่สุด ( ̅ = 4.83) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ( ̅ = 4.82) และด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ( ̅ = 4.81) ตามล าดับ 
 

 2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้รับบริการพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ มาก

ที่สุด ( ̅ = 4.84) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( ̅ = 4.83) และด้านช่องทางการให้บริการ

( ̅ = 4.82) ตามล าดับ 
 

 3) งานด้านการศึกษา ผู้รับบริการพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมากที่สุด ( ̅ = 4.85) 

รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ( ̅ = 4.84) และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( ̅ = 4.83) 
ตามล าดับ 
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 4) งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้รับบริการพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการมากที่สุด 

( ̅=4.85) รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ ( ̅=4.84) และด้านช่องทางการให้บริการ 

( ̅=4.83) ตามล าดับ 
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.80 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชน
มีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 
96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึง
พอใจ 

(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 97.00 10 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 96.60 10 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.85 97.00 10 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 96.40 10 

 รวม 4.84 96.80 10 
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ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2564 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่จะเห็นว่าเทศบาลต าบลบ้านใหม่มีการพัฒนาการให้บริการเพ่ิมขึ้น โดยใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมจากร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 
96.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจาก  
ร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 97.00 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมีระดับเท่าเดิมคือ 
ร้อยละ 96.60 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็น ร้อยละ 
97.00 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.00 เป็นร้อยละ 96.40 
ดังภาพที่ 4.9 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม่แยกตามงานส าคัญ 4 งาน พบว่า อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การขอ
อนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง อยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านการศึกษาอยู่
ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 96.40 10 

2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 96.60 10 
3. งานด้านการศึกษา 96.80 10 

4. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 96.60 10 

 ภาพรวมท้ัง 4 งาน 96.60 10 

 
 
 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม จากการส ารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการ มีความ
คิดเห็นต่อการท างานของเทศบาลบ้านใหม่ในด้านต่างๆ ดังนี้ ประชาชนที่ใช้บริการมีความคิดเห็นว่า 
เทศบาลมีการให้บริการที่ดีข้ึน ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วขึ้นในหลายๆด้าน 
เอกสารไม่ยุ่งยาก เจ้าหน้าที่มีการดูแลเรื่องการจัดการเอกสารต่างๆให้เป็นอย่างดี ระยะเวลารอคอยใน
หารให้บริการดีขึ้น เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นในการให้บริการมากข้ึน และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ต่างๆ ดีขึ้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีการประสานงานและช่วยเหลือประชาชนดี 
ใส่ใจมากข้ึน มีการลงพ้ืนที่เพ่ือมอบของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาจากโควิด 19 รวมทั้งมีการ
ตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่   

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ประชาชนผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่ามีการ
พัฒนาในการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น ระยะเวลาในการรอคอยเอกสารเร็วขึ้น เจ้าหน้าที่ให้ความใส่ใจดี
ต่อการให้บริการ 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลมีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางด้านงานป้องกันและบรรเทาที่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ท างานดีขึ้น กระตือรือร้นมากขึ้นในการ
ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน เมื่อประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยทางธรรมชาติ เช่น 
บ้านเรือนเสียหายจากพายุลมฝน ก็มีการลงพ้ืนที่ส ารวจและให้ความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว และมี
การให้ความรู้เบื้องต้นแก่อาสาสมัครในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  

งานด้านการศึกษา มีการดูแลเด็กนักเรียนดีมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลายที่พัฒนาความคิด
ทักษะต่างๆ ของเด็ก เช่น กิจกรรมวันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ท าให้เด็กรวมทั้งผู้ปกครองได้เรียนรู้
วัฒนาธรรมอันดีงาม มีการดูและบริเวณสถานที่ต่างๆ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการการดูแล
รักษาความสะอาดมากขึ้น และมีมาตรการที่รองรับสถานการณ์โดยมีการปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยการสอนออนไลน์  

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมว่า เทศบาลมีการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น การจัดการขยะมูลฝอยดีขึ้นแต่ยังมีบางพ้ืนที่ที่ยังมีขยะล้นถัง ต้องการให้
ท าการจัดเก็บให้บ่อยครั้งขึ้น และท าการเปลี่ยนถังขยะที่ช ารุด ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ 
ทางเทศบาลยังคงมีการก าหนดมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของโรคไข้หวัด โควิด 19 บริเวณ
ตลาดชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านของประชาชนผู้ป่วย    
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม คือ ทางเทศบาลมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น ด้านการ
พัฒนาและปรับปรุงถนน มีการพัฒนาในเส้นทางหลายเส้นทาง ทั้งเส้นทางหลักและภายในหมู่บ้าน ท า
ให้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น เมื่อประชาชนในพ้ืนที่มีการแจ้งแก้ไขซ่อมแซมถนนหรือไฟฟ้าส่องสว่าง 
เจ้าหน้าที่มีการรับเรื่องราวและออกมาดูในพ้ืนที่และแก้ปัญหาต่างๆได้รวดเร็วขึ้น มีการปรับปรุงและ
สร้างทาง/ร่องระบายน้ าหลายพ้ืนที่ในหมู่บ้านช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เทศบาล
มีมาตรการดูแลคนในพ้ืนที่และดูแลตามาตรการอย่างเคร่งครัด มีการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ดีขึ้น เช่น 
บ้านที่เกิดอัคคีภัย เทศบาลในด้านน้ าประปา ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ถึงแม้ว่ายังมีปัญหาด้าน
น้ าประปาอยู่บ้างแต่เทศบาลมีการเอาใจใส่ในความเดือดร้อนของประชาขนในการใช้น้ าประปามากขึ้น  
 และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ ถึงแม้ว่าทางเทศบาลต าบลบ้านใหม่จะมีมาตรการต่างๆ
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด แต่การระบาดละรอกใหม่ของโรคโควิด-19 
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีผู้เดินทางเข้าออกในเขตเทศบาลอยู่บ่อยครั้ง อยากให้ทางเทศบาลมี
มาตรการการคัดกรองคนเดินทางเข้าออกภายในพ้ืนที่ให้มากกว่านี้  และมีการรณรงค์เรื่องการป้องกัน
การแพร่กระจายให้มากกว่านี้ เช่น การกักตัวของผู้มีความเสี่ยงสูงบางคงก็ไม่ไปกักตัวตามศูนย์ที่ทาง
เทศบาลจัดไว้ให้ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็นความส าคัญของการฉีดวัคซีนให้มากกว่านี้
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ส ารวจและท าการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยก เนื่องจากปัจจุบันมีจ านวนรถยนต์และมอเตอร์
ไซต์สัญจรมากขึ้น  ต้องการให้มีการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงวิกฤตนี้คนตกงานกันมากขึ้น  ต้องการให้มีสนามออกก าลังกายและสนามเด็กเล่นสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ส ารวจและท าการปรับปรุงถนนบ้างจุด ฝาท่อระบายน้ าแตกยังไม่ได้มีการซ่อมแซม ท า
การส ารวจและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึง และต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดสาธารณะ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ 
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงนับว่าเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง         
จากประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุข
ของชุมชนในท้องถิ่น ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ
มาตรา 284 ได้ก าหนดให้รัฐต้องกระจายอ านาจการปกครอง โดยให้ท้องถิ่นพ่ึงตนเอง และตัดสินใจใน
กิจการท้องถิ่นได้เองอย่างอิสระตามขอบเขตของกฎหมายตามหลักการกระจายอ านาจปกครอง 
(Decentralization) โดยด าเนินการปกครองตนเอง จัดตั้งบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มีอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร บริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง 
 ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ใน
จังหวัดอยู่ประมาณ 196 หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ 26 หน่วย รัฐวิสาหกิจ 27 หน่วย) 
 2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัด 30 หน่วย 
ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น 32 อ าเภอ 287 ต าบล 3,743 หมู่บ้าน 
ประกอบด้วย  อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอปากช่อง อ าเภอพิมาย อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอ      
โนนสูง อ าเภอปักธงชัยอ าเภอสีคิ้ว อ าเภอครบุรี อ าเภอคง อ าเภอชุมพวง อ าเภอประทาย อ าเภอ    
บัวใหญ่ อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอสูงเนิน อ าเภอโนนไทย อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอโชคชัย อ าเภอ
เสิงสาง อ าเภอวังน้ าเขียว อ าเภอพระทองค า อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอขามสะแกแสง อ าเภอเฉลิม
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พระเกียรติ อ าเภอเมืองยาง อ าเภอล าทะเมนชัยอ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอบัวลาย 
อ าเภอโนนแดง อ าเภอสีดา และอ าเภอบ้านเหลื่อม 
 3. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี 3 รูปแบบ 
  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
  2) เทศบาล 75 แห่ง ประกอบด้วย 
   - เทศบาลนคร 1 แห่ง  คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 
   - เทศบาลเมือง 3 แห่ง  คือ เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองบัวใหญ่ และ  
เทศบาลเมืองสีคิ้ว 
   - เทศบาลต าบล 71 แห่ง  
  3)  องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 258 แห่ง 
 ทั้งนี้ภารกิจหลักในการบริหารจัดการ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ         
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข ด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสะอาดเรียบร้อย เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสาธารณ
ภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ             
การท่องเที่ยว เช่น การวางแผน  พัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม ด้านการ
บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่ งแ วดล้อม เช่น การคุ้มครองดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลที่สาธารณะประโยชน์ และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น การดูแลรักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นต้น 
 การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีจึงต้องปฏิบัติตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น และ
เพ่ือให้การบริหารจัดการส าเร็จลุล่วง สามารถแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าได้นั้น การประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจ จึง
ประกอบด้วย 4 มิติ คือด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร 
 การด าเนินงานตามโครงการในครั้งนี้จะด าเนินการเฉพาะมิติที่ 2 คือ คุณภาพการให้บริการ    
ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  4 ประเด็น
หลัก ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ ความ
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นอกจากนี้ เพ่ือให้การ
ส ารวจสามารถสะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับความเป็น
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จริงมากยิ่งข้ึน จึงได้มีการส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
 
