
บทที่ 5  

สรุปผลการศึกษา 

             

ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ 
สามารถสรุปผลการศึกษา ซึ่งมีล าดับเนื้อหา ดังนี้  

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  

5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ  

5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ  

5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลแชะของประชาชน  

5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  

5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ  

5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ  

5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่างประชาชนทีต่อบแบบสอบถาม  

5.1.1 เพศ  

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.25 เป็น
เพศหญิง ในขณะที่เพศชาย มีอยู่ร้อยละ 42.75  

5.1.2 ระดับอายุ  

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.50 มีอายุ
มากกว่า 50 ปีขึ้นไป รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็น ร้อยละ 28.25 และร้อยละ 25.25มีอายุอยู่ระหว่าง 41-

50 ปี ตามล าดับ  

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ วิทยาลัยนครราชสีมา  

5.1.3 ระดับการศึกษา  

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.50 มี
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษารองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 23.00 

และร้อยละ 10.00มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามล าดับ  

5.1.4 อาชีพ  



ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.25 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 22.25 และร้อยละ 11.50 มีอาชีพ
ค้าขายตามล าดับ  

5.1.5 ระดับรายได้  

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 37.75 มีรายได้
อยู่ระหว่าง 4,001 – 6,000 บาท รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 6,001 – 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.50 และร้อยละ 

15.75มีรายได้อยู่ระหว่าง8,001 – 10,000 บาท ตามล าดับ  

5.2 งานที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนส่วนใหญ่มาติดต่อขอรับบริการ  

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.50 มา
ติดต่องานด้านรายได้หรือภาษีรองลงมาติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับงานป้องกันและรักษาโรคและกักสัตว์ คิด
เป็นร้อยละ 14.50 และร้อยละ 13.30 มาติดต่องานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามล าดับ  

5.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนมาติดต่อขอรับบริการ  

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมาติดต่อ
ขอรับบริการกับองค์การบริหารส่วนต าบลแชะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รองลงมาเคยติดต่อขอรับบริการใน
เดือนมกราคม 2561 และเดือนกรกฎาคม 2561 ตามล าดับ  

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ วิทยาลัยนครราชสีมา  

5.4 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนต าบลแชะของประชาชน  

ผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชน จ านวน 400 คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่า ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะจากเสียงตามสายรองลงมารับทราบข้อมูลข่าวสารจากเพ่ือนบ้าน/

การประชุมเว็บไซต์และการติดประกาศต่างๆตามล าดับ  

5.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร ส่วนต าบล
แชะ  

5.5.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายด้าน  

ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แชะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.81

รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80และด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ตามล าดับ  

5.5.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวมจ าแนกเป็นรายข้อในแต่ละด้าน  



5.5.2.1 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  

การส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะใน
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด”โดยเรื่องระยะเวลาการให้บริการ
เหมาะสมกับงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.86 รองลงมา คือ เรื่องแบบฟอร์ม/ค าร้องต่างๆ และตัวอย่างการกรอก
แบบฟอร์มมีความชัดเจน เข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.85 และเรื่องขั้นตอนการให้บริการแต่ละข้ันตอนไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมีความสะดวกรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77ตามล าดับ  

5.5.2.2 ด้านช่องทางการให้บริการ  

จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แชะในด้านช่องทางการให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก  

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ วิทยาลัยนครราชสีมา  

ที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด”โดยเรื่องมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการงานต่างๆอย่างทั่วถึงมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ4.84 

รองลงมา คือ เรื่องมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายเช่น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ ฯลฯมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ4.81 และเรื่องมีการจัดระบบการให้บริการตามล าดับก่อน-หลังมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80ตามล าดับ  

5.5.2.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  

ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แชะในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่องให้บริการด้วยความเป็นกันเองสุภาพ 

และเป็นมิตรกับประชาชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ4.87 รองลงมา คือ เรื่องให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

ถูกต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และเรื่องแต่งกายเรียบร้อยและเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการ และให้ค าแนะน า ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ4.80ตามล าดับ  