 1) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล  
บ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในด้านขั้นตอนการให้บริการ 
ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2) เพ่ือจัดเรียงล าดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ            
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ  2564 ในด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
 3) เพ่ือส ารวจปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 
 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ เทศบาลต าบล     
บ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างของ
ประชาชนในท้องถิ่นที่เคยมารับบริการจากเทศบาลต าบลบ้านใหม่เป็นกรณีศึกษา ในการศึกษาจะใช้
วิธีการสัมภาษณ์จากประชาชนในท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ใน 4 ประเด็น
หลัก คือ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ  ความ  
พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

1.4 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 

 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม ่อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ จะท าการส ารวจเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่เคยมารับบริการจากเทศบาลต าบลบ้านใหม่บางส่วนที่ได้จากการสุ่ม 
เนื่องจากมีระยะเวลาจ ากัดในการส ารวจ ฉะนั้นผลการศึกษาจึงครอบคลุมเฉพาะภาระงานหลักของ
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เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ซึ่งไม่อาจครอบคลุมข้อเท็จจริงของภาระงานอ่ืนๆ ทั้งหมดของเทศบาลต าบล
บ้านใหมไ่ด ้
 

1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา 
 

 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์สุขของ
ชุมชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งประกอบด้วย 
  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
  (2) ส านักงานเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล 
  (3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
  (4) การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 2) ส านักงานเทศบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมา หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ
สาธารณะตามกฎหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนประชากรในท้องถิ่น ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ ในท้องถิ่น และแบ่ง
ออกเป็น 3 ขนาด คือ ส านักงานเทศบาลขนาดเล็ก ส านักงานเทศบาลขนาดกลางและส านักงาน
เทศบาลขนาดใหญ่ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การก าหนดขนาดของประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
 3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ 
อบต. แต่ละแห่งจะมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตต าบลที่ไม่อยู่ในเขตของเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 4) ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย
ปรากฏออกมาในลักษณะที่ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พอใจหรือไม่พอใจ ซึ่งจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ 
 5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) หมายถึง ระดับความพึงพอใจต่อการได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จาก
งานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ให้บริการ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในครั้งนี้ คณะผู้ส ารวจได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
และแนวทางในการศึกษาโดยจะน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 2.1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านใหม ่
 

1.  ด้านกายภาพ 
 

1.1ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  
 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและอยู่ห่าง

จากที่ว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ7.5กิโลเมตร 
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลสีมุมและต าบลปรุใหญ่อ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัด

นครราชสีมาโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานไม้ข้ามล าตะคองบ้านหัว
สิบหมู่ที่3ต าบลบ้านใหม่บริเวณ RS -223563 ไปทางทิศตะวันออกตาม
แนวล าตะคองฝั่งด้านทิศเหนือสิ้นสุดที่สะพานคอนกรีตข้ามล าตะคอง
บ้านก าทวดหมู่ที่8ต าบลบ้านใหม่บริเวณพิกัด  SB - 819573รวมระยะ
ทางด้านทิศเหนือประมาณ5กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลปรุใหญ่อ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดย
มีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามล าตะคองบ้านค าทวดหมู่ที่8
ต าบลบ้านใหม่บริเวณพิกัด  SB - 819573ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
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ตามแนวถนนคอนกรีตด้านฟากทิศตะวันออกบริเวณพิกัด  SB – 
831572ตัดผ่านล าปรุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และตัดผ่านถนนมุข
มนตรีบริเวณพิกัด  SB- 828565ไปทางทิศใต้สิ้นสุดที่บ้านศีรษะละเลิง
หมู่ที่7ต าบลบ้านใหม่หลักเขตเทศบาลที่13บริเวณริมทางรถไฟฟากด้าน
ทิศใต้บริเวณพิกัด  SB - 827559รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก
ประมาณ3 กิโลเมตร 

ทิศใต ้ ติดต่อกับต าบลสุรนารีอ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโดย
มีแนวเขตเริ่มต้นจากบ้านศีรษะละเลิงหมู่ที่7ต าบลบ้านใหม่หลักเขต
เทศบาลที่13บริเวณริมทางรถไฟฟากด้านทิศใต้บริเวณพิกัด SB – 
827559ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวทางรถไฟฟากด้านทิศใต้
ระยะทางประมาณ2.5กิโลเมตรถึงหลักเขตเทศบาลที่12บริเวณพิกัด SB 
- 806554ไปทางทิศใต้ตามแนวก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง
ประมาณ0.50กิโลเมตรถึงถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา - กรุงเทพฯ) 
บริเวณพิกัด SB - 801547ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลาง
ถนนมิตรภาพระยะทางประมาณ3กิโลเมตรสิ้นสุดที่สะพานคอนกรีต
ข้ามล าห้วยยางบ้านยางน้อยหมู่ที่11ต าบลบ้านใหม่บริเวณพิกัด  SB - 
783539รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ6กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลโคกกรวดอ าเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามล าห้วยยางบ้านยางน้อย
หมู่ที่11ต าบลบ้านใหม่บริเวณพิกัด SB - 783539ไปทางทิศเหนือตาม
แนวล าห้วยยางฝั่งด้านทิศตะวันตกสิ้นสุดที่สะพานไม้ข้ามล าตะคอง
บ้านหัวสิบหมู่ที่3ต าบลบ้านใหม่บริเวณพิกัด  RS - 223563รวมระยะ
ทางดา้นทิศตะวันตกประมาณ4กิโลเมตร 

เนื้อที ่
พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่โดยประมาณ 19.55ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ

12,218.75ไร่ 
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ตารางแสดงพื้นที่ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่แยกตามหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ /ชื่อหมู่บ้าน 
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. บ้านส าโรง 1.34 837.75 

7. บ้านศีรษะละเลิง 1.40 875 
8. บ้านค าทวด 1.67 1,043 

9. บ้านส าโรง 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 

 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป 

  สภาพพ้ืนที่ของต าบลบ้านใหม่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง 
 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดนครราชสีมาขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจ้า

ฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีน
เข้าปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ กลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์จะอยู่ในช่วงฤดู
หนาวของประเทศไทย ท้าให้จังหวัดนครราชสีมามี อากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป ส่วนมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุม ประเทศไทยในช่วงฤดูฝน 
(ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม) ท้าให้มีฝนตกชุกท่ัวไป 
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1.4 ลักษณะของดิน 
    ลักษณะของดินในพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่  ประกอบด้วยดิน 2 ชุด  
 - ดินชุดพิมาย  ชั้นดินเป็นดินเหนียว  หน้าดินสีเท่าเข้มสลับสีน้ าตาล  ดินแห้ง

แตกระแหง มีธาตุเหล็กหรือ แมงกานีส ผสมในเนื้อดิน  ระบายน้ าไม่ดี  การใช้ประโยชน์เหมาะกับการ
ท านา  ปลูกผัก 

 - ดินชุดทุ่งกุลาร้องไห้  ชั้นดินเป็นดินร่วนปนทราย  ในฤดูแล้งจะมีคราบเกลือลอยที่
หน้าผิวดิน  การใช้ประโยชน์เป็นดินเค็มด่าง  มีเกลือโซเดียมสูงเหมาะสมปลูกพืชทนดิน 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลบ้านใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้านแบ่งเป็นจ านวน
หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่เต็มท้ังหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้าน
ใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวสิบ หมู่ที่ 4 บ้านมะขามเฒ่า หมู่ที่ 5 บ้านภูเขาลาด หมู่ที่ 6 บ้านส าโรง หมู่ที่ 7
บ้านศรีษะละเลิง หมู่ที่ 8 บ้านค าทวด หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง หมู่ที่ 10 บ้านศรีษะละเลิง หมู่ที่ 11 บ้าน
ยางน้อย หมู่ที ่12 บ้านมะขามเฒ่า    

 2.2  เขตการเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลบ้านใหม่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  2  เขต  เขตเลือกตั้งละ  6   

หมู่บ้าน 
 
3.  ประชากร 
  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี  
 ปี 2562    จ านวน  18,832  คน 
 ปี 2563 (1 ม.ค.-10 มิ.ย. 62) จ านวน     19,218  คน 
ปี 2564    จ านวน  19,384  คน  
 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งมีสถานศึกษาของรัฐในพ้ืนที่ต าบล

บ้านใหม่ จ านวน  5  แห่งคือ 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิง 
2. โรงเรียนบ้านภูเขาลาด 
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3. โรงเรียนมะขามเฒ่าเปรมประชารัฐ 
4. โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ 
5. โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัลยาราชวิทยาลัย 

มีสถานศึกษาของเอกชน  จ านวน  4  แห่ง   คือ 
1. โรงเรียนอนุบาลดวงแข 
2. โรงเรียนอนุบาลบ้านผู้การ 
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ 
4. วิทยาลัยนครราชสีมา 

 

 4.2  สาธารณสุข 
  ในพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่มี  หน่วยบริการสาธารณสุข  จ านวน  2  แห่ง 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่  มีอาสาสมัครสาธารณสุข  จ านวน  146  
คน 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศีรษะละเลิง  มีอาสาสมัครสาธารณสุข  จ านวน  
196  คน 

มีการแบ่งงานสาธารณสุขออกเป็น  3  ด้าน  ดังนี้ 
1. งานส่งเสริมสุขภาพ  แบ่งออกเป็น 

-  ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพ 
-  ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

 2. งานควบคุมป้องกันโรคดังนี้ 
  -  เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่  เช่น  โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
  -  เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่  เช่น  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
    เฝ้าระวังโรคติดต่ออื่น ๆ ที่อาจเกิดข้ึน  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวและเตรียม
รับมือ 
  -  ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ของโรคท่ีเกิดขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีตื่นตัวและ
เตรียมรับมือ 
 3. งานสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  -  โครงการส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนในวันส าคัญ 
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  -  โครงการคัดแยกขยะในชุมชนและสถานศึกษา  พร้อมศึกษาดูงานการจัดการขยะ
ชุมชน 
  -  งานเก็บและขนขยะมูลฝอย และดูแลความสะอาดในพ้ืนที่ 
  -  งานควบคุมการออกใบอนุญาตสะสมอาหาร/จ าหน่ายอาหาร/กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

 4.3  อาชญากรรม 
   ไม่มีการก่ออาชญากรรมในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่ 

 4.4  ยาเสพติด 
   ไม่มียาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่ 

 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  -  มีการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  จ านวน  4  หลัง  คือ  หมู่ที่ 5  จ านวน  2  

หลัง,         หมู่ที่ 8  จ านวน  1  หลัง,  หมู่ที่ 9  จ านวน  1  หลัง และ หมู่ที่ 11  จ านวน  1  หลัง 
  -  มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     จ านวน   2,556   ราย 
  -  มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  จ านวน      488   ราย 
  -  มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ านวน          5   ราย 
 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า,ทางราง ฯลฯ) 

ปัจจุบันในเขตต าบลบ้านใหม่มีการจราจรหนาแน่นยานพาหนะชนิดต่างๆผ่านในพ้ืนที่เป็น
จ านวนมากโดยมีเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญคือ 

-  ทางรถไฟสายอุบล – กรุงเทพมหานครตัดผ่านต าบลบ้านใหม่จากทิศตะวันออกไปทาง 
ทิศตะวันตก 

- ถนนลาดยางแยกจากถนนบายพาดสามแยกปักธงชัย – ขอนแก่นตัดผ่านต าบลบ้านใหม่ไป
สิ้นสุดที่วัดหนองเป็ดน้ าต าบลโคกกรวดเชื่อมกับถนนมิตรภาพระยะทาง8กิโลเมตรใช้เป็นเส้นทางที่
ส าคัญในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบทุกหมู่บ้านส่งผล
ให้การคมนาคมมีความสะดวกสบายมากข้ึนแต่ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นถนนหินคลุกและลูกรัง 

5.2  การไฟฟ้า 
 มีไฟฟ้าบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา สาขาสุรนารี ใช้ครอบคลุมทุก

หลังคาเรือน  จ านวน  7,209  ครัวเรือน  มีไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  ระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟถนน) บน
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ถนนสายหลักและสายรองในแหล่งชุมชน  ระบบเสียงไร้สายของเทศบาลต าบลบ้านใหม่และหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 

5.3  การประปา 
 ในพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่มีการให้บริการน้ าประปาจากการประปาเทศบาลนคร

นครราชสีมา (ให้กับหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ทั้งหมด  3  โครงการ)  และประปาของเทศบาลต าบลบ้าน
ใหม่ ให้บริการน้ าประปาครบทุกหลังคาเรือน  5,700  ครัวเรือน  กับ 9 โครงการบ้านจัดสรร  รวมมี
น้ าประปาให้บริการเพ่ือการอุปโภค บริโภค ประมาณ  7,209  ครัวเรือน 

5.4  โทรศัพท์ 
  ในพ้ืนที่มีการให้บริการสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์  อินเตอร์เน็ต  ทั้งระบบสายและ

ระบบไร้สาย (โทรศัพท์เคลื่อนที่)  จากบริษัทต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วพื้นที่  19.5  ตารางกิโลเมตร 
5.5  ไปรษณีย์ 
  มีการให้บริการด้านไปรษณีย์จากที่ท าการไปรษณีย์นครราชสีมา  สาขาอัมพวัน  

และเอกชนบริการขนส่งวัสดุและครุภัณฑ์อย่างทั่วถึง  
 

 6.  ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 
  เกษตรกรต าบลบ้านใหม่  จะประกอบอาชีท านาเป็นหลัก  และพ้ืนที่นาจะเป็นพ้ืนที่
นาอาศัยน้ าฝน และพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน  ท าให้พื้นที่ในเขตชลประทานสามารถท านาได้ปีละ 2 
ครั้ง  โดยพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้เพาะปลูกส่วนใหญ่  ได้แก่  ขาวดอกมะลิ 105,  ข้าวพันธุ์จากกรม
วิชาการเกษตร เช่น ชัยนาท 1, สุพรรณบุรี 1,2,3  พันธุ์ กข.37,39,41,49 ,57,59 เป็นต้น  และมีการ
ปลูกผัก เช่น ผักชี, กวางตุ้ง, ผักขึ้นฉ่าย  และพ้ืนที่การเกษตร  เป็นพ้ืนที่สวนผลไม้  มีพันธุ์ไม้หลาย
ชนิด  เช่น  มะปราง, มะม่วง, มะพร้าว, กล้วย เป็นต้น 
  6.2  การประมง 
   เกษตรกรต าบลบ้านใหม่  ประกอบอาชีพการประมง  2  ลักษณะ คือ  การ
ประกอบอาชีพประมง  เพ่ือจับขายเป็นสัตว์เศรษฐกิจ  สัตว์น้ าที่นิยมเลี้ยง  ได้แก่ ปลาดุก  ปัจจุบันมี
อยู่ 5 – 6 ราย  และอีกประเภทเป็นการท าประมงเพ่ือใช้เป็นอาหารในครัวเรือน  ซึ่งเป็นการประกอบ
อาชีพประมงส่วนใหญ่ของเกษตรกรในต าบล  สัตว์น้ าที่เลี้ยง ได้แก่  ปลานิล, ปลาตะเพียน, ปลาดุก 
เป็นต้น 
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   6.3  การปศุสัตว์ 
   การปศุสัตว์ในพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่  ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะในครัวเรือน
เลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  และมีบางส่วนขายเป็นรายได้ของครัวเรือน  ปศุสัตว์ที่มีในพ้ืนที่  เช่น  
โค – กระบือ  ไก่พ้ืนบ้าน   เป็ดเนื้อ – เป็ดไข่  เป็นต้น 

6.4  การบริการ 
 มีการบริการ 

1. รีสอร์ท/ห้องเช่ารายวัน    จ านวน       4      แห่ง 
 2. สปา    จ านวน       2      แห่ง 

6.5  การท่องเที่ยว 
  ในพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่  ไม่มีการท่องเที่ยว   

6.6  อุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่  ไม่มีอุตสาหกรรม  

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1. ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  จ านวน 7 แห่ง 
2. ร้านค้าขนาดเล็ก, ร้านอาหารตามสั่ง,ร้านขายช า จ านวน260แห่ง 
4. ร้านอาหารขนาดใหญ่  จ านวน 5 แห่ง 

  5. ร้านเกมส์   จ านวน     7      ร้าน 
  6. ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์  จ านวน      14     ร้าน 
  7. อู่ซ่อมรถยนต์   จ านวน   11      แห่ง 
  8. ร้านเสริมสวย, ร้านตัดผมชาย จ านวน    40      ร้าน 

 9. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  จ านวน      9      ร้าน 
 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  งานประเพณีและงานประจ าปีที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  ในพ้ืนที่ต าบลบ้านใหม่  เช่น  

ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีวันสงกรานต์  ประเพณีฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี  ประเพณี
ถวายเทียนพรรษา  งานบุญประจ าปีของวัดในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ฯลฯ 
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 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถ่ิน 
  ประชาชนต าบลบ้านใหม่ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาถิ่น คือ “ภาษาโคราช” เป็นภาษา

เฉพาะของจังหวัดนครราชสีมา 

7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  ที่มีผลิตและจ าหน่ายในพื้นที่ต าบลบ้านใหม่  ได้แก่ 

- แค๊ปหมู   -  ทองม้วน 
- กล้วยฉาบ   -  หมี่โคราชพร้อมน้ าปรุง 
- ข้างไรเบอร์รี่   -  หมี่กรอบ 3 รส 
- กล้วยตากอบน้ าผึ้ง  -  ขนมหวานบ้านศีรษะละเลิง 
- เห็ดนางฟ้า  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1  น้ า 

  ต าบลบ้านใหม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน  3  สาย 
- ล าตะคอง 
- ล าปรุ 

                -    ล าห้วยยาง 
 8.2  ป่าไม ้
  -  ไม่มี  - 
 8.3  ภูเขา 
  -  ไม่มี  - 
  ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ติดกับแหล่งน้ า  จะประกอบอาชีการเกษตร  เช่น  การท านา,  

ปลูกผัก สวนผลไม้  เป็นต้น 
8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  -  ไม่มี  - 
 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
 
 2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจหรือพอใจตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” มีผู้ให้ความหมาย        
ไว้หลายความหมายดังนี้ 
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 ชนะดา วีระพันธ์ (2555) ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีความชื่นชอบพอใจต่อการที่บุคคลอ่ืนกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลหนึ่งที่ปรารถนาให้กระท าในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้ นสามารถ
ตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ แต่ทั้งนี้ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่าง
กันหรือมีความพึงพอใจมากน้อยขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละบุคคลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ท าให้
เกิดความพึงพอใจตลอดจนสิ่งเร้าต่าง ๆ ซึ่งอาจสามารถท าให้ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันได้ 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) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจคือความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมายที่ต้องการหรือแรงจูงใจ ส่วน Mullins.(1985:280) ให้ความหมายไว้ว่า  ความพึงพอใจ  
เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ในหลายๆ ด้าน เป็นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึก
ของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในความต้องการหรือคาดหวัง 
 นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการชาวไทย เช่น วิยะดาเสรีวิชยสวัสดิ์ (2545) ได้ให้ความหมายว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีดีของบุคคลที่ได้รับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการ
ก็จะท าให้รู้สึกดีชอบและสบายใจหากสอดคล้องกับความคาดหวังหรือมากกว่าที่คาดหวังไว้ก็จะมี
ความรู้สึกพึงพอใจ ส่วนปริญญา จเรรัชต์ และคณะ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ท่าที
ความรู้สึก หรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติ ร่วมปฏิบัติหรือได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติ  โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึง
พอใจต่องานที่ท า และวาทินีไล้ง้อ (2549) ได้ให้ความหมายว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกของ
บุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการท าให้บุคคลมีความรู้สึกในทางบวกหรือมี
ความรู้สึกในทางที่ด ี
 