5.5.2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แชะในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ทุกข้อประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายบอกจุด
บริการชัดเจน เห็นได้ง่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.87 รองลงมา คือ เรื่องสถานท่ีให้บริการมีความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.85 และเรื่องเครื่องมือ/วสัดุ/อุปกรณ์มีการจัดวางเป็นระเบียบและสะดวกต่อ
การใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.83ตามล าดับ  

5.5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหาร ส่วนต าบล
แชะ จ าแนกตามภาระงาน  



5.5.3.1 งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากท่ีสุด” 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความ  

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ วิทยาลัยนครราชสีมา  

พึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.81 รองลงมา คือ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 

ตามล าดับ  

5.5.3.2 งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  

จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.79เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.81 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และด้านช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ตามล าดับ  

5.5.3.3 งานก่อสร้างและบูรณะถนน  

ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานก่อสร้างและบูรณะถนนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.81 รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 และด้าน
ช่องทางการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ตามล าดับ  

5.5.3.4 งานป้องกันและรักษาโรคและกักสัตว์  

ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มารับบริการงานป้องกันและรักษาโรคและกักสัตว์มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.81 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ตามล าดับ  

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ วิทยาลัยนครราชสีมา  

5.6 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแชะ  



การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ
ในครั้งนี้ จะด าเนินการประเมินความพึงพอใจการให้บริการโดยภาพรวม และความพึงพอใจในการให้บริการใน 

4 งาน ได้แก่ งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆงานก่อสร้างและบูรณะ
ถนน และงานป้องกันและรักษาโรคและกักสัตว์ซึ่งผลการประเมินสามารถน าเสนอได้ ดังนี้  

5.6.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายด้าน  

ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แชะในภาพรวม อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 95.80 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 95.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10พอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.00 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแชะจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีการพัฒนาการให้บริการเพ่ิมขึ้น โดยในภาพรวมระดับความ
พึงพอใจระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2561 เพ่ิมจากร้อยละ 95.60 เป็นร้อยละ 95.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

จะเห็นว่าด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 95.60 เป็นร้อยละ 95.60 

ด้านช่องทางการให้บริการ ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 95.20เป็นร้อยละ 95.20ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ระดับความพึงพอใจเพ่ิมจากร้อยละ 96.00 เป็นร้อยละ 96.00 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความพึง
พอใจเพ่ิมจากร้อยละ 95.50เป็นร้อยละ 95.50  

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ วิทยาลัยนครราชสีมา  

5.6.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ าแนกตามงาน  

5.6.2.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จากผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 95.80 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ขั้นตอน
การให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 95.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับ
ร้อยละ 95.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.00ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10  

5.6.2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  

ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 95.80 โดยได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ขั้นตอน



การให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับ
ร้อยละ 95.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 95.40 ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับ 10 และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.00ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10  

5.6.2.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานก่อสร้างและบูรณะถนน  

ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานก่อสร้างและบูรณะ
ถนนขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 95.80 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

อยู่ในระดับร้อยละ 95.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 95.60 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 และ
พอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 95.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10  

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ วิทยาลัยนครราชสีมา  

5.6.2.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานป้องกันและรักษาโรคและกักสัตว์  

ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานป้องกันและรักษาโรค
และกักสัตว์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะ โดยรวมอยู่ในระดับร้อยละ 95.80 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ อยู่ในระดับร้อยละ 95.60 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจด้านช่องทางการให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 

95.40 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอยู่ในระดับร้อยละ 96.20 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 

และพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับร้อยละ 96.00ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10  

5.6.2.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อภาระงาน ในภาพรวมทั้ง 4งาน  

ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแชะ โดยภาพรวมทั้ง 4 งานอยู่ในระดับร้อยละ 95.80 โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ 10เมื่อพิจารณาเป็นราย
ภาระงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับ
ร้อยละ 95.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อยู่ในระดับร้อยละ 95.80 ได้
คะแนนอยู่ในระดับ 10 พอใจงานก่อสร้างและบูรณะถนน อยู่ในระดับร้อยละ 95.80 ได้คะแนนอยู่ในระดับ 10 