 2.2.2 ลักษณะของความพึงพอใจ 
  อัจฉราสมสวย (2545: 5-6) กล่าวถึงลักษณะของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
  1) ความพึงพอใจคือการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดบุคคลจ าเป็นต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการตอบสนองความต้องการของ
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บุคคลด้วยการตอบโต้กับบุคคลอ่ืนและสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน ท าให้แต่ละคนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้สิ่งที่จะได้รับตอบแทนแตกต่างกัน 
  2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่ง            
ที่ได้รับจริงในสถานการณ์หนึ่ง 
  3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์            
ที่เกิดขึ้น ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผันแปรได้ตามปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับความ
คาดหวังของบุคคลในแต่ละสถานการณ์นอกจากนี้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่แสดงออกมาในระดับ
มากน้อยได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของการประเมินสิ่งที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ 
 นอกจากนี้ความพึงพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะถูกก าหนดจากความรู้สึกของแต่ละ
บุคคล โดยจากการพิจารณาความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนที่เขามี
ความรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับแล้วถ้าหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงมากกว่าผลตอบแทนที่เขาคาดว่าจะ
ได้รับย่อมจะก่อให้เกิดความพึงพอใจขึ้น ซึ่งความพอใจจะมากหรือน้อยหรือไม่พึงพอใจนั้น ขึ้นอยู่กับ
ความยุติธรรมของผลตอบแทน 
 

 2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 
  การให้บริการ  เป็นหน้าที่หลักส าคัญในการบริการงานในภาครัฐ  โดยเฉพาะงานที่
จะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนโดยตรงโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการ
ส่งต่อการบริการ (Delivery service) ให้แก่ผู้รับบริการ 
  John D. Millett (1951:397-400) กล่าวไว้ว่า คุณค่าประการแรกของการบริการงาน     
รัฐกิจทั้งหมดคือ การปฏิบัติงานด้วยการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจซึ่งมีลักษณะส าคัญ 5 
ประการคือการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent Services)การให้บริการอย่างรวดเร็ว
ทันเวลา(Timely Services)การให้บริการอย่างเพียงพอ(Ample Services)การให้บริการ                 
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Services)และการให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Services) 
 
 2.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 Herbert (1960:180) กล่าวว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ามารับบริการสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ ส่วนHinhaw and Atwood (1982:170-171) กล่าวว่า 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการดูแลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ซึ่ง
จัดเป็นเกณฑ์ประเมินด้านผลลัพธ์ขณะที่ Aday and Andersen (1971:4-11) กล่าวว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ รับบริการเป็นความรู้สึก หรือความคิดเห็นที่ เกี่ยวข้องกับ ทัศนคติ ของคนที่ เกิดจาก
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ประสบการณ์ที่ผู้รับบริการเข้าไปใช้บริการในสถานบริการนั้น และประสบการณ์นั้นได้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด 
 
 2.2.5 เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการ 
  สมิต สัชฌุกร ( 2546 : 177-179) กล่าวถึงเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของบริการไว้ 
ดังนี้ 
 1) รูปธรรม (Tangible)  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของการบริการที่ผู้รับบริการ
ได้รับ ท าให้เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้ 
 2) ความไว้วางใจ (Reliability) หมายถึง ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสม่ าเสมอ และ
ความถูกต้องในการให้บริการ รวมทั้งประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการ 
 3) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ ( Responsiveness)  หมายถึง ผู้ใช้บริการจะค านึงถึง
เวลาและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของผู้ให้บริการว่า ตรงจุดหรือดีกว่าตามที่ ผู้รับบริการ
ต้องการหรือไม ่
 4) ความมั่นใจได้ ( Assurance) หมายถึง ผู้รับบริการจะมองถึงความรู้ ความช านาญ
หรือความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นผลที่จะสร้างความม่ันใจ รวมทั้งความไว้วางใจในบริการนั้น 
 5) ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ ( Empathy) หมายถึง ผู้รับบริการจะพิจารณา
ถึงความสะดวกด้านเวลา สถานที่ ท าเลที่ตั้ง ตลอดจนความพยายามของพนักงานที่จะเข้าใจ             
ถึงความต้องการของผู้บริการรวมทั้งความสนใจในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
 

 2.2.6การวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริการ 
  ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะของ
การให้บริการขององค์กรประกอบกับระดับความรู้สึกของผู้มารับบริการในมิติต่างๆของแต่ละบุคคล
ดังนั้นการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการสามารถท าได้หลายวิธีดังนี้(ชานันท์ถ้าคู่, 2545: 10) 
  1) การใช้แบบสอบถามซึ่ ง เป็นวิ ธีการที่นิยมใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ ง โดยการ               
ขอความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการวัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดค าตอบ          
ไว้ให้เลือกตอบหรือเป็นค าตอบอิสระค าถามที่ถามอาจจะถามถึงความพึงพอใจในด้านต่างๆ               
ที่หน่วยงานหรือองค์กรก าลังให้บริการอยู่เช่นลักษณะของการให้บริการสถานที่ให้บริการ บุคลากรที่
ให้บริการเป็นต้น 
  2) การสัมภาษณ์เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเทคนิคและความช านาญพิเศษของผู้สัมภาษณ์ที่
จะจูงใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบค าถามให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
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  3) การสังเกตเป็นวิธีการสังเกตจากพฤติกรรรมทั้งก่อนมารับบริการขณะรับบริการและ
หลังจากการได้รับบริการแล้วเช่นการสังเกตกิริยาท่าทางการพูดสีหน้าและความถี่ของการมาขอรับ
บริการเป็นต้น ผู้วัดจะต้องกระท าอย่างจริงจังและมีแบบแผนที่แน่นอน 
 
 2.2.2.7  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการสาธารณะและการให้บริการประชาชน
ภาครัฐ 
  การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนมีหลักและแนวทาง คือ
การให้บริการอย่างเสมอภาค หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติที่ว่าคนทุก
คนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมายไม่มี
การแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้
มาตรฐานในการให้บริการเดียวกันการให้บริการที่ตรงเวลา หมายถึง ในการบริการจะต้องมองว่าการ
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มี
ประสิทธิผลเลยถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่งจะต้องสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนการให้บริการ
อย่างเพียงพอ การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะ มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการ
อย่างเหมาะสม 
  Millet (1954, หน้า 397 อ้างถึงใน อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ศัลยวุฒิและ สุวิมล 
นภาผ่องกุล. 2559 หน้า 21 )ได้ให้ทัศนะว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของ
หน่วยงานภาครัฐนั้น โดยได้สรุปประเด็นว่าเป้าหมายที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่ผู้ปฏิบัติต้องยึดถือไว้เสมอ
ในหลักการ 5 ประการ คือ  
  1. การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุมของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะ
ได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
  2. การให้บริการที่ตรงเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการให้บริการจะต้องมองว่า
การให้บริการจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้า
ไม่มีการตรงเวลาซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 
  3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมี
ลักษณะที่มีจ านวนการให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 
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  4. การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) คือ การให้บริการที่เป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณชนเป็นหลักไม่ใช่ยึดตามความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการ
ว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได้ 
  5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) คือ การให้บริการที่มีการ
ปรับปรุงคุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถ
ที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิมเลื่อมใส ใจแจ้ง (2546, หน้า 31 -34) ได้เสนอ
แนวความคิดในการบริการประชาชนที่ดีและมีคุณภาพต้องอาศัยเทคนิค กลยุทธ์ ทักษะที่จะท าให้ชนะ
ใจผู้รับบริการ ซึ่งสามารถกระท าได้ทั้งก่อนการติดต่อระหว่างการติดต่อและหลักการติดต่อโดยได้รับ
การบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองค์กร รวมทั้งผู้บริหารขององค์กรนั้น ๆ ทั้งนี้การบริการที่ดี จะ
เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ติดต่อรับบริการเกิดความเชื่อถือ ศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งจะมีผลในการ
ใช้บริการต่าง ๆ ในโอกาสหน้าต่อไป 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์,ธรรมรัตน์ ศัลยวุฒิและ สุวิมล นภาผ่องกุล . (2559)  ศึกษาเรื่องความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้  จ านวน400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้รับกลับมาเป็นจ านวน  
400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและ
ค่าเฉลี่ยผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่าในภาพรวมประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง คิดเป็นร้อยละ 96.89 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิด
เป็นร้อยละ 98.13 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการคิดเป็นร้อยละ 
98.59 ด้านช่องทางในการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.92 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 97.83 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.59 ตามล าดับ ส่วน
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ประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
โปรง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.39 ตามล าดับ 
 
 อมรารัตน์ บุญภา. (2557) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความ    
พึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมวจังหวัด
จันทบุรี และเพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาล
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 385 ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ  t-test, One-way ANOVA และ ท าการทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference test)           ผลการศึกษา
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลพวาอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการภาพรวมในระดับมากที่สุด โดยด้าน
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ มีระดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรกพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความน่าเชื่อถือ 
ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ พึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
 วลัยภรณ์วชิรเขื่อนขันธ์ (2548)ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัด
สมุทรปราการอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมากด้านปัจจัยค้ าจุนอยู่ในระดับปานกลาง
การทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า เพศอายุต าแหน่งหน้าที่ระดับต าแหน่งประสบการณ์ในการท างาน
และขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
จังหวัดสมุทรปราการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุนมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศอายุต าแหน่งหน้าที่ระดับต าแหน่งประสบการณ์ใน
การท างานและขนาดของโรงเรียนไม่มีความสัมพันธ์กับพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

 ลันดา สิทธิจักร และจิราภรณ์ จันทร์อารักษ์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อการใช้ห้องสมุด วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพ
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รวมอยู่ในระดับมาก ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ส่วนด้านทรัพยากรสารสนเทศมีค่าเฉลี่ย
คะแนนต่ าสุด และพบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด ในขณะที่ด้านสภาพแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
 

 ภาวนา  เวชกิจ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ: ศึกษากรณี บริษัท ฟาบริเนท จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนความผูกพันของพนักงานต่อองค์การอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามตัวแปร       
ในส่วนของความพึงพอใจ พบว่า ความตั้งใจที่จะก้าวหน้าในการท างาน รู้สึกพึงพอใจกับบริษัทในฐานะ
ที่เป็นที่ท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ พบว่า 
พนักงานพร้อมที่จะทุ่มเทความพยายาม ความสามารถเพ่ือความส าเร็จของบริษัทด้วยความเต็มใจ 
พนักงานคิดว่าองค์การนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 และเมื่อมีผู้กล่าวถึงบริษัทในทางที่ไม่ดีผิดไปจาก
ข้อเท็จจริงพนักงานจะรู้สึกไม่พอใจและจะพยายามชี้แจงให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องเสมอ มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน ลักษณะองค์การ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างสูงกับความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานต่ อ
องค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 ธนิดา ริมดุสิทธ์ (2551)ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี ใน 5 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน ด้านความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และด้าน
ค่าตอบแทน ผลจากการวิจัย พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจ
มากที่สุดด้านกระบวนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน       
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าจากการปฏิบัติงาน และค่าตอบแทน ตามล าดับ 
เมือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ และรายได้ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 

 พวงเพชรสุวรรณชาติ (2553)ศึกษาวามพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้านระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรต่าง ๆ ในเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ระหว่าง พ.ศ. 2552– พ.ศ. 2553 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อการด าเนินการ
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ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

ภาระงานหลักของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

โดยภาพรวมและในแต่ละโครงการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 

2.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 
 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด ซึ่งจะน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2.1 ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

(1) ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ 
(2)  ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ 

(3)  ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

(4)  ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษา 

 

  
  การส ารวจในครั้งนี้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ        
ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งส ารวจสภาพปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากประชาชนผู้รับบริการใน 4 ด้าน คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
ช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 

 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนผู้มารับ
บริการที่ได้รับแบบสอบถาม ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
 

3.2 ประชากรเป้าหมาย 
 

 ประชากรเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือประชาชน        
ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่จ านวน 19,384 คนจาก 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่1 บ้านใหม่
หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวสิบ หมู่ที่ 4 บ้านมะขามเฒ่า หมู่ที่ 5 บ้านภูเขาลาด หมู่ที่ 6 บ้าน
ส าโรง หมู่ที่ 7 บ้านศรีษะละเลิง หมู่ที่ 8 บ้านค าทวด หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง หมู่ที่ 10 บ้านศรีษะละเลิง
หมู่ที ่11 บ้านยางน้อย หมู่ที่ 12 บ้านมะขามเฒ่า 
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3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชน 
 

 เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีจ านวนมาก ดังนั้นคณะผู้ส ารวจจึงใช้วิธีการของ Taro Yamane 
(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2548 : 139)เพ่ือหาจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั้งหมด              
โดยได้ก าหนดความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณร้อย
ละ 0.05 ตามสูตร 
 

 
2)(1 eN

N
n


  

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

 แทนค่าสูตร     
      

                 
  = 391.91 หรือ 392คน 

 
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผลการศึกษาที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมาสามารถใช้อธิบายกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความเที่ยงตรงของข้อสรุปที่จะได้รับจาก
ตัวอย่าง จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยมีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็นเพ่ือจะได้
เป็นการกระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั่วทั้งเขตพ้ืนที่ เทศบาลต าบลและไม่ให้มีการกระจุกตัวอยู่
ในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งมากเกินไป 
 

3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
 การสุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยแบ่งประชากรออกเป็นพ้ืนที่ต่างๆ รวม 12 หมู่บ้าน และในแต่ละหมู่บ้านจะสุ่มตัวอย่างประชาชน
อย่างเป็นสัดส่วน (Proportional Random Sampling) เพ่ือให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละ
หมู่บ้าน รวมเป็น 400 คน  
 หลังจากท าการก าหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละเขตพ้ืนที่ได้แล้ว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จะ
สุ่มประชากรในแต่ละเขตพ้ืนที่โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมทุกเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2563ถึงเดือนกันยายน 2564ที่กลุ่มตัวอย่างมาใช้บริการให้ได้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
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3.5 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 (1) การสร้ า ง เครื่ องมื อ  เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการรวบรวมครั้ งนี้  คณะผู้ ส า ร วจ                  
ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย              
ที่ เกี่ยวข้อง น ามา สร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถาม
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale ให้ค่าน้ าหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

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

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อปัญหา อุปสรรค ในการ        
รับบริการจากเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
 

 (2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จะใช้วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการ
น าแบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดยเสนอต่อที่ปรึกษา
โครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)           
และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  (1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก                           
การออกแบบสอบถามโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามที่ ได้สร้างขึ้น จ านวน             
ทั้งสิ้น 400คน 
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 (2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร 
ข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลต าบลบ้าน
ใหม ่
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลการส ารวจในครั้ งนี้ ใ ช้ เ ครื่ อ งคอมพิว เตอร์ประมวลผล                
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ 
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล 
และน าเสนอในรูปตารางพร้อมกับการพรรณนาประกอบ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
 
 3.6.2 การประเมินผล 
 
 ส าหรับข้อมูลระดับความพึงพอใจ ได้ท าการหาค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเป็นราย
กลุ่ม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
 
 ระดับค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ระดับค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ระดับค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  ความพึงพอใจอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 
 ในส่วนของการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่นั้น คณะผู้ส ารวจได้ก าหนดเกณฑ์ในการค านวณค่าคะแนนร้อยละ โดยคิดจาก
ค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการให้บริการที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในแต่ละด้าน 
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และน าค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละด้านเพ่ือจัดระดับของความ
พึงพอใจได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่  3.1 แสดงการจัดระดับคะแนนของความพึงพอใจ 
 

ค่าคะแนน ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ) ระดับคะแนน 

คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.75  ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 95  ขึ้นไป 10 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.75 ไม่เกินร้อยละ 95 9 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.50 ไม่เกินร้อยละ 90 8 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.25 ไม่เกินร้อยละ 85   7 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 4.00 ไม่เกินร้อยละ 80 6 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.75 ไม่เกินร้อยละ 75 5 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.50 ไม่เกินร้อยละ 70 4 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.25 ไม่เกินร้อยละ 65 3 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 3.00 ไม่เกินร้อยละ 60 2 
คะแนนเฉลี่ยไม่เกิน 2.75 ไม่เกินร้อยละ 55 1 
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50 น้อยกว่าร้อยละ 50 0 

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

 
 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้คณะผู้ส ารวจได้ด าเนินการวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอนต่างๆ โดยรายงานผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 7 ตอน ซึ่งมีล าดับเนื้อหา ดังนี้ 
 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลต าบลบ้านใหม่ของประชาชน 
 4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
 4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม ่
 4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 

 4.1.1 เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า   
ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.00 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 34.00 ดังแสดงรายละเอียดใน
ภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 
 4.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า       
ส่วนใหญ่ร้อยละ 25.75 มีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50  ปี รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น           
ร้อยละ 24.50 และร้อยละ 23.50 มี อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียด                     
ในภาพที่ 4.2 

 
ภาพที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับอายุ 

  

ชาย, 136, 34.00% 

หญิง, 264, 
66.00% 

21-30 ปี, 19, 
4.75% 31-40 ปี, 94, 

23.50% 

41-50 ปี, 103, 
25.75% 

51-60 ปี, 86, 
21.50% 

มากกว่า 60 ปีขึ้น
ไป, 98, 24.50% 
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 4.1.3 ระดับการศึกษา 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 36.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 24.25 และร้อยละ 14.00 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ตามล าดับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.3 
 

 
ภาพที่ 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 4.1.4 อาชีพ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า        
ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.75 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 
19.50 และร้อยละ 16.75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.4 
 

 

ภาพที่ 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
  

ประถมศึกษา, 145, 
36.25% 

ม. ต้น, 56, 14.00% 

ม. ปลายหรือ
เทียบเท่า, 97, 

24.25% 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า, 49, 

12.25% 

ปริญญาตรี, 42, 
10.50% 

สูงกว่าปริญญาตรี, 
11, 2.75% 

รับราชการ/
พนักงานของรัฐ, 

23, 5.75% 
พนักงาน

บริษัทเอกชน, 64, 
16.00% 

เกษตรกรรม, 67, 
16.75% 

ค้าขาย, 78, 
19.50% 

รับจ้างทั่วไป, 115, 
28.75% 

ธุรกิจส่วนตัว, 41, 
10.25% 

อื่น ๆ, 12, 3.00% 
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 4.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า   
ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.50 มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001 – 10,000 บาทรองลงมามีรายได้มากกว่า 10,000 
บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.25 และร้อยละ 21.25 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท
ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.5 
 

 
 

ภาพที่ 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับรายได้ 
 
 
 
 
 
 
  

2,000 - 4,000 
บาท, 14, 3.50% 4,001 - 6,000 

บาท, 54, 13.50% 

6,001 - 8,000 
บาท, 85, 21.25% 

8,001 - 10,000 
บาท, 138, 
34.50% 

มากกว่า 10,000 
บาทขึ้นไป, 109, 

27.25% 
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4.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 21.75 รับบริการเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รองลงมารับบริการเกี่ยวกับงาน 
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 17.00 และร้อยละ 16.25 รับบริการเกี่ยวกับ
งานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 4.6 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภาระงาน            

ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 
 
  