และพอใจงานป้องกันและรักษาโรคและกักสัตว์ อยู่ในระดับร้อยละ 95.80 ได้คะแนนอยู่ใน 10  

5.7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนผู้รับบริการ  

ประชาชนผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะว่า มีการปรับปรุงการ
ให้บริการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้ ด้านขั้นตอนกระบวนการท างาน ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวก
รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขได้เร็วขึ้น ระยะเวลารอคอยเพ่ือรอรับบริการไม่นาน 

ด้านช่องทางการให้บริการ มีการให้บริการนอกสถานที่ เช่น การจัดเก็บภาษี ซึ่งก่อนจะออกเก็บภาษีทาง อบต.

จะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าท าให้ประชาชนทราบและสามารถเตรียมการจ่ายภาษี เจ้าหน้าที่มีความเอาใจ



ใส่ในการให้บริการมากข้ึน และมีการติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆในชุมชน และให้การ
ช่วยเหลือได้เร็วขึ้น การแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ก็รับเรื่องและแก้ไขปัญหาต่างๆได้เร็วขึ้น มีความกระตือรือร้นใน
การให้บริการ เอาใจใส่ในการให้บริการ และให้ค าแนะน าดี มีความเป็นกันเอง เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและ
ดูแลประชาชนในพื้นที่ดีข้ึน ภายในส านักงานมีความสะอาดเรียบร้อย สถานที่จอดรถมีความสะดวกและ
เพียงพอ  

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ วิทยาลัยนครราชสีมา  

และมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีความคิดเห็นต่อการ
ท างานในภาพรวมว่า อบต.มีการพัฒนาดีขึ้น ระบบสาธารณูปโภคมีการพัฒนาปรับปรุงดีขึ้น เช่น น้ าประปา
สะอาดขึ้น ไม่มีกลิ่นเหม็น ถนนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดี ส่วนในบางพ้ืนที่ที่อบต.ยังไม่ได้ด าเนินซ่อมแซม ก็จะ
สนับสนุนงบประมาณให้ประชาชนด าเนินการเอง ซึ่งผู้น าของแต่ละชุมชนค่อนข้างดีเป็นนักพัฒนาเมื่อได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ก็เร่งรีบด าเนินการร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่  

ความคิดเห็นในงานต่างๆ เช่น การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีขึ้น มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ ส่ง
บุตรหลานไปเรียนแล้วเด็กมีพัฒนาที่ดีขึ้น แต่ต้องการให้ท าการปรับปรุงถนนทางไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เนื่องจากสัญจรไม่สะดวกจนท าให้บางครั้งไม่อยากส่งบุตรหลานไปเรียน แต่ต้องการให้มีการเพิ่มกิจกรรมหลัง
เลิกเรียนเพ่ือรอผู้ปกครองมารับ เนื่องจากปัจจุบันเลิกเรียนเร็วท าให้ไปรับบุตรหลานช้า การช่วยเหลือด้านการ
ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือประสบอุบัติในพ้ืนที่ อบต.ให้การช่วยเหลือได้รวดเร็วดีมาก และมีการ
จ่ายเงินเยียวยาที่เหมาะสม และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ต้องการให้มีการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง 

เนื่องจากมีการขัดข้อง ไฟดับบ่อยครั้ง และต้องการให้เพ่ิมจุดบริการไฟฟ้าส่องสว่างริมทางให้มากขึ้น ต้องการ
ให้มีการส ารวจและด าเนินการจัดท าท่อระบายน้ าในพ้ืนที่เพ่ิมเติม เนื่องจากปัจจุบันยังมีไม่ทั่วถึง ต้องการให้มี
การท าหมันสุนัขและฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า และต้องการให้ อบต.ประสานงานกับภาครัฐในการช่วยแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ เนื่องจากเป็นภาระหนักส าหรับประชาชนและก่อให้เกิดความเครียด  

คณะท างาน  

โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี พ.ศ. 2561  

กันยายน 2561  

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ วิทยาลัยนครราชสีมา  

 

             

 