0%
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17.00% 
15.25% 
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4.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลต าบลบ้านใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รองลงมาเคย
ติดต่อขอรับบริการในเดือนมกราคม 2564 และเดือนมีนาคม 2564 ตามล าดับ ดังแสดงรายละเอียด
ในภาพที่ 4.7 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 แสดงจ านวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาที่มาติดต่อขอรับ
บริการจากเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
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4.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลต าบลบ้านใหม่ของประชาชน 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วน
ใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านใหม่จากเสียงตามสาย/หอกระจาย รองลงมา
รับทราบข้อมูลจากเพ่ือนบ้าน/การประชุม และข่าวผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน ตามล าดับ ดังแสดง
รายละเอียดในภาพที่ 4.8 
 
 
 

 
 

 เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซต ์ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน เสียงตามสาย เพื่อนบ้าน/การประชุม 

จ านวน 30 15 198 215 211 

หมายเหตุ :ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

 
ภาพที่ 4.8 แสดงจ านวนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่องทางการรับข้ อมูล

ข่าวสารจากเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
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4.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล 
       บ้านใหม่ 
 
 4.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.35 มากที่สุด 
2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.39 มากที่สุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.85 0.35 มากที่สุด 
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 0.37 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.84 0.37 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยขั้นตอนการให้บริการและด้าน
เจ้าหน้าที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.85 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ตามล าดับ 
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 4.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 

4.5.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ในด้านขั้นตอนการให้บริการ
จ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. การให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน มีความ
ชัดเจน 

4.87 0.35 มากที่สุด 

2. การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน – หลัง 4.84 0.37 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม 4.86 0.34 มากที่สุด 

4. การติดต่อประสานงานมีความสะดวก 4.86 0.34 มากที่สุด 

5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 
มีความเหมาะสมต่อการให้บริการ 

4.85 0.36 มากที่สุด 

 รวม 4.85 0.35 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยเรื่องการ
ให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 
รองลงมา คือ เรื่องระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมและการติดต่อประสานงานมีความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ  4.86 และเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.85 ตามล าดับ 
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   4.5.2.2  ด้านช่องทางการให้บริการ  
 
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ในด้านช่องทางการให้บริการ
จ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บรกิาร เช่น  การให้บริการทาง
โทรศัพท์ สื่อออนไลนต์่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 

4.83 0.38 มากที่สุด 

2. มีการให้บริการนอกสถานท่ี 4.80 0.40 มากที่สุด 

3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ 4.81 0.44 มากที่สุด 

4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย 4.84 0.36 มากที่สุด 

5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

4.85 0.36 มากที่สุด 

 รวม 4.83 0.39 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” โดยเรื่องมี
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 
รองลงมา คือ การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และเรื่องมี
หลากหลายช่องทางในการให้บริการการ เช่น ให้บริการทางโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์       
เฟสบุ๊ค มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.83 ตามล าดับ 
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เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 
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   4.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
 
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
จ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ 4.87 0.34 มากที่สุด 

2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ ยิม้แย้มแจม่ใส มีความเป็นกันเอง 4.85 0.36 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน 4.83 0.38 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปญัหาที่เกดิขึ้นได้เป็นอย่างด ี 4.88 0.33 มากที่สุด 

5. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามไดด้ ี 4.84 0.36 มากที่สุด 

 รวม 4.85 0.35 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  “มากที่สุด” โดยเรื่อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือ เรื่อง
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และ เรื่องเจ้าหน้าที่
พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.85 ตามล าดับ 
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   4.5.2.4  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
จ าแนกเป็นรายข้อ 

 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  ̅      ระดับการแปลผล 

1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ 4.84 0.36 มากที่สุด 

2. สถานท่ีให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 4.83 0.37 มากที่สุด 

3. ป้ายข้อความบอกจดุบริการ/ปา้ยประชาสัมพนัธ์ มีความชัดเจนและเขา้ใจ
ง่าย 

4.80 0.43 มากที่สุด 

4. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่น่ังพัก น้ าดื่ม หนังสือพิมพ์ และ
ห้องน้ า มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

4.81 0.39 มากที่สุด 

5. สถานท่ีจอดรถมคีวามสะดวกและเพียงพอ 4.82 0.38 มากที่สุด 

 รวม 4.82 0.39 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่องสถาน
ที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา 
คือ สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และเรื่อง
สถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  
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 4.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้าน
ใหม่ จ าแนกตามภาระงาน 

 
   4.5.3.1  งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง จ าแนกเป็นรายด้านและ
ภาพรวม 

 
การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.83 0.38 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.38 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.81 0.39 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 0.39 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.82 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านขั้นตอนการให้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา คือ ด้านช่องทาง
การให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้กับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ  4.81 ตามล าดับ 
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   4.5.3.2  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.37 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.38 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.83 0.37 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 0.39 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.83 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด”โดยด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านช่องทางการให้บริการกับสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน คือ  4.82 ตามล าดับ 
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   4.5.3.3  งานด้านการศึกษา 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการศึกษาจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.84 0.37 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 0.38 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.85 0.36 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 0.38 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.84 0.37 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านการศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.84 และด้านและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.83 ตามล าดับ 
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   4.5.3.4 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของประชาชน

ผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

การให้บริการ  ̅      ระดับการแปลผล 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 0.36 มากที่สุด 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 0.40 มากที่สุด 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.84 0.37 มากที่สุด 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 0.39 มากที่สุด 

 ภาพรวม 4.83 0.38 มากที่สุด 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลมีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดย
ด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมา คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ตามล าดับ 
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4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่ 

 

 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ในครั้งนี้ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจ
ในการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง) งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานด้านการศึกษา และงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ซึ่งผลการประเมิน
สามารถน าเสนอได้ ดังนี้ 
 

 4.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 
 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             
ของเทศบาลต าบลบ้านใหมจ่ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 

 
คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 97.00 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 96.60 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.85 97.00 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 96.40 10 

 รวม 4.84 96.80 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 
97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับ
ร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ใน
ระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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93%

94%

95%

96%

97%

98%

96.40% 96.60% 96.80% 

96.00% 
96.40% 

97.00% 
96.60% 97.00% 

96.40% 96.80% 

ปีงบประมาณ 2563 

ปีงบประมาณ 2564 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ จะเห็นว่าเทศบาลต าบลบ้านใหม่มีการพัฒนาการให้บริการเพ่ิมขึ้น โดยใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมจากร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 
96.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจาก  
ร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 97.00 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมีระดับเท่าเดิมคือ 
ร้อยละ 96.60 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็น ร้อยละ 
97.00 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.00 เป็นร้อยละ 96.40 
ดังภาพที่ 4.9 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
ภาพที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของความพึงพอใจ ระหว่างปีงบประมาณ 2563 และ 2564 
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 4.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกตามงาน 
 
   4.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.83 96.60 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.40 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.81 96.20 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.81 96.20 10 

 รวม 4.82 96.40 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 
 
 
 
 
 
. 
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   4.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.84 96.80 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.40 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.83 96.60 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 96.40 10 

 รวม 4.83 96.60 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการ
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการศึกษา 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านการศึกษาจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.84 96.80 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.82 96.40 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.85 97.00 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.83 96.60 10 

 รวม 4.84 96.80 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานด้านการศึกษาของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
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   4.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการ             

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจ าแนกเป็นรายด้านและภาพรวม 
 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. ด้านขั้นตอนการให้บริการ 4.85 97.00 10 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ 4.83 96.60 10 

3. ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 4.84 96.80 10 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.82 96.40 10 

 รวม 4.83 96.60 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 โดย
ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการ
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40ได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 
 
 
 
 
 
 
  



49 
 

เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

   4.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงระดับความพึงพอใจ และระดับคะแนนของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อภาระงาน 

ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 
 

ภาระงาน ระดับความพึงพอใจ 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 

1. งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 96.40 10 

2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 96.60 10 

3. งานด้านการศึกษา 96.80 10 

4. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 96.60 10 

 ภาพรวมท้ัง 4 งาน 96.60 10 

 
 จากตาราง พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ              
ของเทศบาลต าบลบ้านใหม ่โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานด้านโยธา การ
ขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานด้านการศึกษาอยู่
ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 

4.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 จากการส ารวจพบว่าประชาชนที่มารับบริการ มีความคิดเห็นต่อการท างานของเทศบาลบ้าน
ใหม่ในด้านต่างๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ ประชาชนที่ใช้บริการมีความคิดเห็นว่า เทศบาลมีการให้บริการที่ดีขึ้น 
ด้านขั้นตอนการให้บริการ มีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วขึ้นในหลายๆด้าน เอกสารไม่ยุ่งยาก เจ้าหน้าที่มี
การดูแลเรื่องการจัดการเอกสารต่างๆให้เป็นอย่างดี ระยะเวลารอคอยในหารให้บริการดีขึ้น เจ้าหน้าที่
กระติอรือร้นในการให้บริการมากขึ้น และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่างๆ ดีขึ้น ในช่วง
สถานการณก์ารแพร่ระบาดโควิด-19 มีการประสานงานและช่วยเหลือประชาชนดี ใส่ใจมากขึ้น มีการ
ลงพื้นที่เพ่ือมอบของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาจากโควิด 19 รวมทั้งมีการตรวจหาเชื้อเชิงรุก
ในพ้ืนที่   
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งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ประชาชนผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่ามีการ
พัฒนาในการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น ระยะเวลาในการรอคอยเอกสารเร็วขึ้น เจ้าหน้าที่ให้ความใส่ใจดี
ต่อการให้บริการ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลมีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางด้านงานป้องกันและบรรเทาที่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ท างานดีขึ้น กระตือรือร้นมากขึ้นในการ
ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน เมื่อประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยทางธรรมชาติ เช่น 
บ้านเรือนเสียหายจากพายุลมฝน ก็มีการลงพ้ืนที่ส ารวจและให้ความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว และมี
การให้ความรู้เบื้องต้นแก่อาสาสมัครในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  

งานด้านการศึกษา มีการดูแลเด็กนักเรียนดีมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลายที่พัฒนาความคิด
ทักษะต่างๆ ของเด็ก เช่น กิจกรรมวันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ท าให้เด็กรวมทั้งผู้ปกครองได้เรียนรู้
วัฒนาธรรมอันดีงาม มีการดูและบริเวณสถานที่ต่างๆ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการการดูแล
รักษาความสะอาดมากขึ้น และมีมาตรการที่รองรับสถานการณ์โดยมีการปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยการสอนออนไลน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมว่า เทศบาลมีการ

พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น การจัดการขยะมูลฝอยดีขึ้นแต่ยังมีบางพ้ืนที่ที่ยังมีขยะล้นถัง ต้องการให้
ท าการจัดเก็บให้บ่อยครั้งขึ้น และท าการเปลี่ยนถังขยะที่ช ารุด ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ 
ทางเทศบาลยังคงมีการก าหนดมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของโรคไข้หวัด โควิด 19 บริเวณ
ตลาดชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านของประชาชนผู้ป่วย    
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 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม คือ ทางเทศบาลมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น ด้านการ
พัฒนาและปรับปรุงถนน มีการพัฒนาในเส้นทางหลายเส้นทาง ทั้งเส้นทางหลักและภายในหมู่บ้าน ท า
ให้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น เมื่อประชาชนในพ้ืนที่มีการแจ้งแก้ไขซ่อมแซมถนนหรือไฟฟ้าส่องสว่าง 
เจ้าหน้าที่มีการรับเรื่องราวและออกมาดูในพ้ืนที่และแก้ปัญหาต่างๆได้รวดเร็วขึ้น มีการปรับปรุงและ
สร้างทาง/ร่องระบายน้ าหลายพ้ืนที่ในหมู่บ้านช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เทศบาล
มีมาตรการดูแลคนในพ้ืนที่และดูแลตามาตรการอย่างเคร่งครัด มีการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ดีขึ้น เช่น 
บ้านที่เกิดอัคคีภัย เทศบาลในด้านน้ าประปา ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ถึงแม้ว่ายังมีปัญหาด้าน
น้ าประปาอยู่บ้างแต่เทศบาลมีการเอาใจใส่ในความเดือดร้อนของประชาขนในการใช้น้ าประปามากขึ้น  
 และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ ถึงแม้ว่าทางเทศบาลต าบลบ้านใหม่จะมีมาตรการต่างๆ
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด แต่การระบาดละรอกใหม่ของโรคโควิด-19 
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีผู้เดินทางเข้าออกในเขตเทศบาลอยู่บ่อยครั้ง อยากให้ทางเทศบาลมี
มาตรการการคัดกรองคนเดินทางเข้าออกภายในพ้ืนที่ให้มากกว่านี้ และมีการรณรงค์เรื่องการป้องกัน
การแพร่กระจายให้มากกว่านี้ เช่น การกักตัวของผู้มีความเสี่ยงสูงบางคงก็ไม่ไปกักตัวตามศูนย์ที่ทาง
เทศบาลจัดไว้ให้ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็นความส าคัญของการฉีดวัคซีนให้มากกว่านี้
ส ารวจและท าการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยก เนื่องจากปัจจุบันมีจ านวนรถยนต์และมอเตอร์
ไซต์สัญจรมากขึ้น  ต้องการให้มีการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงวิกฤตนี้คนตกงานกันมากขึ้น  ต้องการให้มีสนามออกก าลังกายและสนามเด็กเล่นสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ส ารวจและท าการปรับปรุงถนนบ้างจุด ฝาท่อระบายน้ าแตกยังไม่ได้มีการซ่อมแซม ท า
การส ารวจและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึง และต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดสาธารณะ 
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53 
 

เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม ่สามารถสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีล าดับเนื้อหา ดังนี้ 
 
 5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลต าบลบ้านใหม่ของประชาชน 
 5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
 5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม ่
 5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม 
 
 5.1.1 เพศ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.00 เป็นเพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 34.00 
 

 5.1.2 ระดับอายุ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า       
ส่วนใหญ่ร้อยละ 25.75 มีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50  ปี รองลงมามีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น           
ร้อยละ 24.50 และร้อยละ 23.50 มี อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ตามล าดับ 
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 5.1.3 ระดับการศึกษา 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า    
ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 24.25 และร้อยละ 14.00 มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตามล าดับ 

 

 5.1.4 อาชีพ 
  ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า      
ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.75 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 
19.50 และร้อยละ 16.75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามล าดับ 
 
 5.1.5 ระดับรายได้ 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า     
ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.50 มีรายได้อยู่ระหว่าง 8,001 – 10,000 บาทรองลงมามีรายได้มากกว่า 10,000 
บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 27.25 และร้อยละ 21.25 มีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท
ตามล าดับ 
 

5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 24.50 รับบริการเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รองลงมารับบริการเกี่ยวกับงาน
ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม คิดเป็นร้อยละ 17.00 และร้อยละ 16.25 รับบริการเกี่ยวกับ
งานจัดเก็บรายได้หรือภาษี ตามล าดับ 
 

5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่
ประชาชนมาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลต าบลบ้านใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รองลงมาเคย
ติดต่อขอรับบริการในเดือนมกราคม 2564 และเดือนมีนาคม 2564 ตามล าดับ 
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5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลต าบลบ้านใหม่ของประชาชน 
 
 ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
รับทราบข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลบ้านใหม่จากเสียงตามสาย/หอกระจาย รองลงมารับทราบ
ข้อมูลจากเพ่ือนบ้าน/การประชุม และข่าวผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน ตามล าดับ 
 

5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้าน
ใหม่ 

 

 5.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยขั้นตอนการให้บริการ
และด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.85 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 ตามล าดับ  
 
 

5.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน 
 

5.2.2.1 ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
  การส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ในด้านขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดย
เรื่องการให้บริการถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.87 รองลงมา คือ เรื่องระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมและการติดต่อประสานงานมี
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ  4.86 และเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.85 ตามล าดับ 
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   5.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
  จากผลการส ารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ“มากที่สุด” 
โดยเรื่องมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่ วถึง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 4.85 รองลงมา คือ การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 
และเรื่องมีหลากหลายช่องทางในการให้บริการการ เช่น ให้บริการทางโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น 
ไลน ์เฟสบุ๊ค มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.83 ตามล าดับ 
 
   5.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดย
เรื่องเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.88 รองลงมา คือ เรื่อง
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และ เรื่องเจ้าหน้าที่
พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.85 ตามล าดับ 
 
   5.5.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมอยู่ในระดับ  “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” 
โดยเรื่องสถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.84 รองลงมา คือ สถานที่ให้บริการมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 
และเรื่องสถานที่จอดรถมีความสะดวกและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82  
 
 5.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้าน

ใหม่ จ าแนกตามภาระงาน 
 

   5.5.3.1 งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวม
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อยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านขั้นตอนการให้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.83 รองลงมา 
คือ ด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้กับด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากนั คือ  4.81 ตามล าดับ 
 

5.5.3.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.84 รองลงมา คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และด้านช่องทางการให้บริการกับสิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากนั คือ  4.82 ตามล าดับ 
 

5.5.3.3 งานด้านการศึกษา 
   จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้าน
การศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมา คือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และด้านและด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.83 
ตามล าดับ 
 

5.5.3.4 งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
   จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านประชาชนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.85 รองลงมา 
คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.83 ตามล าดับ 
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5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่ 

 
 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
บ้านใหม่ในครั้งนี้ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจ
ในการให้บริการใน 4 งาน ได้แก่ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  งานด้านการศึกษาและงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ซึ่งผลการประเมิน
สามารถน าเสนอได้ ดังนี้ 
 
 5.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน 
  ผลการส ารวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่
ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชน
พอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่จะเห็นว่าเทศบาลต าบลบ้านใหม่มีการพัฒนาการให้บริการเพ่ิมขึ้น โดยใน
ภาพรวมระดับความพึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 เพ่ิมจากร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 
96.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน จะเห็นว่าด้านขั้นตอนการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจาก  
ร้อยละ 96.40 เป็นร้อยละ 97.00 ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจมีระดับเท่าเดิมคือ 
ร้อยละ 96.60 และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.80 เป็น ร้อยละ 
97.00 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.00 เป็นร้อยละ 96.40 
 
 5.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกตามงาน 
 
   5.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งก่อสร้าง 
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    จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.40 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 
96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ใน
ระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
96.60 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
ช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านการศึกษา 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านการศึกษาของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 โดยได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านช่องทางการให้บริการ 
กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 
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   5.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 
96.60 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 97.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 ด้าน
ช่องทางการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 
10 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างประชาชนพอใจอยู่ในระดับร้อยละ 96.40ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 
   5.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4 งาน 
    ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 โดยได้คะแนน
อยู่ในระดับ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องาน
ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้างอยู่ในระดับร้อยละ 96.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงาน
ด้านการศึกษาอยู่ในระดับร้อยละ 96.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาลอยู่ในระดับร้อยละ 96.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 
 

5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ 
  ประชาชนที่มารับบริการ มีความคิดเห็นต่อการท างานของเทศบาลบ้านใหม่ในด้านต่างๆ 
ดังนี้ ประชาชนที่ใช้บริการมีความคิดเห็นว่า เทศบาลมีการให้บริการที่ดีขึ้น ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
มีขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็วขึ้นในหลายๆด้าน เอกสารไม่ยุ่งยาก เจ้าหน้าที่มีการดูแลเรื่องการจัดการ
เอกสารต่างๆให้เป็นอย่างดี ระยะเวลารอคอยในหารให้บริการดีขึ้น เจ้าหน้าที่กระติอรือร้นในการ
ให้บริการมากขึ้น และมีการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนต่างๆ ดีขึ้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโค
วิด-19 มีการประสานงานและช่วยเหลือประชาชนดี ใส่ใจมากขึ้น มีการลงพ้ืนที่เพ่ือมอบของอุปโภค
บริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาจากโควิด 19 รวมทั้งมีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่   

งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง ประชาชนผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่ามีการ
พัฒนาในการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น ระยะเวลาในการรอคอยเอกสารเร็วขึ้น เจ้าหน้าที่ให้ความใส่ใจดี
ต่อการให้บริการ 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนมีความคิดเห็นว่าเทศบาลมีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางด้านงานป้องกันและบรรเทาที่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ท างานดีขึ้น กระตือรือร้นมากขึ้นในการ
ให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน เมื่อประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยทางธรรมชาติ เช่น 
บ้านเรือนเสียหายจากพายุลมฝน ก็มีการลงพ้ืนที่ส ารวจและให้ความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว และมี
การให้ความรู้เบื้องต้นแก่อาสาสมัครในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  

งานด้านการศึกษา มีการดูแลเด็กนักเรียนดีมีกิจกรรมต่างๆ หลากหลายที่พัฒนาความคิด
ทักษะต่างๆ ของเด็ก เช่น กิจกรรมวันส าคัญทางเทศกาลต่างๆ ท าให้เด็กรวมทั้งผู้ปกครองได้เรียนรู้
วัฒนาธรรมอันดีงาม มีการดูและบริเวณสถานที่ต่างๆ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระลอกใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรการการดูแล
รักษาความสะอาดมากขึ้น และมีมาตรการที่รองรับสถานการณ์โดยมีการปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนโดยการสอนออนไลน์  

งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  ประชาชนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมว่า เทศบาลมีการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น การจัดการขยะมูลฝอยดีขึ้นแต่ยังมีบางพ้ืนที่ที่ยังมีขยะล้นถัง ต้องการให้
ท าการจัดเก็บให้บ่อยครั้งขึ้น และท าการเปลี่ยนถังขยะที่ช ารุด ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ 
ทางเทศบาลยังคงมีการก าหนดมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของโรคไข้หวัด โควิด 19 บริเวณ
ตลาดชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านของประชาชนผู้ป่วย    
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม คือ ทางเทศบาลมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เช่น ด้านการ
พัฒนาและปรับปรุงถนน มีการพัฒนาในเส้นทางหลายเส้นทาง ทั้งเส้นทางหลักและภายในหมู่บ้าน ท า
ให้สัญจรไปมาสะดวกขึ้น เมื่อประชาชนในพ้ืนที่มีการแจ้งแก้ไขซ่อมแซมถนนหรือไฟฟ้าส่องสว่าง 
เจ้าหน้าที่มีการรับเรื่องราวและออกมาดูในพ้ืนที่และแก้ปัญหาต่างๆได้รวดเร็วขึ้น มีการปรับปรุงและ
สร้างทาง/ร่องระบายน้ าหลายพ้ืนที่ในหมู่บ้านช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เทศบาล
มีมาตรการดูแลคนในพ้ืนที่และดูแลตามาตรการอย่างเคร่งครัด มีการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่ดีขึ้น เช่น 
บ้านที่เกิดอัคคีภัย เทศบาลในด้านน้ าประปา ประชาชนมีความคิดเห็นว่า ถึงแม้ว่ายังมีปัญหาด้าน
น้ าประปาอยู่บ้างแต่เทศบาลมีการเอาใจใส่ในความเดือดร้อนของประชาขนในการใช้น้ าประปามากขึ้น  
 และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง คือ ถึงแม้ว่าทางเทศบาลต าบลบ้านใหม่จะมีมาตรการต่างๆ
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด แต่การระบาดละรอกใหม่ของโรคโควิด-19 
ในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีผู้เดินทางเข้าออกในเขตเทศบาลอยู่บ่อยครั้ง อยากให้ทางเทศบาลมี
มาตรการการคัดกรองคนเดินทางเข้าออกภายในพ้ืนที่ให้มากกว่านี้  และมีการรณรงค์เรื่องการป้องกัน
การแพร่กระจายให้มากกว่านี้ เช่น การกักตัวของผู้มีความเสี่ยงสูงบางคงก็ไม่ไปกักตัวตามศูนย์ที่ทาง
เทศบาลจัดไว้ให้ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็นความส าคัญของการฉีดวัคซีนให้มากกว่านี้
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คณะท างาน 
โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ

การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2564 

กันยายน 2564 

ส ารวจและท าการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยก เนื่องจากปัจจุบันมีจ านวนรถยนต์และมอเตอร์
ไซต์สัญจรมากขึ้น  ต้องการให้มีการพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงวิกฤตนี้คนตกงานกันมากขึ้น  ต้องการให้มีสนามออกก าลังกายและสนามเด็กเล่นสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ส ารวจและท าการปรับปรุงถนนบ้างจุด ฝาท่อระบายน้ าแตกยังไม่ได้มีการซ่อมแซม ท า
การส ารวจและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึง และต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดสาธารณะ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

 
 
 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลต าบลบ้านใหม่เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ และก าหนดนโยบายการให้บริการ
แก่ประชาชน คณะผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้าน
ใหม ่
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจดุที่ควรปรบัปรุง 
 
 
 การตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาให้ท่านตอบให้ครบทุกข้อ ข้อมูลทุกข้อมีความส าคัญต่อความถูกต้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านใหม่เป็นอย่างยิ่ง ค าตอบของทา่นจะถูกเก็บเป็น
ความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านทางด้านการรับบริการแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
คณะผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน (  ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ 
 (   )  1.  ชาย    (   )  2.  หญิง 
2. อาย…ุ………ปี 
3. ระดับการศึกษา 
 (   )  1.  ประถมศึกษา   (   )  2.  ม. ต้น  (   )  3.  ม. ปลายหรือเทียบเท่า 
 (   )  4.  อนุปริญญาหรือเทียบเทา่  (   )  5.  ปริญญาตร ี (   )  6.  สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อาชีพ 
 (   )  1.  รับราชการ/พนักงานของรัฐ (   )  2.  พนักงานรัฐวิสาหกิจ (   )  3.  พนักงานบริษัทเอกชน 
 (   )  4.  เกษตรกรรม   (   )  5.  ค้าขาย.................................................... 
 (   )  6.  รับจ้างท่ัวไป    
      (   )  7.  กิจการส่วนตัว เช่น ร้านเสริมสวย ร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์...................................................... 
 (   )  8.  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………… 
5. รายได้ต่อเดือน (โดยประมาณ) 
 (   )  1.  น้อยกว่า 2,000 บาท (   )  2.  2,000 - 4,000 บาท         (   )  3.  4,001 - 6,000 บาท 
 (   )  4.  6,001 - 8,000 บาท (   )  5.  8,001 - 10,000 บาท       (   )  6.  มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป 
6. ท่านมาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องใด(ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  1.  งานด้านการจดัเก็บรายได้หรือภาษ ี (   )  2.  งานด้านโยธา (การขออนุญาตปลุกสิ่งก่อสร้าง) 
 (   )  3.  งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  (   )  4.  งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
 (   )  5.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   (   )  6.  งานด้านการศึกษา  
 (   )  7.  งานด้านสาธารณสุข    (   )  8.  งานส่งเสรมิการการเกษตร  
 (   )  9.  งานด้านบริการกฎหมาย   (   )  10.  งานอื่นๆ................................. 
7.   ท่านมาใช้บริการเกีย่วกับงานตามข้อ 6. ในช่วงเดือน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
 (   ) 1.   ตุลาคม 2563 (   ) 2.   พฤศจิกายน 2563 (   ) 3.   ธันวาคม 2563 
 (   ) 4.   มกราคม 2564 (   ) 5.   กุมภาพันธ ์ 2564 (   ) 6.   มีนาคม 2564 
 (   ) 7.   เมษายน 2564 (   ) 8.   พฤษภาคม 2564 (   ) 9.   มิถุนายน 2564 
 (   ) 10. กรกฎาคม 2564 (   ) 11.  สิงหาคม  2564 (   ) 12. กันยายน 2564 
8. ท่านรับทราบข้อมลูข่าวสารต่างๆของเทศบาล. จากข้อใด  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
 (   )  1.  เอกสารสิ่งพิมพ์   (   )  2.  ติดประกาศต่างๆ 
 (   )  3.  เว็บไซต์   (   )  4.  การจัดท าสื่อเผยแพร่ 
 (   )  5. ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน  (   )  6. เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว  
 (   )  7. เพื่อนบ้าน/การประชุม  (   )  8. อื่นๆ............................................... 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงในระดบัความพึงพอใจท่ีตรงกบัความรูส้ึกของท่านมากที่สุด 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

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

เหมาะสมต่อการให้บริการ 
     

ด้านช่องทางการให้บริการ      
1. มีหลากหลายช่องทางในการให้บรกิาร เช่น  การให้บริการทางโทรศพัท์ สื่อ

ออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์เฟสบุ๊ค 
     

2. มีการให้บริการนอกสถานท่ี      

3. มีการให้บริการนอกเวลาท าการ      
4. การใช้บริการสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่าย      
5. มีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการที่สามารถรับรู้ได้อย่างทั่วถึง      

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
1. เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการให้บริการ      

2. เจ้าหน้าท่ีพูดจาสุภาพ ยิม้แย้มแจม่ใส มีความเป็นกันเอง      
3. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับการท างาน      

4. เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ปญัหาที่เกดิขึ้นได้เป็นอย่างด ี      
5. เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อซักถามไดด้ ี      

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
1. สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ      

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

มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
     

5. สถานท่ีจอดรถมคีวามสะดวกและเพียงพอ      
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  ความคิดเห็น เกี่ยวกับจุดเด่นของการบริการที่ท่านประทับใจและจุดที่ควรปรับปรุง 
 3.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.2 ด้านช่องทางการให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.3 ด้านเจ้าหน้าทีผู่้ให้บริการ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 3.5 ข้อเสนอแนะ ความคดิเห็น อื่นๆ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



72 
 

เทศบาลต าบลบา้นใหม่ 

วิทยาลยันครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้ใช้บริการ 
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